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JANEIRO
07 janeiro | 21h30
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Orquestra Metropolitana de Lisboa
“Concerto de Ano Novo”
O Concerto de Ano Novo da Metropolitana
continua a fazer tradição. E não há outro
que se lhe compare, seja em Viena ou em
Tóquio, em Chicago, ou em tantos outros
lugares do mundo que também não
dispensam as valsas e as polcas de
Johann Strauss II para assinalar este
momento. Um concerto ao vivo é sempre
uma ocasião única. Neste caso, junta-selhe o ritual. É fôlego renovado, exaltação
de forças, espaço de celebração,
representação de nós mesmos em sintonia

com uma alma que se sente coletiva. É
reﬂexão. Porventura, melancolia. Mas
igualmente prazer e paixão pela vida, com
um abraço do tamanho da Música. 2022
quer-se capaz de superar o que por aí
possa vir de menos bom, de restaurar a
comunhão da vida, de inspirar novos
desígnios. Em 2022, a Metropolitana
celebra 30 anos de atividade. Que seja
também pretexto para exaltar tudo o que
de extraordinário se tem feito nas últimas
décadas no domínio das artes no nosso
país.
Público-alvo: M/6
Ingresso: 20,00€
Promotor: Associação Música, Educação e
Cultura – O sentido dos Sons
Org.: CMB

29 janeiro | 21h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Perfeitos Desconhecidos
Um grupo de amigos de longa data organiza um jantar. A anﬁtriã
propõe um jogo: cada um deixa o telemóvel sobre a mesa e cada
mensagem ou chamada que chega é lida e ouvida por todos. Aﬁnal
entre amigos não há segredos. Alguém tem algo a esconder?
Jogamos?
A partir deste momento as surpresas e reviravoltas sucedem-se em
espiral. Alternando entre o drama e a comédia, os segredos de cada
um serão revelados. No ﬁnal da noite nada será como dantes e os
amigos descobrem que são, aﬁnal, Perfeitos Desconhecidos.
Ficha técnica:
Texto: Paolo Genovese
Encenação, tradução e adaptação: Pedro Penim
Cenário: Joana Sousa
Figurinos: Joana Barrios
Desenho de Luz: Luís Duarte
Assistente de encenação: Bernardo de Lacerda
Vídeo: Joana Linda
Produção: Força de Produção com Ana Guiomar, Cláudia Semedo,
Filipe Vargas, Jorge Mourato, Martinho Silva, Rita Brutt e Samuel
Alves.
Público-alvo: M/12
Duração: 100 min.
Ingresso: 15,00€
Informações e venda de ingressos através do telefone 21 206 82 30,
ou em ticketline.pt
Promotor: Somos Força de Produção
Org.: CMB
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FEVEREIRO
19 fevereiro | 21h30
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Mallu Magalhães
Depois do grande ano que teve em 2018, com concertos nas
salas mais emblemáticas do país, Coliseu de Lisboa e Porto, e
tendo passado por Madrid, Barcelona e Amesterdão, onde se
apresentou de voz e viola, Mallu Magalhães volta em força
com um novo álbum, “Esperança”, produzido por Mário Caldato
Jr., reputado produtor de nomes como Beastie Boys e Jack
Johnson, entre outros, e videoclipes de Bruno Ilogti, realizador
que já trabalhou com Anitta e Fergie.
Público-alvo: M/6
Ingresso: 15,00€
Promotor: Arruada Unipessoal, Lda.
Org.: CMB

25 e 26 fevereiro | 21h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Monólogos da Vagina
Os monólogos da vagina são compostos por vários pequenos
textos/monólogos. Cada um deles lida com a experiência feminina,
abordando assuntos como sexo, prostituição, imagem corporal,
amor, estupro, menstruação, mutilação genital feminina,
masturbação, nascimento, orgasmo, os vários nomes comuns para
a vagina ou, simplesmente, como uma parte física do corpo
feminino. Um tema recorrente em toda a peça é a vagina como uma
ferramenta de capacitação feminina e a personiﬁcação máxima da
individualidade.
Todos os anos, um novo monólogo é adicionado para destacar uma
questão atual que afeta as mulheres em todo o mundo. Em 2003,
por exemplo, Ensler, a autora, escreveu um novo monólogo
chamado Under the Burqa sobre o sofrimento das mulheres no
Afeganistão sob o domínio dos talibãs. Em 2004, Ensler escreveu
um monólogo chamado They Beat the Girl Out of My Boy, isto após
entrevistar um grupo de mulheres cuja identidade de género diferia
de seu género atribuído à nascença. Histórias divertidas, cruas e
reais que desvendam um pouco mais do desconcertante universo
feminino.
Público-alvo: M/16
Ingresso: 15,00€
Duração aproximada: 90 min.
Informação e venda de ingressos através do telefone 21 206 82 30,
em ticketline.pt ou nos postos aderentes.
Promotor: Yellow Star Company
Org.: CMB

artes performativas
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JANEIRO
Até 29 janeiro
Todas as sextas e sábados | 21h30
Arteviva – Companhia de Teatro do Barreiro –
Teatro Municipal do Barreiro
SOIRÉE

Mas é uma Carta de Vila, ou um Foral? São
uns Jogos Florais? É História ou
divertimento?
Crime político? Crime passional? Onde nos
levam os nossos sonhos?
Tudo se esclarecerá na soirée de uma
coletividade barreirense, abrilhantada pelo
conjunto musical “Os Lambujinhas”. SOIRÉE:
um sonho numa cidade dormitório.
Público-alvo: M/12
Duração: 105 min.
Ingresso: 5,00€
Mais info.:
https://artevivactb.wixsite.com/teatro
Org.: Arteviva – Companhia de Teatro do
Barreiro
Apoio: CMB
08 janeiro | 22h00
SIRB “Os Penicheiros”
Diego El Gavi
O canto cigano é cada vez mais um mundo
aberto ao mundo – e o mundo abre-se cada
vez mais para o ouvir… Conduzido de forma

lúcida pelas mais nobres tradições da fusão
do ﬂamenco com o jazz latino, o cantor e
compositor Diego el Gavi revela um brilhante
tesouro criativo, tão respeitador do seu
riquíssimo passado cultural, quanto sedento
do seu imenso futuro artístico.
Público em geral
Duração: 75 min.
Ingresso: 5,00€ para sócios / 7,50€ para não
sócios
Mais info.: https://www.facebook.com/SIRBOs-Penicheiros-450533748464746
Org.: Sociedade de Instrução e Recreio
Barreirense “Os Penicheiros” e “Euphonia”
Apoio: CMB
15 janeiro | 21h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita
PRUNK
Prunk é um concerto coreografado por Inês
Jacques que subverte os estereótipos dos
espetáculos de rock do ponto de vista do
movimento, mas agarra, sobretudo, no
grande desaﬁo de colocar uma banda de
música em movimento.
O território do rock tem andado de mão dada
com a performance física e teatral dos seus
agentes: cantores com danças particulares,
guitarristas com movimentos espetaculares.
E todos nós, a dada altura da nossa vida,
imitámos um artista rock em frente ao
espelho e, para além de achar que
cantávamos como eles, copiávamos os seus
movimentos. O Rock’n’Roll é um território no
qual a dança é verdadeiramente democrática.
Não é pedido a ninguém que saiba dançar ou
que aprenda movimentos especíﬁcos, como
no R&B ou na música Pop, por exemplo. Só é
preciso ressair a idiossincrasia do artista e o
resultado é não menos do que vibrante.
O projeto resulta depois de Inês Jacques ter
trabalhado com a banda de culto Mão Morta
(“No Fim Era O Frio”) e de perceber o
interesse que os músicos têm de
experimentar outras expressões artísticas,
como a dança, mas o quão “presos” estão aos
seus instrumentos, não lhes permitindo
grandes movimentações no palco. Estamos
habituados ao papel decorativo dos
bailarinos nos concertos rock e pop e
estamos habituados ao papel invisível dos
músicos em coreograﬁas de dança
contemporânea e clássica. Mas como podem
os instrumentos e os corpos que os tocam,
dançar? E esse movimento que inﬂuência

