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pantini e pantinella
dia 3  | sábado | 10h30
 Produção: Companhia Marimbondo
Duração: 45m | Classificação etária: M/3

os piratas e o tesouro do capitão morgano!
dia 10  | sábado | 10h30
 Produção: LePersilNoir | Duração: 1 hora | Classificação etária: M/3

 histórias pelo arteviva
  dia 1  | sábado | 10h30 | Biblioteca do Parque 
   Produção: Arteviva – Companhia de Teatro do Barreiro
   Duração: 1 hora | Classificação etária: M/6

 estórias com o mundo lá dentro
  29 julho | sábado | 10h30
  Produção: Joana Gonçalves Maurício
   Duração: 1 hora | Classificação etária: dos 3 aos 6 anos

feira de artesanato,velharias e colecionismo
dia 10  | sábado | das 10h00 às 17h00
 Para inscrições: artesanato.cmb@gmail.com

feira de artesanato,velharias e colecionismo
dia 1  | sábado | das 10h00 às 17h00
 Para inscrições: artesanato.cmb@gmail.com

na pele da terra
dia 22  | sábado | 10h30
 Produção: Teatro do Elefante
 Duração: 40m | Classificação etária: M/4
  

sons do corpo
dia 24  | sábado | 10h30
 Produção de Hugo Botelho

 espalha afetos
  dia 13 | 5a feira | 16h30 
   Uma iniciativa aberta à comunidade, dirigida a famílias com crianças 
   Dinamizado por: Protocolo do RSI da Associação NÓS

JUNHO 

JULHO 

pantini e pantinella  Estes nossos 2 amigos são uma 
dupla. Uma dupla, cómica e musical! Já ouviu falar de 
saxofone a 4 mãos? E uma peça para sinos de vaca? 
Conhece o famoso instrumento chamado o regafone? Pois 
aqui está a sua oportunidade. Pantini e Pantinela 
entendem-se, desentendem-se, apresentam números 
juntos ou tentam que o público aprecie mais um do que o 
outro, mas no final tudo acaba numa enorme apoteose 
junto com os espectadores!

os piratas e o tesouro do capitão morgano!  
Um mapa encontrado na Austrália leva a terras lusas dois 
piratas em busca do Tesouro do Capitão Morgano. Muito 
ambiciosos, mas pouco atinados, precisam de toda a 
ajuda possível! Encontram-se a recrutar aspirantes, pois 
espera-lhes uma enorme descoberta repleta de aventura. 
Da pala no olho ao manejar da espada, de mensagens 
codificadas à contagem de passos noturna, estas 
crianças vão ter que aprender como é ser um verdadeiro 
Homem dos Sete Mares. Afinal de contas, existe um 
Tesouro à espera deles!!!

sons do corpo  Atividade de cariz motricional, criativo 
e musical! Aqui as crianças da comunidade têm a 
oportunidade de experimentar novas abordagens 
musicais através da experimentação corporal! Pretende-
se apelar à criatividade individual, mas também à grupal 
visto esta atividade, numa fase final, obrigar os 
participantes a partilhar o aprendido com os restantes, 
montando uma Mini Orquestra Corporal! 

histórias pelo arteviva-A Flor Vem Ver o Mar 
Livro do Plano Nacional de Leitura, recomendado para o 1º 
ano de escolaridade, destinado a leitura orientada. Obra 
de Alves Redol (1911-1969) que foi um dos nomes 
cimeiros da literatura portuguesa do século XX. Os quatro 
livros que têm por personagem central Flor-Maria Flor 
foram originalmente publicados em finais da década de 
60. Regressam agora ao convívio dos leitores mais 
jovens, ilustrados pelo talento de José Miguel Ribeiro.

PARQUE CATARINA EUFÉMIA  
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 espalha afetos  Um ateliê que pretende valorizar a 
importância dos afetos em família e que apela à 
imaginação e criatividade para dar formas e expressão 
aos afetos, através do recurso a materiais reciclados ou 
materiais simbólicos, que resultem na construção de um 
Caçador de Sonhos-Espalha Afetos.

na pele da terra  Nos primeiros tempos do Tempo a 
Terra era só uma, e podia ser atravessada de ponta a 
ponta, sem navios ou aviões intercontinentais. Em todo o 
mundo falava-se um único idioma, o dos gestos; não se 
distinguiam países nem nações. Depois desse Tempo a 
Terra tremeu, abriram-se trilhos no chão por onde 
correm, agora, os rios e as ribeiras. Cresceram as 
montanhas, as cidades e os países. E a Terra dividiu-se 
em continentes. Estes movimentos da Terra podem ser 
suaves ou violentos; podem, até, destruir casas e ferir 
pessoas e animais. Por isso devemos ter alguns cuidados, 
conhecer e respeitar as regras de segurança.
 

