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O Barreiro é historicamente uma cidade de migrantes e imigrantes. 

Desde a sua fundação e ao longo do seu desenvolvimento, muitos 

indivíduos, oriundos de diversos pontos do nosso País e de outros 

países, criaram raízes no nosso Concelho.

Como tal, a Câmara Municipal do Barreiro e as Associações de 

Imigrantes Concelhias vão realizar, entre os dias 7 e 8 de julho, o 

FESTIVAL ENCONTROS – Cores, Sons, Sabores e Saberes. Sendo 

este um Festival, essencialmente, de rua, irá decorrer no Largo de 

Santa Cruz e na Travessa Padre Abílio Mendes.

Este Festival é um Festival Intercultural!

Pretendemos dinamizar várias iniciativas onde se evidenciem as 

diferentes culturas das nossas famílias de imigrantes. Este evento 

procurará, fundamentalmente, refletir o dia-a-dia dos imigrantes na 

nossa cidade de acolhimento, servindo complementarmente como 

forma de enaltecer as suas imensas e variadas riquezas culturais e 

sociais.

Este Festival conta com um leque de atividades de cariz desportivo, 

gastronómico e cultural (apresentações de danças típicas; espetáculos 

de música, atuações de ranchos e coros; workshops de dança; um 

espaço destinado à infância; entre outras atividades).

Esperemos que visite este espaço e o sinta como seu!
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7 JULHO | 19H00 às 02H00
20H00 | ABERTURA OFICIAL DO VII FESTIVAL ENCONTROS 

CORES, SONS, SABORES E SABERES 

MÚSICA  
PALCO FESTIVAL

22H30 | DILLAZ

PALCO ENCONTROS

19H00 | HENRIQUINHO JÚNIOR – MÚSICO GUINEENSE

21H30 | CONTRATEMPO – MÚSICA CABO-VERDIANA

00H00 | CELESTE MARIPOSA – AFROBAILE

MODA
PALCO ENCONTROS

19H30 | PRINCIPILINA – ESTILISTA GUINEENSE

DOCUMENTÁRIOS
PALCO ENCONTROS

20H30 | CICLO DE DOCUMENTÁRIOS – PRODUÇÃO CMB 2017

ARTESANATO
LARGO ASSOCIATIVO

19H00 ÀS 22H00 

GASTRONOMIA DO MUNDO
LARGO ASSOCIATIVO

19H00 ÀS 02H00 

8 JULHO | 15H00 às 02H00
MÚSICA

 PALCO FESTIVAL

22H30 | FERRO GAITA

PALCO ENCONTROS

17H30 | OS CÚMPLICES – JOVENS MÚSICOS

18H00 | KENNY CAETANO – MÚSICO ANGOLANO

18H30 | SOMERSAULT – POESIA E MÚSICA

19H30 | CARLA CORREIA COM JAIR PINA NAS PERCURSSÕES E DJONE SANTOS NA GUITARRA E CAVAQUINHO – MÚSICOS AFRICANOS

20H30 | ADY CARP – MÚSICA MOLDAVA 

21H30 | ORIGINAL BANDALHEIRA 

00H00 | COOPERATIVA SOUND SYSTEM – MÚSICOS BARREIRENSES

DANÇA
PALCO ENCONTROS

19H00 | DANÇAS MIORITA – DANÇAS TRADICIONAIS MOLDAVAS

DOCUMENTÁRIOS
CINE-CLUBE DO BARREIRO – LARGO CASAL 

DAS 17H00 ÀS 00H00 | CICLO DE DOCUMENTÁRIOS – PRODUÇÃO CMB 2015 E 2016 

DEBATE
ESCOLA CONDE FERREIRA

15H00 ÀS17H00

PROGRAMAÇÃO INFANTIL
LARGO DAS ARTES - LARGO ROMPANA 

18H00 | HISTÓRIAS DA AVÓ JU & GINCANA DE JOGOS – ATIVIDADES INFANTIS

ARTESANATO
LARGO ASSOCIATIVO

19H00 ÀS 22H00 

–GASTRONOMIA DO MUNDO  TASQUINHAS
LARGO ASSOCIATIVO

17H00 ÀS 02H00 

     

DILLAZ
Nascido no Zambujeiro, desenvolvido na Madorna. «Dillaz para os 
ouvintes, Chapz para os do bairro, André para os chegados, filho 
para a minha mãe», assim se descreve o próprio. Com Vulto, Zeca & 
Spliff constitui os M75, mas a solo já se vai aventurando e com 
reconhecimento, diga-o Valete, com quem já dividiu o palco por duas 
vezes. Editou duas mixtapes, um EP e o recente «Reflexo» e atuou 
em vários festivais. Inspira-se em música de diferentes 
proveniências para, com filtros bem apurados, explodir hip-hop de 
inegável qualidade. Conta já com uma legião de fãs nas redes 
sociais.

