casa da cultura,
setúbal

programação

outubro
3
quinta-feira . 21h30
Sala José Afonso
entrada gratuita

O Filme Francês do Mês

Z – A Orgia
do Poder

4

5

sexta-feira . 22h00
Em frente à Casa da Cultura

sábado . 15h00
sala José Afonso

entrada gratuita

entrada gratuita

VII ANIVERSÁRIO
DA CASA DA CULTURA

VII ANIVERSÁRIO
DA CASA DA CULTURA

Couple Coffee
Que outro fumo
deverei seguir
na minha rota?
45 anos do 25 de
Abril x 2
Alípio + Zeca = 90
anos

Tertúlia

50 anos do Círculo
Cultural de Setúbal

1969 . Drama/thriller . 2h07
Tertúlia das comemorações do 7o aniversário da Casa da Cultura.
CMS

sábado . 21h30
Em frente à Casa da Cultura
entrada gratuita

VII ANIVERSÁRIO
DA CASA DA CULTURA
Concerto

outubro

Um deputado progressista é assassinado
num país do mediterrâneo nos anos 1960.
O juiz de instrução que trata do inquérito
revela a participação do exército e da
polícia no crime.
CMS . Alliance Française

Nesta equação em que a Matemática se
liberta do seu rigor formal e transmite
as emoções que também os números
são capazes de revelar, faz-se a evocação
desse dia memorável, perfeito e esperançoso, que nos devolveu o bem mais
precioso inerente aos seres humanos - a
liberdade! Multiplicando esse número por
dois, e atribuindo ao número 2 o nome
de dois Homens, eles próprios arautos
dos valores de Abril – Alípio de Freitas e
José Afonso- essa data, 45 vezes evocada,
45 vezes mostrada às gerações futuras,
resulta em 90 anos, número de aniversários desses dois seres mensageiros de
liberdade.
CMS . AJA

Por Trás
Daquela Janela
Homenagem a José Afonso

Concerto de homenagem a José Afonso,
das comemorações do 7o aniversario
da Casa da Cultura, com a participação
de Tó Trips, Um Corpo Estranho,
Lavoisier e Tio Rex.
Cada um dos projectos irá interpretar um
tema do José Afonso, bem como alguns
originais seus.
CMS

17

18

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

4€

Concerto

Martin Sued

Martín Sued é compositor, arranjador e
Bandoneonista Argentino. Lidera desde
2007 Tatadios Quartet, com o qual ele
editou dois discos: “Crecida” (2009) e
“Panal” (2013). Integra também o Chiche
Trio (com Sergio Verdinelli e Juan Pablo
di Leone) e a dupla Sued - Nikitoff,
ambos tendo lançado em 2016 os álbuns
“Chiche” e “Sued-Nikitoff” respectivamente. Recentemente editou seu
primeiro disco de composições próprias
para bandoneón solo “Iralidad”.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

13
domingo . 16h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Film Fest

Como pensa
um compositor
de música para
filmes?
Por Aurélien Vieira Lino
Conversa/Palestra sobre o processo
que envolve a composição de música
original para filmes, desde da génese até
à execução final. Quem foram os grandes
compositores da música para filmes,
quais as ideias partilhadas que ajudaram a
moldar uma arte que se distingue dos outros tipos de música, qual é a importância
do som e da música na sétima arte.
CMS

entrada gratuita

Projecto 33

4€

Concertos ZDB

Luís Severo
– O Sol Voltou

O Projecto 33 é uma iniciativa do grupo
de fotografia da ARTISET, implementado
e dinamizado por António Correia, que
mensalmente convida um fotógrafo para
apresentar o seu trabalho.
CMS . Artiset

17
quinta-feira . 21h30
Espaço Ilustração
entrada gratuita

A voz dos poetas

Em Voz Alta
Leituras de poesia portuguesa
pelos Artistas Unidos.
Novíssima Poesia Portuguesa por Nuno
Gonçalo Rodrigues e Jorge Silva Melo.
CMS . DDLX . Artistas Unidos

