casa da cultura,
setúbal

programação
semestral
janeiro — junho 2020

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

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 das 16:00 às 19:30 / 20:30 às 22:00 h
Quinta-feira, sexta-feira e Sábado: das 16:00 às 19:30/ 20:30 ás 23:00h.
Domingos das 14:30 às 20:00 h
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

Informações extra:
A Sala José Afonso tem a lotação máxima de 50 pessoas.
As reservas de ingressos para os espetáculos são válidas até trinta minutos antes do início do mesmo.

Aluguer de sala de ensaios
Taxas de utilização (por hora de aluguer) aos valores apresentados acresce 23% IVA
Diurno, dias úteis (até às 20h00)
Entidades sem fins lucrativos: 3,00€
Entidades privadas: 5,00€
Noturno, dias úteis (após as 20h00) / fins-de-semana e feriados diurnos (até às 20h00)
Entidades sem fins lucrativos: 3,00€
Entidades privadas: 6,00€
Fins-de-semana e feriados noturnos (após as 20h00)
Entidades sem fins lucrativos: 5,00€
Entidades privadas: 7,00€

@casadaculturasetubal
@casadaculturasetubaloficial

www.casadacultura-setubal.pt

3 . sexta-feira . 21h30
O Filme Francês do Mês
Irréprochable

janeiro

4 . sábado . 22h00
Concertos ZDB
Volúpias
5 . domingo . 16h00
Um pintor... um filme
Rembrandt
10 . sexta-feira . 22h00
Filosofia a Pés Juntos
11 . sábado . 22h00
Concerto
Tricycles
12 . domingo . 16h00
Um pintor... um filme
Leonardo da Vinci
16 . quinta-feira . 21h30
Projecto 33
Fernando Penim Redondo
17 . sexta-feira . 22h00
Tertúlias AJA
Tertúlia sobre a discografia
de José Afonso
19 . domingo . 16h00
Um pintor... um filme
Cézanne
26 . domingo . 16h00
Um pintor... um filme
Lautrec
30 . quinta-feira . 21h30
Em Voz Alta
Sophia de Mello Breyner Andresen
por Lia Gama e Jorge Silva Melo
31 . sexta-feira . 22h00
Muito Cá de Casa
A Edição Independente

3

4

5

sexta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

domingo . 16h00
sala José Afonso

O Filme Francês do Mês

Concertos ZDB

Um pintor... um filme

Irréprochable

Volúpias

Rembrandt

Volúpias de Gabriel Ferrandini é o
resultado de um processo de composição
e posterior residência do baterista na
ZDB, o disco tem edição da Clean Feed
e produção da ZDB. Volúpias é um disco
intemporal de jazz, constituído por temas
curtos e com um som simultaneamente
clássico e inventivo, foi escrito por
Ferrandini para o seu trio (Pedro Sousa
e Hernâni Faustino). Gabriel Ferrandini é
frequentemente encontrado em contextos de improvisação (como é o caso do
Red Trio ou Rodrigo Amado Motion Trio
e possui já um impressionante historial de
colaborações internacionais: Alexander
von Schlippenbach, Axel Dörner, Evan
Parker, John Butcher, Nate Wooley, Peter
Evans, Sten Sandell, Thurston Moore,
entre muitos outros) mas há cerca de
três anos o músico decidiu voltar-se para
a composição iniciando uma residência
de criação artística na ZDB. Volúpias é o
resultado de um ano desta residência e
por essa razão a cada faixa corresponde o
nome de uma rua lisboeta. Os títulos das
músicas que compõem o disco, fazem o
percurso da casa de Gabriel até ao estúdio
e posteriormente até à ZDB. Todas as
composições são da autoria de Ferrandini
à excepção de duas faixas que são arranjos
de uma composição original do músico
Ondness (Bruno Silva), que combina
música electrónica com paisagens sonoras
exóticas, universo bem longínquo do jazz,
mostrando-nos que esta dedicação não
tem que ser necessariamente convencional. Na verdade, nada no trabalho de
Gabriel o é, e ainda bem.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

José Dinis Fidalgo fala sobre Rembrandt a
partir do filme sobre o pintor.
“Rembrandt é um filme biográfico
britânico de 1936 feito pela London Film
Productions sobre a vida do pintor holandês Rembrandt van Rijn, do século XVII.”
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
50Cuts

entrada gratuita

4€

2 € (1€ associados 50cuts)

Sébastien Marnier
2015 . Drama/ficção . 1h43

janeiro

Desempregada há um ano, Constance
regressa à sua cidade natal. Aí descobre
que abriu uma vaga na agência imobiliária
onde tinha iniciado a sua carreira, mas o
seu antigo patrão prefere dar o lugar a
uma candidata mais jovem. Constance
decide fazer tudo para recuperar o lugar
que estima merecer.
CMS . Alliance Française

2020

10
sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Filosofia
a Pés Juntos
António Castro Caeiro

“A Pés Juntos” explica adverbialmente o
modo de saltar, entrar, jurar. Mas também
podemos atirar-nos de pés juntos, num
movimento ofensivo, para cair em cima
de um adversário. Ou, apoiar pés juntos,
para esticar as pernas e nos afastarmos
do fundo do mar, para vir à superfície.
A expressão dá ênfase ao sentido do
verbo. O que será então a filosofia a pés
juntos?
CMS . DDLX

11

12

17

sábado . 22h00
sala José Afonso

domingo . 16h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

4€

2 € (1€ associados 50cuts)

entrada gratuita

Concerto

Um pintor... um filme

Tertúlias AJA

Tricycles

Leonardo da Vinci

Tertúlia sobre
a discografia
de José Afonso

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”.
E de facto existem, músicas calmas
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. Os Tricycles são tudo
isto e, claro, não são absolutamente nada
disto, porque “isto” não passa de palavras
que tentam descrever música - algo que,
sabemos todos, é impossível de se fazer
apropriadamente.
Os Tricycles são: o João Taborda
(António Olaio & João Taborda), o
Afonso Almeida (Cosmic City Blues,
Sequoia), o Edgar Gomes (Terb) e o
Sérgio Dias.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

Leonardo da Vinci chega-nos através de
apresentações fílmicas sobre o pintor,
comentadas por Eduardo Carqueijeiro.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
50Cuts

16
quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

Associação José Afonso é uma associação
cultural e cívica, não confessional,
formada em torno da memória e do
exemplo de José Afonso. Em 2020, as
Tertúlias AJA terão continuidade na
Casa da Cultura a partir da obra de José
Afonso, com a presença de alguns autores
convidados.
AJA . CMS

entrada gratuita

Projecto 33

Fernando Penim
Redondo

19
domingo . 16h00
sala José Afonso

2 € (1€ associados 50cuts)

Um pintor... um filme

Cézanne

O Projecto 33 é uma iniciativa do
grupo de fotografia da ARTISET, Com
implementação e dinamização de
António Correia, esta iniciativa teve início
em Janeiro de 2016 e as sessões têm-se
sucedido sem interrupções. Nas sessões,
os convidados mostram os seus trabalhos
a um público interessado e participativo.
CMS . Artiset

Joseph Rodrigues fala sobre Cézanne a
partir do filme Cézanne e Eu.
“Na França do século XIX, o pintor Paul
Cézanne cria uma forte amizade com o
escritor Émile Zola.”
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
50Cuts

janeiro

2020

26

30

31

domingo . 16h00
sala José Afonso

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

entrada gratuita

entrada gratuita

Leituras de poesia portuguesa
pelos Artistas Unidos

Muito Cá de Casa

2 € (1€ associados 50cuts)

Um pintor... um filme

Lautrec

Em Voz Alta
Sophia de Mello Breyner Andresen
por Lia Gama e Jorge Silva Melo

janeiro

Lautrec foi o pintor escolhido por
António Galrinho para uma conversa
com o público após a exibição do filme
Moulin Rouge, de 1952.
“O jovem artista Henri de ToulouseLautrec é contratado para produzir um
novo cartaz publicitário para o cabaré
Moulin Rouge. Enquanto produz a peça,
Henri apaixona-se por Marie Charlet, mas
o romance termina mal e Henri afunda-se
na solidão.”
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
50Cuts

2020

Eu gosto de ler em voz alta, eu gosto de
ouvir poesia lida pelos actores com quem
trabalho, eu gosto de poesia lida para
várias pessoas, eu gosto de leituras de
poesia, ver gente, sentir gente à volta das
palavras suspensas do poeta.
CMS . DDLX . Artistas Unidos

A Edição
Independente
Autores e editores da Livraria Snob

CMS . DDLX

fevereiro

1 . sábado . 16h00
Lançamento de Livro
O Centenário de Bocage Em 1905
(em Portugal e no Brasil)
1 . sábado . 22h00
Concertos ZDB
Cátia Sá
7 . sexta-feira . 21h30
O Filme Francês do Mês
Milou En Mai
8 . sábado . 22h00
Concertos AJA
Ensemble SMFOG / Música Velha
14 . sexta-feira . 22h00
Ciclo Creative Sources . Noite 1
Ernesto Rodrigues Miguel Mira
Nuno Torres
15 . sábado . 22h00
Emergências
Esteves
20 . quinta-feira . 21h30
Projecto 33
Tânia Neves
21 . sexta-feira . 22h00
Tertúlias AJA
Tertúlia sobre a discografia
de José Afonso
22 . sexta-feira . 22h00
Duplicidade
Textos em Cena + Ciclo Disrupção
TEFN
Disruption Ensemble
Portrait Concert
28 . sexta-feira . 22h00
Muito Cá de Casa
Que música é esta, José Afonso?
29 . sábado . 22h00
Círculo de Jazz
Quarteto Solaris

