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O Lisboa na Rua celebra o Verão na 
cidade, um Verão para ser vivido e 
lembrado nos meses em que a luz  
já não se estende tanto, mas o seu 
encanto redobra. Trazemos música 
às praças e cinema aos becos, expo-
sições aos largos e performances  
às ruelas, para oferecer noites  
e fins de tarde memoráveis aos  
lisboetas e aos que nos visitam.

A programação do Lisboa na Rua  
é grátis e é ecléctica porque se  
quer de e para todos. Viajamos pelo 
jazz das Big Bands até à música de  
bandas francesas emergentes, que 
actuam num coreto de Lisboa como 
se fosse em Paris. Porque a identida-
de da cidade é também ela múltipla 
e diversa, sem deixar de ser portu-
guesa e fadista dos quatro costa-
dos: tanto ouvimos fado no Largo 
de São Carlos como ragtime nos 
parques, a fazer lembrar os loucos 
anos 20.

Lisboa 

é minha, 

      é tua e 

    de quem 

 a apanhar 

Lisboa é a protagonista na rua, mas 
também no grande ecrã. A cidade  
é a musa desta edição do Fitas na 
Rua, que transporta o cinema para 
sítios inesperados, procurando um 
casamento perfeito entre a temáti-
ca do filme e o lugar em que é exibi-
do. As fitas mostram-nos Lisboa 
vista pelos nossos olhos e através  
do olhar do outro, em muitos tem-
pos diferentes. 

A arte contemporânea está presen-
te e é para todos, através de exposi-
ções, performances, videoarte  
e intervenções no espaço público.  
E este ano, o teatro também marca 
presença, através de uma parceria 
com o Teatro Nacional D. Maria II, 
que sai à rua connosco.

Terminamos um mês intenso com  
a promessa de uma imagem que 
ficará na retina: a da Orquestra 
Gulbenkian a encantar na Praça  
do Município, num final da tarde 
que se quer mágico. 

Fechamos o Verão e abrimos a nova 
época com a esperança que trazem 
todos os recomeços; sabendo que 
Lisboa está melhor do que nunca e 
com a certeza de sermos apanhados 
nas suas curvas.

Conselho de Administração da EGEAC
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a arte Da Big BaND

a aRte da

big
band

a arte Da Big BaND

A 1.ª edição do ciclo “A Arte da Big 
Band” aconteceu em 2010 e desde 
então tem sido possível dar a conhe-
cer não só aos amantes de jazz, mas 
principalmente ao público menos 
atento para esta música, várias 
formações e diversas sonoridades. 

A presente edição volta a internacio-
nalizar o ciclo; depois da participa-
ção em 2014 da Brussels Jazz Orches-
tra, este ano será a Thoneline 
Orchestra (3/9) sediada na região  
de Colónia (Alemanha), a apresen-
tar-nos a sua música pela primeira 
vez em Portugal. Outra novidade 
será a Orquestra AngraJazz (20/8) 
que viaja dos Açores para fazer o 
primeiro desta série de cinco concer-
tos. Para além destas duas estreias, 
teremos o regresso da Big Band  
do Municípo da Nazaré (27/8), do 
Lisbon Underground Music Ensemble 
(10/9) e da Orquestra de Jazz do Hot 
Club de Portugal (17/9) que encerra-
rá a edição 2015 em atmosfera festi-
va e dançante. 

Esperam-nos cinco concertos distin-
tos; da grande música de repertório 
e standards da Broadway, às obras 
originais contemporâneas, do jazz 
clássico ao moderno, do vocal e 
instrumental, ao som mais “doce”  
e dançante. Cinco concertos a  
não perder... com a mais-valia da  
envolvência de cinco belas praças  
e jardins da cidade de Lisboa.

Luís Hilário, Hot Clube de Portugal

20 agosto

orquestra  
angraJaZZ 

27 agosto

big band  
do muniCÍpio  

da naZaré
3 setembro 

thoneLine  
orChestra  

10 setembro 

L.u.m.e. – Lisbon 
underground  

musiC ensembLe
17 setembro 

orquestra  
de JaZZ do  

hot CLub de 
portugaL

  VáRios LoCais 

entrada Livre

quiNtas Às 19h

5 oRquestRas de jazz

Transmissão dos concertos em live streaming 
nos Tomi da MOP e Facebook Vigor.ParceirO de PrOgraMaçãO
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20 agosto
jardim arco do Cego

19h00

orquestra 
angraJaZZ

a Orquestra angrajazz é um projecto de 
formação musical, levado a cabo pela 
associação cultural angrajazz, com o apoio 
da câmara Municipal de angra do Heroísmo 
e com a direcção musical de claus Nymark  
e Pedro Moreira. este projecto, nascido em 
2002, é constituído por músicos residentes 
na ilha Terceira e fez a sua primeira apresen-
tação no 4.º Festival angrajazz. em Maio de 
2006, lançou um cd “Orquestra angrajazz 
com Paula Oliveira” e desde então tem 
participado no Festival internacional de  
Jazz de angra do Heroísmo, assim como  
em vários palcos da llha Terceira. 

oRquestRa aNgRajazz

A Big Band – ou  
Orquestra – é um 
ensemble associado 
à música jazz que 
normalmente reúne 
cerca de 18 músicos 
e que se tornou  
popular durante  
a chamada época 
swing (1930-40). 
Em contraste com as pequenas 
formações nas quais a música pode 
ser criada de forma mais espontâ-
nea, a música tocada pelas  
Big Bands está sujeita a arranjos  
e a uma preparação antecipada 
necessariamente mais cuidada.

Das inúmeras Big Bands que marca-
ram o período swing nos EUA, pode-
mos destacar as de Fletcher Hender-
son, Count Basie, Benny Goodman, 
Duke Ellington,...entre muitas  
outras de excelente qualidade. 
Tal como acontece com todas as 
formas de arte, também no jazz  
os diversos estilos vão sofrendo 
transformações. O aparecimento 
nos anos 40 de uma nova lingua-
gem, o bebop, que privilegiava  
as formações mais pequenas  
(quartetos, quintetos), fez desapa-
recer muitas orquestras... e nascer  
outras, como as de Billy Eckstine  
ou Dizzy Gillespie. 

Participou também no Festival de Jazz do 
Funchal (2003) e apresentou-se nas ilhas  
de S. Jorge (2005), de S. Miguel (2006) e da 
graciosa (2013). em 2010, actuou em Lisboa 
na sessão comemorativa do dia dos açores, 
na Bolsa de Turismo de Lisboa e no Teatro  
S. Luiz, no âmbito da Semana açoriana de 
cultura. em 2013, volta a Lisboa a convite  
da direcção regional de Turismo dos açores. 
Tem colaborado com nomes importantes  
do jazz nacional como Paula Oliveira, Mário 
Laginha, Zé eduardo, afonso Pais, Mário 
Barreiros, Hugo alves, Luís cunha e Manuel 
Linhares, que a acompanharam principal-
mente no Festival angrajazz. a Orquestra 
angrajazz é um projecto de singular impor-
tância, assumindo-se como a principal 
“escola” de formação de músicos de jazz  
na região autónoma dos açores. 

Foi, no entanto, entre 1950 e 70 que 
provavelmente ocorreram as mais 
significativas mudanças nas estéti-
cas musicais, período durante o qual 
maestros e arranjadores como Thad 
Jones, Gil Evans, Sun Ra ou George 
Russell introduziram elementos cool, 
free, clássico e rock na sua música.

Nos nossos dias, encontramos or-
questras praticando todos os estilos 
de música jazz; desde o clássico  
ao avant-garde, inúmeras bandas 
continuam a prendar-nos com a 
sonoridade particular das Big Bands 
e em Portugal, o número crescente 
de formações com estas caracterís-
ticas mostra – apesar de todas  
as dificuldades – a vitalidade dos  
nossos músicos. 

Luís Hilário

claus Nymark /  
Pedro Moreira direcção 

Sara Miguel voz; José Pedro 
Pires clarinete baixo; 

Micaela Matos, rui Borba, 
david corvelo saxofone 
alto; rui Melo, Mauro 

Lourenço saxofone tenor; 
Luis Valdemar dias 
saxofone barítono;  

Márcio cota, Paulo Borges, 
Bráulio Brito, roberto rosa 

trompete; gonçalo 
Ormonde trompa;  

rodrigo Lucas trombone; 
antonella Barletta piano; 
Paulo cunha contrabaixo;  

Nuno Pinheiro bateria

aPOiO
aPOiO
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27 agosto
Parque da quinta  

das Conchas 
19h00

big band  
do muniCÍpio  

da naZaré
 
a Big Band do Município da Nazaré (BBMN) 
formou-se em Setembro de 1999, por propos-
ta do seu director à câmara Municipal e tem 
como objectivo dar oportunidade de evolu-
ção contínua aos jovens que se destacam 
nas diversas formações musicais da região. 
Nos seus concertos, apresenta repertório 
variado passando pelos standards de jazz, 
por temas com influência latino-americana 
e também por originais de estilo funk. 
constam ainda do repertório algumas das 
mais conhecidas canções do jazz, com a 
participação de uma ou mais vozes. a BBMN 
fez concertos em Portugal, espanha, Bélgica 
e alemanha, destacando-se a participação 
no Festival de Jazz de Pontevedra, Festival de 
Música de Medina del campo, Jazz às Quin-
tas no ccB, Festival de Jazz da alta estrema-
dura, Festival de Jazz de aljustrel, Festival de 
Jazz de Portalegre, Festa do Jazz do Teatro  
S. Luiz, encontros de Jazz de Évora, Festival 
de Tomar, Festa do avante, Hot club de 
Portugal, Bflat, estarrejazz, Portugal Jazz, 
entre outros. 