Depois da notável estreia em 2015 com o
independente “Cara d’Anjo”, Luís Severo
juntou-se à Cuca Monga, editora pela
qual lançou, com a mão da Sony Music,
o seu segundo disco, o homónimo “Luís
Severo”, que o levou aos lugares cimeiros
das listas anuais da imprensa e aos mais
emblemáticos palcos e festivais do pais.
Com apenas dois álbuns editados, era
já um dos nomes consensuais da escrita
de canções da sua geração, mas não é
por isso que deixa de surpreender. Do
choque concordante entre o acústico e
o electrónico, da contenda conciliante
lírica e de todos os contrastes imagéticos,
Luís Severo afasta-se do que já por si foi
feito e, sem nunca perder o centro que
o particulariza, chega assim com o seu
terceiro disco, “O Sol Voltou”.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

outubro

11

20

25

26

domingo . 18h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

4€

entrada gratuita

4€

Concerto

Muito Cá de Casa

Círculo de Jazz

Música e poesia
de Abril e outras
inquietações
– Ana Afonso
& Ana Ribeiro

Lugares
de José Afonso
na geografia
de Setúbal

Flowers/Ghosts
Flowers/Ghosts é um grupo que oferece
performances audiovisuais, em colaboração
com o artista visual Felix Bodin, fazendo
grande uso da improvisação livre, movendo-se entre o noise-rock, post-rock/
ambient e o free-jazz e interagido de uma
forma muito interessante com as reflexões
visuais que são realizadas em tempo real.

Faustino Neves

No contexto das comemorações dos
45 anos do 25 de Abril, dizemos que
celebrar Abril não deve ser um momento
saudosista. Abril é revolução, reflexão,
desejo de mudança.
Através de música e poesia, partilhamos
reflexões, inquietações e desassossego.
Fazemo-lo a partir de (excertos de) textos
e músicas de diferentes autores - uns
escritos há uns dias, outros há quase
50 anos -, como José Afonso, Sérgio
Godinho, Sophia de Mello Breyner, José
Craveirinha, Filipa Leal, António Pedro
Ribeiro, entre outros.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . AJA

Apresentação do roteiro. Uma rota sentimental de reconhecimento e homenagem.
Apresentação por Albérico Afonso Costa,
com a participação de José Teófilo Duarte.
CMS . DDLX

Eduardo e Francisco conheceram-se na
Universidade Lusíada de Lisboa na licenciatura em Jazz e Música Moderna, que ambos
frequentam. A partir deste encontro, aperceberam-se de que partilham influências de
guitarra jazz como Joe Pass, Jim Hall, Peter
Bernstein, entre outros. Faustino Neves é
um duo intimista no qual se combinam duas
personalidades musicais bastante distintas
e onde a música escrita e improvisada
coexistem de forma orgânica.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

27
domingo . 18h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Tertúlia

outubro

90 anos
de José Afonso

Tertúlia sobre a discografia de José
Afonso com Rui Pato.
CMS . AJA

1
sexta-feira . 17h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Lançamento de Livro

R.U.R. - Robots
Universais Rossum
– (Ed. “não edições”)

8

sábado . 22h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

Concertos ZDB . a anunciar

Concerto

4€

A Casa da Cultura e a Galeria Zé dos
Bois (ZDB) estabeleceram uma parceria
para a programação de concertos com a
chancela ZBD. A Sinergia entre estes dois
espaços de criação contemporânea, pretende estabelecer experiências artísticas
e promover a criação artística através da
sua produção e difusão.
(Mais informações perto da data online)
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

7
quinta-feira . 21h30
sala José Afonso
entrada gratuita

O filme francês do mês

Les Grands Esprits
2017 . Drama/Comédia . 1h 47m

Em 31 de Outubro de 2019 o Teatro
Estúdio Fontenova estreará, pela primeira
vez em Portugal em teatro profissional, o
espectáculo “R.U.R.”, com encenação de
José Maria Dias.
Este texto dramático foi escrito em 1920
pelo checo Karel Čapek, no qual a palavra
“robot” é utilizada pela primeira vez para
designar um autómato. Aqui, os “robots”
são usados como força de trabalho; com
o seu desenvolvimento – e consequente
decréscimo na natalidade – surge a
insatisfação e a vontade de controlar os
humanos: o desejo de revolta.
Texto agora traduzido pela primeira vez
para português, a partir do inglês e checo,
por Patrícia Paixão (com o apoio numa
primeira versão de Eduardo Dias e Carlos
Rocha), com posfácio por Manuel Araújo
e Raquel Varela.
TEFN

François é professor numa escola de
prestigio de Paris. Ao ser transferido para
uma escola pública nos subúrbios, ele não
só enfrenta as dificuldades de ensinar alunos não tão empenhados, mas também
aprende com eles.
CMS . Alliance Française