estórias com o mundo lá dentro  A riqueza das 
histórias para a infância são uma inesgotável fonte de 
imaginação e possibilidades de criação. Foi pensando 
nessa premissa que se criaram estas oficinas que 
possibilitam trabalhar competências importantes, em 
contexto informal, ao mesmo tempo que se valorizam os 
nossos autores e a nossa língua

yoga com livros
dias 3 e 24  | sábado | 16h00 | praia 
Produção: Marta Teixeira
Duração: 1 hora  | Classificação etária: M/3 | Máximo participantes: 12 
Material Necessário: toalha de praia e água

o senhor minúsculo e a baleia
dia 18 | domingo | 16h00 | praia
Produção: Joana Manaças e Madalena Marques
Duração: 45m | Classificação etária: M/3 

o senhor minúsculo e a baleia
dias 2 e 9 | domingo | 16h00 | praia
Produção: Joana Manaças e Madalena Marques
Duração: 45m | Classificação etária: M/3 

sunset em alburrica-dj clemente
dia 4  | domingo | das 16h00 às 20h00
 

concerto:ruy barros e persona 77
dia 16  | domingo |  16h00 
 

sunset em alburrica-dj hugo mosse
dia 25 | domingo | das 16h00 às 20h00
 

zumba fitness
dia 3  | sábado | das 17h00 às 18h00

zumba fitness
dia 15  | sábado |  17h00 

yoga com livros
dia 1  | sábado | 16h00 | praia
dia 15 | sábado | 10h30 | praia 
Produção: Marta Teixeira
Duração: 1 hora  | Classificação etária: M/3 |
Máximo participantes: 12 
Material Necessário: toalha de praia e água

kizomba
dia 17 | sábado | das 17h00 às 18h00

ritmos brasileiros
dia 24 | sábado | das 17h00 às 18h00

ritmos africanos
dia 8 | sábado |  17h00 

african dance revolution
dia 10 | sábado | das 17h00 às 18h00 

african dance revolution
dia 22 | sábado | 17h00 kangaroo dance

dia 1 | sábado |  17h00 
alburrica party 2017
dia 29 | sábado |  das 16h00 às 20h00 

JUNHO 

JULHO 

  MGB-BAR DO BENTO/PRAIA DE ALBURRICA
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zumba fitness  A Zumba combina ritmos latinos com 
movimentos fáceis de acompanhar. Tem uma coreografia 
extremamente divertida e energética! Ideal para todas as 
idades e para quem quer queimar calorias de uma forma 
divertida!

african dance revolution  African Dance Revolution 
é uma aula de dança que viaja pelo mundo. É uma aula de 
dança única, que mistura música africana, jamaicana, 
africana e hip-hop. O conceito ADR que oferece uma 
experiência emocionante!

kizomba A Kizomba é uma dança extremamente 
sensual, explosiva e contagiante! Esta dança conquistou o 
mundo nos últimos anos como um som que fica no ouvido 
e uma dança que seduz as nossas almas.

ritmos brasileiros Aula de dança com Ritmos 
Brasileiros. Cada aula é sinónimo de muito ritmo, dança e 
diversão. Assegura um efetivo treino cardiovascular.

kangaroo dance  O Kangaroo Dance é uma aula que 
combina vários estilos de dança, como a Salsa, Hip-Hop, 
Dance, Merengue, Reggaeton, Jazz, Flamenco, Pop, 
Brasileiro, etc... Cada aula é sinónimo de muito ritmo e 
diversão. Assegura um efetivo treino cardiovascular, que 
dará resultados reais de queima de gordura num curto 
espaço de tempo!

ritmos africanos Aula de dança com Ritmos 
Africanos. Cada aula é sinónimo de muito ritmo, dança e 
diversão. Assegura um efetivo treino cardiovascular.  

yoga com livros-As Aventuras de Vitor na 
Praia  O Vítor e o Tim foram passar o dia à praia. Ao 
lançar o seu papagaio de papel, o Tim foi levado pelo ar 
juntamente com o papagaio. O Vítor correu em sua ajuda e 
acabou por destruir o castelo de areia que o Tim tinha 
construído. No final, o Vítor ajuda o amigo a fazer um 
castelo ainda maior que o primeiro!

