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Depois de dois anos de grandes constrangimentos causados 
pela pandemia, em 2022 a Quinzena da Juventude está de 
regresso, em formato exclusivamente presencial!

As propostas de vários jovens do concelho ganharão vida e 
estarão à vista de toda a gente, entre os dias 24 de março e 10 
de abril, em vários locais do nosso Concelho.

Música, performances, artes plásticas, dança, desporto, teatro 
ou cinema são algumas das propostas com que contaremos 
na Quinzena da Juventude 2022.

Quer se organizem formal ou informalmente, quer apresentem 
as suas propostas individual ou coletivamente, decidiram 
participar e, através da sua participação, decidiram intervir. 
Quem são? Associação de Artes Abismo Humano, Associação 
Juvenil da Quinta da Fonte da Prata, Associação Movimento 
Organizado Cultural e Artístico, Henrique Pirote, João Oliveira 
(AKA Kyra), Marina Popova e Sociedade Filarmónica Recreio e 
União Alhosvedrense “A Velhinha”.

António Carlos Pereira
Vereador da Câmara Municipal da Moita



24 MARÇO A 9 ABRIL
10:00H ÀS 12:30H / 14:00H ÀS 18:30H

BIBLIOTECA MUNICIPAL DO VALE DA AMOREIRA

EXPOSIÇÃO DE BD
DE HENRIQUE PIROTE
Nesta exposição ficaremos a conhecer alguns dos trabalhos de 
Henrique Pirote, jovem artista plástico do nosso concelho. Estarão 
patentes trabalhos de banda desenhada, estudos de composição, 
luz e sombra, resultado dos diversos projetos pessoais que o jovem 
foi abraçando ao longo dos tempos.

Destinatários: Geral
Participação gratuita 

Organização: Henrique Pirote



25 E 26 MARÇO | 17:00H

PRAÇA DA REPÚBLICA - MOITA

ARTE EM CAIXA
Arte em Caixa é um pequeno mundo de horrores e maravilhas para 
os mais audazes, implementado na rua como um fungo vindo de 
um planeta distante e que ludibria os viajantes a diferentes 
divisões, com teatro de miniaturas, produtos artísticos, exposições, 
rifas e curtas metragens.

PROGRAMA 

17:00H | Abertura da Caixa - Banca “Abismo Humano”

Exposição e vídeos de material da Associação de Artes

18:00H | Sessões “Teatro Miniatura” pela Cia. Mefisteatro

19:00H | Sessões Curtas Metragens (de Leonardo Silva)

20:00H | Encerramento

Destinatários: Geral
Classificação Etária: Teatro Miniatura M/3 | Curtas Metragens M/18

Participação gratuita 

Organização: Associação de Artes Abismo Humano



25 MARÇO | 22:00H 

PRAÇA DA REPÚBLICA - MOITA

MÁ VIZINHANÇA
Os Má Vizinhança são uma banda de Rock, orgulhosamente em 
Português. A sua história está intimamente interligada ao percurso 
do rapper Kyra que, movido pelo desejo de atuar em palco acompa-
nhado por instrumentistas, acaba por juntar todos os membros da 
banda. Entre convívios e ensaios surge, de forma natural, o desejo 
de explorar também outros estilos musicais. É assim que, nascido 
de uma garagem suja mas acarinhada, emerge um projeto musical 
cujo propósito é levar o público numa viagem.

Destinatários: Geral
Classificação Etária: M/6
Participação gratuita 

Organização: João Oliveira (KYRA)



27 MARÇO | 10:00H ÀS 18:00H

COMPLEXO DESPORTIVO DA FONTE DA PRATA 

SPORT4LIFE
Esta iniciativa, organizada pela Associação Juvenil da Quinta da 
Fonte da Prata, tem como objetivo a promoção da prática desporti-
va e de estilos de vida saudáveis, não perdendo de vista a necessi-
dade de proporcionar momentos lúdico-pedagógicos. Assim, no 
período da manhã, os inscritos poderão participar num passeio de 
bicicleta (Quinta Fonte da Prata - Rosário), seguido de almoço 
volante no Complexo Desportivo da Fonte da Prata. 
Durante a tarde irá decorrer um torneio de matraquilhos humanos 
num campo insuflável e será criado um espaço destinado a 
crianças até aos 12 anos com um trampolim.

