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Nota de Imprensa 

Solicita-se a anotação em agenda e a divulgação da seguinte informação: 

 

 

Teatro, videomapping, música e cinema de animação 

na programação do Mural 18 para este fim de semana 

 

Teatro, videomapping, música e cinema de animação, num 
total de onze iniciativas, compõem a programação do 
mural 18 para este fim de semana. Os espetáculos e 
atividades terão lotação limitada, e decorrerão de acordo 
com as normas e diretrizes da Direção-Geral da Saúde em 
vigor.  

 

10 e 11 setembro, 20h30 

I'm so excited (teatro) 

Auditório Fernando Lopes-Graça, Parque Palmela, Cascais 

Espetáculo sobre o fim de uma relação, a destruição de dois corpos que 
se amam ou amaram ou apreciaram a ideia de se amarem, inseridos 
num cenário de festa, de aniversário de um dos intervenientes, que é 
também um ensaio de teatro. 

Num jogo constante de perversão e provocação, permitem-se ser peças 
de um jogo não totalmente decifrável, para assim se chegar a um ajuste 
de contas. Essa "luta" caminha até um sítio de vingança, onde um dos 
corpos terá de se esquecer e (auto) destruir totalmente, de forma a 
atingir uma certa purificação e perdão. Uma criação de Mário Coelho, 
com Mário Coelho e Rita Rocha e Silva. 

Bilhetes a 8 euros (normal). Estudantes, seniores e profissionais do 
espetáculo pagam 6,5euros. Informações através do 



 

 

 

 

Rua Cruz de Santa Apolónia, 23, 25, 25A. Tel: (+351) 218 428 570 amlcorreio@aml.pt 
1100-187 Lisboa Fax: (+351) 218 428 577 www.aml.pt 

P—2 

email ana.torres@palco13.pt ou do telefone 917 206 879. Organização: 
Câmara Municipal de Cascais. 

 10 setembro, 21h00 - 24h00 

O Mosteiro no Tempo (videomapping) 

Mosteiro de São Dinis e São Bernardo Largo D. Dinis, 
Odivelas (gratuito) 

Projeção, nas paredes do Mosteiro de São Dinis e São Bernardo, de 
um videomapping alusivo à história do mosteiro. Através de imagens 
em formato 3D, serão projetados alguns dos principais acontecimentos 
da longa história deste cenóbio, desde a sua fundação até aos nossos 
dias. A lenda invocada para a fundação do Mosteiro, o Rei D. Dinis, a 
Rainha Santa Isabel, a Rainha D. Filipa de Lencastre e os amores entre 
o Rei D. João e a Madre Paula serão revisitados através desta inovadora 
técnica de projeção de imagens em grande escala. 

Entrada gratuita, mediante levantamento prévio de bilhete no Centro de 
Exposições de Odivelas (entre as 10h00 e as 22h00). Informações 
através do email cultura@cm-odivelas.pt ou do telefone 219 320 800. 
Organização: Câmara Municipal de Odivelas. 

10 setembro, 21h00 

Don Quixote, O Cavaleiro da Triste Figura - Uma viagem 
europeia pelo barroco instrumental (música) 

Igreja Matriz de Loures, Loures (gratuito) 

Concerto com obras de Pedro António Avondano (1714-1782), Heinrich 
Ignaz Franz von Biber (1644-1704), Georg Philipp Telemann (1681-
1767) e Francesco Geminiani (1687-1762). Integrado no Ciclo de Música 
Barroca, inserido na Rota Memorial do Convento, que marca o início da 
temporada regular de música erudita "Música em Si Maior" 2021/2022, 
com quatro concertos, durante os dias 10, 11 e 12 de setembro, na Igreja 
Matriz de Loures. Assente na obra de José Saramago - "Memorial do 
Convento" - o ciclo assume-se pela associação literária, patrimonial e 
histórica do séc. XVIII, época fulgente da música erudita europeia e do 
barroco português. 
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Entrada livre, mediante reserva prévia através do email dc@cm-
loures.pt ou do telefone 211 151 172 . Organização: Câmara Municipal de 
Loures. 

10 setembro, 21h30 

Sociedade Filarmónica 1.º dezembro (música) 

Parque Municipal Carlos Hidalgo Loureiro, Montijo  (gratuito) 

A Sociedade Filarmónica 1.º de Dezembro terá sido fundada em 
Aldegalega do Ribatejo, no ano de 1854, sendo a mais antiga associação 
local do género. A filarmónica prestigia a data da Restauração da 
Independência, o 1 de dezembro. Ao longo da sua história anos 
receberam inúmeras distinções e homenagens. São uma das mais 
emblemáticas e prestigiadas instituições locais, agora sob a direção do 
Maestro Francisco Sequeira. 