4€

Tricycles

Imaginem um triciclo no alto de uma
duna, a ver o mar, a sentir o sol quente
nas rodas pintalgadas de areia, com uma
certa comichão no volante por causa da
humidade salgada, e a pensar: “Apeteceme apanhar o próximo barco para Marte
e desviá-lo até ao centro do Sol”.
É mais ou menos isto que os Tricycles
são. Uma coisa vagamente improvável,
um conjunto de kidadults de rumo
duvidoso mas com histórias para contar,
cheias de pessoas que poderiam existir.
E de facto existem, em calmas músicas
prontas a explodir, lentamente, a mil à
hora, com suavidade, ou em rugidos de
guitarras zangadas e pianos falsamente
corteses, de rudes baixos a conversar com
educadas baterias.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

novembro

novembro

2

9

14

15

sábado . 16h00
sala José Afonso

quinta-feira . 19h00
1º Piso

sexta-feira . 18h30
sala José Afonso

entrada gratuita

entrada gratuita

entrada gratuita

Conferência CEB

O Som da Tinta – Festival de Poesia
Contemporânea – ano 0

O Som da Tinta – Festival de Poesia
Contemporânea – ano 0

Feira do Livro

Conferência

Abertura da Feira do Livro com leitura
de poemas pelo Grupo de Teatro da ESE.
A Casa da Cultura é invadida pela poesia.
Livros de poesia, alguns que nem sempre
encontra imediatamente nas livrarias,
estão à sua espera no piso 1.
Uma oportunidade para os adquirir
enquanto se deixa envolver pelos poemas
de poetas contemporâneos portugueses
que iluminam as paredes com o eterno
esplendor da palavra.
CMS

Sophia: A Lux Aeterna da Poesia
Prof. Armando Carlos Cortez
CMS

No centenário do
jornal “a batalha”
e da CGT
Com Daniel Pires, Álvaro Arranja
e João Santiago
CMS . CEB

sábado . 22h00
sala José Afonso
4€

Concerto

Come-se a Pele

quinta-feira . 22h00
sala José Afonso
4€

O Som da Tinta – Festival de Poesia
Contemporânea – ano 0

Dead Vortex

sexta-feira . 23h30
Pátio do Dimas
entrada gratuita

O Som da Tinta – Festival de Poesia
Contemporânea – ano 0

Viajar pela
Palavra Poética
Sessão livre de leitura de poemas
CMS

16
sábado . 18h30
sala José Afonso
entrada gratuita

O Som da Tinta – Festival de Poesia
Contemporânea – ano 0

Conferência

novembro

Manuel Gusmão: A Palavra sobre o Mundo
Prof. Fernando Martinho
CMS
O nome do projecto situa-se entre a
vontade de autofagia e a pergunta
constante (come-se a pele? e comme
s’apelle?- como se chama?)
A música surge acoplada ás narrativas e
quer-se diversa e experimental quer na
abordagem instrumental quer na vocal,
passando por registos spoken-word, jazz,
punk-rock.
Os Come-se a pele? Envolvem-se no
narrativo com relevância nas personagens
femininas, em ambientes de Cabaret
-Voltaire, com paisagens históricas e
sociais de vários universos reais e imaginários do bas-fond.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

Dead Vortex é o buraco negro (ou melhor:
o vórtice criado pela acção centrípeta de
um buraco negro) em que o psicadélico
se confunde com o stoner, o prog com
o pós-rock e o jazz com a improvisação experimental. Sempre com uma
abordagem de jamming, numa busca de
estruturas e de formas que ecoa tanto os
mantras tibetanos e os ragas da Índia como
o perdido factor “garage” que marcou as
bandas de guitarras nas décadas de 1960
e 70. Pelo meio, se algo faz lembrar o Miles
Davis do período “On the Corner” é para
logo dar lugar às emanações do deserto
de uns Kyuss, às métricas hipnóticas kraut
dos Can ou às abstracções tímbricas que
vão distinguindo os AMM nos domínios da
música exploratória.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

23

28

domingo . 18h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

entrada gratuita

O Som da Tinta – Festival de Poesia
Contemporânea – ano 0

Pouso da Poesia
pelo Teatro da
Rainha
Uma viagem pela língua portuguesa,
num roteiro desde o século XIII (com
as Cantigas de Amigo, Escárnio e MalDizer, em que trovadores e jograis, ao
libertarem-se do latim cultista imposto
pela Igreja, consagraram o linguajar
do vulgo), passando pelos poetas do
Cancioneiro Geral, e por aí fora, até
aos nossos dias, relembrando temas de
Zeca Afonso, compostos a partir da voz
dos poetas. Um colectivo do Teatro da
Rainha (António Anunciação – luz e som;
António José Xavier – flautas; José Carlos
Faria – voz + viola electro-acústica e
bandolim; Nuno Machado – voz + baixo
eléctrico e percussões) devolvem a Poesia
ao seu primordial e fraterno carácter
comunitário, em assembleia.
CMS

21
quinta-feira . 21h30
sala José Afonso
entrada gratuita

4€

Concerto

Homem ao Mar

entrada gratuita

A voz dos poetas

Em Voz Alta
Leituras de poesia portuguesa
pelos Artistas Unidos.