terá na composição musical? Que cedências
terá o corpo que fazer para manter uma
qualidade musical e que adaptações terá a
música de fazer em prol de um movimento
coerente? Que escrita resulta desta
negociação?
Num mundo complexo e global, onde
facilmente relacionamos tudo com tudo –
lugares, objetos, assuntos – e em que a
tendência para a especialização é cada vez
maior, juntar no mesmo patamar de
importância duas disciplinas é como recuar
algumas décadas até à atriz-bailarinacantora dos ﬁlmes musicais. Voltamos ao faztudo, como um cantor de ópera de quem é
esperado música, drama e movimento.
Escolhemos então a complexidade e
deixamos a especialidade. Mantemos o tudo e
começamos do nada.
Direção artística e coreograﬁa: Inês Jacques
Composição musical: Vasco Vaz com Inês
Jacques, João Vairinhos e Miguel Fonseca
Interpretação: Inês Jacques, João Vairinhos,
Miguel Fonseca e Vasco Vaz
Desenho de Luz: Vítor Azevedo
Produção: Zut!
Residências de criação: AMAC e Red Light
Studios
Público-alvo: M/12
Ingresso: 3,00€
Duração: 60 min.
Reserva e venda de ingressos através das
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bilheteiras Ticketline, do telefone 21 206 82
30 (de terça-feira a domingo das 14h00 às
20h00), e-mail bilheteira@cm-barreiro.pt, ou
no Posto de Turismo do Município (Terminal
Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro, loja nº 10),
via telefone 21 206 82 87, ou e-mail
postodeturismo@cm-barreiro.pt; Horário: de
terça-feira a sábado, das 09h30 às 13h00 e
das 14h30 às 18h00.
Org.: CMB
Apoio: CMO
16 janeiro | 11h00
Espaço Memória
Camerata Musical do Barreiro “Concerto de

Ano Novo”
Sob a direção artística do Professor Lopes da
Cruz, a Camerata Musical do Barreiro dará as
boas-vindas ao novo ano com um concerto a
realizar no Espaço Memória.
O seu reportório irá incluir peças conhecidas
do público em geral e alusivas a essa época.
Concerto a não perder!
Público-alvo: M/6
Entrada gratuita sujeita à lotação da sala.
Reserva de lugares na bilheteira do AMAC,
através do telefone 21 206 82 30, ou via email bilheteira@cm-barreiro.pt
Org.: CMB

22 janeiro | 22h00
SIRB “Os Penicheiros”
Couple Coﬀee
Entre cantos, cafés e canções, Luanda Cozetti
canta e Norton Daiello toca baixo. São um duo
cafeinado, energético, que transforma o som
em música e pura arte. Estarão presentes
com convidados para nos apresentarem um
pouco da longa caminhada percorrida até
aqui.
Público em geral
Ingresso: 5,00€ para sócios / 7,50€ para não
sócios
Duração: 75 min.
Mais info.: https://www.facebook.com/SIRBOs-Penicheiros-450533748464746
Org.: Sociedade de Instrução e Recreio
Barreirense “Os Penicheiros” e “Euphonia”
Apoio: CMB

FEVEREIRO
05 fevereiro | 22h00
SIRB “Os Penicheiros”
Fred Martins
Destacando-se entre os artistas de sua
geração, o cantor, compositor e violonista
brasileiro Fred Martins criou um repertório
diversiﬁcado inserido na tradição musical de
compositores brasileiros emblemáticos. Em
estilo contemporâneo, as suas composições
retratam uma conversa entre bossa nova,
samba, jazz, blues, rock, ﬂamenco e fado,
entre outros estilos.
Público em geral
Duração: 75 min.
Ingresso: 5,00€ para sócios / 7,50€ para não
sócios
Mais info.: https://www.facebook.com/SIRBOs-Penicheiros-450533748464746
Org.: Sociedade de Instrução e Recreio
Barreirense “Os Penicheiros” e “Euphonia”
Apoio: CMB
A partir de 11 fevereiro
Sextas e sábados | 21h30
Arteviva – Companhia de Teatro do Barreiro –
Teatro Municipal do Barreiro
Girls Like That
Girls Like That é uma peça urgente e
explosiva que explora a igualdade de género e
as pressões sobre os jovens de hoje na
passadeira do avanço da tecnologia.

artes performativas
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Quando uma fotograﬁa de uma rapariga nua
se torna viral através dos smartphones, os
rumores espalham-se como um incêndio. A
sua reputação é posta em causa e ameaça
quebrar a união das raparigas com quem ela
cresceu.
Público-alvo: M/14
Duração: 90 min.
Ingresso: 5,00€
Mais info.:
https://artevivactb.wixsite.com/teatro
Org.: Arteviva – Companhia de Teatro do
Barreiro
Apoio: CMB

12 fevereiro | 21h30
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Rock Motion pela Cª de Dança Marina Popova
Rock Motion é um trabalho multidisciplinar no
qual a dança, a música e os conteúdos
multimédia se integram num cocktail
explosivo entre movimento e arrojados riﬀs
de guitarra elétrica. São os próprios
bailarinos que tocam instrumentos ao vivo, e
fazem desta peça um verdadeiro “Espetáculo
de Dança com sabor a concerto Rock”.
Composta de uma palete sónica muito
variada, Rock Motion atravessa verdadeiros
ícones da sonoridade rock dos anos 80 e 90, e
que os bailarinos ilustram através de uma
fusão harmoniosa de diferentes géneros de
dança.

Rock Motion é uma colaboração entre Marco
Rodrigues e Marina Popova (marido e
mulher, diretor artístico e coreógrafa, ambos
bailarinos e intérpretes neste espetáculo), e
reaﬁrma que não há música
convencionalmente aceite como “adequada
para dançar”. As coreograﬁas sucedem-se
ao som de hits dos U2, Lenny Kravitz, Queen,
Prince, Judas Priest ou Kiss, entre outros,
enquanto os bailarinos vão alternando as
suas performances entre os registos da
dança e da música.
Público-alvo: M/6
Ingresso: 7,50€
Duração: 65 min.
Reserva e venda de ingressos através das
bilheteiras Ticketline, do telefone 21 206 82
30 (de terça-feira a domingo das 14h00 às
20h00), e-mail bilheteira@cm-barreiro.pt, ou
no Posto de Turismo do Município (Terminal
Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro, loja nº 10),
via telefone 21 206 82 87 ou e-mail

postodeturismo@cm-barreiro.pt
Promotor: Marco A. F. Rodrigues
Org.: CMB
19 fevereiro | 22h00
SIRB “Os Penicheiros”
Viviane
Dona de uma das vozes mais carismáticas e
singulares da música contemporânea
portuguesa, Viviane convida-nos a viajar
através das suas canções, nas quais se torna
evidente a inﬂuência do Fado e da “Chanson”
francesa.
Público em geral
Duração: 75 min.
Coro TAB
Ingresso: 5,00€ para sócios / 7,50€ para não
sócios
Mais info.: https://www.facebook.com/SIRBOs-Penicheiros-450533748464746
Org.: Sociedade de Instrução e Recreio
Barreirense “Os Penicheiros” e “Euphonia”
Apoio: CMB
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JANEIRO

16 janeiro | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 1 –
Galeria Branca
Visita guiada e conversa com o fotógrafo
Luís Afonso, no âmbito da exposição de
fotograﬁa “Casa: Abraçando a nossa
Natureza”, patente no AMAC – Galeria Branca
até 13 de fevereiro.
Público em geral
Entrada gratuita mediante marcação para o
número 21 206 82 30
Org.: CMB

22 janeiro | 15h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 1 –
Galeria Amarela
Visita guiada e conversa com a fotógrafa
Vera Marmelo, no âmbito da exposição de
fotograﬁa “Cartograﬁa Individual”, patente no
AMAC – Galeria Amarela até 13 de fevereiro.
Seguida de passeio fotográﬁco, facultativo,
para percorrer os locais fotografados. A
distância entre os locais e o AMAC é de,
aproximadamente, 10 minutos a pé.
Público em geral
Entrada gratuita mediante marcação para o
número 21 206 82 30
Recomendação: Trazer máquina fotográﬁca
ou telemóvel para fotografar.
Org.: CMB
FEVEREIRO