1
sábado . 16h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Lançamento de Livro

O Centenário
de Bocage Em 1905
(em Portugal
e no Brasil)

Lançamento do Livro: O Centenário de
Bocage, de Álvaro Arranja – Edição CEB.
O centenário de Bocage em 1905,
insere-se num movimento iniciado em
1880 com a comemoração do centenário
de Camões, de grande relevo político e
cultural para a época.
Mobilizou em vários locais, com especial
incidência para Setúbal e Lisboa e Brasil
(com especial incidência no Rio de
Janeiro), um conjunto de esforços em
torno da recordação da vida e obra do
poeta setubalense.
O livro inclui um grande número de
fotos das comemorações publicadas
pela imprensa da época e um prefácio de
Daniel Pires.
CEB

7
sábado . 22h00
sala José Afonso
4€

Concertos ZDB

Cátia Sá

sexta-feira . 21h30
sala José Afonso
entrada gratuita

O Filme Francês do Mês

Milou En Mai
Louis Malle
1990 . Drama . 1h48

Dona de um fascinante laboro de investigação em redor da tradição oral, crónica
social ou simples criação DIY, Cátia Sá é
um segredo demasiado escondido. É pela
curiosidade nata sobre o que a rodeia,
e no modo de questionar as coisas, que
extrai muita da essência na sua música.
Usa a voz, seja em tom seco, seja recorrendo a loops e camadas sonoras, para
compor mantras surrealistas ou baladas
quebradas. Recorrendo a uma linguagem
expressamente mestiça, folclórica na sua
raíz, embora alienígena na sua forma, é
um raro exemplo de liberdade criativa.
Através do título de uma das suas canções, a própria consegue auto-retratar-se
como ninguém: invulgar combinação.
Vê-la aqui no Aquário será uma oferenda
imperdível, sem espinhas.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

Num casarão do sudoeste da França, cercado de vinhedos, a avó acaba de falecer.
Estamos em maio de 1968. Apesar das
greves, a família virá ao enterro. Milou,
o neto da falecida, vai contra o resto da
família que deseja vender a propriedade.
CMS . Alliance Française

8
sábado . 22h00
sala José Afonso
4€

Concertos AJA

Ensemble SMFOG
/ Música Velha

fevereiro

Actuação pelo Ensemble da Sociedade
Musical Fraternidade Operária
Grandolense.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
AJA . CMS

2020

14

15

20

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

4€

4€

entrada gratuita

Ciclo Creative Sources . Noite 1

Emergências

Projecto 33

Ernesto Rodrigues
Miguel Mira
Nuno Torres

Esteves

Tânia Neves

A editora portuguesa Creative Sources
Recordings afirma-se atualmente como
uma das principais labels a nível mundial
no âmbito da música improvisada,
jazz experimental e música eletrónica.
Fundada em 1999 por Ernesto Rodrigues,
focada num espectro artístico à margem
dos circuitos comerciais e das grandes
editoras do mercado, conta hoje com
mais de 600 títulos editados, onde se
incluem trabalhos de alguns dos principais
artistas desta área a nível nacional e
internacional.
Este ciclo de 4 concertos, promovido
pela Disrupção – Associação Cultural,
com direção artística e curadoria de
Ernesto Rodrigues, pretende ser uma
consagração do universo artístico da
Creative Sources, pretendendo incluir
formações diversas, com vários nomes de
relevo no panorama da música improvisada
portuguesa e do mundo.
Na primeira noite deste ciclo, o trio
constituído por viola (Ernesto Rodrigues),
violoncelo (Miguel Mira) e saxofone alto
(Nuno Torres) elabora uma revisitação
coletiva das suas referências, numa homenagem a quem abriu novos caminhos para
a improvisação. Através da dialética emissor
/ recetor, pretende-se colocar o ouvinte
no cerne das suas questões primordiais e
elementares, imutáveis desde o princípio
dos tempos... universo
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
Creative Sources . Disrupção, Associação
Cultural . CMS

Depois de passar 2 anos a viver em
Sydney, Esteves - vocalista, guitarrista e
letrista da banda Lisboeta Trêsporcento
- trouxe consigo um conjunto de memórias e canções que decide agora partilhar.
Através de folk hipnotizante ancorada na
guitarra acústica, são-nos mostradas canções simples que nos falam de histórias de
amor e perda inspiradas na exuberância e
beleza desta cidade australiana.
Para além de Esteves, participaram no disco de estreia músicos como David Santos
(Flak, Márcia), João Gil (Diabo na Cruz,
You Can’t Win, Charlie Brown), João
Sousa e Raquel Merrelho. E o disco, que
foi gravado por Bernardo Barata, Diego
Salema Reis e Esteves, entre estúdios
caseiros e o Bela-Flor Recording Studio,
foi produzido por Esteves, misturado por
Diego Salema Reis e masterizado por Neil
Pickles (UK).
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

O Projecto 33 é uma iniciativa do
grupo de fotografia da ARTISET, Com
implementação e dinamização de
António Correia, esta iniciativa teve início
em Janeiro de 2016 e as sessões têm-se
sucedido sem interrupções. Nas sessões,
os convidados mostram os seus trabalhos
a um público interessado e participativo.
CMS . Artiset

21
sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Tertúlias AJA

Tertúlia sobre
a discografia
de José Afonso
Associação José Afonso é uma associação
cultural e cívica, não confessional,
formada em torno da memória e do
exemplo de José Afonso. Em 2020, as
Tertúlias AJA terão continuidade na
Casa da Cultura a partir da obra de José
Afonso, com a presença de alguns autores
convidados.
AJA . CMS

fevereiro

2020

22

28

29

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

4€

Duplicidade
Textos em Cena + Ciclo Disrupção

TEFN
Trimestralmente, o Teatro Estúdio
Fontenova apresenta pequenas
encenações de textos importantes da
dramaturgia nacional e internacional.

entrada gratuita

Muito Cá de Casa

Círculo de Jazz

Que música é esta,
José Afonso?

Quarteto Solaris

Viriato Teles e Rui Vieira Nery

Disruption
Ensemble
Portrait Concert

fevereiro

CMS . DDLX
Nascido de uma vontade comum de
quebrar leis e barreiras e de uma busca incessante por uma música sem constrições
estilísticas ou conceptuais, o Disruption
Ensemble, com sua formação não
convencional, em si mesmo disruptiva,
conjugada com os diferentes backgrounds e caminhos trilhados pelos quatro
intérpretes – quatro talentos emergentes
do plano musical – apresenta-se como
uma plataforma de criação-sem-fronteiras para performers e compositores, bem
como o próprio público.
O foco do Ensemble está na música
contemporânea de hoje e de amanhã,
de carácter exploratório e vanguardista,
estimulando o trabalho direto com compositores e potenciando trocas artísticas
únicas entre intérpretes e criadores,
numa simbiose artística virada para o
futuro, traçando novos horizontes.
No concerto inaugural do ciclo
Disrupção, os elementos do Ensemble
Disruption apresentam-se a solo num
concerto inédito, no qual serão exibidas
performances dos 4 músicos, naquela
que será também a primeira performance
no âmbito do universo dos projetos em
curso da Disrupção – Associação Cultural.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
Disrupção, Associação Cultural . CMS

2020

4€

Quatro músicos experientes encontram-se em palco para tocar e improvisar. O
repertório inclui temas de jazz, peças
escolhidas da música brasileira, composições originais do grupo e temas do
reportório português.
A nossa proposta é um convite à viagem
musical, partilhada com o público.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

6 . sexta-feira . 21h30
O Filme Francês do Mês
Des Femmes Et Des Hommes
7 . sábado . 22h00
Concertos ZDB
Maria Reis

março

13 . sexta-feira . 22h00
Cinema musicado ao vivo
Catherine Morisseau
Charlie Chaplin - O Circo
14 . sábado . 22h00
Concerto
Tiago Sousa
19 . quinta-feira . 21h30
Projecto 33
Luís Bravo Pereira
20 . sexta-feira . 22h00
Tertúlias AJA
Tertúlia sobre a discografia
de José Afonso
21 . sábado . 22h00
Emergências
Jake Shane
26 . quinta-feira . 21h30
Leituras de poesia portuguesa
pelos Artistas Unidos
Em Voz Alta
27 . sexta-feira . 22h00
Muito Cá de Casa
Ana Margarida de Carvalho
28 . sábado . 22h00
Círculo de Jazz
LAB – Pinheiro / Amado
29 . domingo . 18h00
Palestra
Prof. Dr. Fernando Casqueira

6

7

13

sexta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

O Filme Francês do Mês

Concertos ZDB

Des Femmes
Et Des Hommes

Maria Reis

Cinema musicado ao vivo .
Catherine Morisseau

entrada gratuita

4€

Frédérique Bedos
2015 . Documentário . 52 min

março

Num discurso na ONU, Ban Ki Moon
explica que se os objetivos do milénio
não forem atingidos, devesse ao facto de
que os direitos das mulheres têm vindo a
recuar no mundo inteiro.
Documentário que parte nas estradas do
mundo para recolher testemunhos
CMS . Alliance Française