Cancioneiro de Natal de David MourãoFerreira por Luís Lucas e Manuel Wiborg
CMS . DDLX . Artistas Unidos
Homem ao Mar é o nome sob o qual
João M. Pinto e Mário Moreira usam
harmonias de vozes e de guitarras para
compor canções com uma atmosfera
vincadamente folk. Depois do sucesso
do seu primeiro single “Adeus Até Mais
Ver”, que conta com cerca de 100.000
audições no youtube e que teve airplay
nas mais variadas rádios nacionais, a dupla
formada em Vila Real juntou-se à Planalto
para uma edição especial, já este ano, que
reúne os seus dois E.P.’s num disco só.
CMS . Planalto

29
sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Muito Cá de Casa

Possidónio
Cachapa

Projecto 33
O Projecto 33 é uma iniciativa do grupo
de fotografia da ARTISET, implementado
e dinamizado por António Correia, que
mensalmente convida um fotógrafo para
apresentar o seu trabalho.
CMS . Artiset

Apresentação do livro A VIDA
SONHADA DAS BOAS ESPOSAS.
Moderação de José Téofilo Duarte.
CMS . DDLX

novembro

17

dezembro

6

7

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

Concerto Experimentáculo

Concertos ZDB . a anunciar

4€

Chico Salem

5
quinta-feira . 21h30
sala José Afonso
entrada gratuita

O filme francês do mês

Ponette
1996 . Drama . 1h 37m

4€

A Casa da Cultura e a Galeria Zé dos
Bois (ZDB) estabeleceram uma parceria
para a programação de concertos com a
chancela ZBD. A Sinergia entre estes dois
espaços de criação contemporânea, pretende estabelecer experiências artísticas
e promover a criação artística através da
sua produção e difusão.
(Mais informações perto da data online)
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

13

dezembro

Ponette tem quatro anos quando a sua
mãe morre num acidente de automóvel.
Essa ausência é-lhe insuportável. Ponette
fala com ela, espera-a, procura-a. Com
uma certeza, uma crença cada vez maior.
Ninguém conseguirá convencê-la que
nunca mais a encontrará
CMS . Alliance Française

Actuando na banda de Arnaldo Antunes
(Tribalistas) há 18 anos, Chico Salem traz
a Portugal o espectáculo do seu segundo
disco solo “Maior ou igual a Dois”, um
álbum repleto de parcerias com amigos
(como Zeca Baleiro e Arnaldo Antunes)
e de participações especiais (como
Manuela Azevedo – “Clã). Após duas
apresentações em Lisboa e Porto em
2016 e uma pequena tournée portuguesa
em 2017, Chico Salem prepara o regresso
com o seu espectáculo intimista num
formato voz e violão, onde apresenta,
de uma maneira nua e crua, canções de
seus dois álbuns e algumas versões de
canções que fazem parte de seu “baú de
referências”. Roupagem esta que permite
um mergulho na intimidade do artista
e na proximidade de Salem com o público.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Experimentáculo

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
4€

Teatro

Visões Úteis
- Little Bee

Um espetáculo de teatro criado por Ana
Vitorino, Carlos Costa, Mário Moutinho
e Sara Barros Leitão, através de uma
dinâmica colaborativa que é marca da
identidade do Visões Úteis. Um encontro
entre três gerações em busca do que as
une, apesar do tanto que as separa.
Inspirado pela biografia profissional de
Mário Moutinho, não pretende, contudo,
confirmar expectativas acerca do sujeito/
material, operando não tanto a partir do
que aconteceu mas do que poderia ter
acontecido.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

20

21

sábado . 22h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

Círculo de Jazz

Concerto de Natal

Indra Trio

Angélicus Duo

Textos em Cena
- Teatro Estúdio
Fonte Nova

4€

4€

4€

Trimestralmente, o Teatro Estúdio
Fontenova apresenta pequenas
encenações de textos importantes da
dramaturgia nacional e internacional.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

Com traços do que por vezes relacionamos com a música erudita e o jazz
europeu onde a improvisação é uma
presença constante como forma de
linguagem comum. Assim, o pianista Luís
Barrigas , o contrabaixista João Custódio
e o baterista Jorge Moniz, encontram um
lugar comum representado neste grupo
com o nome “Indra” pela voz dos seus
instrumentos construindo composições
originais que definem a sua relação
orgânica e natural com a música que
pretendem apresentar.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