06 fevereiro | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 0 –
Galeria Vermelha
Visita guiada e conversa com a fotógrafa
Sara Rocio, no âmbito da exposição de
fotograﬁa “Prenúncio”, patente no AMAC –
Galeria Vermelha até 13 de fevereiro.
Público em geral
Entrada gratuita mediante marcação para o
número 21 206 82 30
Org.: CMB
08 fevereiro | 10h30
Auditório Municipal Augusto Cabrita
À Solta na Internet
O impactante documentário de Barbora
Chalupová & Vít Klusák, que lança uma luz
sobre a questão da exploração online de
crianças. Três atrizes, maiores de 18 anos,
mas com ar bem juvenil, fazem-se passar por
meninas de 12 anos em perﬁs falsos nas
redes sociais. Em quartos de criança,
recriados num estúdio, elas conversam,
através de chats e de Skype, com homens de

diferentes idades que as procuraram e
contactaram online com as mais diferentes
propostas.
Este documentário mostra o drama destas
atrizes à medida que as suas personagens
vão passando das relações online até ao real
encontro com os predadores (vigiado por
seguranças e câmaras escondidas). Às tantas,
as táticas predatórias viram-se contra os
predadores e os caçadores tornam-se as
presas.
Ficha técnica: Hypermarket Film Czech
Television Peter Kerekes Radio Television
Slovakia Helium Film com Sabina Dlouhá
Anežka Pithartová Tereza Těžká
Escrito e realizado por Barbora Chalupová Vít
Klusák
Direção de fotograﬁa: Adam Kruliš
Som: Adam Bláha
Música: Pjoni Film
Montagem: Vít Klusák
Decoração: Jan Vlček
Guarda-roupa: Veronika Traburová
Maquilhagem: Artist Barbora Potužníková
Máscaras digitais: Plaftik
Direção de produção: Anna Poláčková
Produção executiva: Pavla Klimešová
Produtores: Vít Klusák & Filip Remunda
Público-alvo: M/12
Duração aproximada: 63 min. (versão escolar)
Promotor: Zero em Comportamento
Org.: CMB

13 fevereiro | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 1 –
Galeria Azul
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Visita guiada e conversa com a fotógrafo
Valter Vinagre, no âmbito da exposição de
fotograﬁa “Percebes”, patente no AMAC –
Galeria Azul até 13 de fevereiro.
Público em geral
Entrada gratuita mediante marcação para o
número 21 206 82 30
Org.: CMB

Até 13 fevereiro
Polis Barreiro (junto à palavra “Barreiro”,
Santo André)
Exposição de fotograﬁa de rua
“Comunidade”, de Cláudio Ferreira
O Mural 18 foi um evento cultural em rede (18
municípios da Área Metropolitana de Lisboa),
que procurou unir agentes culturais,
municípios e cidadãos, em defesa da
comunidade artística e do nosso património
cultural, imaterial e material. Face ao
contexto atual, o Município do Barreiro
convidou, em exclusivo para este ciclo de
programação, artistas barreirenses nas mais
variadas áreas artísticas.
Ciclos de concertos, dança contemporânea,
encontro literários, conferências, pintura de
murais e mercados de arte, entre muitas
outras iniciativas, ﬁzeram parte da
programação do Mural 18 e foram captadas
por Cláudio Ferreira, fotógrafo do Barreiro.
Um retrato dos artistas e da comunidade
artística local, um coração que continua a
bater forte numa comunidade que se pautou
sempre pela resiliência e ânimo face às
adversidades.
Público em geral
Org.: CMB
Até 13 fevereiro | 10h00 às 20h00
Galeria da Biblioteca Municipal do Barreiro
"Alma Urbana", exposição de fotograﬁa de
Rui Serrano
“Uma aldeia de pescadores que, por
necessidade dos Homens, se transforma em
vila industrial que, por necessidade dos

Homens, se transforma em cidade. É essa
urbe que cresce conforme crescemos. Numa
metamorfose na qual o betão e o asfalto são
a projeção dos nossos sonhos tornados
realidade. Aqui a nossa alma é urbana, a
paisagem projeta-se segundo a nossa
vontade. A cidade somos nós.”
Rui Serrano, fotógrafo nascido no Barreiro,
cidade onde captou desde sempre os lugares,
as gentes e a singularidade de um território
tão familiar como único.
Público em geral
Entrada gratuita mediante lotação do espaço
Org.: CMB

Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 1 –
Galeria Branca
"Casa: Abraçando a Nossa Natureza",
exposição de fotograﬁa de Luís Afonso
Nesta exposição, o fotógrafo de natureza Luís
Afonso apresenta-nos o seu projeto “Casa”,
lançado em livro em outubro de 2020 e,
entretanto, esgotado. Apresenta-se uma
coleção de imagens realizadas ao longo de
uma década (2009-2019) em quatro locais,
com os quais o autor tem uma relação muito
especial: Covão d’Ametade na Serra da
Estrela, Moledo do Minho, Polje de Mira-

Minde e Porto Santo. São lugares que
partilham o facto de não serem apenas
sujeitos de ocasião da sua fotograﬁa, mas
cenários das suas memórias e das suas
vivências. Com estas fotograﬁas, o autor
apresenta-nos a forma como persegue a
fotograﬁa, um ato de criação no qual a
natureza representa algo mais do que apenas
“isto foi o que eu vi”. Entre imagens mais
abstratas e expressivas, e fotograﬁas mais
formais e diretas, sem nunca perderem a
intimidade que caracteriza o trabalho do
autor, esta exposição oferece-lhe uma
oportunidade de abraçar a maior de todas as
casas: a nossa Natureza.
Luís Afonso nasceu em 1972, em Castelo
Branco. Comprou a sua primeira câmara
fotográﬁca em janeiro de 1997, mas foi
apenas em 2005 que começou a fotografar
com mais intensidade. Faz parte do projeto de
formação “Primeira Luz” desde dezembro de
2010. Desde então, já liderou perto de uma
centena de experiências fotográﬁcas, tendo
passado pelas suas “mãos” mais de duas
centenas de participantes. É presença
assídua, como orador, nos principais festivais
de fotograﬁa de natureza em Portugal. É
frequentemente convidado a ser jurado nos
mais prestigiados concursos de fotograﬁa de
natureza nacionais. Desde 2017 é
responsável pela programação do Festival de
Fotograﬁa de Paisagem de Manteigas.
Embora tenha começado pela fotograﬁa de
rua, por onde deambulou nos primeiros anos
da sua carreira, desde 2008 fotografa
exclusivamente paisagem natural. Gosta de
fotografar no seu país, em locais com os
quais pode desenvolver uma relação de longa
data, pois acredita que a fotograﬁa de
natureza pode, e deve, representar algo mais
do que apenas “isto foi o que eu vi”.
Público em geral
Entrada gratuita mediante lotação do espaço
Org.: CMB

Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 1 –
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Galeria Amarela
"Cartograﬁa Individual", exposição de
fotograﬁa de Vera Marmelo
“Mapear a minha cidade, mapear as
caminhadas, as corridas e as redondezas. E é
na repetição dos percursos que percebo e
aceito o meu pequeníssimo raio de circulação.
Nesta repetição treinei-me a ver a cidade e os
seus cantos debaixo de uma lupa de beleza,
que esquecemos no dia-a-dia. É esse o puzzle
de imagens que constrói a minha cartograﬁa
individual.”
Vera Marmelo fotografa música desde 2006.
Autodidata e motivada por uma cena musical
no eixo Barreiro-Lisboa. Passados mais de 15
anos desde o início, os músicos, os concertos,
as salas, os festivais e as ocasiões mais ou
menos especiais vão-se multiplicando e o seu
arquivo pessoal crescendo.
Público em geral
Entrada gratuita mediante lotação do espaço
Org.: CMB

Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 0 –
Galeria Azul
"Percebes", exposição de fotograﬁa de
Valter Vinagre
As imagens que apresento em “Percebes”
realizei-as ao longo de três anos na Figueira
da Foz durante o festival Gliding Barnacles, a
convite de amigos que o organizam.
Deambulei entre a praia e a garagem no
centro da cidade, fotografando e procurando.
Procurando e fotografando o seu rol de
protagonistas e personagens. É nesta
geograﬁa e ambiente que situo o meu mar
dentro de uma cultura que me era estranha –
o Surf.
Valter Vinagre é um fotógrafo português (n.
1954, Anadia) que produz imagens sobre a
realidade sem se limitar a tipologias ou
temas deﬁnidos. O lugar da cidade, a viagem
e a paisagem podem ser motivos da sua
fotograﬁa, mas não a determinam.
Submetem-se antes a uma reﬂexão e a um

discurso sobre o real, num jogo em que se
revelam e ocultam metáforas, retratos e
gestos. Esta abordagem, distante do registo
documental, pode ser encontrada em
trabalhos como “Carta do Sentir”, “Para”,
“Olha”, ou em “Bored In Usa”, “Pensaram
matar o bicho ﬁcou a peçonha”, “Posto de
trabalho” e “Sob o Signo da Lua”, “Da natureza
das coisas”, “Animais de estimação” ou, ainda,
em “Homem morto passou aqui” e “Percebes”,
os seus trabalhos mais recentes.
Valter Vinagre recebeu, em 2016, o prémio
“Autores 2016 da Sociedade Portuguesa de
Autores”. “Melhor Trabalho de Fotograﬁa”
com a série “Posto de trabalho”, e, em 1999, o
prémio da 6ª Bienal de Fotograﬁa de Vila
Franca de Xira com a série “Corpu insanu”.
Em 2015 realizou o ﬁlme “Espera”,
apresentado com a exposição “Posto de
trabalho” no Museu da Electricidade/MAAT
em Lisboa.
Público em geral
Entrada gratuita mediante lotação do espaço
Org.: CMB

Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita | Piso 0 –
Galeria Vermelha
"Prenúncio", exposição de fotograﬁa de Sara
Rocio
O projeto é composto por quatro partes
distintas, que reﬂetem sobre os quatro
elementos: Interlúdio / Nebulosa / Duração /
Peso.
Nenhum dos elementos é representado de
forma literal, mas simbólica, embora estejam
plasticamente subjacentes. Cada parte é
independente, mas interliga-se com as
restantes.
Neste trabalho procuro uma abordagem da
linguagem plástica na fotograﬁa como meio
transversal, mas só se completa no conjunto
com o desenho, a pintura e a instalação.
Procuro despertar um olhar psico-sensorial,
um desbravar das interioridades que nos são
comuns e tão particulares ao mesmo tempo.

É uma proposta não só estética, mas também
política, poética e ﬁlosóﬁca.
Um convite a uma reestruturação das
proposições sobre o lugar do humano no
universo.
Público em geral
Entrada gratuita mediante lotação do espaço
Org.: CMB

26 fevereiro | 18h00 às 20h30
Galeria PADA – Rua 42, 2 – Baía do Tejo
Exposição Residency PADA 031
A PADA Studios abre os seus ateliers e
galeria no dia 26 de fevereiro mostrando o
trabalho dos nove artistas internacionais em
residência durante o mês de fevereiro.
Público em geral
Entrada gratuita
Mais info.: www.padastudios.com
Org.: PADA Studios
Apoio: CMB

conhecimento
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JANEIRO / FEVEREIRO
3ª feira a sábado | 10h00 às 13h00 e 14h00 às
18h00*
Visitas ao Espaço Memória
Um convite para conhecer a História do território
do Barreiro e das suas gentes.
(*) Os horários mencionados poderão sofrer
alterações devido à pandemia
Público em geral
Visitas Guiadas mediante marcação para o
número 21 206 81 85
Org.: CMB

3ª feira a sábado | 10h00 às 13h00 e 14h00 às
18h00*
Espaço Memória
Exposição “Barreiro 500 Anos”
A 16 de janeiro assinalaram-se 500 anos de
existência do Município do Barreiro. A exposição
está patente na Galeria de Exposições
Temporárias do Espaço Memória.
(*) Os horários mencionados poderão sofrer
alterações devido à pandemia
Público em geral
Visitas Guiadas mediante marcação para o
número 21 206 81 85
Org.: CMB

Todas as quintas-feiras | 18h00 às 19h30
Biblioteca Municipal do Barreiro
Clube de Palavras Cruzadas
As palavras cruzadas fazem bem ao vocabulário
e à ortograﬁa. São uma excelente forma de
exercitar o cérebro, melhorar a concentração e

proporcionar momentos relaxantes.
Público em geral
Entrada gratuita
Org.: Paulo Freixinho
Apoio: CMB

JANEIRO
22 janeiro | 10h00*
Parque Recreativo da Cidade (Polis)
Circuito de Arte Urbana – Alto do Seixalinho,
Santo André e Verderena

O Serviço de Turismo promove a arte urbana
destas três freguesias que contempla trabalhos
de Tiago Hesp; Mar; Mário Belém e muitos
outros.
Ponto de encontro: Parque Recreativo da Cidade
– Polis, junto às letras “Barreiro”.
Público em geral
Limite de inscrições: Máximo grupos de 10
participantes
Entrada gratuita (obrigatória a utilização de
máscara)
Duração: 120 min.
As inscrições são obrigatórias e devem ser
efetuadas junto do Posto de Turismo do
Município (Terminal Rodo-Ferro-Fluvial do
Barreiro, loja nº 10), via telefone 21 206 82 87 ou
e-mail postodeturismo@cm-barreiro.pt
* O circuito pode sofrer alterações devido às
condições atmosféricas.
Org.: CMB
Colaboração: ADAO – Associação de
Desenvolvimento das Artes e Ofícios
22 janeiro | 15h00
Galeria da Biblioteca Municipal do Barreiro
Apresentação do livro “Para além das nuvens”
de Filomena Cristo

Filomena Cristo nasceu em Lisboa a 21 de
outubro de 1949, reside em Oeiras, é mãe e avó.
Tem licenciatura em Sociologia (I.S.C.T.E.) e
licenciatura em Teologia Aplicada (M.E.I.B.). Tem
certiﬁcação no curso de Sensibilização à
Intervenção Sistémica na Terapia Familiar
(S.P.T.F.) e no curso de Interveniente em
Toxicodependência e Comportamentos de Risco
(Desaﬁo Jovem/I.E.F.P.). Fez voluntariado no
Desaﬁo Jovem nas valências do Corpo Técnico,
da Relação de Ajuda a jovens e famílias e da
visitação ao Estabelecimento Prisional de Tires.
Tem vários trabalhos não-editados,
maioritariamente, sobre a temática da
Toxicodependência. É autora do livro Linha de
água, publicado em 2017.
Sinopse:
“Para além das nuvens” pretende ser uma
centelha de entusiamo e paixão ao falar,
desaﬁar, motivar e encorajar os leitores a
abrirem o coração abraçando os seus sonhos até
à sua realização. Por maiores que eles possam
ser, parecer intransponíveis até, há uma força
escondida neles que catapulta à liberdade e à
alegria capazes de os concretizar.
O livro é um convite a que subamos mais alto,
acima do quotidiano que nos cerca, vendo o
horizonte que se alarga e descortina o sonho que
nos pertence, que nos aguarda e que não se
esgota em nós.
Público em geral
Entrada gratuita
Org.: CMB e Autora
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15 janeiro | 09h30
12 fevereiro | 09h30
Coina e os seus portos
O Espaço Memória vai falar-lhe sobre a
história de Coina e dos portos que estão
na nossa margem.
A visita inicia junto ao Pelourinho de
Coina
Máximo de 10 participantes (obrigatória
a utilização de máscara e uso de colete
reﬂetor)
As inscrições são obrigatórias e devem
ser efetuadas junto do Posto de
Turismo do Município (Terminal RodoFerro-Fluvial do Barreiro, loja nº 10);
Tel. 21 206 82 87; E-mail:
postodeturismo@cm-barreiro.pt;
Horário: 3ª feira a sábado, 09h30 às
13h00 e 14h30 às 18h00)
Público em geral
Entrada gratuita, mediante inscrição
Duração: 180 min.
Org.: CMB