10:00H às 12:00H | Passeio de Bicicletas 

12:30H às 14:00H | Almoço 
14:00 às 18:00H | Torneio de matraquilhos Humanos (insufláveis 
e trampolim)

Destinatários: Crianças e Jovens (dos 6 aos 15 anos)
Classificação Etária: M/6
Participação gratuita limitada e mediante inscrição prévia
Contacto Inscrições: associacaojuvenilfontedaprata@gmail.com 
Organização: Associação Juvenil Quinta Fonte da Prata / Parceria: 

Fundação Santa Rafaela Maria



1 ABRIL | 21:00H

FÓRUM CULTURAL JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO

MIXART 
O MIXART é um evento que integra diversas áreas artísticas num 
território artístico com possibilidades de criações em colaboração – 
Performances, Instalações e Exposição de Artes Plásticas.
A iniciativa consistirá em apresentações de trabalhos selecionados 
em contexto de Open Call, seguindo-se um leilão de obras oferecidas 
pelos artistas, que terá como objetivo a angariação de fundos para a 
Associação Movimento Organizado Cultural e Artístico.

PROGRAMA 

1 DE ABRIL | 21:00H ÀS 23:30H

Inauguração da Exposição “AMOCASIÃO” | Galeria de Exposições
Performances | Auditório
Leilão | Auditório

2 A 9 DE ABRIL | 10:00H ÀS 12:30H / 14:00H ÀS 18:30H
Exposição “AMOCASIÃO” | Galeria de Exposições

Destinatários: Geral
Participação mediante reserva e donativo 5 Mocas
Classificação Etária: M/18 (classificação atribuída por obrigatoriedade 
legal por se tratar de espetáculo multidisciplinar decorrente de open call. Em 
caso de necessidade de informação adicional deverá contactar a Organização).

Contacto para reservas: amoca2860@gmail.com
Organização: AMOCA - Associação Movimento Organizado 
Cultural e Artístico



2 ABRIL | 18:00H

AVENIDA MARGINAL - CAIS DA MOITA

COMPANHIA DE DANÇA 
MARINA POPOVA
JUNTO AO RIO 
A Companhia de Dança Marina Popova apresenta uma série de 
Curtas de Dança com Música ao vivo, num espetáculo multidiscipli-
nar onde a natureza e a cultura local são o cenário de fundo deste 
“Teatro no Mar”. 
A escolha do dia, hora, e local foi pensada para que o público possa 
usufruir de um momento artístico singular, coincidindo a inigualável 
paisagem que nosso Rio nos oferece, com a aproximação do 
momento do pôr-do-sol.

Destinatários: Geral
Classificação Etária: M/6
Duração: 60 min
Participação gratuita 

Organização: Companhia de Dança Marina Popova



2 ABRIL | 16:00H

FÓRUM CULTURAL JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO

DE DENTRO PARA FORA
O espetáculo De Dentro para Fora são duas peças de dança, uma 
Clássica, outra contemporânea, que relatam a aprendizagem da 
técnica, liberdade de movimento, liberdade de expressão, dedicação 
e o orgulho das bailarinas em conseguirem demonstrar todo o 
trabalho feito ao longo dos meses. 
A primeira parte do espetáculo é a demonstração de Dança Clássica 
tendo como objetivo mostrar o trabalho feito por todas as bailarinas 
de diversas idades, com músicas do bailado “Coppelia”, não tendo 
qualquer relação com o bailado a não ser as músicas escolhidas.
A segunda parte do espetáculo será Dança Contemporânea que 
tem como objetivo evidenciar a música tradicional portuguesa o 
“Fado”, existindo também músicas opostas ao “Fado” para se 
demonstrar as diferenças de movimento e sentimento na dança.  
De Dentro para Fora é um espetáculo para toda a família, que pode 
viver a emoção que cada bailarina sente ao pisar o palco.

Destinatários: Geral
Classificação Etária: M/6
Participação gratuita mediante reserva
Contacto para reservas: 21 204 0067 
Organização: SFRUA - Sociedade Filarmónica Recreio e União 
Alhosvedrense



TERÇA A SEXTA | 14:00H ÀS 22:00H

SÁBADOS | 14:00H ÀS 19:00H

CENTRO DE EXPERIMENTAÇÃO ARTÍSTICA
VALE DA AMOREIRA

ESTÚDIO COMUNITÁRIO

Ainda não conheces?! Então não sabes que no Estúdio Comunitário 
podes ensaiar, produzir e gravar som, tudo com o acompanhamento 
de um técnico especializado… 

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
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