19
quinta-feira . 21h30
sala José Afonso
entrada gratuita

Projecto 33
O Projecto 33 é uma iniciativa do grupo
de fotografia da ARTISET, implementado
e dinamizado por António Correia, que
mensalmente convida um fotógrafo para
apresentar o seu trabalho.
CMS . Artiset

Música é a linguagem dos anjos. A voz
entrelaça-se suavemente no delicado
som da Harpa, resultando numa junção
harmoniosa de timbres, num concerto
angelical com repertório instrumental
e litúrgico de Vivaldi, Händel, Mozart e
Schubert, entre outros compositores
clássicos.
Filipa Lopes (Soprano) forma o Angelicus
Duo com as mais renomadas harpistas
em Portugal: Emanuela Nicoli, Salomé
Matos, Carmen Cardeal, ou Ana
Castanhito, apresentando-se regularmente em vários locais do país (Óbidos,
Sesimbra, Lamego, Alcochete, Almeirim,
Alpiarça, Loulé, Elvas, Montijo, Pedrogão
Grande, Setúbal, Vila Velha de Rodão)
e também em concertos sinfónicos
integradas no Coro do Teatro Nacional
de S.Carlos e Orquestra Sinfónica
Portuguesa, respectivamente.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

dezembro

14

PROGRAMAÇÃO INFANTIL

casinha

outubro

13

6

domingo . 10h30
sala José Afonso

domingo . 15h30
sala José Afonso

Música para Bebés

entrada gratuita

VII ANIVERSÁRIO
DA CASA DA CULTURA
Às Páginas Tantas... Quantas?

Tio Lobo

“Vou preparar-te uns bolinhos de lamber
os dedos” - disse a mãe de Carmela. Mas
lembrou-se que não tinha onde fritá-los e
disse-lhe: “Vai a casa de Tio Lobo e diz-lhe
que te empreste uma frigideira...”
No dia 6 de Outubro a Casa Invisível
enche a sala José Afonso com uma oficina
de provar e chorar por mais!
Venha celebrar o aniversário da Casa da
Cultura ao sabor do livro “Tio Lobo”.
Animações de leitura e oficina de cozinha para famílias
com crianças entre os 4 e os 10 anos.
M/4 aos 10 anos.
5€ criança + acomp. / 3€ pessoa extra (material incluído)
Inscrições: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

Canções infantis, jogos de cuco, exploração de
instrumentos de pequena percussão, movimento e audição de melodias, numa atividade
dinamizada por Sandra Oliveira, para bebés e
crianças dos 3 meses aos 3 anos.
8€ bebé + acomp. / 10€ bebé + 2 acomp. /
4€ pessoa extra
Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

19
sábado . 15h30
espaço ilustração

Às Páginas
Tantas... Quantas?
Animações de leitura e oficina de ilustração para famílias
com crianças entre os 3 e os 10 anos.
5€ criança + acomp. / 3€ pessoa extra (material incluído)
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

26
sábado . 15h00
sala José Afonso
Workshop de Escrita Criativa

Faz-me uma
pergunta e dou-te
uma história.
Queres?

12
sábado . 11h00-13h00
sala José Afonso
Film Fest

Ateliê – A gravar!...
Ação!

casinha

O Workshop pretende que as crianças
se sintam pequenos cineastas e que de
uma forma divertida descubra, como se
faz cinema.
Famílias com crianças M/6
15€ criança + acomp. / 8€ bilhete simples
Inscrições e informações: 964 184 178 /
50cuts.cinema@gmail.com
CMS . 50Cuts Associação Cinematográfica

Escrita Criativa? Sim, para estimular (nos mais
novos) a vontade de escrever! Rasgar papel,
amarrotar palavras, construir perguntas e
extrair ideias giras para começar um texto...são
algumas das etapas a seguir no “ Workshop
de Escrita Criativa”. Num ambiente lúdico...
apresento um jogo onde iremos precisar apenas de lápis e papel. Às vezes...nem a borracha
entra em ação!
Workshop para famílias com crianças dos 7 aos 12 anos.
5€ (criança + acomp.) 3€ acomp. e ou criança extra.
(material incluído). Mín: 7 / Máx: 15 crianças
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

2
sábado . 15h00
sala José Afonso
Teatro

Sopa de Jerimú

Sopa de Jerimú é um espetáculo a solo
para uma mulher e várias abóboras...
então já não é a solo! Estão lá a menina,
a porqueira, a chila, a bolina, a cabaça,
todas diferentes e todas abóboras.
Na cozinha, esta mulher, convive com
as abóboras, ouve-lhes os segredos e
mergulha em si, descobrindo coisas que
não conhecia. É um elogio à beleza e à
magnitude da abóbora. A Sopa fica pronta e o público é convidado a prová-la.
Para famílias com crianças dos 3 - 10 anos.
5€ criança + acomp. / 3€ pessoa extra
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