05 fevereiro | 16h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca
Municipal do Barreiro
Apresentação do livro “O amor no
caleidoscópio”, de Ana Garrido e Célia
Ferreira
Ana Maria Garrido nasceu em Lisboa em
1959. Formou-se em Línguas e Literaturas
Modernas, com mestrado em Linguística pela
Universidade Clássica de Lisboa. Ingressou no
ensino em 1979 e ainda dá aulas de
Português, atualmente, no Agrupamento de
Escolas de Casquilhos, embora já não viva na
cidade há vinte anos. Viveu a sua juventude na
cidade do Barreiro, tendo participado em
inúmeras manifestações desportivas e
culturais neste espaço. Interessa-se por
literatura, dança, astrologia e pela
investigação de variados temas das
humanidades.
Célia Figueira tem 54 anos, é psicóloga e
psicoterapeuta. Vive no Barreiro. É casada e
tem três ﬁlhos. Exerceu, e exerce, diversas
funções em diferentes contextos
proﬁssionais: área da justiça; da intervenção
comunitária e educativa; área clínica e área da
educação em instituições de ensino superior.
A prática de psicoterapia e a investigação na
área da Psicologia são campos de trabalho
que facilitam o conhecimento de grande
variedade de pessoas quanto à idade, à
proﬁssão e/ou vivências relacionais, o que
constituiu uma mais-valia na elaboração do
presente livro.
Sinopse:
O amor no caleidoscópio um ensaio composto
de várias reﬂexões sobre os relacionamentos
amorosos, reﬂexões que se vão
complementando. Os vários textos navegam

29 janeiro | 10h00
26 fevereiro | 10h00
Moinho de Maré Pequeno – Centro Interpretativo
Visita ao Circuito do Património Moageiro
O ponto de encontro desta visita será no Centro
Interpretativo da Indústria Moageira no Moinho
de Maré Pequeno. A partir dele, e após uma
explicação de contextualização, podemos partir
para uma viagem através dos passadiços
acompanhados dos moinhos de maré e de
vento, terminando com uma visita ao Moinho de
vento Nascente de Alburrica. Este circuito com
visita guiada por técnicos do Município, permite
explicar a história dos moinhos que constituem
o património moageiro barreirense.

nas áreas da psicologia, da literatura, do cinema,
da vida real, assim formando uma imagem
dinâmica das problemáticas amorosas e das
virtudes a desenvolver na interação com os
outros. A partir do carácter primordial do
sentimento amoroso na vida humana, a
abordagem das autoras, que se desenvolve em
dezoito subtemas e em quatro casos da vida
real, pretendeu ser simultaneamente leve e
rigorosa, tendo-se fundado em múltiplos
estudos psicológicos da atualidade.
Público em geral
Entrada gratuita
Org.: CMB e Autoras

As visitas guiadas iniciam no Moinho
Pequeno. As inscrições são obrigatórias e
devem ser efetuadas junto do Posto de
Turismo do Município (Terminal Rodo-FerroFluvial do Barreiro, loja nº 10);
Tel. 21 206 82 87; E-mail:
postodeturismo@cm-barreiro.pt;
Horário: 3ª feira a sábado, 09h30 às 13h00 e
14h30 às 18h00).
Máximo de 10 participantes
Público em geral
Entrada gratuita (obrigatória a utilização de
máscara)
Duração: 120 min.
Org.: CMB

para os mais novos
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JANEIRO
15 janeiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca
Municipal do Barreiro
Histórias Vivas na Biblioteca – A Melhor
Sopa do Mundo

De Susanna Isern, OQO PT Editora.
Público-alvo: M/3
Duração: 40 min.
Entrada gratuita mediante marcação
através do telefone 21 206 86 56 ou do email biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB
22 janeiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca
Municipal do Barreiro
Oﬁcina de Artes – “Ilustrar é Contar!”

O elefante Elmer é a estrela que vai brilhar
em janeiro e nos vai mostrar que ser
diferente só pode trazer vantagens! Uma
história cheia de cor para animar o tempo
frio, com texto e ilustração de David
Mackee.
Público-alvo: M/4

Duração: 50 min.
Entrada gratuita mediante marcação
através do telefone 21 206 86 56 ou do email biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB
23 janeiro | 16h00
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Malas e Fraldas – Espetáculo para Bebés
com Teatro, Luz e Música ao vivo
Malas, muitas malas, e dentro delas
muitas músicas. Músicas de colo, músicas
de embalar, músicas que nascem da raiz:
África, Brasil, Japão, Índia, Portugal!
Malas, muitas malas, e dentro delas
muitas coisas, carpas e outros peixes do
mar, bolas, ﬁtas, guarda-chuvas cantantes,
instrumentos que embalam os ritmos dos
bebés ao colo das mães e dos pais...
Malas, muitas malas, e dentro delas muita
magia: carinhos, sorrisos, abraços entre
música, ritmos entre pai, mãe e bebé,
palavras e gestos que se confundem,
tsurus de papel e canoas gigantes,
estrelas a dançar com a música.... Vem
também viajar connosco, mas não tragas a
mala. Traz só a tua fralda.
Criação, interpretação e música: Vânia
Couto (vocalista das bandas Pensão Flor e
Macadame)
Público-alvo: A partir dos 3 meses de
idade
Duração: 45 min.
Limite de inscrições: Máximo de 20 duplas.
Para acompanhante, máximo de 16
lugares.
Ingresso: 5,00€ (adulto + bebé) /
acompanhante 3,00€
Informações e venda de ingressos através
do telefone 21 206 82 30
Org.: CMB
24 janeiro | 10h30
Auditório Municipal Augusto Cabrita
Concerto Pedagógico sobre Jazz com
Isabel Rato Quinteto
Neste concerto, o público mais jovem
aprende mais sobre este género musical –
o Jazz. Trata-se de um concerto
comentado, sobre as várias vertentes do
Jazz ao longo da sua História, o contexto
político-social desde o seu aparecimento e

a sua respetiva evolução. O Jazz abrange
diversos estilos e tendências, sempre com
o seu ﬁo condutor que é a improvisação.
Este concerto pedagógico tem como
protagonista o quinteto da pianista e
compositora Isabel Rato, sendo comentado,
direcionado às famílias, mas, igualmente,
às escolas e aos alunos. Tem uma
componente forte de demonstração e
interação com o público ao longo da
sessão, no qual este é estimulado a
participar com alguns desaﬁos colocados
pela pianista.
Ficha Técnica:
Teclado: Isabel Rato
Voz: João David Almeida
Saxofone alto: João Capinha
Contrabaixo: João Custódio
Bateria: Alexandre Alves
Públco-alvo: Comunidade Educativa 2º e 3º
ciclos (5º, 6º, 7º, 8º e 9º anos de
escolaridade)
Duração: 60 min.
Entrada gratuita mediante marcação
através do telefone 21 206 82 30 ou do email bilheteira@cm-barreiro.pt
Org.: CMB

FEVEREIRO

05 fevereiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca
Municipal do Barreiro
Histórias Vivas na Biblioteca – O Leão Que
Temos Cá Dentro
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De Rachel Bright, Editorial Presença.
Público-alvo: M/3
Duração: 40 min.
Entrada gratuita mediante marcação
através do telefone 21 206 86 56 ou do email biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB
12 fevereiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca
Municipal do Barreiro

Oﬁcina de Artes – Quem Dança um
Conto…
Fevereiro leva-nos a viajar pela Europa,
mais precisamente até à Alemanha, para
descobrir, ou melhor, redescobrir, um
conto de fadas! Prometemos aquecer os
corações e o corpo, claro, ou não fossemos
nós dar um pezinho de dança a brincar.
Público-alvo: M/4
Duração: 50 min.
Entrada gratuita mediante marcação
através do telefone 21 206 86 56 ou do email biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt
Org.: CMB
A partir de 12 fevereiro
Sábados | 16h00
Domingos | 11h00
Arteviva – Companhia de Teatro do
Barreiro – Teatro Municipal do Barreiro
As Guardiãs da Carta
- Nós somos as Guardiãs da Carta! Com
velocidade, força e astúcia, protegemos a
carta, para que o signiﬁcado de outrora
seja preservado através dos tempos!