HENRIQUINHO JÚNIOR – MÚSICO GUINEENSE
Henriquinho Júnior é um artista Guineense.
Participa neste Festival desde o seu início, cantando músicas típicas 
da sua terra. Um espetáculo muito animado.

CONTRATEMPO – MÚSICA CABO – VERDIANA

Banda de baile cabo-verdiana, fundada em 1980 na área de Lisboa, 

o Conjunto CONTRATEMPO foi o grande impulsionador do 

FunaCola, estilo musical que funde Funaná com Coladeira e que, 

posteriormente, seria consagrado pelos Finaçon de Zeca di nha 

Reinalda. A discografia d'Os Contratempo é incontornável: 

Terezinha (1982), Tchico Tchicote (1986) e Menina Fiteira (1990). Da 

formação original, Zé Lino é a voz principal e viola ritmo, Pascoal no 

baixo, Manelinho nas teclas e Zé Rui, aka Zé di Pitéu, na guitarra 

solo. Mas agora conte-se com a estreia na bateria de Vitor Semedo 

do conjunto Mistiçu (CV). De Lisboa guardam como recordações os 

bailes aos domingos, num (saudoso) tempo em que os conjuntos de música africana tocavam, em média, entre 4h/5h por 

atuação, farras que se tornaram recordações indeléveis, para músicos e público, em boites de Norte a Sul do País… Mas 

Sr. Zé Lino fala orgulhosamente de uma muito particular, na Associação Académica da Amadora, em 

1993, com Bonga, Justino Delgado e Paulino Vieira. Conhecem grande parte da Europa, da Suíça à Holanda, França e 

Itália, Espanha ou Bélgica, mas nunca deram um concerto em Cabo Verde, nem sequer em África. A última vez que 

partilharam o mesmo palco foi na cidade Suíça de Montreux em 1994. O AfroBaile tem o imensurável orgulho de 

apresentar o Conjunto CONTRATEMPO!

CELESTE MARIPOSA – AFROBAILE 

O AfroBaile é a celebração cultural dos PALOP, a parte mais visível 

de Celeste Mariposa, pretendendo juntar todo o seu património 

musical e colocá-lo no centro de todas as atenções, como merece! É 

o resultado de uma pesquisa intensa, desde 2009, que permitiu não 

só acumular material de estudo (discos, cassetes, CDs, livros e 

amigos) como também conhecimento mais profundo da história e 

estrutura das centenas de estilos musicais dos PALOP, dos seus 

bailes, ginga, costumes, dialetos e preocupações!

MÚSICA  
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FERRO GAITA
O nome FERRO GAITA vem da combinação dos dois instrumentos 
(pedaço de metal tocado com uma faca) e a gaita (tipo acordeão), 
utilizados na música tradicional cabo-verdiana, como instrumentos 
base do género musical mais tocado pelo grupo – o Funaná, que teve 
a sua génese com a chegada do acordeão a cabo-verde, com o 
camponês do interior de Santiago apoderar-se deste instrumento e a 
cantar a sua alma e a sua vivência típica, com muita pobreza, revolta 
e contestação escondidas, motivos que levaram a que essa música 
fosse proibida durante a época colonial. A 22 julho de 1996, nasce o 
grupo musical FERRO GAITA formado por três jovens músicos que 
descobriram na gaita, no ferro, na bateria e na viola baixo novos 

caminhos para o Funaná. Em 1997, o grupo gravou o seu primeiro disco em Rotterdam – Holanda. Com quase 20 anos de 
vida, o grupo já atuou em vários palcos mundiais, com vários artistas

OS CÚMPLICES – JOVENS MÚSICOS
O interesse pela música juntou um grupo de jovens do Projeto 
Cumplicidades e6g do Programa Escolhas e com o apoio dos Jovens 
Músicos do Barreiro criaram a banda “OS CÚMPLICES”.
A inspiração musical é variada. Para já o seu reportório conta com 
letras de músicas Rock escritas pelos jovens.

