


Devido ao contexto pandémico a programação poderá sofrer alterações de datas, horários e formatos

2020?
Confinámos mas não parámos…! 
Não baixámos os braços e os jovens estiveram connosco…
Passámos para as redes sociais e os jovens foram connosco…
Comemorámos o 25 de abril e os jovens comemoraram connosco…
“Fomos” ao Festival Liberdade e os jovens foram connosco… 
Estivemos juntos, porque o distanciamento só tinha de ser físico...
E, assim que a pandemia deu tréguas, voltámos “à rua”.
Voltámos a marcar presença no Cultura em Movimento (este ano literalmente 
em movimento num camião que levou música e dança a todo o Concelho);
Estivemos, estamos e estaremos no Plano Municipal para a Igualdade e Não 
Discriminação;
Estivemos, estamos e estaremos no Sons.Ritmos.Cores (projeto de dinamização 
de Estúdio Comunitário e formação artística em diversas áreas);
Estivemos, estamos e estaremos no Mural 18 (projeto cultural Intermunicipal);
E, claro, preparámos 2021.
A nossa Quinzena da Juventude “‘Tá a Rolar” e, cumprindo todas as normas, não 
vamos parar.



30 MARÇO A 10 ABRIL | 11:00h - 12:30h /14:00h - 18:30h

ΦΩΣ EXPOSIÇÃO DE PINTURA de Fábio Ferro
Local: Biblioteca Municipal de Alhos Vedros

Exposição de pintura sobre a luz e a sua influência na criação da obra, temática
e também no olhar do espectador. Autoria de Fábio Ferro, natural de Alhos Vedros.

Destinatários: População em Geral | Entrada gratuita 
Organização: Fábio Ferro

24 março | 11:00h às 12:30h e 16:00h às 17:30h

GERAÇÃO IGUAL | AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
VIOLÊNCIA NO NAMORO
Local: ZOOM

Dizes NÃO à Violência no Namoro? Então és Geração Igual! 
Prometemos que o tédio não entrará nesta ação, com a dose certa de informalida-
de e recursos interativos!

Destinatários: Estudantes do 2º e 3º ciclos de Ensino e Ensino Secundário do Concelho 
Participação Limitada e gratuita mediante inscrição prévia 
Inscrição: Envia o teu nome, data de nascimento e número de telemóvel por e-mail para
 juventude@mail.cm-moita.pt
Organização: Município da Moita / Parceria: Casa Qui – Associação de Solidariedade Social



26 MARÇO | 22:00h às 22:30h

DR. JERÓNIMO 
Local:              | 

Já conheces o Dr. Jerónino? 
O seu estranho mundo cabe na tua mão…

Destinatários: População em Geral | Participação gratuita 
Organização: Associação de Artes Abismo Humano | Cia. Mefisteatro

juventudedamoita @juventudemoita



27 MARÇO | 21:00h

COMEMORAÇÕES DO DIA MUNDIAL DO TEATRO
Local: Youtube Município da Moita https://www.youtube.com/user/MunicipioMoita 

BILINGUE
Esta noite grita-se - Festim de leituras interpretadas de peças de teatro

Esta programação é uma escolha dos nossos Visionários durante o ano de 2020. Os Visionários 
são espectadores que aceitaram o desafio de escolher uma parte da programação cultural, 
assistindo em formato audiovisual a um conjunto de espetáculos.  
Visionários – de Espectadores a Programadores – é um projecto Artemrede em parceria 
com a Câmara Municipal da Moita.  
Esta noite grita-se é um Festim de leituras interpretadas de peças de teatro. Estas leituras 
não obedecem ao cânone de “leituras encenadas”. Queremos partilhar com o público o 
entusiasmo que um actor sente quando, nos ensaios de mesa, começa a descobrir os 
segredos do texto. Quando os diferentes significados começam a emergir e as personagens 
a ganhar forma dentro da cabeça, surgindo, ainda rudes, na voz dos atores. 
No texto Bilingue, de 2015, o autor espelha a angústia que sobra do período pós-dramático: 
“Afastemos o nevoeiro da ironia com ajuda do real. Onde está ele? O que sobrou depois 
da destruição?”. É de um texto pós-catástrofe que se trata. Fragmentado, com personagens 
apenas identificadas por letras, sem género definido, o drama decorre entre cenas onde 
não existem indicações cénicas, que poderiam passar-se em qualquer lugar e em que
a retórica nos lembra constantemente que os significantes não são os significados e que 
as emoções que sentimos e que tentamos descrever são, na verdade, diferentes para 
cada um de nós. O brilhantismo na maneira como a forma contamina o conteúdo e o cinismo 
presente no confronto das personagens.  

Texto: José Maria Vieira Mendes | Direcção: Miguel Maia e Filipe Abreu | Interpretação: João 
Cachola, Leonardo Garibaldi, Luís Moreira, Miguel Feraso Cabral, Patrícia Deus
Destinatários: Geral M/12 anos | Duração: 63 min.