- Pela carta, através dos tempos!
Carta, mas qual carta?
Há 500 anos o rei veio ao Barreiro para lhe
conceder uma carta. Uma carta que o tornava
vila! Com velocidade, força e astúcia, as
guardiãs protegem a carta...
Público-alvo: M/6
Ingresso: 5,00€
Mais info.:
https://artevivactb.wixsite.com/teatro
Org.: Arteviva – Companhia de Teatro do
Barreiro
Apoio: CMB
19 fevereiro | 11h00
Auditório Manuel Cabanas | Biblioteca
Municipal do Barreiro
Para Que Servem as Mãos – Teatro de
Marionetas de Mandrágora
O Sol nasce, o galo canta e os pássaros
chilreiam, são horas de acordar!
Cuckoo! Cuckoo! Toca a levantar!
O bebé só quer brincar, mas há muito que
fazer,
a mãe precisa de trabalhar, não há tempo a
perder.
O bebé ﬁca zangado, faz asneiras por todo o
lado.
Vai procurar outra casa onde lhe possam dar

atenção,
onde possa fazer o que quer, comer
doces, e ver televisão…
O que será que vai encontrar? Qual será
a solução, para tamanha confusão?…
O espetáculo trabalha com as sensações
e com um tema muito sensível: a
violência. No espetáculo “Para que
Servem as Mãos” a palavra não é mais
importante do que os estímulos visuais e
sensoriais. A curiosidade e a
participação das crianças são suscitadas
através da música e dos ritmos
presentes no espetáculo, que
transformam os pequenos espectadores
em ﬁguras ativas.
Encenação: Clara Ribeiro
Público-alvo: M/3
Duração: 40 min.
Entrada gratuita mediante marcação
através do telefone 21 206 86 56 ou do
e-mail biblioteca.municipal@cmbarreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Gondomar; Instituto
de Medicina Legal do Porto; SPECAN –
Sociedade Portuguesa para o Estudo da
Criança Abusada e Negligenciada;
Faculdade de Medicina do Porto e
Fundação Calouste Gulbenkian.
20 fevereiro | 10h30
Pequeno Auditório no Auditório Municipal
Augusto Cabrita
Histórias a Meias – Oﬁcina de Criação
de Marionetas de Luva
Atividade de criação de uma marioneta
de luva, mais conhecida por fantoche,
que permite aos seus criadores e
manipuladores a dinamização de um jogo
coletivo teatral que se destina, quer a
atividades em família, quer em contexto
escolar.
Público-alvo: M/4
Duração: 150 min.
Ingresso: 5,00€ (adulto e criança)
Informação e venda de ingressos através
do telefone 21 206 82 30
Promotor: Teatro de Marionetas de
Mandrágora
Org.: CMB

desporto e atividades ao ar livre
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JANEIRO/FEVEREIRO

Todos os domingos | 10h00
Tenda do Parque da Cidade
@tivo2830 – Danç@Barreiro
Aulas de dança cheias de ritmo e diversão,
integradas no projeto @tivo2830.
Público em geral
Entrada gratuita
Informações em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
JANEIRO
08 janeiro e 22 janeiro | 09h30
12 fevereiro e 26 fevereiro | 09h30
Centro Náutico do GD dos Ferroviários do
Barreiro
@tivo2830 – Rem@Barreiro
Treinos de iniciação à modalidade de Remo
integrados no projeto @tivo2830.
Público-alvo: 10 anos
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: GD dos Ferroviários do Barreiro

08 janeiro e 12 fevereiro | 11h00
Pavilhão GD Fabril
@tivo2830 – P@tins
Treinos de iniciação à modalidade de
Hóquei em Patins integrados no projeto
@tivo2830.
Público-alvo: 3 aos 10 anos
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: GD Fabril
08 janeiro | 15h00
Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
Basquetebol: Galitos FC-FC Barreirense
Público em geral
Org.: Galitos FC
Apoio: CMB
09 janeiro | 10h00
Equipamento de Street Workout do Parque
da Cidade
13 fevereiro | 10h00
Equipamento de Street Workout da
Avenida da Praia
@tivo2830 – Movimento@tivo
Sessões de treino realizadas em grupo e
em regime de outdoor nos diversos
equipamentos de Street Workout
existentes no Concelho. Estas sessões
terão o seu foco no WOD – Workout Of the
Day, bem como a aquisição de novos
skills/movimentos, através dos quais se
pretende uma melhoria da condição física
e da saúde em geral.
Treinos de público-alvo: M/18 (atividade
física intensa)
Entrada gratuita

Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
15 janeiro e 19 fevereiro | 08h00
Pavilhão GD Fabril
@tivo2830 – P@tinagem
Treinos de iniciação à modalidade de
Patinagem Artística integrados no projeto
@tivo2830.
Público em geral
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: GD Fabril

15 janeiro | 15h00
Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
Basquetebol: FC Barreirense-Sport Lisboa
e Benﬁca B
Público em geral
Org.: FC Barreirense
Apoio: CMB
15 janeiro | 12h30
19 fevereiro | 16h30
Sede do Clube Naval Barreirense
@tivo2830 – Rem@das
Treinos de iniciação à modalidade de Remo
integrados no projeto @tivo2830.
Público em geral
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Clube Naval Barreirense
16 janeiro | 08h45
Quinta dos Fidalguinhos
Circuito de Atletismo do Barreiro – 3ª
prova
Prova de corta-mato de carácter
competitivo, integrada no calendário de
provas do Circuito de Atletismo do
Barreiro. O regulamento de prova, bem
como toda a informação respeitante à
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mesma, estará disponível em www.cmbarreiro.pt.
Atletas federados, atletas não federados e
alunos do Desporto Escolar.
Público em geral
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: Centro de Convívio de Moradores da
Quinta Marques da Costa
Apoio: CMB
16 janeiro | 13h00
20 fevereiro | 14h20
Sede do Clube de Vela do Barreiro
@tivo2830 – 8.88vel@paratodos
Atividades náuticas integradas no projeto
@tivo2830 com o objetivo de criar uma
atividade físico-desportiva, especialmente
dedicada à população, que lhe permita
experienciar algumas modalidades de
água, beneﬁciando, simultaneamente, de
um programa de melhoria da saúde e da
sua condição física através da prática de
vela, SUP ou caiaque.
Público-alvo: M/8
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Clube Vela do Barreiro
22 janeiro e 26 fevereiro | 10h00
Skate Park do Parque da Cidade
@tivo2830 – Sk8G@asoline
Aulas de iniciação ao skate integradas no
projeto @tivo2830.
Público-alvo: M/7
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Associação Cultural e Desportiva
Gasoline
22 janeiro | 15h00
Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
Basquetebol: Galitos FC-Ginásio Patés
Maná
Público em geral
Org.: Galitos FC
Apoio: CMB
29 janeiro | 15h00
Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
Basquetebol: FC BarreirensePortimonense
Público em geral

Org.: FC Barreirense
Apoio: CMB
FEVEREIRO
05 fevereiro | 09h00
Academia Unlimited
@tivo2830 – I@mUnlimited
Atividade integrada no projeto @tivo2830
que visa dotar os participantes de
conhecimento diversiﬁcado de artes
marciais para aplicação em defesa pessoal,
através de uma prática saudável e divertida
que potencia o desenvolvimento de
capacidades motoras, gestão emocional e
melhoria de autoconﬁança,
autoconhecimento, resiliência e
autocontrole. A base programática,
desenvolvida pela Academia Unlimited é,
maioritariamente, constituída de elementos
do desporto MMA – Mixed Martial Arts, com
a metodologia desenvolvida pelo famoso
Bruce Lee, chamada Jeet Kune Do.
Público-alvo: 8 aos 16 anos
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Associação Portuguesa de
Ciências de Combate
05 fevereiro | 10h30
Academia de Xadrez do Barreiro
@tivo2830 – X@drez
Atividade integrada no projeto @tivo2830

que pressupõe a aprendizagem do Xadrez.
Público em geral
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: CMB
Parceria: Academia de Xadrez do Barreiro