O lançamento do primeiro cd decorreu  
no 2.º Festival internacional de Big Bands  
em 2003, na Nazaré. O segundo, “Filme” 
(2006) e o terceiro, “10 anos” (2009) 
são a mostra da evolução musical desta 
formação. em 2012, gravou o seu quarto cd 
“Best Friends”, ao vivo no centro cultural  
de congressos de caldas da rainha. 

3 setembro 
Largo da estação  

do Rossio
19h00

thoneLine 
orChestra
“bLaCK&White sWan”

a saxofonista e compositora caroline Thon 
nasceu em 1966 e graduou-se como instru-
mentista clássica em 1996. Um ano mais  
tarde, depois de uma passagem pelo  
Berklee college of Music (eUa), regressou  
à alemanha onde completou a graduação 
em “composição Jazz” e “Saxofone Jazz”  
na academia de Música de colónia. caroline 
Thon desenvolveu a sua actividade como 
líder do quinteto Patchwork, antes de se 
dedicar à fundação e desenvolvimento  
do projecto Big Band. desde a sua criação  
em 2009, a Thoneline Orchestra participa 
regularmente em importantes festivais de 
jazz na alemanha, assim como em muitos 
outros na europa central. 

É considerada como “um excelente ensem-
ble, com excelentes músicos que mostram 
como uma big band pode soar nos dias de 
hoje; continuamente a cruzar fronteiras 
entre o jazz moderno, a música contemporâ-
nea e o rhytmn & blues.” a Thoneline  
Orchestra lançou o seu disco de estreia 
Phanta rhei para a editora NrW Jazz, em 
2011. No Verão de 2015, a Orquestra editará  
o seu segundo cd, “Black&White Swan”, 
para a editora eNJa, trabalho que será 
apresentado nesta estreia em Portugal.  
a orquestra é apoiada nas sua digressões  
pelas entidades culturais alemãs, como  
a initiative Musik ggmbH e o governo do 
estado da renânia do Norte-Vestfália.  
Uma das poucas líderes femininas de Big 
Band na alemanha e no mundo dará um 
concerto em Lisboa, para gáudio de todos  
os que gostam de boa música e de jazz em 
particular. 

thoNeLiNe oRChestRa

big baNd do MuNiCÍPio da NazaRÉ

adelino Mota direcção; 
Joaquim Pequicho,  

Nuno Mendes saxofone 
alto; João capinha, Pedro 

Morais saxofone tenor; 
ricardo cipriano saxofone 
barítono; Vítor guerreiro, 

Margarida Louro, Luís 
guerreiro, andré Venâncio 

trompete; rui correia,  
Élio Fróis, andré ramalhais, 

Fábio Matias trombone; 
gonçalo Justino guitarra; 
ricardo caldeira piano; 

Tiago Lopes baixo;  
Bruno Monteiro bateria; 

Júlia Valentim voz

caroline Thon direcção; 
composição; Malte 

dürrschnabel, Johannes 
Ludwig, Stephan Mattner, 

Jens Böckamp, Norbert 
emminger saxofones;  

Ben degen, rafael Klemm, 
Tobias Wember,  

Wolf Schenk trombones; 
Matthias Knoop, Steffie 
deckers, Menzel Mutzke, 

Matthias Bergmann 
trompetes; andreas Wahl 
guitarra; Laia genc piano; 

Nils Tegen teclados; 
Sebastian räther 

contrabaixo; Jens düppe 
bateria; Filippa gojo voz

aPOiO
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10 setembro 
Largo de são Carlos

19h00

L.u.m.e. – Lisbon 
underground  
musiC ensembLe
O L.U.M.e. - Lisbon Underground Music 
ensemble é um projecto do compositor 
Marco Barroso, que tem o objectivo de criar 
um espaço de expressão da sua música, 
num contexto orquestral particular, com 
afinidades no modelo clássico da Big Band. 
constituído por alguns dos músicos mais 
experientes da cena jazz e erudita nacional, 
L.U.M.e. é uma proposta verdadeiramente 
original. O grupo procura aliar de forma 
sinérgica a composição escrita com elemen-
tos de improvisação, num contexto eclético 
e autoral, assumindo referências tão diver-
sas que vão do funk à música textural, do 
boogie-woogie a ambientes impressionistas. 
Seja por uma dramatização (muitas vezes 
irónica) das práticas e vocabulários que 
passam pelo jazz, rock ou música erudita, 
seja pela incursão no experimentalismo,  
a música de Marco Barroso e do L.U.M.e. 
reconstrói, de forma original e pertinente,  
a carga patrimonial do “bigbandismo”, 
fugindo assim aos seus padrões mais con-
vencionais e abrindo novas e refrescantes 
perspectivas estéticas. 

Nascido em 2006, o L.U.M.e. lançou, em 
Outubro de 2010, o seu primeiro disco, pela 
editora Jacc records. desde então tem 
vindo a apresentar-se em inúmeros festivais 
e concertos, dos quais se podem destacar  
o Festival Jazz no Palácio, Tavira (2011);  
o Festival ccBeat, Lisboa (2011); o Seixal  
Jazz (2011), a Festa do avante (2011); o 
Festival imaxinasons – Vigo, espanha (2011); 
o Festival de Músicas do Mundo - Sines 
(2011); o Jazz no Parque, da Fundação Serral-
ves (2012) e o Prémio Jovens Músicos rTP2,  
em Lisboa (2013). em Setembro de 2013,  
a editora holandesa challenge lançou para 
todo o mundo, a segunda edição do primeiro 
disco “L.U.M.e.” Mais recentemente, a 
formação apresentou-se no Hot clube de 
Portugal, no Teatro Municipal da guarda,  
no festival Jazz em agosto, da Fundação 
calouste gulbenkian e no ciclo Outono  
em Jazz, da casa da Música. 

17 setembro 
Ribeira das Naus

19h00

orquestra  
de JaZZ do 
hot CLub  

de portugaL 
“a músiCa de  

gLenn miLLer”

a Orquestra de Jazz do Hot clube de Portu-
gal (OJHcP) surgiu em 1991, reunindo alguns 
dos melhores músicos de jazz nacionais.  
Para além de inúmeras actuações por todo  
o país, destacam-se os concertos de inaugu-
ração da programação de Jazz na culturgest 
(Lisboa), tendo como solista o trompetista 
Freddie Hubbard, o concerto com Maria  
João e Mário Laginha no Jazz em agosto, da 
Fundação calouste gulbenkian, e as colabo-
rações com os históricos Benny golson, 
curtis Fuller e eddie Henderson. em 1999, no 
centenário de duke ellington, apresentou-se 
com os saxofonistas Mark Turner e John ellis. 

recriou as obras de Miles davis/gil evans 
– Porgy and Bess e Sketches of Spain, sob  
a direcção do maestro robert Sadin, tendo 
como solistas os trompetistas Tim Hagans  
e Tom Harrel. dirigida actualmente por  
Luís cunha, a OJHcP tem integrado no seu 
repertório variadíssimos compositores, que 
vão desde contemporâneos como Kenny 
Wheeler, Maria Schneider e John Hollenbeck, 
aos clássicos e históricos como duke elligton, 
count Basie, Thad Jones, Bob Brookmeyer  
ou charles Mingus. Para este concerto, a 
OJHcP irá apresentar um dos programas 
tradicionais mais famosos da era do swing:  
a música de glenn Miller. Sendo este maes-
tro/compositor um trombonista, este instru-
mento tem papel de relevância no seu estilo 
inconfundível, baseado em orquestrações 
doces, meticulosamente executadas.  
a OJHcP irá pela primeira vez interpretar 
estes clássicos que, à imagem do movimento 
que popularizou este estilo, irão por certo 
convidar o público a “swingar”. 

oRquestRa de jazz do hot CLub de PoRtugaL

L.u.M.e. – LisboN uNdeRgRouNd MusiC eNseMbLe

Marco Barroso composição, 
direcção, piano; Manuel 

Luís cochofel flauta;  
Paulo gaspar clarinete; 
ricardo Pires saxofone 

soprano; João Pedro Silva 
saxofone alto; José 

Menezes saxofone tenor; 
elmano coelho saxofone 
barítono; Jorge almeida, 
gonçalo Marques, Pedro 

Monteiro trompetes;  
Luís cunha, eduardo Lála, 
Pedro canhoto trombones; 

Miguel amado baixo 
eléctrico, contrabaixo; 
andré Sousa Machado 

bateria

Luís cunha direcção; 
Johannes Krieger, 
Tomás Pimentel, 

gonçalo Marques, 
diogo Pedro trompetes; 

Lars arens, Xavier 
ribeiro, rúben da Luz, 

diogo costa trombones; 
ricardo Toscano, Paulo 
gaspar, césar cardoso, 

daniel Vieira, Mateja 
dolsak saxofones;  

Óscar graça piano; 
Nuno costa guitarra; 

antónio Quintino 
contrabaixo;  

Pedro Felgar bateria; 
rita Maria voz
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Noites De verão

Noites de

ve
rão

Noites De verão

No seu sexto ano ininterrupto, as 
Noites de Verão no MNAC - Museu 
do Chiado regressam à área exterior 
do Museu, conhecida como Jardim 
das Esculturas, no habitual horário 
das sextas-feiras, pelas 19h30, e 
com entrada livre. Este ciclo de 
concertos, produzido e programado 
pela Filho Único, é desenhado tendo 
em conta o objectivo e missão desta 
associação cultural sediada em 
Lisboa, e alinhado com a identidade 
e vocação do Museu Nacional de 
Arte Contemporânea que o acolhe. 
Procuramos apresentar e divulgar 
propostas na área da música que 
trabalhem a partir de critérios 
construtivos de produção artística, 
que visem o desenvolvimento da 
arte e contenham em si um cariz  
de busca e de progressão estética. 

