
   5ª edição

ciclo de programação infantil

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO



auditório municipal augusto cabrita

03 fevereiro | sábado | 16h00 | MUSICAL - PINÓQUIO, SÉRGIO MOURA AFONSO a partir de 

                                                           Carlo Collodi - Companhia da Esquina

24 fevereiro | sábado | 16h00 | EU QUERO A LUA! - Partículas elementares - Teatro de 

                                                           Marionetas

biblioteca municipal do barreiro

10 fevereiro | sábado | 11h00 | O MÁGICO DAS CRIANÇAS

 A GALINHA DA VIZINHA - Oficina de Contos e Cante 17 fevereiro | sábado | 11h00 |

                                                           Alentejano

 EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO DE JORGE SERAFIM - O AfinadorDurante o mês de fevereiro |

                                                      de Memórias 

 | sábado | 16h00 |17 fevereiro  ESPETÁCULO DE CONTOS com o Autor

5ª edição
ciclo de programação infantil 2018

O Palmo e Meio é um ciclo de programação cultural da Câmara 

Municipal do Barreiro inteiramente dedicado aos mais novos, dos 0 

aos 10 anos. O mês de fevereiro foi escolhido, especialmente, por ser o 

mais pequeno do ano, criando assim uma analogia com o público 

infantil. 

Este ciclo tem como principal objetivo a criação e fidelização de novos 

públicos, onde a programação infantil ocupa um lugar de destaque. 

Esta aposta pretende, acima de tudo, dar primazia à formação do 

público Infantil de forma a refletir-se no futuro. 

O palco é o lugar privilegiado para fazer pensar e questionar o público 

jovem.  

Para além deste ciclo, é realizada, ao longo do ano, uma programação 

infantojuvenil no âmbito do AMAC Júnior e da Biblioteca Júnior. Em 

2018, pretende-se alargar a oferta de expressão artística e incluir a 

Oficina de Artes do Ateliê Municipal, que pretende desenvolver 

diferentes linguagens artísticas nas diversas formas de arte.
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Pinóquio: Mas paizinho agora reparo, onde está o teu casaco neste dia frio?
Gepeto: Vendi-o porque tinha calor! Toma o teu livro e uma maçã para dares à tua professora. Corre para 
a escola.

A mentira doce do Pai, Gepeto, contrasta com a mentira do mundo ao qual Pinóquio chega pelas mãos da 
Fada Azul. Boneco de pau que só queria ser um menino de verdade, Pinóquio, o jovem aprendiz, irá aprender 
a viver e a ser responsável pelas suas ações. Como qualquer criança curiosa, Pinóquio envolve-se em 
aventuras desviadas e perigosas, pelos seus novos amigos do alheio, o Gato e a Raposa. Nem mesmo a voz da 
sua consciência, o Grilo, o conseguirá demover de satisfazer a sua gula, a ociosidade, o egoísmo e a ganância. 
Pinóquio aprenderá à força as verdadeiras doutrinas da vida: a amizade, o respeito pelo próximo, o altruísmo 
e a grande verdade, o amor paternal.

Fada - Pois bem Pinóquio, por causa do teu bom coração perdoo-te todas as diabruras que fizeste até hoje!

FICHA TÉCNICA   Sérgio Moura Afonso Alda Gomes, André Nunes, , Marta : Dramaturgia e Encenação:  | Elenco: Henrique Bispo
Andrino, Pedro Martinho e Sérgio Moras Cláudia Andrade Nuno Cintrão | Movimento:  | Música Original e Direção Musical:  | 
Letra das músicas:  | Sonoplastia:  | Figurinos:  | Execução de Jorge Gomes Ribeiro e Pedro Martinho Nuno Lacerda Rita Olivença
guarda-roupa: | Adereços:  | Ilustrações:  | Design gráfico: Alda Cabrita Atelier Marta Fernandes da Silva Susana Antão João 
Afonso  Margarida Fernandes Pedro Sadio Photography | Web-design e multimédia:   | Fotografia:  | Coordenação de Projeto: 
Jorge Gomes Ribeiro Rita Fernandes     | Comunicação: e Quimbé | Produção: Companhia da Esquina/Goretti Queirós

03 fevereiro | sábado | 16h00 | MUSICAL - PINÓQUIO, SÉRGIO MOURA AFONSO a partir de      
                                                        Carlo Collodi - Companhia da Esquina

Duração: 70 min | Classificação Etária: M/3 | Ingresso: 3,00€

www.companhiadaesquina.com

AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA

24 fevereiro | sábado | 16h00 | EU QUERO A LUA! - Partículas Elementares - Teatro de  
                                                        Marionetas

Era uma vez uma menina chamada Alice.
Certo dia, a Alice ficou doente e diz que só há uma maneira de 
se sentir melhor… Ter a Lua.
Poderá o seu pai satisfazer a sua vontade?
Ele acha que sim, até porque o pai da Alice é o Presidente.
E o Presidente consegue sempre tudo.
Mas… a Lua?!