Entrada livre. Os bilhetes estão disponíveis uma hora antes do início do 
espetáculo. Informações através do email ailopes@mun-montijo.pt  ou 
do telefone 212 327 883 . Organização: Câmara Municipal do Montijo. 

11 setembro, 18h30 

Fado Lírico (música) 

Praça do Rancho Folclórico Danças e Cantares do 
Passil (gratuito) 

Fado Lírico junta o melhor de dois universos musicais num só concerto: 
canto lírico e fado, pelas vozes da fadista Teresa Tapadas e da soprano 
Filipa Lopes. Uma viagem musical rica, entre a tradição da canção 
portuguesa Património da Humanidade e a magia do canto lírico, num 
concerto versátil que cruza obras em português com as de compositores 
clássicos, ao som do piano. Um espetáculo com repertório 
exclusivamente de autores nacionais e luso-brasileiros (fado, modinhas, 
ópera e canções). 

Entrada livre. Os bilhetes estão disponíveis para levantamento prévio no 
Fórum Cultural de Alcochete, Posto de Turismo de Alcochete e Centro 
Social do Passil, no dia do espetáculo, sem reservas associadas (limitado 
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a um máximo de quatro bilhetes por pessoa). Informações através do 
email forum.cultural@cm-alcochete.pt ou do telefone 212 348 649 . 

Em caso de condições climatéricas adversas, ou de restrições no âmbito 
da pandemia COVID-19, realiza-se no Centro Social do Passil. 
Organização: Câmara Municipal de Alcochete. 

11 setembro, 21h00 

OMIRI - Raízes e Etnicidade (música) 

Frente ribeirinha da cidade do Montijo  (gratuito) 

Espetáculo de encerramento da programação do MURAL 18 no Montijo. 
OMIRI - Raízes e Etnicidades é um espetáculo sobre a importância da 
preservação dos usos e costumes para o conhecimento das nossas 
origens e dos fatores que influenciam a memória coletiva enquanto 
comunidade. 

Numa conjuntura em que os grupos etnográficos, testemunhas vivas da 
nossa cultura popular, se encontram impedidos de dinamizar a sua 
atividade, devido ao contexto pandémico que vivemos, comemoram-se, 
em sua honra, as nossas raízes e etnicidades, com a apresentação de um 
dos expoentes máximos da música tradicional portuguesa reinventada. 

Entrada livre. Os bilhetes estão disponíveis uma hora antes do início do 
espetáculo. Informações através do email ailopes@mun-montijo.pt ou 
do telefone 212 327 883. Organização: Câmara Municipal do Montijo. 

11 setembro, 21h00 

O Barroco Alemão (música) 

Igreja Matriz de Loures, Loures (gratuito) 

Concerto com obras de G.F. Telemann (1681-1767), J.F. Fasch (1688-
1758), C. Schaffrath (1709-1763) e J.S. Bach (1685-1750). Integrado no 
Ciclo de Música Barroca, inserido na Rota Memorial do Convento, que 
marca o início da temporada regular de música erudita "Música em Si 
Maior" 2021/2022 com quatro concertos, durante os dias 10, 11 e 12 de 
setembro, na Igreja Matriz de Loures. Assente na obra de José 
Saramago - "Memorial do Convento" - o ciclo assume-se pela associação 
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literária, patrimonial e histórica do séc. XVIII, época fulgente da música 
erudita europeia e do barroco português. 

Entrada livre, mediante reserva prévia através do email dc@cm-
loures.pt ou do telefone 211 151 172 . Organização: Câmara Municipal de 
Loures. 

 11 setembro, 22h00 

Trio Pinheiro, Ineke, Cavalli  - Turn Out the Stars: the music 
of Bill Evans (música) 

Quinta da Fidalga, Arrentela  (gratuito) 

O trio, composto por Ricardo Pinheiro (guitarra), Eric Ineke (bateria) e 
Massimo Cavalli (contrabaixo), explora em «Turn Out The Stars: the 
Music of Bill Evans» paisagens musicais construídas a partir de arranjos 
delicados e de interação musical intrincada. A tríade guitarra, baixo, 
bateria é aqui reinventada pela mão de três músicos talentosos e 
experientes. Concerto inserido no programa Este Verão na Fidalga. 
Entrada livre, sujeita a reserva obrigatória, através do email 
bilheteira.cultura@cm-seixal.pt ou do telefone 915 635 090 (de segunda 
a sexta-feira, entre as 10h00 e as 12h00, e entre as 14h00 e as 17h00). 
Organização: Câmara Municipal do Seixal. 