PrOgraMaçãO de cONcerTOS

21 agosto 

JuLinho da 
ConCertina

Cabo-verde

28 agosto

david maranha  
& heLena espvaLL

portuguaL / suéCia

4 setembro 

biLL KouLigas
gréCia

MNaC    sextas Às 19h30

     entrada Livre

MNaC – Museu do Chiado jaRdiM das esCuLtuRas

ParceirO de PrOgraMaçãO
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to temporário para, em formações variáveis, 
ajudar a definir uma comunidade de perfor-
mers e público interessados na busca actual 
de novas formas de expressão na música 
improvisada. Helena foi uma das figuras 
centrais desta dinâmica e com certeza 
contribuiu para a produção de “Sombras 
incendiadas”, o inspirado disco em duo 
lançado este ano no selo suíço three:four 
records. Helena é uma violoncelista sueca 
que, durante largos anos, actuou na costa 
este dos estados Unidos, tendo-se notabili-
zado como uma das vozes dos espers, na 
altura apostados numa reactualização das 
formas folk anglo-saxónicas. É reconhecida 
como uma improvisadora altamente melódi-
ca, numa busca incessante pelas possibilida-
des da frase num âmbito pós-clássico e 
telúrico. entre trabalhos regulares, desta-
cam-se dois discos em duo com o mítico 
Masaki Batoh, líder dos ghost (ambos pela 
drag city), e há ainda a ter em conta o seu 
contributo para artistas e bandas em digres-
são, como foram os casos de Vashti Bunyan, 
damon and Naomi ou Marissa Nadler.  
david Maranha é um explorador intrépido 
das potencialidades do som contínuo, do 
silêncio, do volume, do espaço, da acústica  
e da arquitectura sonora, quer nos Osso 
exótico, quer no seu percurso a solo, apre-
sentado-se regularmente ao vivo com músi-
cos convidados para o ajudarem a concreti-
zar as suas composições abertas. Para além 
de músico no activo desde o final da década 
de 80 (especialmente versado em órgão 
elétrico e violino amplificado) e com uma 
discografia profícua, tem, nos últimos anos, 
exposto em galerias comerciais e espaços 
independentes o seu trabalho em artes 
visuais, sobretudo através de objectos  
escultóricos e instalações.

4 setembro 
19h30

biLL KouLigas
grécia

Bill Kouligas é um músico, designer e dJ 
natural de atenas, a operar entre Nova 
iorque e Berlim. a partir de 2006, iniciou  
a sua actividade pública usando o nome 

Noites De verão

Family Battle Snake, tendo lançado acima 
de uma vintena de edições em vinil, cassette 
e cdr, incluindo projectos colaborativos com 
outros músicos da (na altura) virtuosa 
comunidade subterrânea de noise experi-
mental, em diálogo entre os dois lados do 
atlântico – território que aliás palmilhou 
generosamente a tocar ao vivo. Fundador  
e editor do selo PaN, teve um papel crucial 
no circuito europeu emergente de festivais 
de música electrónica conceptualmente 
engajada, na reconfiguração recente das 
percepções do que são os campos da teoria 
e prática do avant-garde e da música elec-
trónica de dança, a par da consolidação da 
influência de revistas online como a Fact ou 
da distribuidora Boomkat. com uma visão 
obstinada e coalescida da música psicadéli-
ca, composição electro-acústica, indus-
trial, ambient, house, techno, foi paulatina-
mente construindo um catálogo que tem 
vindo a cartografar as renovadas avenidas 
lexicais de expressão sonora, propostas por 
artistas novos (e não tão novos) de idade e 
currículo, a quem foi proporcionando uma 
infraestrutura – nalguns casos pela primeira 
vez –, oferecendo uma assertiva perspectiva 
curatorial no processo. depois de muitos 
anos a produzir e apresentar ao vivo música 
experimental sob diferentes pseudónimos, 
entra agora numa nova etapa criativa, em 
que irá apresentar um novo concerto de 
electrónica manipulada ao vivo, consubstan-
ciado pelo seu aguardado primeiro longa-
-duração em nome próprio, a ser lançado no 
Outono. 

biLL 
KouLigas

antes dos Ferro e gaita e outros grupos cuja 
carreira atingiu patamares de reconheci-
mento e sucesso notáveis, eram ele e outros 
da sua geração que impulsionavam a disse-
minação do funaná na sua terra e na diás-
pora cabo-verdiana. Nesta ocasião feliz, nas 
Noites de Verão no MNac, Julinho da con-
certina far-se-á acompanhar de Nirr Paris 
na bateria e antónio Tavares no ferrinho e 
voz.

28 agosto
19h30

david 
maranha  
& heLena 
espvaLL

portugual / suécia

david Maranha e Helena espvall têm vindo a 
colaborar com frequência desde que Helena 
participou em “Marches of the New World” 
– álbum marcante na discografia de david, 
editado em 2007 – , sendo evidente que a 
parceria conheceu novos desenvolvimentos  
a partir do momento que Helena escolheu 
Lisboa para viver, há um par de anos. Na vida 
do espaço alternativo (recentemente extin-
to) na cave do n.º 211 da avenida da Liber-
dade, david promoveu inúmeros encontros 
entre músicos da cidade e outros em trânsi-

21 agosto 
19h30

JuLinho da 
ConCertina

caBo-verDe

Julinho da concertina nasceu em Piloncan, 
ilha de Santiago, cabo Verde, há quase 60 
anos. desde cedo descobriu a paixão pela 
música e pela concertina, instrumento que 
escolheu e afinou a seu jeito para, ao longo 
destas décadas, se fazer acompanhar em 
palco a tocar as mornas, coladeras e, espe-
cialmente, o funaná da sua terra natal. 
emigrou para Portugal um ano antes da 
revolução de abril e vive actualmente no 
bairro da Quinta da Lage, na Falagueira, 
onde ainda hoje ocupa uma boa parte do 
seu tempo a trabalhar numa horta urbana 
- depois de uma vida passada entre as 
jornas de sol a sol nas alfaias agrícolas e o 
fole e os teclados da sua concertina. “Vivi, 
quase sempre, da música. Mas os cachets 
foram rareando. Toquei ao lado de muitos 
músicos afamados. Participei em concursos 
com bons resultados. Mas esta horta é uma 
grande ajuda para a família”, dizia ao jornal 
diário online cabo-verdiano a Semana, 
aquando de uma visita para uma peça sobre 
si há cerca de três anos. com um vasto 
repertório, com peças da sua autoria e 
temas de outros compositores, diz guardar  
a mágoa de não ter sido convidado para 
tocar para o grande público em cabo Verde. 
até porque, afiançava à mesma entrevista, 

Noites De verão

juLiNho da 
CoNCeRtiNa

daVid MaRaNha 
& heLeNa esPVaLL
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fitas Na ruafitas Na rua

Na

rua
fitas LISBOA, UMA MIRAGEM

Este ano, trazemos para a rua fil-
mes em que Lisboa é a protagonista.
Ao longo dos tempos, do tempo do 
cinema, Lisboa foi sempre cenário 
para muitas histórias. Além de ter 
sido ninfa para canções e poemas, 
sempre muito galanteada, Lisboa é 
uma cidade que já se transformou 
em muitas personagens, capaz de se 
desdobrar em mil e uma facetas. Sob 
a sua luz particular, todos os enredos 
culminam em histórias de amor!

Este programa inclui filmes pouco 
conhecidos e pouco exibidos, ficções 
e documentários de diferentes regis-
tos e proveniências. Uma experiência 
arqueológica onde está incluído um 
filme português de 1949, cujo som se 
encontra perdido. Actores e músicos 
farão uma sonoplastia ao vivo a 
partir do guião original do filme. 

Propomos que os Lisboetas viajem 
através destes filmes, como se visi-
tassem os miradouros e fossem infini-
tas as panorâmicas. São filmes que 
falam de espiões, de heróis do mar, 
da ideia de ser lisboeta, de ruas que 
foram palcos de performances, visões 
fantasiosas de quem vê a cidade de 
fora e é aqui, em Lisboa, que o agente 
secreto mais famoso do mundo, 
eterno solteiro, decide casar-se!
Um passeio, uma proposta de  
cinema-turismo dentro da cidade.  
Uma viagem na máquina do tempo, 
usando o dispositivo mágico do cinema.

sábados e doMiNgos Às 22h

  
VáRios LoCais

 entrada Livre

ParceirO de PrOgraMaçãO
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23 agosto
Ribeira das Naus 

22h00

os amantes  
do teJo
De HeNri verNeuil

França, 1955, ficção, 123’; com: daniel gélin,  
Trevor Howard, Francoise arnoul, Marcel dalio, 
amália rodrigues; Versão original em francês,  

com legendas em português

Um homem e uma mulher conhecem-se em 
Lisboa, depois da ii guerra Mundial. Lisboa  
é o cenário perfeito para quem quer fugir  
do seu passado. Um passeio pela Lisboa de 
1955, com os pregões, os eléctricos, os táxis 
antigos e as particularidades de uma cidade 
disponível para acolher todos os amantes.  
O filme conta ainda com a participação 
especial de amália, como actriz e fadista. 