28 MARÇO 

CAMPANHA “SEXISMO: REPARE NELE, 
FALE DELE, ACABE COM ELE!” 
Projeto Europeu Mobiliza-te Conta o Sexismo
Local:                  | 

Sabes o que é o sexismo? Achas que és sexista? Liga-te às nossas redes e vem 
pensar connosco sobre estas questões! 
 
Destinatários: População em Geral
Organização: Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres e Comissão para a Cidadania 
e a Igualdade de Género (CIG), em cooperação com o Lobby Europeu das Mulheres e financiado 
pelo Conselho da Europa

WARM UP FESTIVAL LIBERDADE 2021
Data | Hora | Local: a anunciar

Os artistas do concelho INDIAN MAN e LOS GABONEROS dão-te música… tu só 
tens de ficar em casa e, claro, vir à janela e fazer muito barulho à nossa passagem!

Destinatários: População em Geral
Organização: Município da Moita

juventudedamoita @juventudemoita



Terça A Sexta | 14:00h às 22:00h
Sábados | 14:00h às 19:00h

ESTÚDIO COMUNITÁRIO
Local: Centro de Experimentação Artística 

Ainda não conheces?

Destinatários: M/14
Participação gratuita mediante inscrição prévia 
Contactos inscrição: 211 810 030 | 936 866 903 (whatsapp) | cea@mail.cm-moita.pt 
Organização: Município da Moita /SONS.RITMOS.CORES

ART'DROP - GRAFFITI
Data | Hora | Local: a anunciar

Fica atento e mantém a distância porque eles vão andar à solta…

Destinatários: População em Geral 
Organização: AMOCA - Associação Movimento Organizado Cultural e Artístico



ART'DROP - CONCERTO ITINERANTE
Data | Hora | Local: a anunciar

Se ouvires música vem à janela porque...estão a tocar para ti!

Destinatários: População em Geral 
Organização: AMOCA - Associação Movimento Organizado Cultural e Artístico

ART'DROP – CONFERÊNCIA 
Data | Hora | Local: a anunciar

Vamos falar sobre intervenção social de artistas emergentes na comunidade?

Destinatários: População em Geral
Participação limitada e gratuita mediante reserva prévia
Reserva: Envia nome, número de reservas e número de telemóvel para
culturarte.movimento.geral@gmail.com 
Organização: AMOCA - Associação Movimento Organizado Cultural e Artístico



IDENTITÁRIO 
Data | Hora | Local: a anunciar

Projeto de arte urbana que pretende homenagear e representar identidades 
culturais presentes no Vale da Amoreira. 

Destinatários: População em Geral 
Organização: Blac Dwelle / Growone

APRESENTAÇÃO DO LIVRO
COMPANHIA MEFISTEATRO - AS ESTRANHAS 
ESTÓRIAS 
Data | Hora | Local: a anunciar

Apresentação do livro COMPANHIA MEFISTEATRO - AS ESTRANHAS ESTÓRIAS, 
composto por ficções baseadas nas peças da Cia. Mefisteatro. Vem conhecer os 
guiões, o processo criativo, entrevistas, desenhos e fotografias dos espetáculos.
Esta iniciativa incluirá ainda a passagem do filme Dr. Jerónimo, obra da Cia. 
Mefisteatro.

Destinatários: População em Geral
Participação limitada e gratuita mediante reserva prévia
Reserva: Envia nome, número de reservas e número de telemóvel para
juventude@mail.cm-moita.pt 
Organização: Associação de Artes Abismo Humano | Cia. Mefisteatro



SPORT4LIFE
Data | Hora | Local: a anunciar

Este ano faremos o já habitual passeio de bicicleta durante a manhã. À tarde uma 
novidade… daremos o primeiro passo para a criação de uma horta urbana no 
Palacete da Quinta Fonte da Prata!

Destinatários: Crianças e Jovens (dos 6 aos 15 anos)
Participação Gratuita mediante inscrição prévia
Contacto Inscrições: associacaojuvenilfontedaprata@gmail.com 
Organização: Associação Juvenil Quinta Fonte da Prata 
Parceria: Fundação Santa Rafaela Maria



PROJETAS PROJETOS?
OFICINA DE PRODUÇÃO, GESTÃO E DIVULGAÇÃO 
DE PROJETOS
Data | Hora | Local: a anunciar

Tenho um projeto. E agora? Como, quando e qual a melhor forma de o promover? 
Como chego ao meu público? 
Cada vez mais a criação de um projeto segue a lógica do "Faz tu mesmo".
Vem conhecer as inúmeras ferramentas disponíveis e, principalmente, as que 
melhor se adequam ao teu projeto.
Oficina de Produção, Gestão e Promoção de Projetos com Marcus Veiga (Universal 
Music Portugal, Festival O Sol da Caparica, PLAY-Prémios da Música Portuguesa)  

Destinatários: M/14
Participação Limitada e gratuita mediante inscrição prévia 
Inscrições: Até dia 4 de abril descarrega aqui (link) a ficha de inscrição e envia-a preenchida para 
cea@mail.cm-moita.pt 
Organização: Município da Moita/SONS.RITMOS.CORES
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