2020

A carreira a solo da Maria Reis, após
impetuosa vida com Pega Monstro, está
em acelerada transformação e a sua
música parece celebrar essa mudança em
tempo real, entre
irreverência das descobertas e desgostos
da juventude e a serenidade e lucidez de
uma vida adulta forçada pelas responsabilidades. Em termos formais, isto quer
dizer que Chove na sala, água nos olhos
dá-nos tanto a folia pop com canções
fulminantes de fácil contágio, como a
construção de filigranas acústicas que
reconfiguram surpreendentemente toda
a sua escrita musical. Um quase-milagre
que emoldura este momento como fundamental na vida musical de Maria Reis.
E o que comemoramos neste dia na
Casa da Cultura num concerto especial
é exatamente o encontro deste dois caminhos, como dois lados de uma mesma
moeda: em palco, uma banda mostrará
a genica pop da canções da Maria Reis
e um ensemble clássico revelará como
este pode (re)criar tudo de novo para ela
e para nós.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

4€

Charlie Chaplin
- O Circo

O cinema mudo acompanhado pelo
piano ao vivo, remete-nos para os primórdios do cinema.
É uma experiência mágica e inesquecível!
O Circo, de Charlie Chaplin é a obra que
iremos apresentar na Casa da Cultura.
Pianista e compositora nascida em Paris e
residente em Lisboa, Catherine Morisseau
é titular de um mestrado em Conception
et Mise-en-Oeuvre de Projets Culturels
e de uma licenciatura de História de Arte,
ambos na Sorbonne mas acabou por se
dedicar à prática do piano, formando-se
no Conservatório de Bagneux e na École
Normale de Musique de Paris.
Além de intérprete, é a composição que
privilegia enquanto pianista. Desenvolve
um projecto onde se conjugam uma linha
neoclássica minimal e a de uma indie
intimista, com sonoridades melancólicas
e envolventes.
É pianista residente na Cinemateca
Portuguesa e em particular na
Cinemateca Júnior, onde ilustra filmes
mudos com composições criadas propositadamente para o efeito.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

14

19

21

sábado . 22h00
sala José Afonso

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

4€

entrada gratuita

4€

Concerto

Projecto 33

Tiago Sousa

Luís Bravo Pereira

Jake Shane

O Projecto 33 é uma iniciativa do
grupo de fotografia da ARTISET, Com
implementação e dinamização de
António Correia, esta iniciativa teve início
em Janeiro de 2016 e as sessões têm-se
sucedido sem interrupções. Nas sessões,
os convidados mostram os seus trabalhos
a um público interessado e participativo.
CMS . Artiset

Jake Shane é um cantautor norte-americano, nascido e criado em Springfield,
no estado de Illinois. Depois de ter
mergulhado fundo no blues e na folk no
seu dico de estreia, “Ancient Fire”, Shane
mudou-se para Madrid onde lançou o
segundo álbum, “Evening Sound”, mostrando como as influências melódicas da
música espanhola se fundiam com a sua
raiz americana. Agora, uma vez mais, Jake
Shane vem a Portugal para podermos
ouvir a sua música de viagem, de partilha
e de encontros.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

O que faz de Tiago Sousa um exemplo
insular na abordagem ao instrumento
é o afastamento natural face a estilos
e expectativas. Demasiado mestiço
para os cânones da escola erudita, nele
escutamos elementos vagamente jazzísticos, referências resgatadas à filosofia
oriental e uma multiplicidade de mundos
entrelaçados. Trata-se pois de música
genuinamente livre e libertadora na sua
mais plena dimensão em que o pano do
onírico adorna orgulhosamente o palco
do telúrico.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

20
sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Tertúlias AJA

Tertúlia sobre
a discografia
de José Afonso
Associação José Afonso é uma associação
cultural e cívica, não confessional,
formada em torno da memória e do
exemplo de José Afonso. Em 2020, as
Tertúlias AJA terão continuidade na
Casa da Cultura a partir da obra de José
Afonso, com a presença de alguns autores
convidados.
AJA . CMS

Emergências

março

2020

26

28

29

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

domingo . 18h00
sala José Afonso

entrada gratuita

Leituras de poesia portuguesa
pelos Artistas Unidos

Em Voz Alta
Marcos Foz e Sebastião Cerqueira
por Jorge Silva Melo
e Nuno Gonçalo Rodrigues

CMS . DDLX . Artistas Unidos

27
sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Muito Cá de Casa

Ana Margarida
de Carvalho

março

Apresentação do novo livro de Ana
Margarida de Carvalho.
CMS . DDLX

2020

4€

entrada gratuita

Círculo de Jazz

Palestra

LAB – Pinheiro
/ Amado

Prof. Dr. Fernando
Casqueira
“A dimensão esotérica na arte portuguesa. Subsídios para a sua compreensão.”
CMS . Artiset

Ricardo Pinheiro e Miguel Amado são
dois músicos com um trajecto de quase
duas décadas na primeira linha do jazz
nacional, que inclui dezenas de discos
gravados e participações em festivais de
jazz de referência.
Já colaboraram como sideman em
CD’s - Amado em “Song Form” (2013)
de Ricardo Pinheiro, e Pinheiro em “The
Long Rest” (2016) de Miguel Amado.
Repartiram também, com Bruno Pedroso,
a liderança do projecto “Triology”, que
originou um CD com o mesmo nome
(2014).
Surge agora um projecto co-liderado por
eles, criado de raiz, com composições
de sua autoria, e para o qual convidaram
dois impressionantes músicos da nova
geração: Tomás Marques no saxofone e
Diogo Alexandre na bateria, vencedores
do prémio jovens músicos 2019 na
categoria jazz.
A música do quarteto é marcada pelo
carácter das composições e pela energia e
interação dos quatro músicos.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

3 . sexta-feira . 21h30
O Filme Francês do Mês
Filme a definir
4 . sábado . 22h00
Filosofia a Pés Juntos
10 . sexta-feira . 22h00
Concertos ZDB
Sessa

abril

11 . sábado . 22h00
Concertos AJA
João Lóio
16 . quinta-feira . 21h30
Projecto 33
João Ramos
17 . sexta-feira . 22h00
Tertúlias AJA
Tertúlia sobre a discografia
de José Afonso
18 . sábado . 22h00
Emergências
André Henriques
19 . domingo . 16h00
Apresentação de Livro
Fábrica de Mentiras
23 . quinta-feira . 22h00
Muito Cá de Casa
José Eduardo Agualusa
25 . sábado . 22h00
Ciclo Disrupção
Plugged In - João Silva
Trompete & Eletrónica
30 . sexta-feira . 21h30
O Filme Francês do Mês
Filme a definir

3

10

11

sexta-feira . 21h30
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

entrada gratuita

4€

4€

O Filme Francês do Mês

Concertos ZDB

Concertos AJA

Filme a definir

Sessa

João Lóio

A Casa da Cultura em parceria com a
Alliance Française, apresenta mensalmente, um filme francês. Esta é uma oportunidade para vermos o que de melhor se faz
no cinema francês.
CMS . Alliance Française

4
sábado . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Filosofia
a Pés Juntos
António Castro Caeiro

abril

“A Pés Juntos” explica adverbialmente o
modo de saltar, entrar, jurar. Mas também
podemos atirar-nos de pés juntos, num
movimento ofensivo, para cair em cima
de um adversário. Ou, apoiar pés juntos,
para esticar as pernas e nos afastarmos
do fundo do mar, para vir à superfície. A
expressão dá ênfase ao sentido do verbo.
O que será então a filosofia a pés juntos?
(mais informações online perto da data)
CMS . DDLX

2020

Fundador do grupo psych-funk Garotas
Suecas e colaborador regular de Yonatan
Gat, o nome de Sessa não será novo
para os mais atentos à cena musical
brasileira e americana. Em Grandeza, o
seu disco de estreia a solo, descobriu o
espaço para explorar a sua própria visão
sobre aquele que é o imenso território
sonoro do Brasil. Daí que não seja de
estranhar que neste disco, que o mesmo
classifica como uma homenagem ao
seu país, se encontre a visceralidade e
sensualidade da palavra (a lembrar o
caminho criado por Caetano Veloso) e
os arranjos melódicos de quem cresceu a
ouvir Tom Jobim. Mas Grandeza não se
fica por aqui. Num esforço de condensar
a riqueza de ritmos e texturas da música
cantautoral brasileira, descobre-se aqui
um novo caminho, a apontar o futuro: o
da complexa simplicidade como ponto
primeiro do que é belo.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

João Lóio foi membro do Grupo de
Acção Cultural (GAC – Vozes na Luta)
e, como cantor, instrumentista e
compositor, actuou em Portugal, França
e Alemanha.
A sua participação como intérprete e/ou
compositor em vários registos discográficos é extensa, tendo encetado parcerias
com, entre muitos outros, Jacinta, João
Afonso, Jorge Palma, José Mário Branco,
José Medeiros, Júlio Pereira, Sérgio
Godinho, etc.
Esta é uma oportunidade a não perder
para o ouvirmos aqui na Casa da Cultura.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . AJA