10
domingo . 10h30
sala José Afonso

Música para bebés
Canções infantis, jogos de cuco,
exploração de instrumentos de pequena
percussão, movimento e audição de
melodias, numa atividade dinamizada por
Sandra Oliveira, para bebés e crianças dos
3 meses aos 3 anos.
8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 4€ pessoa extra
Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

16
sábado . 15h30
espaço ilustração

Às Páginas
Tantas... Quantas?
Animações de leitura e oficina de ilustração para famílias
com crianças entre os 3 e os 10 anos.
5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra (material
incluído)
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

23
sábado . 15h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Livro para a infância

Uma Casa

Lançamento do livro “Uma Casa” de
Joana Barrelas, com exposição das ilustrações de Cristina Arvana.
Antes de ser livro, “Uma Casa” é um
projeto. Um projeto que surge nas nossas
vidas como um marco para refletir sobre
a mudança e no quanto isso nos estimula,
afeta e faz “crescer”. “Uma Casa” leva-nos
a viajar pelas memórias, envolvendo-nos
nas emoções de uma menina, e no que ela
vai experienciando ao longo do tempo.
Umas vezes alegre, outras melancólica,
mas também divertida e até um pouco
assustada - tal como as lembranças que
guardamos da nossa infância!
“Uma Casa” vai, com toda a certeza,
tocar-vos o coração!
CMS . Joana Barrelas . Cristina Arvana . Joana Maurício

dezembro
7
sábado . 15h00
sala José Afonso

Saxofone4all
– Toca a Dançar

O Toca a Dançar é um espectáculo de
música e de danças tradicionais para toda
a família. Todos são bem-vindos, o cubo
gigante comanda a viagem. Cada face é
um país, uma cultura, uma dança. Podem
ir entrando e aquecendo. O saxofone já
está afinado. O baile está pronto para
começar... Toca a dançar!!
Participação especial Leónia de Oliveira
Crianças dos 3 aos 12 anos
Duração: Aprox. 60 min
Aconselhamos calçado confortável
Bilhetes: Criança + acompanhante: 10€ . Pessoa extra: 4€
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Saxofone4all

15
domingo . 10h30
sala José Afonso

30

Música para bebés

sábado . 15h00
sala José Afonso

Canções infantis, jogos de cuco,
exploração de instrumentos de pequena
percussão, movimento e audição de
melodias, numa atividade dinamizada por
Sandra Oliveira, para bebés e crianças dos
3 meses aos 3 anos.

5€

Oficina de Artes

Uma Casa

Oficina/sessão de apresentação do livro
infantil “Uma Casa”, da autoria de Joana
Barrelas e ilustração de Cristina Arvana,
com produção editorial de “Fazedoras
de Histórias”.
Nesta oficina podem assistir à leitura expressiva da história pela mediadora Joana
Maurício e ficar a conhecer melhor o que
envolve a construção de um livro.
A ilustradora Cristina Arvana dinamiza,
de forma lúdica, uma atividade de
ilustração, com diferentes técnicas de
expressão plástica.
Público: a partir dos 4 anos
Mínimo: 6 famílias (1 criança + 1 adulto)
Máximo: 15 famílias
Duração: 75 min

8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 4€ pessoa extra
Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

21
sábado . 15h00
Espaço ilustração

Às Páginas
Tantas... Quantas?
Animações de leitura e oficina de ilustração para famílias
com crianças entre os 3 e os 10 anos.
5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra (material
incluído)
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

casinha

novembro

O que mais me fascina na viagem plástica de Jirina Nebesa é a
inquietação inovadora e o espírito de incessante busca de linguagens que marcam o seu percurso criador.
Nesse desafio está contida a fonte de inspiração desta arquitecta
checa, que trouxe decerto da Praga de Rilke o segredo da arte
poética, onde enriqueceu o olhar sobre uma realidade onde a
escala humana se articula numa relação intimista e sóbria sobre o
mundo. Talvez por isso seja impossível não pensar na suave música
de Smetana como metáfora de uma pátria que corre com a água
do Moldava, à beira de cidades e de bosques, lugares fantásticos a
que nos conduzem pontes reais e imaginárias.
Fernando Paulouro das Neves
Inauguração dia 2 de Novembro às 19h00 na Galeria de Exposições.
CMS . DDLX

Exposição inaugurada em Setembro – patente até Outubro na
Galeria de Exposições.
CMS . DDLX