22 agosto 
terreiro das Missas 

ao lado da estação fluvial de belém

22h00

herÓis  
do mar

De ferNaNDo garcia

Portugal, 1949, ficção, 118’; com: isabel de castro, 
antónio Silva, Virgílio Teixeira, Maria Matos,  

Vasco Morgado, Barreto Poeira

sonoplastia ao vivo a partir do guião 
original. criação e interpretação  
de flávia gusmão e rui rebelo

Um tesouro do cinema português pouco 
visto, o som do filme está perdido. Nesta 
sessão será acompanhado por sonoplastia 
ao vivo, criada a partir de informações 
recolhidas do guião original do filme. O filme 
retrata a vida e o trabalho dos pescadores de 
bacalhau que partiam para terras distantes. 
Um navio bacalhoeiro que leva para alto-
-mar um dos actores portugueses mais 
adorados, antónio Silva (Tio Petinga), e 
também uma das primeiras personagens  
no cinema da actriz isabel de castro  
(Maria do rosário), disfarçada de homem. 

fitas Na rua

O Fitas na Rua  
associa-se ao  
Arquivo  Municipal de 
Lisboa – Videoteca 
para trazer para  
as sessões imagens 
de arquivos pessoais 
de Lisboetas ou  
sobre Lisboa. 
Na primeira edição do  
TRAÇA – Mostra de Filmes de Arqui-
vos Familiares foram entregues 
imagens do espólio da Videoteca  
e imagens recolhidas para este fim  
a oito realizadores portugueses. 
Cada realizador apresentará uma 
curta-metragem, montada a partir  
desse material, em estreia absoluta 
nas sessões do Fitas na Rua.

Agradecemos aos realizadores  
que aceitaram este desafio: 
Catarina Alves Costa, Edgar Pêra, 
Jorge Cramez, José Filipe Costa, 
Manuel Mozos, Margarida Cardoso, 
Margarida Leitão e Susana Nobre.

fitas Na rua

coordenação/programação: Sérgio 
Marques; equipa técnica: cenário 
avançado e cinema com estrelas; 
assistentes de sala: ana azevedo, 

Bernardo rodrigues e Mónica Lemos; 
ambientes sonoros: Teresa Bacelar; 

Legendas: Liz Vahia; apoio à 
programação: inês Sapeta dias, João 

rosmaninho, Manuel Mozos, Paula 
Bacelar, Paulo cunha, Saguenail, 

Tiago Baptista, Wiliam Pianco; 
apoios/Parceiros: cinemateca 

Portuguesa – Museu do cinema, rTP, 
Junta de Freguesia de Belém, Junta 

de Freguesia da Misericórdia, 
Videoteca Municipal de Lisboa, 

indieLisboa, real Ficção, cenário 
avançado, FaS – Fundo arquitectura 

Social, grupo excursionista do 
castelo, Há castelo, grupo 

desportivo do castelo, Marinha, 
cinema com estrelas, Junta de 
Freguesia Santa Maria Maior; 

agradecimentos: comandante 
rodrigues Vicente, Fátima ribeiro, 

Filomena Fernandes, Henrique 
ribeiro, Hilário Lopes, Jacinta Barros, 

José Filipe costa, Marco amaral, 
Marcos alves, Miguel Valverde,  

Nuno Sena, Paula Branco da cunha, 
rui Simões, Sara Moreira, Tenente 

Martins e ao Tribunal constitucional

heRóis do MaR

os aMaNtes do tejo
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6 setembro
Rua augusta

ao arco

22h00

geraÇão  
feLiZ 

De leoNor areal 

Portugal, 1999, 60’, documentário;  
Versão original em português  

com legendas em inglês

entre 1985 e 1995, o grupo de teatro inespe-
rado “Os Felizes da Fé” marcou o panorama 
artístico do fim do século XX, ao criar o 
movimento Hiperdada, cujos pólos de acção 
foram Lisboa e São Francisco, na califórnia. 
O seu palco de eleição era a rua augusta.  
com os seus happenings de rua, os Felizes 
desafiaram todas as formas de autoridade 
– civil, política ou moral. Não é assim de 
admirar que tenham chegado a ser presos  
e acusados de perturbar a ordem pública. 
No entanto, no auge da sua carreira, a 
actividade do grupo cessou inexplicavelmen-
te. Procurando descobrir os motivos desta 
crise, “o documentário mais divertido dos 
anos 90” entrevista os membros do culto e 
relata a história do grupo, através de uma 
antologia inédita de documentos fílmicos. 

5 setembro
Miradouro do 
Recolhimento

Rua do Recolhimento –  
ao Castelo de s. jorge 

22h00

Lisboa:  
as grandes 

Cidades  
do mundo

De augusto caBrita  
e ferNaNDo lopes 

Portugal, 1979, 55’, documentário;  
Versão original em português e francês  

com legendas em português

documentário realizado para uma série 
francesa, Les grandes Villes du Monde,  
com argumento de alexandre O’Neill. cada 
recanto de Lisboa é retratado com alusões  
a momentos marcantes da sua história.  
a atmosfera da cidade em 1979, após o 
rescaldo da revolução, filmada e explicada 
como uma declaração de amor.

fitas Na rua

30 agosto
Largo da torre

ao lado do Palácio Nacional da ajuda

22h00

adeus LuZ  
de verão 
De YosHisHige YosHiDa

Japão, 1968, 96’, ficção; com: Mariko Okada, 
Tadashi Yokouchi, Paul Beauvais, Hélène Soubielle; 

Versão original em japonês com legendas  
em português

Um encontro em Lisboa. Um homem procu-
ra uma igreja, uma mulher procura objectos 
de arte. Procuram e deambulam, numa 
coreografia por paisagens que só o cinema 
pode dar. abre-se a porta em Lisboa e a luz 
faz aparecer a verdadeira procura que segue 
por outras cidade da europa. Um filme 
desconhecido que é uma viagem deslum-
brante.

29 agosto
Largo agostinho da silva

junto à Praça das Flores

22h00

aqui em 
Lisboa 

De DeNis côté, DomiNga 
sotomaYor, gaBriel aBraNtes,  

marie losier

Portugal, 2015, 88’, documentário, ficção;  
com: Francisca castillo, João canijo, carloto 

cotta, cláudia Leal, Martinho de Jesus, Joana de 
Verona, Patrícia Leal, Sónia Balacó, gabriel 

abrantes, Filipa anika, david Phelps, cláudia 
Jardim, Joana Barrios, Natxo checa, Norberto 
Lobo, deborah Krystal, cindy Scrash; Versão 

original em português, espanhol e inglês  
com legendas em português

este filme é o resultado de um convite  
do indieLisboa a quatro realizadores para 
filmar a sua perspectiva da cidade de Lisboa. 
Quatro histórias passadas na capital.  
diferentes personagens andam à procura  
do seu lugar na cidade, perseguindo os seus 
sonhos, até os mais ousados e estranhos.

fitas Na rua

aqui eM Lisboa

Lisboa: as gRaNdes  
Cidades do MuNdo

adeus Luz de VeRão

geRação FeLiz
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19 setembro
Rossio
22h00

007,  
ao serviÇo  

de sua 
maJestade

De peter HuNt 

eUa, 1969, 142’, ficção; com: geroge Lazenby, 
diana rigg, Telly Savalas, gabriele Ferzetti,  

Lois Maxwell; Versão original em inglês  
com legendas em português

fitas Na rua

13 setembro
tribunal Constitucional

Rua do século, n.º 111

22h00

os Cons- 
piradores

De JeaN Negulesco 

eUa, 1944, 101’, ficção; com: Hedy Lamarr,  
Paul Henreid, Sydney greenstreet, Peter Lorre,  
Vitor Francen, aurora Miranda; Versão original  

em inglês com legendas em português

No famoso filme Casablanca, de 1942,  
os amantes procuram viajar para Lisboa, 
para fugir às perseguições da guerra.  
Neste filme noir, que poderá ser uma  
continuação da mesma história, o espião  
(o mesmo actor do casablanca) já está  
em Lisboa e toda a sua actividade acontece 
numa cidade sombria – “cidade de ecos  
e de sombras” e “cidade das guerras secre-
tas”. Lisboa, em 1944, é uma cidade de 
espiões com caminhos sinuosos e ruas 
desconhecidas. São realmente desconheci-
das, porque esta Lisboa foi construída em 
estúdio para o filme, na américa. Uma 
cidade imaginada, onde até o fado é canta-
do pela irmã da carmen Miranda – aurora 
Miranda, com um pequeno toque brasileiro.