13 fevereiro | 08h45
Quinta do Braamcamp
Circuito de Atletismo do Barreiro – 4ª
prova
Prova de corta-mato de carácter
competitivo, integrada no calendário de
provas do Circuito de Atletismo do
Barreiro. O regulamento de prova, bem
como toda a informação respeitante à
mesma, estará disponível em www.cmbarreiro.pt.
Atletas federados, atletas não federados e
alunos do Desporto Escolar.
Público em geral
Entrada gratuita
Inscrições em www.cm-barreiro.pt
Org.: Associação GDAK
Apoio: CMB

educação ambiental
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JANEIRO

FEVEREIRO

15 janeiro | 10h00 às 12h00
Mata Nacional da Machada e Sapal do Rio
Coina
No Natal plantamos pelo Ambiente –
Ajude-nos a reﬂorestar a Mata da
Machada
Entrada gratuita
Informações: 800 912 070 – Linha Verde
Org.: CMB

05 fevereiro | 09h00
Centro de Educação Ambiental da Mata
Nacional da Machada
Reserva o Sábado – Passeio Micológico
Inscrições/informações: 800 912 070 –
Linha Verde
Org.: CMB

festas e feiras
agenda de eventos nº 21 | novembro/dezembro´21

FEVEREIRO
12 fevereiro | 20h00 às 02h00
Centro Sócio Cultural do Bairro da
Liberdade
Noite de Fados
Público-alvo: 9 aos 90 anos
Org.: Centro Sócio Cultural do Bairro da
Liberdade
Apoio: CMB
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JANEIRO E FEVEREIRO
A decorrer
Todos os domingos | 10h00 | Tenda do
Parque da Cidade | @tivo2830 –
Danç@Barreiro
De terça-feira a sábado | 10h00 às 13h00 e
14h00 às 18h00 | Espaço Memória | Visitas ao
Espaço Memória
De terça-feira a sábado | 10h00 às 13h00 e
14h00 às 18h00 | Espaço Memória – Galeria
de Exposições Temporárias | Exposição “500
Anos do Barreiro”
Quintas-feiras | 18h00 às 19h30 | Biblioteca
Municipal do Barreiro | Clube de Palavras
Cruzadas
Até 29 janeiro | Sextas e sábados | 21h30 |
Arteviva – Companhia de Teatro do Barreiro –
Teatro Municipal do Barreiro | SOIRÉE

Até 13 fevereiro | 10h00 às 20h00 | Galeria
da Biblioteca Municipal do Barreiro | "Alma
Urbana", exposição de fotograﬁa de Rui
Serrano
Até 13 fevereiro | Polis Barreiro, Santo André
“Comunidade”, exposição de fotograﬁa de
Cláudio Ferreira
Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00 | Auditório
Municipal Augusto Cabrita | "Casa: Abraçando
a Nossa Natureza", exposição de fotograﬁa de
Luís Afonso
Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00 | Auditório
Municipal Augusto Cabrita | “Percebes”,
exposição de fotograﬁa de Valter Vinagre
Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00 | Auditório
Municipal Augusto Cabrita | "Cartograﬁa
Individual", exposição de fotograﬁa de Vera
Marmelo
Até 13 fevereiro | 14h00 às 20h00 | Auditório
Municipal Augusto Cabrita | "Prenúncio",
exposição de fotograﬁa de Sara Rocio

JANEIRO
07 janeiro | 21h30 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Orquestra Metropolitana de
Lisboa “Concerto de Ano Novo”
08 janeiro | 09h30 | Centro Náutico do GD dos
Ferroviários do Barreiro @tivo2830 –
Rem@Barreiro
08 janeiro | 11h00 | Pavilhão GD Fabril
@tivo2830 – P@tins
08 janeiro | 15h00 | Pavilhão Municipal Luís
de Carvalho | Galitos FC-FC Barreirense
08 janeiro | 22h00 | SIRB “Os Penicheiros” |
Diego El Gavi
09 janeiro | 10h00 | Equipamento de Street
Workout do Parque da Cidade | @tivo2830 –
Movimento@tivo
15 janeiro | 08h00 | Pavilhão GD Fabril
@tivo2830 – P@tinagem
15 janeiro | 09h30 | Pelourinho de Coina

resumo da programação
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Coina e os seus portos
15 janeiro | 10h00 | Mata Nacional da
Machada e Sapal do Rio Coina | No Natal
plantamos pelo Ambiente – Ajude-nos a
reﬂorestar a Mata da Machada
15 janeiro | 11h00 | Auditório Manuel
Cabanas – Biblioteca Municipal do Barreiro
Histórias Vivas na Biblioteca – A Melhor Sopa
do Mundo
15 janeiro | 12h30 | Sede do Clube Naval
Barreirense | @tivo2830 – Rem@das
15 janeiro | 15h00 | Pavilhão Municipal Luís
de Carvalho | FC Barreirense-Sport Lisboa e
Benﬁca B
15 janeiro | 21h00 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | PRUNK de Inês Jacques
16 janeiro | 08h45 | Quinta dos Fidalguinhos
Circuito de Atletismo do Barreiro – 3ª prova
16 janeiro | 11h00 | Espaço Memória
Camerata Musical do Barreiro “Concerto de
Ano Novo”
16 janeiro | 13h00 | Sede do Clube Vela do
Barreiro | @tivo2830 – 8.88vel@paratodos
16 janeiro | 16h00 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Visita guiada e conversa
com o fotógrafo Luís Afonso
22 janeiro | 09h30 | Centro Náutico do GD dos
Ferroviários do Barreiro | @tivo2830 –
Rem@Barreiro
22 janeiro | 10h00 | Skate Park do Parque da
Cidade | @tivo2830 – Sk8G@soline
22 janeiro | 10h00 | Parque Recreativo da
Cidade (Polis) | Circuito de Arte Urbana – Alto
do Seixalinho, Santo André e Verderena
22 janeiro | 11h00 | Auditório Manuel
Cabanas – Biblioteca Municipal do Barreiro
Oﬁcina de Artes – “Ilustrar é Contar!”
22 janeiro | 15h00 | Pavilhão Municipal Luís
de Carvalho | Galitos FC-Ginásio Patés Maná
22 janeiro | 15h00 | Galeria da Biblioteca
Municipal do Barreiro | Apresentação do livro
“Para Além das Nuvens” de Filomena Cristo
22 janeiro | 15h00 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Visita guiada e conversa
com a fotógrafa Vera Marmelo
22 janeiro | 22h00 | SIRB “Os Penicheiros”
Couple Coﬀee
23 janeiro | 16h00 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Malas e Fraldas –
Espetáculo para Bebés com Teatro, Luz e
Música ao vivo
24 janeiro | 10h30 | Auditório Municipal

Augusto Cabrita | Concerto Pedagógico sobre
Jazz com Isabel Rato Quinteto
29 janeiro | 10h00 | Moinho de Maré Pequeno
– Centro Interpretativo | Visita ao Circuito do
Património Moageiro
29 janeiro | 15h00 | Pavilhão Municipal Luís
de Carvalho | FC Barreirense-Portimonense
29 janeiro | 21h00 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Perfeitos Desconhecidos
FEVEREIRO
05 fevereiro | 09h00 | Academia Unlimited
@tivo2830 – I@mUnlimited
05 fevereiro | 09h00 | Centro de Educação
Ambiental da Mata Nacional da Machada
Reserva o Sábado – Passeio Micológico
05 fevereiro | 10h30 | Academia de Xadrez
do Barreiro | @tivo2830 – Xadrez
05 fevereiro | 11h00 | Auditório Manuel
Cabanas – Biblioteca Municipal do Barreiro
Histórias Vivas na Biblioteca – O Leão Que
Temos Cá Dentro
05 fevereiro | 16h00 | Auditório Manuel
Cabanas – Biblioteca Municipal do Barreiro
Apresentação do livro “O amor no
caleidoscópio”, de Ana Garrido e Célia
Ferreira
05 fevereiro | 22h00 | SIRB “Os Penicheiros”
| Fred Martins
06 fevereiro | 16h00 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Visita guiada e conversa
com a fotógrafa Sara Rocio
08 fevereiro | 10h30 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | À Solta na Internet
A partir de 11 fevereiro | Sextas e sábados
21h30 | Arteviva – Companhia de Teatro do
Barreiro – Teatro Municipal do Barreiro
Girls Like That
A partir de 12 fevereiro | Sábados | 16h00 /
Domingos | 11h00 | Arteviva – Companhia de
Teatro do Barreiro – Teatro Municipal do
Barreiro | As Guardiãs da Carta
12 fevereiro | 09h30 | Centro Náutico do GD
dos Ferroviários do Barreiro | @tivo2830 –
Rem@Barreiro
12 fevereiro | 09h30 | Pelourinho de Coina
Coina e os seus portos
12 fevereiro | 11h00 | Auditório Manuel
Cabanas – Biblioteca Municipal do Barreiro
Oﬁcina de Artes – Quem Dança um Conto…
12 fevereiro | 11h00 | Pavilhão GD Fabril