sunset em alburrica - dj clemente  "Selecta 
Clemente" é um projeto musical que abrange vários 
estilos musicais (reggae, dancehall, soca e hip-hop), que 
iniciou atividade em 2012 na SoundSystem Marayfaray. 
Este jovem sabe como transmitir as boas vibrações 
através dos ritmos mais quentes do reggae, dancehall e 
hip-hop, nunca esquecendo os grandes clássicos. Já 
atuou em vários palcos nacionais, entre eles o Musa 
Cascais (Palco Heineken), BBc, 3D, República da Música, 
Mob, etc.

o senhor minúsculo e a baleia  Duas personagens 
– uma inglesa e uma portuguesa – no meio de muitos mal-
entendidos lá contam em duas línguas a mesma história – 
as aventuras de um herói em miniatura, de uma baleia e 
de uma gigante baleia. O pequenino Sr. Minúsculo anseia 
por ver a grande baleia azul – o maior animal de sempre. 
Mais pequeno que um grão de café, este senhor é um 
grande explorador. Constrói o seu barquinho, enche-o de 
mínimas coisas e enormes tesouros e lança-se ao vasto 
mar durante longos meses. Depois de muito navegar, 
encontra uma ilha… e por lá fica. Ate ao momento em que 
esta ilha espirra, fala com ele e se mexe! Onde foi parar, 
afinal, o Sr. Minúsculo?Podem existir alterações às aulas apresentadas.
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sunset em alburrica - dj hugo mosse Hugo 
Mosse, nome artístico de Fyah Trigga, é um DJ MC e 
produtor natural do Barreiro. Nascido em 1990, começou 
a sua jornada no mundo da música como DJK no 
Soundsystem Rastafire Sound. Mais tarde, em 2012, 
lançou-se numa carreira a solo tendo tocado em vários 
bares. Hugo Mosse viaja por vários estilos do reggae, 
dancehall, hip-hop, trap e afro music. Gosta de trazer 
momentos nostálgicos com os clássicos mais antigos e 
também refrescar o público com as novidades.

concerto: ruy barros e persona 77  Ruy Barros 
é um artista de sertanejo brasileiros a atuar desde 
2009. O seu trabalho mais recente, EP “Terra de um 
poeta” foi agora gravado em Portugal, produzido por 
Diogo Costa e Rui Santiago no Madalena Studios, em 
busca de um som mais europeu. Compositor de temas 
para diversos artistas brasileiros como Gusttavo Lima, 
Marcos e Fernando e Maiara e Maraisa. A sua chegada 
a Portugal despertou o interesse de diversas press e 
rádios, acabando por alcançar o seu top 10 em algumas 
delas com o tema “Não te quero mais”.
Os Persona 77 são uma banda de rock alternativo criada 
em 2013. O seu mais recente single – A Solução, 
produzido por Diogo Costa e Rui Santiago no Madalena 
Studios, veio marcar o novo passo da banda, que em 2014 
venceu o concurso de bandas de garagem da Festa do 
Avante. Em 2015 lançaram o EP “Monomania”. Já 
partilharam o palco com Jorge Palma, The Legendary 
Tigerman, Anarchicks, Diabo na Cruz, Viralata entre 
outros nomes.

alburrica party 2017   Vem celebrar o verão connosco, ao som de 
estilos como o reggae, hip-hop, house music e transe… neste fim de 
tarde que depressa se fará noite e se tornará inesquecível no 
ambiente fantástico de Alburrica.

MATA DA MACHADA 

  descubra o complexo oleiro 
dos sécs. xv e xvı-visite o 
cicamm
10 junho  | sábado | 10H00
8 julho  | sábado | 10H00
Visitas guiadas, de maio a setembro, 
para grupos de 5 a 15 participantes
Inscrições: 21 206 81 85

MOINHOS DE ALBURRICA 

  summer night session
out.ra associação cultural
 24 junho  | sábado | das 22h00 às 02h00

kikko special
 2 julho  | domingo | das 17h00 às 21h00

PARQUE DOS PASSARINHOS LAVRADIO 

  

LARGO PISCINA MUN. LAVRADIO 

  as seis suítes para violoncelo solo
aurea ballet school
 17 junho  | sábado | 10h30

LARGO MERCADO 1° MAIO 

  noite de combos da
escola de jazz do barreiro
 17 junho  | sábado | 21h00

concerto-pokitapoko
 1 julho  | sábado | 22h00

PRAIA DE COPACABANA

  soirée copacabana
parceria cooperativa mula
 17 junho  | sábado | das 16h00 às 04h00

 espalha afetos
  dia 11 julho | 3a feira | 16h30 
   Uma iniciativa aberta à comunidade, 
   dirigida a famílias com crianças 
   Dinamizado por: Protocolo do RSI da Associação NÓS