16

18

19

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

domingo . 16h00
sala José Afonso

entrada gratuita

4€

entrada gratuita

Projecto 33

Emergências

Apresentação de Livro

João Ramos

André Henriques

Fábrica de
Mentiras

O Projecto 33 é uma iniciativa do
grupo de fotografia da ARTISET, Com
implementação e dinamização de
António Correia, esta iniciativa teve início
em Janeiro de 2016 e as sessões têm-se
sucedido sem interrupções. Nas sessões,
os convidados mostram os seus trabalhos
a um público interessado e participativo.
CMS . Artiset

17
sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Tertúlias AJA

Tertúlia sobre
a discografia
de José Afonso
Associação José Afonso é uma associação
cultural e cívica, não confessional,
formada em torno da memória e do
exemplo de José Afonso. Em 2020, as
Tertúlias AJA terão continuidade na
Casa da Cultura a partir da obra de José
Afonso, com a presença de alguns autores
convidados.
AJA . CMS

Na abordagem da estreia a solo em
disco e consequentes apresentações
ao vivo André Henriques mostra uma
diferenciação do que era reconhecido.
Essa distinção passa por assumir uma
instrumentalização mais despida do formato rock que que utiliza no seu projecto
Linda Martini, ou seja, elementos como
viola, pouca percussão, piano e baixo. Um
combo que apresenta as canções no seu
estado mais puro: voz e viola.
Catalogações entre a folk, cantautor e
música portuguesa apenas podem servir
de ponto de partida para entender o
resultado final.
O álbum tem 10 músicas originais,
todas escritas e compostas por André
Henriques, e tem ancorado projecto vídeo que acompanha as actuações ao vivo.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

Apresentação do Livro de Paulo Pena:
Fábrica de Mentiras.
«A desinformação é um processo, uma
sequência de actos concebidos por
alguém com o objectivo de manipular as
convicções do maior número possível de
pessoas.»
Um pouco por todo o mundo, as
infames fake news têm-se revelado um
verdadeiro entrave à democracia e uma
incubadora de ódio social. Seja no Brexit,
na eleição de Trump ou de Jair Bolsonaro,
o efeito da desinformação e das mentiras
propagadas como se notícias fossem
pode ter sido determinante para decidir o
voto de muitos eleitores.
Em Portugal, onde 63% das pessoas afirmam receber as notícias que as mantêm
informadas através das redes sociais,
mentiras meticulosamente plantadas no
mural certo, à hora certa podem fazer a
diferença num momento decisivo. Mas
como chegámos aqui? Quem fabrica
estas «notícias» e por que o faz?
Numa investigação de fôlego em coordenação com organismos internacionais, o
premiado jornalista Paulo Pena lança-se
numa viagem aos bastidores das fake
news, nacionais e internacionais, para
nos mostrar que a era da desinformação
chegou e que está nas nossas mãos
combatê-la.
CMS

abril

2020

23

25

30

quinta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

sexta-feira . 21h30
sala José Afonso

entrada gratuita

4€

entrada gratuita

Muito Cá de Casa

Ciclo Disrupção

O Filme Francês do Mês

José Eduardo
Agualusa

Plugged In
- João Silva
Trompete
& Eletrónica

Filme a definir

abril

Apresentação do novo livro de José
Eduardo Agualusa.
CMS . DDLX

2020

O papel tradicional do intérprete, desenvolvido a par da evolução da arte musical
ao longo dos vários períodos da História
da Música, sofreu, a partir de meados
do séc. XX, uma complexa revolução,
particularmente respeitante à utilização
de sons eletronicamente produzidos
ou manipulados. No caso específico do
trompete, a introdução de elementos
eletrónicos na performance desempenhou um papel fundamental na criação
de novos horizontes interpretativos e
composicionais.
Neste recital, a música para trompete e
meios eletrónicos será colocada em perspetiva, viajando por diversos universos
estéticos e interpretativos, através de um
percurso musical com obras emblemáticas do repertório que desafiam, de forma
exponencial, as técnicas e cânones da
execução instrumental tradicional.
João Silva é trompetista, professor e
investigador. A sua carreira, eclética e
multifacetada, tem-se centrado particularmente na esfera da interpretação do
repertório contemporâneo do instrumento. Nos últimos anos, desenvolveu
um particular interesse pela música para
trompete e eletrónica, género que tem
aprofundando e explorado, trabalhando
em conjunto com compositores e realizando frequentes recitais em Portugal e
no estrangeiro.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
Disrupção, Associação Cultural . CMS

A Casa da Cultura em parceria com a
Alliance Française, apresenta mensalmente, um filme francês. Esta é uma oportunidade para vermos o que de melhor se faz
no cinema francês.
CMS . Alliance Française

2 . sábado . 18h00
Volta ao Mundo
Conversa & Jantar & Concerto
2 . sábado . 22h00
Volta ao Mundo
Concerto
Kimi Djabaté
8 . sexta-feira . 22h00
Ciclo Creative Sources
Carlos Santos

maio

9 . sábado . 22h00
Concertos ZDB
Angélica V. Salvi
15 . sexta-feira . 22h00
Tertúlias AJA
Tertúlia sobre a discografia
de José Afonso
16 . sábado . 22h00
Emergências
André Turquesa
21 . quinta-feira . 21h30
Projecto 33
Carlos Lopes Franco
22 . sexta-feira . 22h00
Emergências
Madalena Palmeirim
23 . sábado . 22h00
Teatro . m/16
Nos Tempos de Gungunhana
28 . quinta-feira . 21h30
Leituras de poesia portuguesa pelos
Artistas Unidos
Em Voz Alta
29 . sexta-feira . 22h00
Muito Cá de Casa
Júlio Isidro - Lembra-me como foi
30 . sábado . 22h00
Círculo de Jazz
NOA

2
sábado . 18h00
sala José Afonso

10€ (inclui bilhete para kimi djabaté)

Volta ao Mundo
Conversa & Jantar & Concerto
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Volta ao Mundo

como a World Music Charts Europe,
Kimi prepara agora o seu próximo disco
de originais.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Volta ao Mundo

9

8

Angélica V. Salvi

sábado . 22h00
sala José Afonso
4€

Concertos ZDB

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
4€

sábado . 22h00
sala José Afonso
4€

Ciclo Creative Sources

Carlos Santos

Volta ao Mundo
Concerto

maio

Kimi Djabaté

Kimi é considerado uma das ligações
contemporâneas à preciosa herança da
música tradicional griot, que emerge
com seus ancestrais na região Ocidental
de África.
Nasceu no seio duma família pobre, mas
com grande sabedoria musical. Aos três
anos o balafon (xilofone africano) era o
seu brinquedo, aos oito Kimi tornou-se
fonte de rendimento para a família de
pais griot, tocando em casamentos e
baptizados, e aos dez já estudava fora
na aldeia vizinha, Sonako. Interessou-se
cedo também por outros estilos musicais
como a dança local gumbé, o afrobeat
Nigeriano, a morna de Cabo Verde e o
jazz e o blues americano.
Como três discos na bagagem - Teriké
(2005), Karam (2009) e Kanamalu (2016)
-, com excelentes críticas da imprensa
internacional (Billboard, Financial Times,
Boston Globe, entre muitos outros) e
com excelentes resultados nas tabelas

2020

A editora portuguesa Creative Sources
Recordings afirma-se atualmente como
uma das principais labels a nível mundial
no âmbito da música improvisada,
jazz experimental e música eletrónica.
Fundada em 1999 por Ernesto Rodrigues,
focada num espectro artístico à margem
dos circuitos comerciais e das grandes
editoras do mercado, conta hoje com
mais de 600 títulos editados, onde se
incluem trabalhos de alguns dos principais
artistas desta área a nível nacional e
internacional.
Este ciclo de 4 concertos, promovido pela
Disrupção – Associação Cultural, com
direção artística e curadoria de Ernesto
Rodrigues, pretende ser uma consagração do universo artístico da Creative
Sources, pretendendo incluir formações
diversas, com vários nomes de relevo
no panorama da música improvisada
portuguesa e do mundo.
Músico e sound artist, Carlos Santos
apresenta seu trabalho desde o início dos
anos 90, através de instalações sonoras,
peças audiovisuais, performances, rádio
e concertos. A solo ou em grupos de
diferentes dimensões, presta especial
atenção ao espaço arquitetónico e aos
fenómenos acústicos no desenvolvimento musical.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
Creative Sources . Disrupção, Associação
Cultural . CMS

Se a música é a mais abstracta das artes,
será também – por isso mesmo, que não
apesar de tal circunstância – aquela que
melhor veicula o trânsito das emoções, as
de quem toca e de quem ouve, de quem
toca para quem ouve e até de quem
ouve para quem toca, como se pressente
algumas vezes, as que realmente valem
a pena, em situações de concerto.
“Phantone”, álbum a solo da harpista espanhola, mas há muitos anos radicada no
Porto, Angélica V. Salvi não só evidencia
essa particular condição como tem a rara
faculdade de fazer com que voltemos a
acreditar no ser humano. Algo que é bem
difícil de experienciar no cada vez mais
horrendo mundo de hoje.
Neste que é, até à data, o mais belo disco
saído em 2019 no nosso país (dificilmente
dará lugar a outro no topo da lista que eu
fizer dos melhores títulos portugueses
do ano), Salvi reúne as suas diferentes
valias enquanto intérprete de música
contemporânea e enquanto improvisadora e junta-lhe algo mais, algo que surge
entre um imaginário “folky” recuado
até aos confins do tempo e uma aguda
sensibilidade exploratória que recorre
a técnicas extensivas, a preparações e
a processamentos electrónicos de sinal
para de tudo isso fazer uma invenção
do futuro, ou de outro futuro que não
o que se anuncia. O que ouvimos pode
ser da matéria dos sonhos, mas não nos
aliena. Esta é uma música redentora, uma
música que salva, que faz com que ainda
queiramos resistir e continuar.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