12 setembro
Parque Polivalente  

santa Catarina
Calçada do Combro, n.º 82

22h00

aLto bairro
De rui simões (Director’s  

cut – versão iNtegral)

Portugal, 2014, 116’, documentário; 
Versão original em português

com legendas em inglês

Padeiros, velhinhos, comerciantes, malta 
nova, homens comuns e artistas. Todos  
são o rosto do povo do Bairro alto. Nas 
lembranças desta humanidade vária e 
heterogénea está conservada a história  
de um dos locais mais característicos e 
peculiares de Lisboa. Seguindo as vozes do 
Bairro alto pelas ruas vazias do dia e pela 
excitação das noites, passando pelas casas  
e pelos bares, acompanhando as linhas  
dos graffiti nos muros, através do passado, 
presente e futuro, não só vamos inscrever  
a vida de um bairro, mas também vamos 
traçar o compósito rosto do seu povo.  
Rui Simões

fitas Na rua

O mais famoso agente secreto do mundo 
está de férias em Lisboa. como sempre, as 
aventuras sucedem-se, tanto as lutas contra 
os inimigos como as amorosas. desta vez e, 
talvez por ser em Lisboa, James Bond acaba 
por se apaixonar. a sua missão leva-o aos 
alpes Suíços, mas findo o serviço, é urgente 
regressar a Lisboa para uma missão mais 
importante. Trata-se da única vez em que 
James Bond é encarnado pelo actor austra-
liano george Lazenby, o menos famoso de 
todos os que vestiram este papel. Um filme 
que é um objecto peculiar, dentro dos 23 já 
realizados desde 1962, polémico e considera-
do por alguns o melhor argumento de toda  
a saga. Quem diria que seria em Lisboa,  
em 1969, que 007 acabaria por dar o nó…

aLto baiRRo

007, ao seRViço de sua Majestade

os CoNsPiRadoRes

apoios
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kiosquoramakiosquorama

Kios
quo

rama

Kiosquorama é um 
festival itinerante 
de artes começou 
originalmente  
nos jardins com  
coretos em Paris  
e que se estendeu,  
nestes últimos 
anos, a distintas  
cidades europeias.
Em 2015, a sétima edição de  
Kiosquorama regressa a Portugal  
no âmbito do programa Lisboa na 
Rua, depois de uma participação 
bem-sucedida no ano passado.

Nos dias 22 e 23 de Agosto, a  
Praça José Fontana irá desfrutar  
de música francesa, com concertos 
ao vivo dos artistas Villa Hobo,  
Kiz e Gerald Kurdian.

sábado e doMiNgo

           
    PRaça josÉ FoNtaNa

entrada Livre

22 e 23 agosto 

viLLa hobo
22 agosto

KiZ
23 agosto

geraLd  
Kurdian
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kiosquoramakiosquorama

geRaLd KuRdiaN

Kiz

ViLLa hobo

23 agosto
19h00

geraLd 
Kurdian

gerald Kurdian trabalha no sentido  
da utopia de uma pop surrealista, tão  
inclassificável quanto surpreendente, às  
vezes engraçada, frequentemente estudada.
Junta batidas de baladas assombradas, 
alternadamente vastas, pastorais ou minia-
turizadas, criando uma atmosfera curiosa 
com samplers, vozes e teclados. Fica o 
desafio de um concerto fora do comum. 

22 agosto
20h00

KiZ
KiZ é uma banda em linha com o seu tempo, 
e o duo percebeu que hoje a música é ouvida 
através do Youtube e que esta é a melhor 
forma de se dar a conhecer às pessoas. 
começando com um ritmo simples usando 
uma mesa, um piano partido, uma colher ou 
um micro-ondas, KiZ sobrepõe sons e atritos 
para criar batidas capazes de acabar em 
peças musicais. ambos excelentes cantores 
e multi-instrumentistas, a dupla continua  
a realizar vídeos-conceitos numa música 
acústica electro-pop. KiZ transpõe para o 
palco o universo desses vídeos, onde usam 
objectos como instrumentos e desestrutu-
ram as suas guitarras e vozes.

22 agosto
19h00

23 agosto
18h00

viLLa hobo
Villa Hobo é um duo de guitarristas que,  
do flamenco ao rock, passando pelo reggae  
e a sonoridade cigana, oferece uma viagem 
iniciática e musical, sem tempo ou frontei-
ras. graças às suas influências diversas  
e não convencionais, é muito difícil reduzir  
a sua riqueza musical a um só estilo.  
Villa Hobo leva-nos a bordo de uma viagem 
para descobrir novos horizontes, guiada 
pelos ritmos de guitarra furiosos e melodias 
alegres!
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Foi em 1962 que a Fundação calouste gul-
benkian decidiu estabelecer um agrupamen-
to orquestral permanente. No início consti-
tuído apenas por doze elementos, foi 
originalmente designado por Orquestra de 
câmara gulbenkian. Na temporada 2012-
2013, a Orquestra gulbenkian (denominação 
adoptada desde 1971) celebrou 50 anos de 
actividade, contando hoje com um efectivo 
de 66 instrumentistas, que pode ser pontual-
mente expandido de acordo com as exigên-
cias dos programas executados. esta consti-
tuição permite à Orquestra gulbenkian a 
interpretação de um amplo repertório, desde 
o Barroco até à música contemporânea. 

Obras pertencentes ao repertório corrente 
das grandes formações sinfónicas tradicio-
nais (nomeadamente a produção orquestral 
de Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, 
Mendelssohn ou Schumann) podem ser 
dadas pela Orquestra gulbenkian em ver-
sões mais próximas dos efectivos orquestrais 
para que foram originalmente concebidas.
em cada temporada, a Orquestra realiza 
uma série regular de concertos no grande 
auditório gulbenkian, em Lisboa, em cujo 
âmbito tem tido ocasião de colaborar com 
alguns dos maiores nomes do mundo da 
música (maestros e solistas). actuando 
igualmente em diversas localidades do país, 
tem cumprido desta forma uma significativa 
função descentralizadora. No plano interna-
cional, por sua vez, a Orquestra gulbenkian 
tem vindo a ampliar gradualmente a sua 
actividade, tendo já realizado digressões  
na europa, Ásia, África e américas.

No campo discográfico, o nome da  
Orquestra gulbenkian encontra-se  
associado às editoras Philips, deutsche 
grammophon, Hyperion, Teldec, erato,  
adès, Nimbus, Lyrinx, Naïve e Pentatone, 
entre outras, tendo esta sua actividade sido 
distinguida, desde muito cedo, com diversos 
prémios internacionais de grande prestígio.
Paul Mccreesh é o actual Maestro Titular  
da Orquestra gulbenkian, sendo Susanna 
Mälkki a Maestrina convidada Principal e 
Joana carneiro e Pedro Neves os Maestros 
convidados. claudio Scimone, titular entre 
1979 e 1986, é Maestro Honorário, e Lawren-
ce Foster, titular entre 2002 e 2013, foi nome-
ado Maestro emérito.

orquestra gulBeNkiaNorquestra gulBeNkiaN

oRquestRa
20 setembro

Praça do Município
19h00

orquestra
guLbenKian

Inserida na progra-
mação do Lisboa  

na Rua, a Orquestra  
Gulbenkian actua 

numa rara oportuni-
dade para lisboetas 
e visitantes assisti-
rem a um concerto 

de uma orquestra de 
reconhecido prestí-

gio, ao ar livre e 
aberto a todos.

ben
Kian

guL

entrada Livre doMiNgo

ParceirO de PrOgraMaçãO
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boLéro
maurice ravel

estreia: composição: 1928; estreia: Paris, Opéra 
garnier, 22 de Novembro de 1928; duração: c. 15’; 

Maurice ravel (ciboure, 7 de Março de 1875 -  
Paris, 28 de dezembro de 1937)

O universo espanhol marca o Boléro, a mais 
célebre das criações de ravel. O êxito da 
obra surpreendeu o próprio compositor que o 
considerava apenas “uma experiência numa 
direcção muito particular e muito limitada”, 
(...) “um tecido orquestral sem música num 
longo e progressivo crescendo.” em 1928, a 
bailarina ida rubinstein tinha pedido a ravel 
para orquestrar alguns trechos de albéniz, 
mas o compositor decidiu fazer uma obra 
nova, escolhendo o bolero, com o seu ritmo 
obsessivo e a sua simplicidade melódica.  
Um tema imutável dividido em duas partes 
(a e B, com um ritornello) apoia-se num 
ritmo omnipresente em compasso ternário, 
sendo repetido sucessivamente com orques-
trações diferentes num percurso que forma 
um imenso crescendo. apenas a progressão 
dinâmica e o jogo dos timbres instrumentais 
criam variedade sonora, já que o material 
musical não é objecto de desenvolvimento e 
a pulsação deve ser constante. dançado por 
ida rubinstein, coreografado por Bronislava 
Nijinska e contando com Walter Straram na 
direcção musical, o Boléro teve a sua estreia 
em 1928, na Ópera garnier de Paris. “É louco, 
é louco!”, gritou uma mulher na plateia 
quando ouviu a obra. “essa pelo menos com-
preendeu”, terá dito ravel.
Cristina Fernandes

orquestra gulBeNkiaN

Sendo uma forma em que narração e musi-
calidade interagem de forma vincada,  
com o reforço de uma exímia orquestração, 
Scheherazade é também um exemplo da 
complexidade cultural do final do século XiX. 
a obra está dividida em quatro episódios 
inspirados nos contos das “Mil e uma noites”, 
mas o compositor afastou-se de uma leitura 
directa das histórias. a primeira parte é 
inspirada nas aventuras de Sinbad, o mari-
nheiro, e valoriza o contraste entre dois 
temas que serão ouvidos ao longo de toda  
a obra: uma melodia ondulante no violino e 
um tema afirmativo nos trombones. assim, 
a primeira parte apresenta características 
da forma allegro de sonata, hibridizada pelo 
carácter rapsódico do andamento. a secção 
seguinte, inspirada no conto do príncipe que 
se disfarça de vagabundo, é a mais narrativa 
do conjunto, conjugando texturas líricas e de 
dança. Segue-se uma secção lírica, em que 
as melodias baseadas no tema inicial do 
violino solista são pintadas com matizes 
percussivos e dançáveis. a obra tem o seu 
epílogo após uma parte em ambiente festi-
vo, que é transformada pelo retorno dos 
temas da primeira secção.
João Silva

sCheheraZade, op. 35
ComposiÇão: 1888
Nikolai rimskY-korsakov

estreia: São Petersburgo, 28 de Outubro de 1888
duração: c. 45’; Nikolai rimsky-Korsakov Tikhvin 