AVENIDA DA PRAIA

  sunset cooperativa sound system
 15 julho  | domingo | das 17h00 às 21h00
30 julho  | domingo | das 17h00 às 21h00

sunset cooperativa sound system
+ nada nada live act
22 julho  | sábado | das 17h00 às 21h00
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bares. Hugo Mosse viaja por vários estilos do reggae, 
dancehall, hip-hop, trap e afro music. Gosta de trazer 
momentos nostálgicos com os clássicos mais antigos e 
também refrescar o público com as novidades.

concerto: ruy barros e persona 77  Ruy Barros 
é um artista de sertanejo brasileiros a atuar desde 
2009. O seu trabalho mais recente, EP “Terra de um 
poeta” foi agora gravado em Portugal, produzido por 
Diogo Costa e Rui Santiago no Madalena Studios, em 
busca de um som mais europeu. Compositor de temas 
para diversos artistas brasileiros como Gusttavo Lima, 
Marcos e Fernando e Maiara e Maraisa. A sua chegada 
a Portugal despertou o interesse de diversas press e 
rádios, acabando por alcançar o seu top 10 em algumas 
delas com o tema “Não te quero mais”.
Os Persona 77 são uma banda de rock alternativo criada 
em 2013. O seu mais recente single – A Solução, 
produzido por Diogo Costa e Rui Santiago no Madalena 
Studios, veio marcar o novo passo da banda, que em 2014 
venceu o concurso de bandas de garagem da Festa do 
Avante. Em 2015 lançaram o EP “Monomania”. Já 
partilharam o palco com Jorge Palma, The Legendary 
Tigerman, Anarchicks, Diabo na Cruz, Viralata entre 
outros nomes.

alburrica party 2017   Vem celebrar o verão connosco, ao som de 
estilos como o reggae, hip-hop, house music e transe… neste fim de 
tarde que depressa se fará noite e se tornará inesquecível no 
ambiente fantástico de Alburrica.

MATA DA MACHADA 

  descubra o complexo oleiro 
dos sécs. xv e xvı-visite o 
cicamm
10 junho  | sábado | 10H00
8 julho  | sábado | 10H00
Visitas guiadas, de maio a setembro, 
para grupos de 5 a 15 participantes
Inscrições: 21 206 81 85

MOINHOS DE ALBURRICA 

  summer night session
out.ra associação cultural
 24 junho  | sábado | das 22h00 às 02h00

kikko special
 2 julho  | domingo | das 17h00 às 21h00

PARQUE DOS PASSARINHOS LAVRADIO 

  

LARGO PISCINA MUN. LAVRADIO 

  as seis suítes para violoncelo solo
aurea ballet school
 17 junho  | sábado | 10h30

LARGO MERCADO 1° MAIO 

  noite de combos da
escola de jazz do barreiro
 17 junho  | sábado | 21h00

concerto-pokitapoko
 1 julho  | sábado | 22h00

PRAIA DE COPACABANA

  soirée copacabana
parceria cooperativa mula
 17 junho  | sábado | das 16h00 às 04h00

 espalha afetos
  dia 11 julho | 3a feira | 16h30 
   Uma iniciativa aberta à comunidade, 
   dirigida a famílias com crianças 
   Dinamizado por: Protocolo do RSI da Associação NÓS

AVENIDA DA PRAIA

  sunset cooperativa sound system
 15 julho  | domingo | das 17h00 às 21h00
30 julho  | domingo | das 17h00 às 21h00

sunset cooperativa sound system
+ nada nada live act
22 julho  | sábado | das 17h00 às 21h00



soirée copacabana em parceria com 
cooperativa mula  Cooperativa Sound System adere 
ao projeto Espaços Vivos promovendo momentos de 
intervenção musical. Momentos de fruição e querer estar. 
Querer estar com a música e com os amigos, querer estar 
nas calmas, sem pressas e até ao fim. Querer estar com a 
Cooperativa e com os seus convidados. Querer ver o pôr e 
o nascer do sol nos locais mais agradáveis da cidade. 
Começando com a clássica Soirée Copacabana, onde 
unidos à Cooperativa Mula, procuraremos momentos de 
festa, gozo e contemplação.