15
sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
entrada gratuita

Tertúlias AJA

Tertúlia sobre
a discografia
de José Afonso
Associação José Afonso é uma associação
cultural e cívica, não confessional,
formada em torno da memória e do
exemplo de José Afonso. Em 2020, as
Tertúlias AJA terão continuidade na
Casa da Cultura a partir da obra de José
Afonso, com a presença de alguns autores
convidados.
AJA . CMS

que há de mais intenso nas memórias,
influências, referências e suas constantes
conjugações.
O álbum é composto por 10 faixas
com música e letra originais, reunindo
temas que contemplam a participação
de músicos como, Peixe, Emmy Curl,
João Hasselberg, Ricardo Coelho entre
outros, e onde a língua portuguesa
passa a coexistir com a francesa e inglesa,
com composições suas e também com
poemas da autoria de Valter Hugo Mãe e
Miguel Bonneville.
Orgônio conta com o Apoio à Edição
Fonográfica da GDA e com o selo da
Planalto Records.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

gratuito

Emergências

André Turquesa

André Júlio Turquesa procura unir as
descobertas e memórias do seu alter-ego
viajante de Turquoise com o André actor,
músico e compositor, que agora repousa
as raízes e desarruma as ideias num novo
lugar. Movido pela rotina, reencontros,
procura interior e experimentação, surge
Orgônio, um álbum de portas abertas ao
compositor multi-instrumentista, que
agora cria sem olhar a meios mas abusando deles numa busca selvagem pelo

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso
4€

Emergências

Madalena
Palmeirim

21

16
4€

22

Projecto 33

Carlos Lopes
Franco

O Projecto 33 é uma iniciativa do
grupo de fotografia da ARTISET, Com
implementação e dinamização de
António Correia, esta iniciativa teve início
em Janeiro de 2016 e as sessões têm-se
sucedido sem interrupções. Nas sessões,
os convidados mostram os seus trabalhos
a um público interessado e participativo.
CMS . Artiset

“Right as rain” marca o disco de estreia
do projeto a solo de MADALENA
PALMEIRIM.
Depois de ter lançado em 2015 o EP
“Mondays”, apresenta agora o seu 1º
longa-duração com 12 temas originais.
Canções que oferecem uma viagem
por diferentes cantos do mundo, com
diferentes línguas, géneros e climas, passando pela morna, pelo fado, pelo rock,
pelo samba. Assinando a produção deste
disco, rodeou-se de vários convidados
especiais – entre eles, Carlos Barretto,
Francisca Cortesão, Mariana Ricardo,
Miguel Bonneville e Sara Carinhas – para
participarem em cada tema e para com
ela fazerem a festa de um disco que já há
muito queria ser.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

maio

2020

23

28

30

sábado . 22h00
sala José Afonso

quinta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

4€

Teatro . m/16

Nos Tempos
de Gungunhana

entrada gratuita

Leituras de poesia portuguesa
pelos Artistas Unidos

Em Voz Alta

4€

Círculo de Jazz

NOA

José Gomes Ferreira
por Maria João Luís e João Meireles
CMS . DDLX . Artistas Unidos

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

Muito Cá de Casa

maio

“Nos Tempos de Gungunhana” é uma
peça baseada na tradição oral dos
contadores de histórias africanos, onde
um único elemento se desdobra em
vários personagens e com a cumplicidade
do público, retrata alguns dos episódios
mágicos paralelos à vida do célebre rei
tribal moçambicano Gungunhana.
“Era duma vez um guerreiro da tribo
Tsonga chamado Umbangananamani,
que fora em tempos casado com uma
linda mulher da tribo Macua, de nome
Malice. Não tiveram filhos. Mas tentaram
muito” este é o mote que dá início a
uma série de histórias onde se relatam
aspectos curiosos ligados ao reinado de
Gungunhana.
(o espetáculo começa à hora marcada.
Após o início, não é permitida a entrada
na sala)
Duração: 60 min (sem intervalo)
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

2020

Júlio Isidro
- Lembra-me
como foi

Apresentação do novo livro de Júlio
Isidro: Lembra-me como foi.
CMS . DDLX

NOA é um trio formado por Nuno Costa
na guitarra, Óscar Graça nos teclados
e André Sousa Machado na bateria.
Evidentualmente é o disco de estreia
desta formação e terá natural destaque
neste concerto. O trio explora diferentes
dimensões e ambientes musicais, privilegiando sempre a interação. Com o jazz e a
música improvisada como pano de fundo,
o seu repertório inclui temas originais e
arranjos de canções do universo musical
popular nacional e internacional. Fruto
da sua experiência e cumplicidade, são
ainda comuns nos concertos, momentos
de improvisação livre onde é evidenciada
a partilha e um dialeto comum entre os
músicos. Com uma sonoridade elegante,
personalidade musical bem vincada e
melodias bem delineadas, este projeto
procura assim estabelecer uma estética
de fusão entre a contemporaneidade da
música cosmopolita e a tradição da música improvisada com origem no jazz.
CMS

5 . sexta-feira . 21h30
O Filme Francês do Mês
Filme a definir

junho

6 . sábado . 22h00
Concertos ZDB
Primeira Dama
12 . sexta-feira . 22h00
Emergências
Aníbal Zola
13 . sábado
11h00 - 13h00 . 14h30 - 19h00
Teatro - Encontro
Criar e Produzir
18 . quinta-feira . 21h30
Projecto 33
Paulo Figueiredo
19 . sexta-feira . 22h00
Tertúlias AJA
Tertúlia sobre a discografia
de José Afonso
20 . sábado . 22h00
Emergências
Urso Bardo
26 . sexta-feira . 22h00
Muito Cá de Casa
Inês Fonseca Santos
27 . sábado . 22h00
Duplicidade
Textos em Cena + Ciclo Disrupção
TEFN
João Espadinha

5

6

12

sexta-feira . 21h30
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

entrada gratuita

4€

4€

O Filme Francês do Mês

Concertos ZDB

Emergências

Filme a definir

Primeira Dama

Aníbal Zola

A Casa da Cultura em parceria com a
Alliance Française, apresenta mensalmente, um filme francês. Esta é uma oportunidade para vermos o que de melhor se faz
no cinema francês.
CMS . Alliance Française

junho

Em 2013, aos 16 anos, já depois de ter
começado a tocar piano de forma
autodidata, Manel Lourenço inicia-se
na escrita de canções, que veio a assinar
como Primeira Dama, tornando-se a
sua obsessão enquanto forma estética.
Provocar nos outros o mesmo que sentia
ao ouvir as canções de Zeca Afonso,
Fausto Bordalo Dias e de todos os outros
músicos da pop e da chamada música do
mundo que cresceu a ouvir tornou-se a
sua principal preocupação.
Em 2015, co-funda a Xita Records, editora
discográfica independente pela qual edita, no ano seguinte, o seu primeiro disco,
“Histórias por contar”. Em 2017 edita o
seu segundo longa-duração, o homónimo
“Primeira Dama”, que o estabelece como
um dos mais proeminentes representante
da pop e da escrita de canções da sua
geração.
Em 2018 dá vida ao projecto “Lena
d’Água e Primeira Dama com a Banda
Xita”, acabando por correr várias salas
e festivais de norte a sul do país, sempre
com a vontade de unir as gerações em
torno da estrela pop portuguesa e das
canções de ambos.
Tem vindo também a trabalhar com
músicos como Filipe Sambado, Luís
Severo, Vitorino, Benjamim, B Fachada,
Flak e o grupo da Cafetra Records. Como
produtor, trabalhou os discos “Bates
Forte Cá Dentro” (2018) das Ninaz,
“Gaslight” (2018) de Callaz, e o segundo
disco de Sreya, que se encontra em fase
final de produção.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . ZDB

2020

É um projecto de canções em português
acompanhadas pelo contrabaixo. Aníbal
Zola é um contrabaixista do Porto, com
formação académica em Jazz, que desde
2008 tenta utilizar a língua portuguesa
como cúmplice no seu processo de
composição. Em Março de 2018 lançou o
seu primeiro álbum “Baiumbadaiumbé”
onde se podem ouvir canções acompanhadas só pelo contrabaixo. O primeiro
disco resultou de pequenas demos que o
tempo fez com que se transformassem
em temas do seu primeiro trabalho. É
um disco com um som muito particular
onde se podem sentir influências da
música brasileira nordestina (há um baião
e um maracatú), elementos plásticos que
remetem à música de Tom Zé e ao tropicalismo brasileiro, algum rock e algum
folk anglo saxónico. Em 2018 apresentou
o seu álbum por várias cidades do país e
passou também pela Galiza, com espetáculos a solo (contrabaixo e voz) e em trio.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