Estilo realista, integrado em ambientes agrestes, distantes, por
vezes lendários e místicos, uma simples homenagem á arte do
BALLET, á sua beleza, á sua elegância e graciosidade, sem esquecer
que por detrás do seu esplendor artístico, existe sacrifício, dedicação e muito amor á dança para se atingir a meta da perfeição do
movimento.
Inauguração dia 30 de Novembro às 19h00 na Galeria de Exposições.
CMS . Artiset

Acácio Cainete

A viagem das cores

Jirina Nebesa

Pedro Chorão

No Dizer da Pintura

30 novembro – 1 janeiro

2 – 24 novembro

14 setembro – 28 outubro

GALERIA DE EXPOSIÇÕES

exposições

exposições

exposições

“Desde sempre gostei de todo aquele ambiente, de todas aquelas
personagens, de todas aquelas imagens que via nos concertos, nos
posters das ruas, nos flyers dos bares, nos bilhetes, nos fanzines, nos
vídeos, nas fotocópias coladas na parede da António Arroio, nas
decorações dos clubes, tudo aquilo me envolvia na música e na onda
que passava por ali. Nunca sei se gosto mais de tocar ou se gosto mais
de ver tocar, uma coisa é certa, uma vez no Astoria em 1991, Londres
num concerto dos Swans, decidi que realmente era aquilo que
queria fazer, era estar ligado com aquele tipo de gente com aquele
tipo de música, com tudo o que fosse diferente do que se passava
lá fora na rua. Quais empregos das 9h ás 5, qual quê, decidi fazer me
á vida. Capas de discos, cartazes, flyers tudo o que tivesse música.
Posters para cinema, teatro, dança, performances com dinheiro, sem
ele, fazia-se, para as bandas, prós amigos, para as associações sem
dinheiro, que importava? gostava, adorava.... era aquilo que queria!
Mais tarde tive a rica oportunidade de fazer os posters para a zdb, era
uma oportunidade que me dava para fazer um trabalho continuo, o
que me satisfazia mais na zdbmuzique era a rapidez com que tinha
de fazer estes cartazes. Era livre, não tinha ninguém a dizer me o que
fazer, por vezes telefonavam-me a pedir o cartaz ás 11 da noite para
o dia seguinte ,chegava a casa ás 5h da manhã e ainda ia fazer o cartaz
que até á hora de almoço tinha que estar na gráfica para que nessa
noite estivesse colado nas paredes do Bairro Alto. Com ressaca ou
sem ela, estes posters saíam do meu computador de manhã e á noite
estavam colados na rua, eram Vivos. Eram os cartazes mais rápidos
do mundo”
Tó Trips, 2019
Inauguração dia 5 de Outubro às 19h00 no espaço ilustração.
CMS

Tó Trips . Rock ‘n’ Roll Artprint by Mackintóxico

Inauguração dia 7 às 19h00.
Entrada Gratuita
CMS . DDLX

As fotografias da Festa da Ilustração de 2019,
para mais tarde recordar.

A Festa ilustrada

7 – 31 dezembro

Inauguração dia 2 às 19h00.
Entrada Gratuita
CMS . DDLX

Agripino Maia

VII ANIVERSÁRIO DA CASA DA CULTURA

Eram os Cartazes Mais Rápidos do Mundo

2 novembro – 5 dezembro

5 – 30 outubro

ESPAÇO ILUSTRAÇÃO

Exposição de artes plásticas de Isabel Chora e Manuela Conceição.
Inauguração dia 05 de outubro, pelas 17h00
Artiset

A Magia da Cor

05 — 17 outubro

Exposição de artes plásticas de pequeno grupo.
“Existe espaço para todos, tendo como princípio o gosto pelas
artes”
Inauguração dia 02 de novembro, pelas 17h00
Artiset

Pinceladas Coloridas

Eterno feminino

Continuação da Exposição de artes plásticas de: Teresa Oliveira Pinto.
Artiset

02 — 14 novembro

01 — 03 outubro

ESPAÇO DAS ARTES

ESPAÇO DAS ARTES

Aulas de ilustração para crianças dos 10 aos 16 anos.
Formadora: Prof. a Graça Sant`Anna
Informações e inscrições: 916774373
Artiset

Aulas de Ilustração

Domingos . 16h00 . ESPAÇO DAS ARTES

Iniciação à pintura para crianças dos 6 aos 14 anos.
Formadora: Prof. a Margarida Rodrigues
Informações e inscrições: 918928573
Artiset

Pequenos Jovens Artistas

Domingos . 11h00 .