KENNY CAETANO – MÚSICO ANGOLANO
Kenny Caetano é estudante de Jazz e Música Moderna. Iniciou o seu 
contacto com a música aos 11 anos, idade em que aprendeu a tocar 
saxofone contralto, quando ainda era estudante no Instituto dos 
Pupilos do Exército. Nos pupilos fez parte do grupo coral e 
instrumental e posteriormente da orquestra dos ex-alunos e alunos 
e, foi lá que iniciou os primeiros passos musicais, atuações, JAMs, 
improvisos etc. 
Teve a satisfação de ter contacto com dois grandes saxofonistas 
angolanos, o Nanuto e o Sanguito, saxofonistas estes que o 
ensinaram e com quem teve o prazer de tocar. 

SOMERSAULT– POESIA E MÚSICA
Projeto experimental de dois multi-instrumentistas criado em Lisboa, 
em 2015. Explora uma série de músicas e arranjos instrumentais em 
diferentes atmosferas, melancólicas, hipnóticas, industriais. A cidade é 
um elemento omnipresente, através da manipulação de sons 
captados em ambiente urbano, integrados depois nas narrativas 
sonoras produzidas ao vivo, em concerto. Para o Festival Encontros, o 
grupo prepara um espetáculo com cerca de 30 minutos, com os dois 
músicos numa espécie de laboratório a partilharem entre si guitarras, 
sintetizadores, bateria, baixo e sons samplados. Com poucas 
interrupções, é apresentado como uma peça única, percorrendo 

cenários ambientais e metamorfoses da cidade, melódicas e harmoniosas, ruidosas e maquinais, e visitando as 
sonoridades do kraut, post-rock, indie e pop, com a participação especial do ator Tobias Monteiro que fará leituras de textos 
de autores de origem Africanos, Moldavos e Portugueses, em exclusivo para a VIII Edição do Festival Encontros.

CARLA CORREIA COM JAIR PINA NAS PERCURSÕES E DJONE 

SANTOS NA GUITARRA E CAVAQUINHO – MÚSICOS 
AFRICANOS
Carla Correia nasceu e cresceu junto ao Tejo, filha de pai português e 
mãe cabo-verdiana, mas com o coração tomado a sul, por laços de 
sangue e de vontade.
Sobrinha-neta de BLeza e de Baltazar Lopes da Silva, não esquece 
as palavras: «corpo que é escravo vai / coração que é livre fica». E 
pela voz ficou. 
Cativa das suaves cadências do violão, pela voz fazendo da poesia 
melodia, evocando noites de serenatas ao luar… Não consegue, 
nem quer, dissociar-se musicalmente das raízes que tem, e que 
sempre reclamou como suas. As músicas que escolhe cantar estão 

sobretudo fundadas na música e na língua cabo-verdianas, mas enquanto frutos de uma sociedade multicultural, são 
permeáveis a outras sonoridades. Sem complexos. 

ADY CARP – MÚSICA MOLDAVA
ADY CARP é um músico moldavo conhecido internacionalmente. 
Será um grande momento musical mostrando a todos os presentes a 
tradicional música moldava. 

ORIGINAL BANDALHEIRA 
A ORIGINAL BANDALHEIRA podia muito bem ser uma agência de 
viagens, mas é uma banda que atua deste 2008 de norte a sul de 
Portugal.
Os seus concertos, autênticas viagens pelo mundo, proporcionam 
aos seus tripulantes um itinerário que visita os melhores ritmos e 
sonoridades globais, transportando-os para uma galáxia musical 
sem limites geográficos. Ao fazer a mala, não esquecer de incluir 
equipamento desportivo – o viajante deve estar preparado para 
abanar o esqueleto ao som de exóticos e energéticos arranjos 
musicais.
Numa constante interação, o público chega ao seu destino após 
degustação de um cocktail de ritmos ecléticos – nacionais e 
estrangeiros – numa fusão entre a raiz cultural da banda e a 
Diáspora musical dos Balcãs.

COOPERATIVA SOUND SYSTEM – MÚSICOS BARREIRENSES
COOPERATIVA SOUND SYSTEM é um coletivo que agrupa os DJs 
barreirenses mais versados no groove. A festa é eclética e viaja 
alegremente pelo funk e pelo afro-beat, pela soul ou pela world 
music. A Cooperativa não reconhece fronteiras, a festa é boa e é de 
todos!!!!
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alegremente pelo funk e pelo afro-beat, pela soul ou pela world 
music. A Cooperativa não reconhece fronteiras, a festa é boa e é de 
todos!!!!