13

19

20

sábado
11h00 - 13h00 . 14h30 - 19h00
sala José Afonso

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

entrada gratuita

Teatro - Encontro

Criar e Produzir
A Companhia Mascarenhas-Martins e o
Centro de Estudos de Teatro organizam
uma jornada sobre o lugar da produção
na actividade teatral, convocando um
conjunto heterogéneo de profissionais
para partilharem as suas experiências e
reflexões. Em discussão estará a relação
entre as condições necessárias para se
fazer teatro e a forma como estas limitam
ou potenciam as escolhas artísticas.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Companhia Mascarenhas-Martins .
Centro de Estudos de Teatro

18
quinta-feira . 21h30
sala José Afonso
entrada gratuita

Projecto 33

Paulo Figueiredo

O Projecto 33 é uma iniciativa do
grupo de fotografia da ARTISET, Com
implementação e dinamização de
António Correia, esta iniciativa teve início
em Janeiro de 2016 e as sessões têm-se
sucedido sem interrupções. Nas sessões,
os convidados mostram os seus trabalhos
a um público interessado e participativo.
CMS . Artiset

entrada gratuita

4€

Tertúlias AJA

Emergências

Tertúlia sobre
a discografia
de José Afonso

Urso Bardo

Associação José Afonso é uma associação
cultural e cívica, não confessional,
formada em torno da memória e do
exemplo de José Afonso. Em 2020, as
Tertúlias AJA terão continuidade na
Casa da Cultura a partir da obra de José
Afonso, com a presença de alguns autores
convidados.
AJA . CMS

Nesta sua segunda encarnação, os
Urso Bardo voltam a costurar uma
composição cuidada, capaz de contornar
com elegância os cadafalsos da aridez
ou da inconsequência. Por vezes o vagar
de nuvens estendidas ao entardecer. Por
vezes a noite já de ruas em câmara rápida.
O discurso instrumental remete-nos
para as casas e inflexões da interioridade, respondendo a um certo pendor
contemplativo, porém inquieto, do
sangue. Ao fundo vislumbramos a tela
do espaço. E há searas rendidas ao sopro
interpretativo do vento. Tormentas que
são a grande preparação da chegada.??
A vida e a morte inscritas no título são,
no território sonoro que nos interpela,
as duas forças em contenda. Se algo é
construído, logo surge um corte a dizer
que outra coisa havia aí afinal, que o que
se erigiu está para ser desmanchado e
que essa derrocada é o que conviria ver. E
nós deixamo-nos levar, confiando nesses
dois pés, um que avança, outro que
calca. A terra queimada é uma terra viva.
Encerra em si a história do fogo, a negra
fulguração do que houve. Há sempre
vestígios que podemos amealhar e, com
eles, entregar-nos ao puro transe dos
mundos possíveis. Mas é este mundo. O
mundo de D. Antónia. O dia D.”
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
AJA . CMS

junho

2020

26

27

sexta-feira . 22h00
sala José Afonso

sábado . 22h00
sala José Afonso

entrada gratuita

Muito Cá de Casa

Inês Fonseca
Santos

4€

Duplicidade
Textos em Cena + Ciclo Disrupção

TEFN
Trimestralmente, o Teatro Estúdio
Fontenova apresenta pequenas
encenações de textos importantes da
dramaturgia nacional e internacional.

João Espadinha

Apresentação do novo livro de Inês
Fonseca Santos.
CMS . DDLX

junho

Natural de Cascais, João Espadinha tem já
um percurso consolidado no Jazz português. Com formação feita no Hot Clube,
e no Conservatório de Amesterdão, o
guitarrista foi pautando o seu percurso
com apresentações enquanto líder e sideman em locais e eventos tais como Hot
Clube de Portugal, Cine-Teatro Avenida
(Castelo Branco) e EDP CoolJazz2017. No
final de 2017, lança o seu disco de estreia
“Kill the boy”, que é bem recebido pela
crítica (Jazz.pt; Jazzlogical; All About
Jazz), e apresentado para um Hot Clube
esgotado.
Neste concerto, apresenta-se em trio
e apresentará um repertório incidente
tanto em música original presente nesse
mesmo disco de estreia, como em standards do cancioneiro norte-americano
que foram desde sempre uma fonte de
inspiração sua.
Reservas: 265 236 168
casacultura@mun-setubal.pt
CMS

2020

casinha

janeiro

12

para dizer sobre o mundo que nos rodeia.
Mãos à obra!

4

domingo . 10h30
sala José Afonso
€

Para famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 30 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

sábado . 15h00
sala José Afonso
€

Workshop de Música para Famílias
com bebés

Música para Bebés

Oficina de Artes . m/6

25

Artista por um dia!
Paul Klee

sábado . 11h00
sala José Afonso
€

Teatro de Marionetas . m/3
Canções infantis, jogos de cuco,
exploração de instrumentos de pequena
percussão, movimento e audição de
melodias, numa atividade dinamizada por
Sandra Oliveira

Vamos ajudar a descobrir o universo das
cores, imergindo no mundo plástico de
Paul Klee. Através de um trabalho de
composição em tela, com tintas acrílicas
e colagem, aprendemos o potencial das
cores e o seu significado. O resultado só
pode ser maravilhoso!
Oficina de artes para famílias com crianças a partir
dos 6 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 8 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Fazedoras de Histórias

A Fada Oriana

Para bebés e crianças dos 3 meses aos 3 anos.
Duração: 30min
Valor: 8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 5€ pessoa extra
Informações e Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

18
sábado . 15h30
sala José Afonso
€

Às Páginas Tantas... Quantas? . m/3

Animações de
Leitura e Oficina
de Ilustração

Nesta obra a autora define as fadas como
seres divinos com capacidade de atribuir
vida, vontade e intenções ao mundo da
natureza. (Rainha das Fadas Boas, Rainha
das Fadas Más e Fada Oriana) Nesta
obra encontramos o dom da proteção
sobre os seres mais frágeis que vivem
na floresta (plantas, pessoas e animais),
tal como as oscilações humanas entre a
solidariedade (Velha e Moleiro), o sentido
da responsabilidade (Espelho) o egoísmo
(Peixe) e a vaidade (Rainha das Fadas
Más). As triviais peripécias da luta entre o
bem e o mal.
Espetáculo para famílias com crianças a partir dos 3 anos.
Duração: 40min (sem intervalo)
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Reservas: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

casinha

Como me posso ilustrar? Como posso
ilustrar alguém ilustre? Ao olhar para um
desconhecido como posso captar os seus
traços mais característicos e únicos?
Ilustrar não é só pôr no papel o que se vê,
ilustrar é dizer o que se pensa sobre o que
se está a dar a conhecer. E temos tanto

2020

fevereiro

9

1

€

1

Workshop de Música para Famílias
com bebés

domingo . 11h00
sala José Afonso

sábado . 15h00
Espaço Ilustração
€

domingo . 10h30
sala José Afonso

Música para Bebés

Oficina de Artes . m/6

Oficina de artes para famílias com crianças a partir
dos 6 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 8 crianças (com acompanhante)
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Fazedoras de Histórias

€

Mês do Teatro
Teatro de Marionetas . m/6 meses

Artista por um dia!
Andy Warhol

Andy Warhol, conhecido artista do movimento “POP ART”, dá o mote para esta
oficina que nos traz à luz como objetos
do quotidiano se podem transformar
em obras de arte, se assim o desejarmos.
Com a aparente simplicidade de materiais
como cola, marcadores, tinta acrílica e
folhas de papel coloridas, faremos um
brilharete naquilo que queremos que seja
uma obra ao estilo “POP ART”!

março

O Som das Coisas

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.
Duração: 30min
Valor: 8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 5€ pessoa extra
Informações e Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

15
sábado . 15h30
sala José Afonso
€

Às Páginas Tantas... Quantas? . m/3

Animações de
Leitura e Oficina
de Ilustração
Como me posso ilustrar? Como posso
ilustrar alguém ilustre? Ao olhar para um
desconhecido como posso captar os seus
traços mais característicos e únicos?
Ilustrar não é só pôr no papel o que se vê,
ilustrar é dizer o que se pensa sobre o que
se está a dar a conhecer. E temos tanto
para dizer sobre o mundo que nos rodeia.
Mãos à obra!
Para famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 30 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

Enquanto o pai de Ema arruma a roupa
que apanhou da corda, repara que uma
das meias fica para trás. O seu par está
perdido. Mas para onde vão afinal as
meias perdidas na máquina de lavar? Ema
e a sua amiga Maria Pimenta (a sua gata)
partem em busca do par desaparecido e
descobrem que dentro de casa, existe um
mundo de coisas para descobrir.
Uma viagem contada através dos sons e
da musicalidade dos objetos que habitam
a nossa casa. Cada corredor esconde uma
aventura e debaixo de cada tapete há um
mistério por desvendar. Há afinal um local
para onde vão todos os objetos perdidos?
Autoria Yolanda Santos . Encenação Fernando Cunha e
Yolanda Santos . Interpretação Ian Mendoza e Margarida
Coelho . Música Ian Carlo Mendoza . Marioneta Ana
Pinto . Cenografia e Adereços Ana Pinto e Fernando
Cunha . Ilustração e Design Gráfico Norma Carvalho .
Fotografia e Vídeo Ricardo Reis . Som/Luz Carlos Martins
. Direcção de Produção Ana Pinto . Produção Executiva
Norma Carvalho
Para famílias com crianças a partir dos 6 meses
Duração: 40min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Reservas: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

casinha

2020

7

8

21

sábado . 15h00
sala José Afonso

domingo . 10h30
sala José Afonso

sábado . 15h30
sala José Afonso

€

€

Workshop de Música para Famílias
com bebés

Às Páginas Tantas... Quantas? . m/3

€

Oficina de Artes . m/6

Artista por um dia!
Pablo Picasso

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.
Duração: 30min
Valor: 8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 5€ pessoa extra
Informações e Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

15
domingo . 11h00
sala José Afonso
Tendo por base o trabalho plástico de
Pablo Picasso, iremos explorar neste dia
as potencialidades dos elementos que lhe
são característicos, levando-nos ao seu
momento “Cubista”. Com materiais do
dia a dia, tinta e muita imaginação, vamos
ajudar a criar sem limites e, em tom de
brincadeira, seremos Picasso por um dia!