@tivo2830 – P@tins
12 fevereiro | 20h00 às 02h00 | Centro Sócio
Cultural do Bairro da Liberdade | Noite de
Fados
12 fevereiro | 21h30 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Rock Motion pela Cª de
Dança Marina Popova
13 fevereiro | 08h45 | Quinta do Braamcamp
Circuito de Atletismo do Barreiro – 4ª prova
13 fevereiro | 10h00 | Equipamento de Street
Workout da Avenida da Praia | @tivo2830 –
Movimento@tivo
13 fevereiro | 16h00 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Visita guiada e conversa
com o fotógrafo Valter Vinagre
19 fevereiro | 08h00 | Pavilhão GD Fabril
@tivo2830 – P@tinagem
19 fevereiro | 11h00 | Auditório Manuel
Cabanas – Biblioteca Municipal do Barreiro
Para Que Servem as Mãos – Teatro de
Marionetas de Mandrágora
19 fevereiro | 16h30 | Sede do Clube Naval
Barreirense | @tivo2830 – Rem@das
19 fevereiro | 21h30 | Auditório Municipal
Augusto Cabrita | Mallu Magalhães
19 fevereiro | 22h00 | SIRB “Os Penicheiros”
Viviane
20 fevereiro | 10h30 | Pequeno Auditório –
Auditório Municipal Augusto Cabrita |
Histórias a Meias – Oﬁcina de Criação de
Marionetas de Luva
20 fevereiro | 14h20 | Sede do Clube Vela do
Barreiro | @tivo2830 – 8.88vel@paratodos
25 e 26 fevereiro | 21h00 | Auditório
Municipal Augusto Cabrita | Monólogos da
Vagina
26 fevereiro | 09h30 | Centro Náutico do GD
dos Ferroviários do Barreiro | @tivo2830 –
Rem@Barreiro
26 fevereiro | 10h00 | Moinho de Maré
Pequeno – Centro Interpretativo | Visita ao
Circuito do Património Moageiro
26 fevereiro | 10h00 | Skate Park do Parque
da Cidade | @tivo2830 – Sk8G@soline
26 fevereiro | 18h00 às 20h30 | Galeria PADA
– Rua 42, 2 – Baía do Tejo | Exposição
Residency PADA 031
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Câmara Municipal do Barreiro
Rua Miguel Bombarda
2834-005 Barreiro
21 206 80 00
geral@cm-barreiro.pt

Convento Madre de Deus da Verderena
Rua Francisca de Azambuja
Alto do Seixalinho, 2830 Barreiro
21 206 86 54
convento@cm-barreiro.pt

Auditório Municipal Augusto Cabrita
Parque da Cidade
Av. Escola de Fuzileiros Navais, 2830 Barreiro
Geral: 21 206 82 32
Bilheteira: 21 206 82 30
dcpc@cm-barreiro.pt
Aos ﬁns-de-semana, com espetáculo,
Bilheteira abre 1h antes

Departamento de Águas e Higiene Urbana
Rua dos Resistentes Antifascistas – Edifício
TCB
2830-523 Barreiro
Call Center: atendimento, leituras, faturação,
contadores, águas, saneamento e recolha de
monos: 21 206 80 68
Secretaria do Departamento: 21 206 85 74
dahu@cm-barreiro.pt

Balcão Único
Av. do Bocage, n° 12
21 206 80 68
balcao.unico@cm-barreiro.pt
balcaounicoDPGTE@cm-barreiro.pt
Das 09h00 às 16h00
Atendimento telefónico, digital e presencial

Espaço J / Gabinete de Empreendedorismo
e Juventude
Mercado Municipal 1° Maio – 1° andar
Av. Alfredo da Silva, 2830-302 Barreiro
21 206 82 84
cmb.juventude@gmail.com

Balcão Único
Av. Alfredo da Silva
Mercado Municipal 1° de Maio
21 206 80 68
balcao.unico@cm-barreiro.pt
Das 09h00 às 16h00
Atendimento telefónico, digital e presencial

Espaço Memória
Rua 17, nº 10 – Parque Empresarial do
Barreiro
2831-904 Barreiro
21 206 81 85
espacomemoria@cm-barreiro.pt
Consulta documental de 2ª a 6ª feira

Biblioteca Municipal do Barreiro
Urbanização do Palácio do Coimbra, Rua da
Bandeira
2830-330 Barreiro
21 206 86 56
biblioteca.municipal@cm-barreiro.pt

Gabinete de Apoio à Vítima de Violência
Doméstica
Serviço de Atendimento Crise/Emergência
Rumo – Cooperativa de Solidariedade
Social, CRL
Parque Empresarial do Barreiro, Rua 19, nº 13
2831-904 Barreiro
21 206 49 20 | 91 031 31 80
cavbm@rumo.org.pt
24 hrs/dia | 7 dias/semana

Centro de Educação Ambiental da Mata da
Machada e Sapal do Rio Coina
Estrada Nacional 10-3, Vale de Zebro,
2830-412 Barreiro
21 206 86 48
ceambiental@cm-barreiro.pt
CIAC – Centro e Informação Autárquico ao
Consumidor
Av. do Bocage, nº 12
2830-002 Barreiro
21 206 80 52
ciac@cm-barreiro.pt
Atendimento personalizado, mediante prévio
agendamento, à 2ª, 3ª e 5ª feira

Gabinete de Apoio à Vítima de Violência
Doméstica
Serviços de Atendimento (P/ marcação)
Barreiro: CPCJ – Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens
Av. Henrique Galvão 39, 2830-308 Barreiro
21 206 49 20 | 91 031 31 80
cavbm@rumo.org.pt
3ª e 4ª feira das 14h00 às 17h30 e 5ª feira das
09h30 às 13h00

Gabinete de Inovação, Desenvolvimento
Económico e Turismo - Apoio ao Empresário
Av. do Bocage, nº12
2830-Barreiro
21 206 80 56
gae@cm-barreiro.pt
Apenas atendimento telefónico (de 2ª a 6ª feira
das 09h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00)
Moinho de Maré Pequeno – Centro
Interpretativo
Largo do Moinho Pequeno, 8
2830 Barreiro
21 206 82 46
Encerra 25 de dezembro e 1 de janeiro
Pavilhão Municipal Luís de Carvalho
Empreendimento Cidade Sol, Rua 9, lote 9003
2835-514 Santo António da Charneca
21 206 81 80
pmlc@cm-barreiro.pt
Piscina Municipal do Barreiro
Av. Bento Gonçalves
2830 Barreiro
21 206 85 26
Piscina Municipal do Lavradio
Rua D. Luís F. Albuquerque
2835 Lavradio
21 206 85 23
Posto de Turismo
Terminal Rodo-Ferro-Fluvial do Barreiro,
Loja nº 10
21 206 82 87
postodeturismo@cm-barreiro.pt
Serviço Municipal de Proteção Civil
Rua José António Cabrita Batista
2830-204, Santo André, Barreiro
21 206 80 25
pcivil@cm-barreiro.pt
prociv.barreiro@gmail.com
Teatro Municipal do Barreiro
Centro Comercial Pirâmides
Rua Vasco da Gama,
2830 Barreiro
21 206 08 60
Mais informações www.cm-barreiro.pt ou
www.facebook.com/municipio.barreiro

Dadas as circunstâncias excecionais que vivemos fruto da pandemia da doença COVID-19, poderá haver alterações às informações constantes
nesta página. Sugerimos a sua conﬁrmação nos canais oﬁciais digitais, ou através dos respetivos contactos telefónicos.

www.cm-barreiro.pt

www.facebook.com/municipio.barreiro
www.facebook.com/agenda.camaramunicipalbarreiro

www.instagram.com/municipiodobarreiro
www.youtube.com/c/municipiodobarreiro