(18 de Março de 1844 - Lyubensk,  
21 de Junho de 1908)

O mar e o navio de Sinbad
A história do príncipe Kalender
O jovem príncipe e a jovem princesa
Festa em Bagdade – O mar – Naufrágio do 
navio nos rochedos encimados por um cava-
leiro de bronze

Na sua ampla produção musical, Nicolai 
Rimsky-Korsakov abarcou diversos géneros, 
sendo de destacar as óperas baseadas na 
temática russa e as obras orquestrais, como 
a suite Scheherazade. esta obra foi inspirada 
nos contos das “Mil e uma noites”: a sultana 
Scheherazade conta ao sultão Shakriar uma 
história diferente todas as noites, tentando 
criar um ambiente encantatório que permita 
evitar a sua morte, decretada por um sultão 
convencido da infidelidade de todas as 
mulheres.

Scheherazade foi escrita e 
estreada em 1888, quando 
rimsky-Korsakov era já reco-
nhecido como um dos compo-
sitores mais proeminentes do 
império russo. evoca o univer-
so orientalista de finais do 
século XiX, evidenciando o 
fascínio pelo Oriente. essa 
característica é enfatizada 
pela orquestração e pelo 
recurso a melodias que seriam 
rapidamente associadas ao 
Oriente pelo imaginário do 
público da época. 

orquestra gulBeNkiaN

Pedro Neves é Maestro convidado da  
Orquestra gulbenkian. interessou-se desde 
muito cedo pela direcção de orquestra, 
tendo iniciado o seu percurso de maestro  
em 1988, na Sociedade recreativa e Musical 
12 de abril, em Águeda – tornou-se depois 
director artístico desta instituição, em 1992. 
estudou com Jean Marc Burfin na academia 
Nacional Superior de Orquestra, onde se 
licenciou com elevada classificação. em 
seguida, aprofundou os seus conhecimentos 
de direção com emílio Pomàrico e alexander 
Polishcuk. em 2006 e 2008, desempenhou  
a função de maestro assistente de Michael 
Zilm na interpretação de A Sagração da 
Primavera de Stravinsky, Totenfeier de Mahler 
e Danças Sinfónicas de West Side Story de 
Bernstein. em 2008, participou no festival de 
música contemporânea “Outono em Varsó-
via”, onde dirigiu Hymnen de Stockhausen.
Pedro Neves conduziu as principais orques-
tras portuguesas e foi maestro titular da 
Orquestra esproarte e da Orquestra do 
algarve. É professor na academia Nacional 
Superior de Orquestra e Maestro Titular  
da Orquestra clássica de espinho, onde 
desenvolve um projecto com jovens músicos. 
É fundador da Outrarte, associação  
musical multidisciplinar.

a Orquestra Gulbenkian irá interpretar  
duas peças neste concerto: Scheherazade, 
de Nikolai rimsky-Korsakov (1844-1908)  
e Boléro, de Maurice ravel (1875-1937). 

PedRo NeVes

oRquestRa guLbeNKiaN

coprodução com o Serviço de Música 
da Fundação gulbenkian
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clássicos Na ruaclássicos Na rua

CLássiCos

na

rua
Cinco sábados, cinco concertos 
dedicados pela Metropolitana às 
ruas da cidade de Lisboa: dias 22 e 
29 de Agosto, 5, 12 e 19 de Setembro. 

Este ano, continuaremos na senda 
das sonoridades urbanas com qua-
tro programas especialmente dedi-
cados ao ragtime, das origens nas 
primeiras décadas do século XX aos 
tempos modernos. Música de Kurt 
Weill, Luther Henderson, Stevie 
Wonder, Bob Marley e muitos  
outros – incluindo o compositor 
português Lino Guerreiro. 

A 12 de Setembro, a música é outra: 
uma homenagem a Frank Zappa 
pelo Ensemble de Metais e Bateria 
da Metropolitana, com um desvio 
emblemático por Jimmy Hendrix. 
A não perder!

22 e 29 agosto

aLis ubbo 
ensembLe

5 setembro 

quinteto  
de metais

12 setembro

ensembLe  
de metais  
e bateria
19 setembro

ensembLe de 
saXofones da 
metropoLitana

  sábados Às 19h

VáRios LoCais

entrada Livre

Transmissão dos concertos em live streaming 
nos Tomi da MOP e Facebook Vigor.

ParceirO de PrOgraMaçãO aPOiO
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clássicos Na rua

5 setembro 
jardim da amnistia 

internacional
Campolide

19h00

quinteto  
de metais

Do ragtime aos  
tempos moDerNos  

música De kurt Weill,  
HeNDersoN, marleY e WoNDer

Sérgio charrinho, ricardo carvalho Trompetes; 
Nuno Vaz Trompa; reinaldo guerreiro Trombone, 

adélio carneiro Tuba

Kurt Weill
The Threepenny 

Opera suite  
(arr. K. Kramer)

E. Crespo
Ragtime 

Luther Henderson
Dog Gone Glues

Paul Nagle
The roaring Twenties
Luther Henderson

Tuba Tiger Rag

Peter Weiner
Munich Brass Boogie

Stevie Wonder
Master Blaster

Bob Marley
Iron Lion Zion

Stevie Wonder
Superstition
Bob Marley

I Shot the Sherif
Stevie Wonder

Sir Duke

clássicos Na rua

12 setembro
jardim do Passeio  
dos heróis do Mar

Parque tejo

19h00

ensembLe  
de metais  
e bateria

música De fraNk Zappa 
(arr. liNo guerreiro)

Sérgio charrinho, ricardo carvalho Trompetes;
rodrigo carreira Trompa; reinaldo guerreiro 

Trombone; adélio carneiro Tuba;  
Marco Fernandes Bateria

Frank Zappa
Mother People

King Kong
Uncle Meat

The Idiot Bastard Son
Peaches en Regalia

Absolutely Free
Oh, No

Montana
Dirty Love 

Jimmy Hendrix
Purple Haze

19 setembro
Ribeira das Naus 

19h00

ensembLe de 
saXofones da 
metropoLitana

De JopliN a matitia

Neste singular programa, o Ensemble de 
Saxofones da Metropolitana propõe um 
alinhamento repleto de energia, numa 
combinação de sucesso, que junta os sons 
dançantes dos loucos anos 20 com a voz do 
instrumento rei deste período, o saxofone. 
do antigo ragtime de Scott Joplin ao moder-
no ragtime de Jean Matitia, passando pelo 
foxtrot e por alguns dos temas que fizeram 
furor nas salas do cinema mudo, o eSM 
promete uma hora de puro entertainment… 

Scott Joplin
The Entertainer
Three Ragtimes
Jean Matitia

Chiniserag
Las Américas

Lino Guerreiro 
Selecção de temas do filme  
“Sherlock Jr.”, Buster Keaton

Saxtrot

22 agosto
jardim da Família

jardim de são bento 

19h00
29 agosto

Parque da quinta  
das Conchas 

19h00

aLis ubbo 
ensembLe

tempo De ragtime

O alis Ubbo ensemble regressa, no Verão de 
2015, aos admiráveis jardins e largos lisboe-
tas para participar no clássicos na rua.
em 2014, o tango foi o género musical de 
eleição. Neste Verão, em Lisboa, será tempo 
de ragtime! a proposta é uma viagem na 
máquina do tempo da História da Música. 
essa viagem promete transportar-nos à 
américa do Norte do início do século XX, e 
ao primeiro género musical genuinamente 
norte-americano, o ragtime. Na abordagem 
a este estilo musical ritmicamente tão rico, 
vamos celebrar e relembrar os seus ícones, 
os compositores Scott Joplin, Joseph Lamb e 
James Scott. ao longo dos concertos, sempre 
comentados, serão interpretadas composi-
ções destes e de outros autores.

aLis ubbo eNseMbLe

eNseMbLe de saxoFoNes  
da MetRoPoLitaNa
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A edição de 2015 do projecto Vicente 
– uma iniciativa anual do Projecto 
Travessa da Ermida, que teve o seu 
início em 2011 e tem como temática 
o padroeiro de Lisboa que tem vindo 
a ser interpretado das mais diversas 
formas por vários artistas e autores 
nacionais e internacionais – desdo-
bra-se desta vez em três temas 
interligados: Sagrado, Corpo e  
Imagem. 