Animações de
Leitura e Oficina
de Ilustração
Como me posso ilustrar? Como posso
ilustrar alguém ilustre? Ao olhar para um
desconhecido como posso captar os seus
traços mais característicos e únicos?
Ilustrar não é só pôr no papel o que se vê,
ilustrar é dizer o que se pensa sobre o que
se está a dar a conhecer. E temos tanto
para dizer sobre o mundo que nos rodeia.
Mãos à obra!
Para famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 30 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

€

Mês do Teatro
Teatro de Marionetas . m/3

Ninho

28
sábado . 16h00
sala José Afonso
€

Espetáculo-oficina para a infância
e juventude

Oficina de artes para famílias com crianças a partir
dos 6 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ acompanhante
extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 8 crianças (com acompanhante)
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Fazedoras de Histórias

Lugar-Abrigo
Navegar Navegar

“Sei um ninho.
E o ninho tem ovo.
E o ovo, redondinho,
Tem lá dentro um passarinho
Novo.”
Segredo, Miguel Torga 1956

O Ninho teve como inspiração um dos
poemas mais singelos do escritor português Miguel Torga, que em poucas linhas
revela que um segredo bem guardado
pode fortalecer uma amizade verdadeira.
Para famílias com crianças a partir dos 3 anos
Duração: 35min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Reservas: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

Um país fragmentado que, em alto mar
navega perdido, lembra a sua história e
procura uma nova casa onde possa dar as
mãos ao passado e ao futuro. Que lugar é
esse que da esperança e dos afetos ergue
as fronteiras transparentes do encontro
do Eu com o Outro? Que abrigo coletivo,
no qual cabem todas as memórias e
sonhos do mundo, construímos em
silêncio?

casinha

Para famílias com crianças entre os 6 e os 12 anos.
Duração: 60 min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material:
Máximo inscrições: 25 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Ricardo Campos

2020

abril

12

25

4

domingo . 10h30
sala José Afonso
€

sábado . 15h00
Praça do Bocage

sábado . 15h00
sala José Afonso
€

Workshop de Música para Famílias
com bebés

Música para Bebés

gratuito

Animação . Intervenção Artística

Bicicleta Manifesta

Oficina de Construção de Instrumentos Musicais . m/6

Orquestra
(Re)Inventada
Canções infantis, jogos de cuco,
exploração de instrumentos de pequena
percussão, movimento e audição de
melodias, numa atividade dinamizada por
Sandra Oliveira.

A Orquestra (Re)Inventada consiste
numa oficina de construção de instrumentos musicais e experimentação
sonora para crianças. A proposta desta
atividade será a da construção, por parte
dos participantes, de um conjunto diversificado de instrumentos musicais (re)
inventados, utilizando, para esse efeito,
materiais que estariam, de outra forma,
em “fim de vida”, como latas, rolos de
cartão, frascos de vidro ou tampas de
garrafas, transformando em arte o que
já era lixo. Partir-se-á assim à descoberta
do potencial sonoro desses mesmos instrumentos, explorando ritmos e melodias
em conjunto e despertando o interesse
para a importância da música como
forma de expressão pessoal e social.
Este projeto pretende assim ser uma
plataforma de fomento da atividade
criativa e de expressão, especialmente
junto da comunidade infantil, procurando
não apenas aliar a prática musical e
artística à consciencialização ambiental,
como também sensibilizar as crianças
para a importância da arte e da música no
quotidiano.
A atividade desenvolver-se-á em sessões,
no formato de oficinas, com a duração
de aproximadamente 3 horas, finalizadas
com uma mini-performance dos
participantes.
Oficina para famílias com crianças a partir dos 6 anos.
Duração: 3 horas
Valor: 5€ criança
Material: incluído
Máximo inscrições: 25
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Disrupção Associação Cultural

Para bebés e crianças dos 3 meses aos 3 anos.
Duração: 30min
Valor: 8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 5€ pessoa extra
Informações e Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

18
sábado . 15h30
sala José Afonso
€

Às Páginas Tantas... Quantas? . m/3

Animações de
Leitura e Oficina
de Ilustração
O mundo de quem faz livros é habitado
de páginas por todo o lado. Quando
se pensa numa história, o que nasce
primeiro: a imagem ou a palavra? Até
nascer um livro, quantas páginas rabisca o
artista? E do papel ao ouvido quanto vai?
talvez a voz… com ela temos um livro para
folhear e numa sala repleta de ilustrações,
os vossos ouvidos têm encontro com
histórias, sons, e formas que habitam o
papel. No fim, para que em família possamos experimentar entrar um pouco mais
dentro do livro, temos preparada uma
oficina: será plástica, de luz, de escrita, de
dança ou sonora? Que curiosos! Tantas
perguntas. É vir e ver, ilustres e leitores!
Para famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 30 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

Um laboratório montado numa bicicleta,
serve de mote à criação de manifestos libertários em serigrafia. Uma proposta do
coletivo artístico Atelier Ser, um projeto
de arte participativa e relacional, onde
Bruno Lavos e Diogo deCalle te convidam
a produzir serigrafias individuais e a
contribuíres para um grande manifesto
coletivo.
Em cada cartaz, um manifesto. Todos
juntos uma VOZ!
Duração: 3 horas
CMS . Atelier SER

casinha

2020

maio

10

23

2

domingo . 10h30
sala José Afonso
€

sábado . 15h30
sala José Afonso

sábado . 15h00
sala José Afonso

Workshop de Música para Famílias
com bebés

Oficina de Jogos e Brinquedos
Africanos . m/6

Música para Bebés

Balele-Balele

Oficina de Construção
de Instrumentos Musicais . m/6

Canções infantis, jogos de cuco,
exploração de instrumentos de pequena
percussão, movimento e audição de
melodias, numa atividade dinamizada por
Sandra Oliveira.

€

Orquestra
(Re)Inventada
A Orquestra (Re)Inventada consiste
numa oficina de construção de instrumentos musicais e experimentação
sonora para crianças. A proposta desta
atividade será a da construção, por parte
dos participantes, de um conjunto diversificado de instrumentos musicais (re)
inventados, utilizando, para esse efeito,
materiais que estariam, de outra forma,
em “fim de vida”, como latas, rolos de
cartão, frascos de vidro ou tampas de
garrafas, transformando em arte o que
já era lixo. Partir-se-á assim à descoberta
do potencial sonoro desses mesmos instrumentos, explorando ritmos e melodias
em conjunto e despertando o interesse
para a importância da música como
forma de expressão pessoal e social.
Este projeto pretende assim ser uma
plataforma de fomento da atividade
criativa e de expressão, especialmente
junto da comunidade infantil, procurando
não apenas aliar a prática musical e
artística à consciencialização ambiental,
como também sensibilizar as crianças
para a importância da arte e da música no
quotidiano.
A atividade desenvolver-se-á em sessões,
no formato de oficinas, com a duração
de aproximadamente 3 horas, finalizadas
com uma mini-performance dos
participantes.

casinha

Oficina para famílias com crianças a partir dos 6 anos.
Duração: 3 horas
Valor: 5€ criança
Material: incluído
Máximo inscrições: 25
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Disrupção Associação Cultural

2020

€

Para bebés e crianças dos 3 meses aos 3 anos.
Duração: 30min
Valor: 8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 5€ pessoa extra
Informações e Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

16
sábado . 15h30
sala José Afonso
€

Às Páginas Tantas... Quantas? . m/3

Animações de
Leitura e Oficina
de Ilustração
O mundo de quem faz livros é habitado
de páginas por todo o lado. Quando
se pensa numa história, o que nasce
primeiro: a imagem ou a palavra? Até
nascer um livro, quantas páginas rabisca o
artista? E do papel ao ouvido quanto vai?
talvez a voz… com ela temos um livro para
folhear e numa sala repleta de ilustrações,
os vossos ouvidos têm encontro com
histórias, sons, e formas que habitam o
papel. No fim, para que em família possamos experimentar entrar um pouco mais
dentro do livro, temos preparada uma
oficina: será plástica, de luz, de escrita, de
dança ou sonora? Que curiosos! Tantas
perguntas. É vir e ver, ilustres e leitores!
Para famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 30 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

Oficina de jogos e brinquedos é um
espaço de criatividade para crianças ou
para pais e filhos, onde se recriam jogos
e brinquedos do mundo, com base no
conceito ecológico da reutilização de
materiais.
Esta oficina contribui para o desenvolvimento das capacidades criativas dos
participantes, sugere ideias arrojadas de
reutilização dos materiais, abre portas
à descoberta de outras culturas através
do jogo e contribui para o resgate da
importância do ato de reinventar seu
próprio brinquedo numa sociedade onde
o consumo é rei.
*BALELE – Nome de Jogo Infantil Africano

Para famílias com crianças a partir dos 6 anos.
Duração: 2h
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 22 participantes
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

junho

20

€

14

€

Espetáculo para crianças . m/3

domingo . 10h30
sala José Afonso

30
sábado . 15h00
sala José Afonso

E se, de repente,
fosse tudo ao
contrário?