PRINCIPILINA – ESTILISTA GUINEENSE
Nascida a 6 de Dezembro de 1972 em Bissau, Guiné, 
PRINCIPILINA, para além da sua coragem intrínseca e trato fácil 
revelou-se uma personalidade talentosa e multifacetada. A sua 
criatividade ilustrada nos estampados mostra-nos toda a riqueza 
cultural tanto da Guiné-Bissau, seu país natal como do Senegal, 
interiorizando igualmente, a cultura cabo-verdiana, europeia e 
brasileira.
O reconhecimento das suas criações proporcionara a sua 
comercialização por parte de empresas de renome sedeadas em  
Minas Gerais, na mostra de trajos levada a efeito em 24 e 25 de Maio 
de 2017, no Encontro Empresarial das Mulheres Empreendedoras 
da CPLP.

MODA  

DANÇA  

DEBATE

CICLO DE DOCUMENTÁRIOS  

DANÇAS MIORITA – DANÇAS TRADICIONAIS MOLDAVAS
MIORITA – Associação Cultural dos Imigrantes Moldavos foi 
registada em 1 de junho de 2006 como uma associação que tem por 
objetivo manter as tradições, língua e história da República Moldova 
e transmitir aos descendentes estas riquezas espirituais. Está 
sediada no Concelho do Barreiro. É uma das associações que, em 
parceria com a Câmara Municipal do Barreiro, organiza o VII Festival 
Encontros. Nesta apresentação mostram-nos as danças típicas da 
Moldávia.

Desde 2015 que a CMB, em parceria com as associações de imigrantes, realiza dois documentários, por ano, com 
famílias de imigrantes residentes no nosso Concelho. Nestes documentários são registados hábitos, costumes e rotinas 
de cada elemento da família. Em 2015, os documentários foram realizados com uma família moldava e uma angolana – 
“Canto Santo / Uma Casa Diferente” e “A Minha Pátria”, respetivamente. Em 2016, registaram-se os hábitos de uma 
família moçambicana e outra guineense, com os títulos “Capulana” e “O meu País é o meu País”. Em 2017 lançamos 
novos dois documentários “Porto seguro”, família angolana, e “Cavaquinho e cachupa 'alimentam' a amizade”, família 
cabo-verdiana.

PORTO SEGURO
Margarida, a filha Cláudia e o irmão Jesus nasceram na Província de 
Malanje, em Angola. Vieram viver para o Barreiro juntos há cerca de 
20 anos, com o pai de Margarida, que, depois de décadas em 
ambiente de guerra, decidiu partir em busca de segurança e paz, em 
busca de um porto seguro, Produção CMB 2017

“CAVAQUINHO E CACHUPA 'ALIMENTAM' AMIZADE”
Natural da cidade da Praia, ilha de Santiago, em Cabo Verde, Carlos 
Pinto imigrou, ainda jovem, para Portugal à procura de um novo 
rumo. No Barreiro, constituiu família e na Câmara Municipal, 
encontrou sustento, e aqui tem efetuado o seu percurso profissional. 
O desporto é um dos pilares da sua vida. É mestre de Karaté 
Shotokan, sendo esta arte marcial mais do que um desporto, uma 
filosofia de vida. Para Carlos Pinto “não há sítio melhor para criar 
amigos”. E é com eles que mata saudades da sua terra natal, da sua 
cachupa e das suas mornas, Produção 2017

“CAPULANA”
Juliana nasceu em Moçambique. Mulher nascida numa tribo 
tradicional, movida pelo amor à educação, escutou o chamamento 
do ensino. A vida colocou-a perante o marido, português, a viver no 
seu país. Tiveram filhos, vieram para Portugal e cá seguiram a sua 
vida. Ao trabalho com idosos, Juliana somou o seu amor de sempre: 
a escola, com os jovens. Hoje, de escola em escola, Juliana cativa as 
crianças com as suas histórias, cuja moral sensibiliza miúdos e 
graúdos, Produção CMB 2016

“O MEU PAÍS É O MEU PAÍS”
Naturais da Guiné, Antonieta e Ricardo imigraram para Portugal à 
procura de uma vida melhor. Aqui encontraram o amor e constituíram 
uma família. Estão agradecidos pelas oportunidades, mas não 
esquecem as suas raízes. Os pratos típicos, à mesa todas as 
semanas, os dialetos, a dança. A cultura guineense enche-lhes o 
coração e vai ajudando a superar as saudades. Sonham, um dia, 
com o retorno a África e ao País que os viu nascer, Produção CMB 
2016

“A MINHA PÁTRIA”
João e Helena, naturais de Angola, imigraram para Portugal ainda 
em crianças. É no nosso País que têm vivido toda a vida, que 
trabalham, que casaram e onde estão a criar os filhos. Mas a cultura 
angolana – na gastronomia, na música, nos trajes… – está presente 
nas suas vidas e na sua casa. David e Sofia não conhecem a terra 
natal dos pais, mas aceitam, gostam e adaptam à sua maneira de 
estar e de ser o que lhes é transmitido da cultura angolana, Produção 
CMB 2015