Piano . Guitarra . Bateria e Percussão . Baixo . Violino . Flauta .
Clarinete . Saxofone . Trompete . Oboé . Trombone . Tuba
Info e inscrições: capricho.setubalense@gmail.com . 265 522 327
SMCS

Escola de Música da SMCS

Terça-feira a Sábado . salas de música

Início: Outubro de 2019 — Fim: Junho de 2020
Inscrição necessária . Máx. 20 participantes . Valor mensal: 30€
Público-alvo: artistas, professores, educadores, mediadores
culturais, terapeutas (psicólogos, terapeutas da fala, etc.)
O Laboratório de Criação e Educação é um projeto de ação e reflexão
em torno de questões envolventes ao diálogo entre Arte e Educação
que resulta da necessidade de promoção de um espaço concreto,
visível, transgressor e disruptivo no que diz respeito à investigação e
criação em educação artística. No sentido de desenhar uma cartografia de afetos, serão envolvidos conceitos como os de criação, afeto,
espaço, educação, subjetividade e participação para a construção de
um espaço de experimentação, partilha, reflexão e aproximação entre
as práticas artísticas e os diferentes contextos educativos.
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
Ricardo Guerreiro Campos

Laboratório de Criação e Educação

sala josé afonso

1a e 3a quarta-feira de cada mês . 19h30 – 22h00

aulas e workshops

aulas e workshops

exposições

Exposição do atelier de Maria José Nunes de Brito.
Participantes: Inês Pereira; Fernando Teigas; Lili e Barbosa; Rosália
Rodrigues; Tatino; Vasco; Vera M.F. e M. Antonieta. “ Este atelier
é um local onde a cor é o “mote” que dá voz ás conversas consigo
mesmo e com os outros.”
Inauguração dia 19 de outubro, pelas 17h00
Artiset

Arte Diversa

Conversas Coloridas

Exposição de Fotografia dos alunos da Escola Superior de
Educação de Setúbal
Inauguração dia 27 de dezembro, pelas 17h00
Artiset

IPS

27 dezembro — 16 janeiro

Inauguração dia 14 de dezembro, pelas 17h00
Artiset

Exposição/ Projeto de Joana Soveral

14 — 26 dezembro

Exposição do grupo da fotografia da Artiset.
Inauguração dia 29 de novembro, pelas 17h00
Artiset

Fotografia

28 novembro — 12 dezembro

Exposição de pequeno grupo
Inauguração dia 16 de novembro, pelas 17h00
Artiset

16 — 27 novembro

19 — 31 outubro

Artiset

Conversas sobre Fotografia

1a Quinta-feira de cada mês . 21h00 . espaço das artes

Orientação de Valentin Gutu
Informações e inscrições: 968 548 418 . 918 928 573
Artiset

Aulas de Desenho e Pintura

Quintas-feiras . 18h00 . ESPAÇO DAS ARTES

Orientação de Isabel Alfarrobinha
Informações e inscrições: 934055290
Artiset

Aulas de Aguarela

Quintas-feiras . 14h30 . espaço das artes

Orientação de Isabel Chora
Informações e inscrições: 966 762 886/ 918 585 828
Artiset

Aulas de Aguarelas e Pastel Seco

Quartas-feiras . 16h00 . ESPAÇO DAS ARTES

Orientação de Hugo da Silva
Informações e inscrições: 966788209
Artiset

Aulas de Desenho e Pintura

Quartas-feiras e quintas . 10h00 . ESPAÇO DAS ARTES

Aulas de ilustração a partir dos 18 anos
Formadora: Prof. a Graça Sant`Anna
Informações e inscrições: 916774373
Artiset

Aulas de Ilustração

Quartas-feiras . 18h00 . ESPAÇO DAS ARTES

Orientação da Prof. a Maria José Nunes de Brito
Informações e inscrições: 918928573
Artiset

Aulas de Desenho e Pintura

Terças-feiras . 18h00 . ESPAÇO DAS ARTES

Horário da Casa da Cultura:
Domingo, terça-feira e quarta-feira: 10h00 – 22h00
Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 10h00 – 01h00
Encerra às segundas-feiras

Horário do Espaço das Artes (Artiset Exposições):
Terça-feira e quarta-feira: 16h00 — 19h30 / 20h30 — 22h00
Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 16h00 — 19h30 / 20h30 — 23h00
Domingos: 14h30 — 20h00
Encerra às segundas-feiras

Horário do Artes Café:
Domingo, terça-feira e quarta-feira: 10h00 – 22h00
Quinta-feira, sexta-feira e sábado: 10h00 – 01h00
Encerra às segundas-feiras

Morada:
Rua Detrás da Guarda, 28
2900-347 Setúbal

Contactos:
+351 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt

@casadaculturasetubal
@casadaculturasetubaloficial

www.casadacultura-setubal.pt