€

Workshop de Música para Famílias
com bebés

Música para Bebés

Um peixe destemido, um gato-boi com
nome de artista e muitos pirilampos.
São estes os protagonistas das histórias
que se contam. Histórias que nos fazem
respirar fundo e dar muitos passos em
frente. E se, de repente, tudo fosse ao
contrário?
Tudo é possível nesta viagem, basta ter
imaginação.
Espetáculo para famílias com crianças a partir dos 3 anos.
Duração: 45 min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Reservas: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

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.
Duração: 30min
Valor: 8€ bebé + acompanhante . 10€ bebé + dois acompanhantes . 5€ pessoa extra
Informações e Inscrições: 914 071 539
Sandra Oliveira

sábado . 15h30
sala José Afonso
Às Páginas Tantas... Quantas? . m/3

Animações de
Leitura e Oficina
de Ilustração
O mundo de quem faz livros é habitado
de páginas por todo o lado. Quando
se pensa numa história, o que nasce
primeiro: a imagem ou a palavra? Até
nascer um livro, quantas páginas rabisca o
artista? E do papel ao ouvido quanto vai?
talvez a voz… com ela temos um livro para
folhear e numa sala repleta de ilustrações,
os vossos ouvidos têm encontro com
histórias, sons, e formas que habitam o
papel. No fim, para que em família possamos experimentar entrar um pouco mais
dentro do livro, temos preparada uma
oficina: será plástica, de luz, de escrita, de
dança ou sonora? Que curiosos! Tantas
perguntas. É vir e ver, ilustres e leitores!
Para famílias com crianças entre os 3 e os 10 anos.
Duração: 90min
Valor: 5€ criança + acompanhante . 3€ pessoa extra
Material: incluído
Máximo inscrições: 30 famílias
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS . Casa Invisível

casinha

2020

exposições

&

workshops

&

o

No 415 aniversário da publicação de Dom Quixote, de Cervantes. Pintura de Carlos Pereira da Silva.
Inauguração dia 4 de Janeiro pelas 19h00 na Galeria de Exposições.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Como me hei-de eu queixar nesta dolência

Carlos Pereira da Silva

4 — 29 janeiro

GALERIA DE EXPOSIÇÕES

exposições

Fotografia . Instalação . Performance
Inauguração dia 6 de Junho pelas 19h00 na Galeria de Exposições.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Rita Vilhena

6 junho — 3 julho

Pintura
Inauguração dia 2 de Maio pelas 19h00 na Galeria de Exposições.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Sofia Areal

2 maio — 3 junho

Pintura
Inauguração dia 4 de Janeiro pelas 19h00 na Galeria de Exposições.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Teresa Magalhês

4 — 29 abril

Pintura
Inauguração dia 7 de Março pelas 19h00 na Galeria de Exposições.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Henrique Ruivo

7 — 31 março

Artistas Unidos
Fotografia
Inauguração dia 1 de Fevereiro pelas 19h00 na Galeria de Exposições.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Jorge Gonçalves

1 fevereiro — 4 março

exposições

exposições

Ilustrações de Ricardo Coxixo.
Inauguração dia 1 de Fevereiro pelas 19h00 no Espaço Ilustração.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Lançadores de Aviões

Ricardo Coxixo

1 fevereiro — 4 março

Fotografias da Festa da Ilustração de 2019
Autores: Fernando Pinho, Maria Luisa C, Mizé Pê, Mário Peneque,
João Humberto Viegas
Inauguração dia 4 de Janeiro pelas 19h00 no Espaço Ilustração.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Luís Cavaco

A Festa Ilustrada

Inauguração dia 4 de Abril pelas 19h00 no Espaço Ilustração.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Ilustração

Daniel Lima

1 — 30 abril

Ilustrações de Luís Cavaco.
Inauguração dia 7 de Março pelas 19h00 no Espaço Ilustração.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Espelho meu...

1 — 31 março

4 — 29 janeiro

ESPAÇO ILUSTRAÇÃO

Inauguração dia 6 de Junho pelas 19h00 no Espaço Ilustração.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Ilustração

Simão Simões

1 — 30 junho

Inauguração dia 2 de Maio pelas 19h00 no Espaço Ilustração.
Entrada gratuita
CMS . DDLX

Ilustração

Joanna Latka

1 — 31 maio

Entrada gratuita

Exposição de aguarelas de Fernando Correia.
Inauguração dia 15 de Fevereiro pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

Fernando Correia

15 – 27 fevereiro

Exposição de Artes Plásticas de João Oliveira Pinto.
Depois da “Fusão de Olhares” em 2019, o artista apresenta-nos
a “Fusão de Olhares II” em Fevereiro de 2020.
Inauguração dia 1 de Fevereiro pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

João Oliveira Pinto . Fusão de Olhares II

1 — 13 fevereiro

A 1a. exposição + livro da “UNITED PHOTO PRESS - 30 ANOS DE
ARTISTAS CRIATIVOS DA UPP” será apresentada no Espaço das
Artes da Casa da Cultura. A música de ambiente é da autoria do
membro da UPP Tan Ses, vencedor do Academia Music Awards
em Los Angeles por melhor música “Ambiente / Instrumental”.
Inauguração dia 18 de Janeiro pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

UPP - 30 anos da United Photo Press

18 — 30 janeiro

Continuação do projeto de Joana Soveral.
Inauguração dia 4 de Janeiro pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

Joana Soveral

4 — 16 janeiro

ESPAÇO DAS ARTES

Duração: 2h . Valor: 10€ . Material: incluído . Máximo inscrições: 10
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

13 junho . sábado . 15h00
espaço ilustração . € . workshop de ilustração . m/16

Duração: 2h . Valor: 10€ . Material: incluído . Máximo inscrições: 10
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

9 maio . sábado . 15h00
espaço ilustração . € . workshop de ilustração . m/16

Duração: 2h . Valor: 10€ . Material: incluído . Máximo inscrições: 10
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

11 abril . sábado . 15h00
espaço ilustração . € . workshop de ilustração . m/16

Duração: 2h . Valor: 10€ . Material: incluído . Máximo inscrições: 10
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

14 março . sábado . 15h00
espaço ilustração . € . workshop de ilustração . m/16

Duração: 2h . Valor: 10€ . Material: incluído . Máximo inscrições: 10
Inscrições: 265 236 168 . casacultura@mun-setubal.pt
CMS

8 fevereiro . sábado . 15h00
espaço ilustração . € . workshop de ilustração . m/16

workshops
de ilustração

ESPAÇO DAS ARTES

Quartas-feiras . 18h00

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

Aulas de Desenho e Pintura

ESPAÇO DAS ARTES

Terças-feiras . 18h00

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

Aulas de Ilustração

ESPAÇO DAS ARTES

Domingos . 16h00

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

Pequenos Jovens Artistas

ESPAÇO DAS ARTES

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

salas de música

Terça-feira a Sábado

aulas
e workshops

aulas e workshops

aulas e workshops

o

o

Inauguração dia 20 de Junho pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

AAAGP

20 junho — 2 julho

Inauguração dia 6 de Junho pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

Paço de Arcos

6 — 18 junho

Inauguração dia 23 de Maio pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

Escola Secundária de Bocage

23 maio — 4 junho

Inauguração dia 9 de Maio pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

Anibal Madeira

9 — 21 maio

Inauguração dia 25 de Abril pelas 17h00 no Espaço das Artes (1 Piso)
Artiset

Francisco Pestana

25 abril — 7 maio

Inauguração dia 11 de Abril pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

Albino Gonçalves

11 — 23 abril

Inauguração dia 28 de Março pelas 17h00 no Espaço das Artes (1 Piso)
Artiset

Alice Batista

28 março — 9 abril

Inauguração dia 14 de Março pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

João Góis

14 — 26 março

Exposição de artes plásticas.
Inauguração dia 29 de Fevereiro pelas 17h00 no Espaço das Artes (1o Piso)
Artiset

Carmo Candeias . Inspiração da Alma

29 fevereiro – 12 março

a

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

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

Laboratório
de Criação
e Educação

Artiset

Conversas sobre Fotografia

espaço das artes

1a Quinta-feira de cada mês . 21h00

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

Aulas de Desenho e Pintura

ESPAÇO DAS ARTES

Quintas-feiras . 18h00

Orientação de Isabel Alfarrobinha
Informações e inscrições: 934055290
Artiset

Aulas de Aguarela

espaço das artes

Quintas-feiras . 14h30

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

Aulas de Aguarelas e Pastel Seco

ESPAÇO DAS ARTES

Quartas-feiras . 16h00

Orientação de Hugo da Silva
Informações e inscrições: 966788209
Artiset

Aulas de Desenho e Pintura

ESPAÇO DAS ARTES

Quartas-feiras e quintas . 10h00

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

Aulas de Ilustração

@casadaculturasetubal
@casadaculturasetubaloficial

www.casadacultura-setubal.pt