Uma história simples sobre coisas complicadas.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA: Interpretação: Carlos Silva | Encenação: 
Leonor Bandeira | Cenografia e Marionetas: Planeta Zor | Fotografia e 
Vídeo: Natacha Sampaio | Produção: Partículas Elementares 

AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA

ciclo de programação infantil

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

ciclo de programação infantil

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

Duração: 45 min | Classificação Etária: M/3 | Ingresso: 3,00€

https://vimeo.com/220531160
https://www.particulaselementares.pt/eu-quero-a-lua/
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Duração: 45 a 60 min | Classificação Etária: M/3 | Entrada Gratuita, sujeita à lotação da sala

ciclo de programação infantil

CÂMARA MUNICIPAL DO BARREIRO

10 fevereiro | sábado | 11h00 | O MÁGICO DAS CRIANÇAS

Duração: 50 min | Classificação Etária: M/4 | Entrada Gratuita

Duração: 60 min | Para Crianças e família | Entrada Gratuita

Meninas e Meninos, Senhoras e Senhores, sejam bem-vindos ao mundo da Magia!

Vem ver um espetáculo de magia cheio de surpresas, truques e gargalhadas. Passa uma manhã Mágica e 
descobre que também poderás ser um grande mágico!

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA: Filipe Ribeiro

BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BARREIRO

17 fevereiro | sábado | 11h00 | A GALINHA DA VIZINHA - Oficina de Contos e Cante 

                                                           Alentejano

Uma  verdadeira Cacofonia…

A vida da minha vizinha é bem mais esquisita do que a minha. Tantos 
filhos, tão estranhos, cada um de diferentes tamanhos! Dos seus 
ovos nasceram patas, barbatanas e penas, e ela a
todos protege com as suas asas amenas. Curropaco, Grrrrr, piu, piu – 
tanto ruído, onde já se viu?! Precisará ela de novos ouvidos para os 
filhotes escutar, ou de um coro de vozes para os chamar. Será que 
podem ajudar?

A partir do livro Os Ovos Misteriosos, de Luísa Ducla Soares, e de canções tradicionais alentejanas iremos 
experimentar o Cante e construir uma verdadeira cacofonia!

*Estória concebida no âmbito das Oficinas de Contos do Centro de Arte Moderna, CAM, Gulbenkian, a partir            
  da exposição de arte contemporânea “Daqui parece uma montanha”, 2014.

FICHA TÉCNICA: Conceção e Interpretação: Susana Quaresma e Tânia Cardoso

Durante o mês de fevereiro | EXPOSIÇÃO DE ILUSTRAÇÃO DE JORGE SERAFIM - O Afinador

                                                      de Memórias 

 | sábado | 16h00 |17 fevereiro  ESPETÁCULO DE CONTOS com o Autor 

Era uma vez um homem que pretendia recuperar as histórias 
das casas abandonadas. Para o conseguir, decidiu tornar-se 
num afinador de memórias. Num homem dedicado a 
consertar coisas esquecidas. Logo pela manhã, montava-se 
no verbo ouvir e percorria ruas e demais vizinhança com o 
propósito de acabar com a indiferença das pessoas perante 
tanto desleixo. Pretendia nomes, acontecimentos, factos, 
enredos e argumentos para reabilitar o que existiu 
restaurando o que ainda existe. Queria calcetar tudo no 
presente. Tinha pressa do passado. Ir de porta em porta 
armazenar futuro atrás de futuro.
Um dia, cansado de tanto esquecimento, declarou: "É do ar 
que todos vivem, pelo ar mudarão!" E começou a contar tudo 
o que sabia, de dia, de noite e de madrugada. As palavras 
saíam-lhe ininterruptas de modo a saturar o ar de histórias 
ainda não ouvidas. As pessoas, inspiravam-no pela pele, pelo 
nariz, pelos ouvidos, pelo sonho. Dentro delas, circularam 
respeitos até então desconhecidos.
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AMAC
Para informações,  reserva e venda de ingressos: 
AMAC: 21 206 82 30 | Horário: 3ª a domingo, das 14h00 às 20h00. Sempre que existam espetáculos agendados, a bilheteira abrirá 
uma hora antes dos mesmos.
POSTO DE TURISMO: 21 206 82 87 | Horário: 3ª a sábado, das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 18h00.
OUTROS LOCAIS DE VENDA: www.ticketline.sapo.pt, Fnac, Worten, El Corte Inglés, C. C. Dolce Vita, Casino Lisboa, Galerias Campo 
Pequeno, Ag. Abreu, A.B.E.P., MMM Ticket e C.C. Mundicenter, Forum Aveiro, U-Ticketline, CCB, Time Out Mercado da Ribeira, 
Shopping Cidade do Porto, Lojas NOTE, SuperCor – Supermercados e ASK ME Lisboa.

BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BARREIRO
Para informações e inscrições: 21 206 86 59 
Horário: 2ª feira – 9h30 - 12h30 e das 14h00 - 17h45
De 3ª feira a 6ª feira – 9h30 - 19h45
Sábado – 9h30 - 12h30 e das 14h00 - 17h45

Mais informações: Divisão de Promoção Cultural: 21 206 82 41 | cultura@cm-barreiro.pt 