12 setembro, 11h00 

Era uma vez um rei e uma rainha (música) 

Auditório do Museu de Cerâmica de Sacavém (gratuito) 

Concerto para a infância e família, com obras de G.P. Telemann (1681-
1767), J.B. Lully (1632-1687), J.Quantz (1697-1773) e P.D. Philidor 
(1681-1731). Integrado no Ciclo de Música Barroca, inserido na Rota 
Memorial do Convento, que marca o início da temporada regular de 
música erudita "Música em Si Maior" 2021/2022, com quatro 
concertos, durante os dias 10, 11 e 12 de setembro. Assente na obra de 
José Saramago - "Memorial do Convento" - o ciclo assume-se pela 
associação literária, patrimonial e histórica do séc. XVIII, época fulgente 
da música erudita europeia e do barroco português. 
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Entrada livre, mediante reserva prévia através do email dc@cm-
loures.pt ou do telefone 211 151 172 . Organização: Câmara Municipal de 
Loures. 

12 setembro, 17h00 

Bassorum Vox - música para barítono e violoncelo 
obbligato (música) 

Igreja Matriz de Loures, Loures (gratuito) 

Concerto com obras de Alessandro Scarlatti (1660-1725), Giovanni 
Bononcini (1670-1747), Francesco Supriani (1678-1753), Salvatore 
Lanzetti (1710-1780), Johann Sebastian Bach (1685-1750), Domenico 
Scarlatti (1685-1757), Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736) e Joseph 
Hector Fiocco (1703-1741). Integrado no Ciclo de Música Barroca, 
inserido na Rota Memorial do Convento, que marca o início da 
temporada regular de música erudita "Música em Si Maior" 2021/2022 
com quatro concertos, durante os dias 10, 11 e 12 de setembro, na Igreja 
Matriz de Loures. Assente na obra de José Saramago - "Memorial do 
Convento" - o ciclo assume-se pela associação literária, patrimonial e 
histórica do séc. XVIII, época fulgente da música erudita europeia e do 
barroco português. 

Entrada livre, mediante reserva prévia através do email dc@cm-
loures.pt ou do telefone 211 151 172 . Organização: Câmara Municipal de 
Loures. 

12 setembro, 21h30 

Capitão Dentes de Sabre e o Diamante Mágico (cinema de 
animação) 

Quinta da Fidalga , Arrentela  (gratuito) 

Filme de animação e aventura de 2019 que conta a história do jovem 
Marco, que numa densa e escura floresta tropical, algures nas Caraíbas, 
se prepara para fugir ao terrível feiticeiro Maga Kahn e ao seu exército 
de macacos soldados. Marco roubou um diamante mágico que tem o 
poder de realizar todos os desejos em noites de lua cheia. A notícia da 
existência deste poderoso objeto rapidamente chega aos ouvidos do 
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infame Capitão Dentes de Sabre que o decide roubar... Para maiores de 
seis anos. 

Inserido no programa Este Verão na Fidalga. Entrada livre, sujeita a 
reserva prévia, através do email bilheteira.cultura@cm-seixal.pt ou do 
telefone 915 635 090 (de segunda a sexta-feira, entre as 10h00 e as 
12h00, e entre as 14h00 e as 17h00). Organização: Câmara Municipal 
do Seixal. 

Conheça a programação completa aqui.   

Recorde-se que, através do Mural 18, que tem uma comparticipação 
financeira do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional de 1,5 
milhões de Euros - resultante de uma candidatura apresentada pela 
Área Metropolitana de Lisboa, e pelos seus 18 municípios, no âmbito do 
Programa Operacional Regional de Lisboa 2020 -, está a ser 
desenvolvida uma vasta programação cultural, que une agentes 
culturais, municípios e cidadãos, em defesa da comunidade artística e 
do nosso património cultural, imaterial e material. 

A programação, que se estende até novembro de 2021, está a ser 
materializada num conjunto de eventos em diferentes áreas artísticas, 
prioritariamente ao ar livre, e em espaços que valorizem o património 
cultural e paisagístico do nosso território.  

Esta iniciativa, que acontece numa altura especialmente delicada para 
todo o setor cultural, resulta da vontade clara da Área Metropolitana de 
Lisboa e dos seus 18 municípios, de criar uma programação que 
sublinhe a importância da cultura na vida das comunidades, e que seja 
uma marca clara de apoio a quem faz da cultura a sua vida e a sua forma 
de subsistência.  

Continuamos, por todas estas razões, muralizados no apoio à cultura. 

 

Mais informações em www.aml.pt  

 

Lisboa, 9 de setembro de 2021 

 

https://www.mural18.pt/home
http://www.aml.pt/