O programa propõe uma série de inovadoras 
situações artísticas, por criadores interna-
cionais que se apresentam pela primeira vez 
em Lisboa. Os artistas convidados a intervir 
na Travessa do Marta Pinto, a Belém, são  
o italiano alessandro Lupi, e os alemães 
gabriele Seifert e rochus aust com a sua 1. 
Deutsches Stromorchester. 

alessandro Lupi realiza uma escultura efé-
mera no espaço urbano. gabriele Seifert 
apresenta uma instalação vídeo no interior 
da ermida, a par de acções de rua envolven-
do os transeuntes. rochus aust propõe um 
concerto móvel durante a inauguração, 
ligando Lisboa e Zurique via Skype, em 
antevisão da instalação que prepara  
para a edição do próximo ano.

Todos os anos, Vicente é também um  
livro, sempre um conjunto de ensaios com 
surpreendentes perspectivas, complemen-
tando-se num revisitar contemporâneo  
do mito. Os autores do folio de 2015 são  
Vítor Manuel adrião, historiador e escritor 
esotérico; Moirika reker, artista visual e 
especialista em paisagem; Paulo Borges, 
filósofo e escritor; Fernando Poeiras, investi-
gador em ciências da comunicação e design;  
Philip cabau, ensaísta na área do desenho; 
Nelson guerreiro, autor de teatro e perfor-
mer. a edição completa-se com projectos  
de desenho originais de Vítor galvão e  
João carola e um extra-texto especial 
dedicado à ópera Cabaret Vicente, de  
José eduardo rocha, estreada no São Luiz 
Teatro Municipal em 2014.

viceNteviceNte

vi
Cen

    te

5 setembro  
a 25 outubro

viCente’15
sagrado, Corpo  

e imagem

VáRios LoCais

entrada Livre

ParceirO de PrOgraMaçãO

São Vicente  
visto e  

interpretado  
pela lente  

da arte  
contemporânea.
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viceNteviceNte

Alessandro Lupi nasceu em 1975, em géno-
va, itália. Formou-se pela accademia Ligus-
tica di Belle arti na mesma cidade. Vive e 
trabalha em Berlim, alemanha. as suas 
obras têm sido apresentadas, entre outros, 
no Museu Uffizi em Florença, no avesta 
Museum na Suécia ou na Kunsthaus Tacheles 
em Berlim. em 2008, realizou uma instalação 
para a Bienal internacional de Havana, em 
exibição permanente na escuela Nacional  
de Bellas artes de San alejandro, em Hava-
na. em 2010, a cidade de Ljubliana enco-
mendou-lhe uma escultura permanente 
para celebrar a capital Mundial do Livro, 
uma iniciativa da UNeScO. O trabalho de 
Lupi foca-se na Luz e na sua fusão com a 
cor, o espaço e o tempo. cada obra como 
que cria o seu próprio mundo, concentran-
do-se na ideia de “inversão”, isto é, na 
possibilidade de oferecer ao espectador o 
ponto de vista oposto ao esperado ou previs-
to. Nas suas obras, a dicotomia de situações 
de oposição – exterior/interior, liberdade/
aprisionamento ou vida/morte – são anula-
das pela percepção simultânea destes 
aspectos, sem que seja favorecida qualquer 
prevalência perceptiva ou hierárquica. Pelo 
Projecto Travessa da ermida, participou  
na última Bienal de arquitectura de Veneza 
com a intervenção Light curve, conceito  
in situ apresentado no Palazzo Bembo.

Gabriele Seifert nasceu em Bad rothenfel-
de, alemanha (1959). Vive e trabalha em 
colónia, na alemanha. Os seus campos de 
actividade passam pela pintura, pelo vídeo, 
colagem e instalação. entre 1978 e 1983 
estudou Filosofia na Universidade de Müns-
ter. de 1979 a 1985, estudou na academia 
das artes de düsseldorf, departamento  
de Münster. a partir de 1984, frequentou  
um mestrado com o Prof. Ulrich erben.  
Na transição para a década de 90, estudou 
videoarte com o Prof. Nam June Paik,  
na academia de Belas artes de düsseldorf. 
desde 1981 que organiza exposições individu-
ais e em grupo participa em festivais de 
vídeo e outros projectos. 

Rochus Aust é natural de recklinghausen, 
na alemanha, onde nasceu em 1968. reali-
zou estudos musicais no Trossingen Music 
college e na royal college of Music, em 
Londres. Premiado internacionalmente como 
trompetista, compositor e artista visual.  
Foi bolseiro da daad (deutscher akademi-
sher austausch Service) e da Märkischen 
Kulturkonferenz, entre outras instituições. 
Fez digressões de concertos em mais de 30 
países, além de ter participado em produ-
ções e gravações para mais de 70 editoras, 
estações de rádio e de televisão. as suas 
coordenadas são actualmente o interface 
entre concertos visuais, “movinstalações” 
(MOVinstallations) e poésie eléctronique.
rochus aust é o fundador e director artístico 
do grupo re-Load Futura e da primeira 
deutsches Stromorchester (Orquestra  
electrofónica alemã).

PRÉ-iNauguRação

3 setembro
goethe-institut Portugal

jardins Campo dos Mártires da Pátria, 37

10h00 – 18h00
gabrieLe seifert

performaNce

10h00

eNcoNtro com a  
artista gaBriele seiffert

11h00 – 16h00

iNterveNção urBaNa
16h30 – 18h00

eNcoNtro com a  
artista gaBriele seiffert

Performance participativa 
Prática de Qi-gong

iNauguRação

5 setembro
Projecto travessa  

da ermida 
travessa do Marta Pinto,  

perpendicular à Rua de belém

18h00
exposições

aLessandro Lupi 
escultura efémera à  

travessa Do marta piNto

gabrieLe seifert 
iNstalação De víDeo Na ermiDa 

18h30 – 19h30
zurique, 19h30 – 20h30

music / music

roChus aust  
& 1. deutsChes 

stromorChester 
coNcerto móvel

europe – the future of history –  
Zurique-Lisboa via Skype

20h00
performaNce

gabrieLe seifert 
prática De qi-goNg 

aLessaNdRo LuPi

RoChus aust

gabRieLe seiFeRt aPOiO
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sou Do faDosou Do faDo

fa
sou do O Verão faz-nos sentir intensamen-

te a cidade, que cresce e se multipli-
ca em esplanadas, pátios e jardins. 
Lisboa pertence-nos e sabemos 
apropriar-nos deste espaço suple-
mentar que nos é concedido alguns 
meses por ano. O calor que se des-
prende da calçada, a limpidez da 
vista sobre o rio, trazem-nos para  
a rua que acolhe todos de braços 
abertos.

Nos recantos pitorescos e nas  
praças monumentais há uma singu-
laridade, algo intrínseco que liga  
o antigo e o contemporâneo,  
a tradição e a vanguarda. Que nos 
define. Pode ser a luz, pode ser o 
Tejo, mas é com toda a certeza a 
música que desde tempos imemo-
riais vive dentro de nós e que um  
dia conseguimos fazer germinar.

Entre 20 de Agosto e 20 de Setem-
bro, a cidade que fez nascer o Fado 
convoca-o a uma das suas praças 
mais icónicas para ouvir cinco  
intérpretes excepcionais que levarão 
para o Largo de São Carlos esta 
música que é de todos e de cada 
um, em cinco noites que se  
adivinham inesquecíveis.

do
Cinco concertos  

de fado para  
cinco noites  
memoráveis.  

sextas  

e sábados  

Às 21h30

entrada Livre

LaRgo do teatRo NaCioNaL de são CaRLos

ParceirO de PrOgraMaçãOaPOiO

21 agosto 

raqueL tavares
28 agosto

améLia muge
29 agosto

Kátia guerreiro
4 setembro

antÓnio Chainho
11 setembro

Jorge fernando
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28 agosto
21h30

améLia  
muge

améLia Com  
versos de amáLia

“Fiquei deslumbrado. aquilo era a amália 
toda inteira“... assim descreve Vítor Pavão 
dos Santos o seu encontro com os versos  
de amália. assim fiquei eu também quando 
os li. a ideia de Manuela de Freitas para que 
musicasse parte destes originais ajudou-me 
a encontrar a forma certa para uma home-
nagem a amália, ao fado e aos fadistas. 
Tantas canções que não teria composto se 
não fossem eles. Musicar versos de amália e 
cantá-los a meu jeito, foi o ponto de partida. 
em termos artísticos tive o privilégio de 
contar com o desmesurado talento e dedica-
ção de três pessoas de excepção: José Mário 
Branco, que com a direcção musical, arran-
jos e composição ajudou a criar a paisagem 
sonora (variada e única) para as palavras de 
amália; Michales Loukovikas, que com as 
suas composições abriu horizontes até ao 
oriente com modos musicais como o Hu-
zzâm e o Sabâ; José Martins, que com os 
seus arranjos em temas meus ligados a um 
bestiário popular e bem humorístico, ajudou 
a levar as palavras para um lado mais 
telúrico e experimental. 
algumas canções roçam o fado. Outras 
foram beber à tradição rural, às músicas do 
mundo ou à canção de texto. Outras ainda, 
são de todo o lado e nenhum, pontuando 
comicidades e afectos decorrentes do que 
amália nos descreve com uma intensidade 
que só os grandes herdeiros de um patrimó-
nio milenar são capazes de transmitir. este 
amélia com versos de amália ao vivo encon-
tra, nesta Lisboa na rua, em frente ao Teatro 
S. carlos, organizada pelo Museu do Fado, 
mais um espaço de encontro. Uma noite de 
música, palavras e descoberta. Um caminho 
seguro para o alimento das emoções.
Amélia Muge