“CANTO SANTO / UMA CASA DIFERENTE” 
Rodica e Viorel imigraram para Portugal. Somaram amor, dividiram 
responsabilidades. Nasceu a Madalena e decidiram ficar por cá, em 
Portugal, onde os sonhos de uma vida melhor, aos poucos, se 
tornam realidade. Mas não esquecem as origens. E as saudades. A 
casa de ambos reflete a cultura moldava, em cada objeto, em cada 
livro. E há um canto, que é Santo. Rodica e Viorel escolheram São 
Miguel para cumprir o papel de protetor e trazer sorte às suas vidas. 
E assim tem sido!, Produção CMB 2015

Um dos momentos altos deste Festival é o debate, pois é neste 
espaço que se esclarecem dúvidas relacionadas com a imigração. 
Este ano, o tema escolhido prende-se com as questões de trabalho 
não declarado e integração de imigrantes – benefícios e 
dificuldades.  
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PROGRAMAÇÃO INFANTIL  

GASTRONOMIA DO MUNDO / TASQUINHAS  

HISTÓRIAS DA AVÓ JU & GINCANA DE JOGOS – ATIVIDADES 
INFANTIS 
A Avó Ju quando era pequena ouvia histórias tradicionais que eram 
contadas à volta de uma fogueira, hoje, recorda-as e de forma 
mágica conta-as às crianças para que possam passar de geração 
em geração.
Jogos tradicionais (corrida de sacos, jogo do limbo, bowling, 
máscaras, jogo da venda, etc..)

Um festival intercultural tem que ter comidas e bebidas oriundas dos vários países representados, nas quatro tasquinhas 
de apoio ao Festival, que são representativas de África (Associação Africana do Barreiro), Moldávia (Miorita – Associação 
Cultural dos Imigrantes Moldavos), Angola (Associação Angolana Residentes a Sul do Tejo) e CLDS 3G| 
cumplicidades….. Pela primeira vez apresenta uma variedade de comidas típicas portuguesas. Teremos pratos típicos, 
desde a tradicional cachupa e grogue, oriunda de Cabo Verde, na Tasquinha da Associação Africana; à muamba de 
galinha, bifanas, caipirinhas e caipiroskas na Tasquinha de Angola; na Tasquinha da Moldávia temos dois pratos típicos, a 
Sarmale e Plãcinte; e ainda salgados típicos. Em representação de Portugal teremos os tradicionais caracóis, bifanas, 
saladas de atum e polvo, pica-pau e ainda sopa caramela. O menu (prato e bebida) custa cerca de 5€. Este é o local 
escolhido para se petiscar durante estes dias no Concelho do Barreiro.

SARMALE – PRATO TÍPICO DA MOLDÁVIA
Carne picada com arroz e pasta de tomate enrolados em folhas de couve ou em 
folhas de videira ou pimento.

PLÃCINTE – PRATO TÍPICO DA MOLDÁVIA 
Farinha de trigo com ovos, requeijão, batata, ginja, abóbora, couve e maçã.

CACHUPA – PRATO TÍPICO DE CABO VERDE
Milho para cachupa, feijão manteiga, feijão encarnado, toucinho, pé de porco, 
costelas de porco, linguiças de frango, mandioca, chouriços; folhas de couve de 
banana verde malagueta.

MUAMBA DE GALINHA – PRATO TÍPICO DE ANGOLA
Galinha com manteiga de amendoim, farinha de mandioca.

BIFANA
Consiste em febras de porco, cozinhadas à base de vinha d'alhos, que se põem 
dentro de pão aquecido. Normalmente são temperadas com mostarda ou molho 
picante.

SALADA DE POLVO 
Polvo cozido cortado em pedaços, envolvido em pimentos em cubos, cebola e salsa 
picada, temperada com sal, pimenta, azeite e vinagre. É servida fria.

PRATOS TÍPICOS DE PORTUGAL

SALADA DE ATUM 
Atum com feijão frade, ovo cozido, cebola, alho e salsa picados, temperado com sal, 
pimenta, azeite e vinagre. É servida fria.

PICA PAU  
Petisco típico de tasca portuguesa, a combinação de porco e pickles.

CARACÓIS

SOPA CARAMELA 
A origem desta sopa é atribuída às populações rurais que vinham da Beira Litoral em 
busca de trabalho, é feita com produtos colhidos na horta – feijão, batata e couve, 
com enchidos e carne.
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