noite de combos da escola de jazz do barreiro  
Na reta final do ano letivo 2016/17 da Escola de Jazz do 
Barreiro, é chegado o momento de apresentação do 
trabalho realizado ao longo do 2º semestre. Serão feitas 
audições das classes do curso de Iniciação, no Salão 
Nobre da Escola de Jazz do Barreiro, nos dias 16, 17, 23 e 
24 de junho, pelas 18h00. A apresentação dos grupos 
(combos) do Curso Intermédio e Geral, ou seja, a 
tradicional noite de combos, é a oportunidade para os 
alunos fazerem uma apresentação em público, o que é 
uma experiência importante na aprendizagem musical. 
Desta forma, a Escola de Jazz do Barreiro, com o apoio da 
Câmara Municipal do Barreiro, convida pais, família, 
amigos e público em geral a assistir às diferentes 
audições  para a noite de Combos.

concerto:pokitapoko  Grupo de músicos 
barreirenses que tocam melodias sevilhanas, rumbas, 
flamenquito e fusão flamengo-árabe.

espalha afetos  Um ateliê que pretende valorizar a 
importância dos afetos em família e que apela à 
imaginação e criatividade para dar formas e expressão 
aos afetos, através do recurso a materiais reciclados ou 
materiais simbólicos, que resultem na construção de um 
Caçador de Sonhos-Espalha Afetos.
 

as seis suítes para violoncelo solo
aurea ballet school  As Seis Suítes para Violoncelo 
Solo por Johann Sebastian Bach são uma das 
composições mais compatíveis com os movimentos e 
linhas corporais de um corpo sensível, com memória, 
espaço e tempo.
A Aurea Ballet School construiu um espetáculo assente 
nesta obra. Um trabalho que está sempre em progressão, 
flexível e disponível para ser transformado ao vivo e no 
presente. 

summer night session | out.ra associação 
cultural A já tradicional Summer Night Session 
programada pela OUT.RA - Associação Cultural está de 
regresso aos Espaços Vivos, desta vez com o Tejo ainda 
mais próximo que o habitual - junto aos Moinhos de 
Alburrica, para mais uma noite de música dançável à 
beira-rio. A entrada é livre.

kikko special  (Cooperativa Sound System) 

Sunset com Cooperativa Sound System   
Cooperativa Sound System adere ao projeto Espaços 
Vivos promovendo momentos de intervenção musical. 
Momentos de fruição e querer estar. Querer estar com a 
música e com os amigos, querer estar nas calmas, sem 
pressas e até ao fim. Querer estar com a Cooperativa e 
com os seus convidados. Querer ver o pôr do sol nos 
locais mais agradáveis da cidade. Procuramos momentos 
de festa, gozo e contemplação.

 + NADA NADA live act  Nada Nada  é o mais recente 
projeto de Cláudio Fernandes dos PISTA. Sobre este live-
act, Bruno Silva escreveu”… Linhas do teclado 
sonhadoras a flutuar sobre batidas de balanço certeiro 
como que a unir “Urban Tropics” do Juan Aktins com os 
momentos mais cathy dos Cluster e a cair ali algures no 
mesmo comprimento de onda de “Need Want Have” de 
African Sciences ou Heatsick de tempos recentes”. 
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- Festas Populares de Coina | 2 a 4 junho
 
- Biblioteca do Parque | Parque Catarina Eufémia | 5 de junho a 31 de agosto

- Festas da Freguesia de Santo António | Festas Populares em honra de Santo António
  Campo Futebol do Santoantoniense | 9 a 12 junho

- Festas da União das Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e Verderena  
  Parque da Cidade | de 21 a 25 junho

- Comemorações do Dia da Cidade | 28 junho

- Ritmos de Verão | Espetáculos e Animação na União das Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e 
  Verderena | julho a setembro

- Festival Encontros | Praça de Santa Cruz | 7 e 8 de julho

- II Feira Quinhentista de Coina | Largo do Mercado de Coina | 21 a 23 julho

- Festas Populares de Coina | 2 a 4 junho

- Festas Populares de Palhais |30 junho a 2 julho

descubra o complexo oleiro dos sécs. xv e 
xvı-visite o cicamm  O CICAMM - Centro de 
Interpretação do Campo Arqueológico da Mata da 
Machada oferece aos visitantes uma exposição que os 
ajudará a compreender o que foi o complexo oleiro 
existente na época dos Descobrimentos. Esta iniciativa 
inclui uma visita a um forno cerâmico dos séculos XV-XVI, 
mote para a abordagem de temáticas relacionadas com o 
funcionamento da olaria, a caracterização do território 
em que se insere, bem como as características 
económicas e sociais do seu tempo. A criação do 
CICAMM, em junho de 2013, é o reflexo de uma política 
cultural de aproximação à comunidade e constitui mais 
um contributo para a Rota do Trabalho e da Indústria do 
Barreiro.

  OUTROS EVENTOS A ACONTECER
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