21 agosto
21h30

raqueL 
tavares

Uma das mais importantes vozes do fado 
contemporâneo, raquel Tavares tem o inato 
dom de ser fadista e pouco mais se deveria 
dizer depois. raquel vive onde o fado mora, 
no coração de alfama, que bate como se 
fosse seu e isso sente-se nos concertos.
raquel canta pela primeira vez com cinco 
anos de idade, e aos 12 já participa em 
concursos de fado, conquistando 14 primei-
ros lugares, entre eles o da mítica Grande 
Noite do Fado, no coliseu de Lisboa, em 1997. 

sou Do faDosou Do faDo

direcção artística: amélia Muge
direcção Musical, co-Produção: José Martins 
Músicos: amélia Muge Voz, guitarra braguesa, 
percussão; antónio Pinto Guitarras acústicas, 

eléctrica e braguesa; catarina anacleto Violoncelo 
e voz; daniel Salomé clarinetes, Saxofones e 

Flauta; José Salgueiro Percussão; Manuel Maio 
Violino, Bandolim e voz; Músicos convidados: 

antónio Quintino Contrabaixo; carisa Marcelino 
Acordeão; captação Sonora e interacção 

instrumental: José Martins; desenho de Luz: 
Manuel Mendonça; Vídeo, imagens e guião:  

amélia Muge / Montagem: José Martins; Fotografia 
e projecção de imagem: egle Bazaraite;  

Produção: Museu do Fado / UgUrU;  
apoios: SPautores, Museu do Fado (egeac),  

Fgda, delta cafés; duração: 60 min

aos 17 anos, a convite do “rei do Fado” 
Fernando Maurício, raquel começa a cantar 
profissionalmente em casas de fado, um 
pouco por toda a Lisboa, convivendo de 
perto com históricos intérpretes da canção 
nacional: Fernando Maurício, Hermínia Silva, 
Lucília do carmo, Berta cardoso ou Beatriz 
da conceição, entre muitos outros.
em 2006, edita o seu disco de estreia “raquel 
Tavares”, que lhe vale de imediato os prémios 
amália rodrigues e casa da imprensa na 
categoria revelação. desde então, raquel 
tem desenvolvido um percurso que já a levou 
a alguns dos palcos mais importantes do 
globo em países como espanha, França, 
itália, grécia, Marrocos, alemanha, Bélgica, 
Holanda, escócia, inglaterra, irlanda,  
Uruguai, argentina, Brasil, canadá, china  
e mais recentemente, austrália.
em Novembro de 2012, na capital europeia 
da cultura partilhou o palco com ivan Lins, 
num fabuloso concerto de homenagem a 
um dos mais importantes artistas do nosso 
tempo. em Janeiro de 2013, no rio de Janei-
ro, volta a dividir o palco com ivan Lins, num 
espectáculo esgotadíssimo. em abril do mes-
mo ano, raquel Tavares apresentou no 
espaço Brasil, em Lisboa, o espectáculo 
“Nem todo o Fado é Triste, nem todo o 
Samba é alegre”, concerto em que evocou o 
cancioneiro de Samba de raíz e de Fado 
tradicional, inserido na programação do ano 
do Brasil em Portugal. 
Já em 2014, raquel canta na Feira do Livro 
de Bogotá e no centro cultural gabriel 
garcia Marquéz, onde deu forma ao mote 
escolhido para a comitiva portuguesa: “da 
minha língua vê-se o mar”. raquel Tavares 
tem recebido os maiores elogios da crítica 
internacional. É no Fado que está enraizada 
a sua identidade e a imprensa e público 
português são os primeiros a reconhecer-lhe 
esse prestígio e a recebê-la com um carinho 
e gratidão únicos. 
a fadista tem um novo disco e uma digres-
são mundial agendados para 2015.

aMÉLia Muge

RaqueL taVaRes
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sou Do faDosou Do faDo

29 agosto 
21h30

Kátia 
guerreiro

Nasceu na África do Sul, cresceu nos açores, 
descobriu-se em Lisboa. Quis ser professora, 
veterinária e tornou-se médica. Mas o fado 
encontrou-a. e ela encontrou o fado. Obra 
do destino? É sua convicção que este existe  
e está atento a ela. Por isso não faz planos, 
deixa a vida acontecer-lhe. Foi por esta 
confiança que esperou o momento certo.  
O momento em que todos os elementos 
estivessem alinhados, no mesmo ritmo,  
na mesma poesia, na mesma paixão.  
esperou pelos poemas. esperou pela música. 
esperou por todos com quem queria percor-
rer o caminho, há muito desejado, há muito 
preparado. Os temas foram sendo coligidos 
ao longo dos anos. de dentro da gaveta que 
é o seu coração, saíram para serem canta-
dos com a emoção que a caracteriza. 

eram muitos, a escolha foi difícil, mas os 12 
eleitos representam a nova Kátia guerreiro, 
a que nos últimos anos se preparou para 
este agora. ao seu lado, Tiago Bettencourt, 
“um apaixonado pelo fado, que além de 
excelente músico é também um amigo”, 
assegurou a produção e direcção musical  
do projecto, mas também escreveu, a  
solo e em parceria, algumas das músicas.  
a João Veiga, Pedro de castro, Luís guerreiro 
e Francisco gaspar, os músicos que há muito 
acompanham o seu fado juntaram-se 
outros, nomes maiores da música portugue-
sa, como Joel Pina, Pedro Jóia, andré ramos, 
artur caldeira. Na autoria, reúnem-se 20 
nomes. alguns em estreia absoluta, outros 
em homenagem póstuma. Todos em harmo-
nia. Até ao Fim é o compromisso de Kátia 
com o público do Lisboa na rua, dia 29 de 
agosto, no Largo de São carlos em Lisboa.

4 setembro
21h30

antÓnio
Chainho 

Mestre antónio chainho, 77 anos de vida e a 
celebrar 50 anos de carreira como guitarris-
ta, artista e compositor, é o exemplo vivo de 
como o talento, a solidariedade feita cum-
plicidade e a perseverança na arte podem 
mudar e muito a trajetória da vida de um 
homem, e com ele a história da música 
popular. Mestre chainho é hoje o grande 
decano do mais icónico instrumento nacio-
nal, a guitarra Portuguesa. autodidacta 
desde muito cedo, conjugou primeiro a 
tradição musical rural com a música popular 
urbana (Fado de Lisboa), levando depois a 
junção destas duas correntes musicais com 
outras músicas do mundo. do seu imenso 
trabalho nasceram os discos instrumentais 
“guitarra Portuguesa” (1980) e a gravação 
com a “The London Philharmonic Orchestra” 
(1996), o seu primeiro disco com novas vozes 
– “a guitarra e Outras mulheres” (1998), 
seguindo-se a triologia dedicada às músicas 
do mundo com “Lisboa-rio” (2000), “ao Vivo 
no ccB” (2003) e “Lisgoa” (2010); finalmen-
te, neste ano de comemoração dos seus 50 
anos de carreira, o novo cd “cumplicida-
des”. e é precisamente esta fusão que irá 
apresentar num espetáculo especial, total-
mente instrumental, no largo do S. carlos a 
4 de Setembro, para o qual convidou, além 
dos seus cúmplices habituais, ciro Bertini no 
baixo, Tiago Oliveira na viola, ruca rebordão 
e diogo Melo carvalho na bateria e percus-
são, Kepa Junkera e raúl de Oliveira, os seus 
amigos de longa data que participaram no 
álbum “cumplicidades”, e ainda a guitarris-
ta Marta Pereira da costa.   

11 setembro
21h30

Jorge 
fernando

 
autor-compositor, Jorge Fernando assinou 
muitos sucessos e desde muito jovem. Pelas 
suas palavras: “aos 15 anos, Trigueirinha, aos 
16, Boa noite solidão, aos 17,  Amigo João, 
Arco da velha, entre outros que se tornam 
clássicos. continuo a escrever êxitos, como 
Rosas brancas para o meu amor, Umbada, 
Lua, Pode ser saudade, Chegou a hora, 
Chuva, Búzios, Leva-me aos fados, Valsa dos 
amantes, Desespero, entre outros, tendo 
escrito para a grande maioria de fadistas da 
história do fado”. a Jorge Fernando já foram 
atribuídos vários prémios, dos quais se 
destacam o Prémio da cultura italiana por 
trabalho feito no fado, a medalha de mérito 
da cidade de Lisboa, o primeiro prémio de 
popularidade do jornal correio da Manhã 
(votação popular) ou o prémio excelência  
na Música, da revista Mais alentejo. ao  
longo da sua carreira, gravou com amália, 
Lucho dalla, Patxi andion, Fabia rebordão,  
a Filleta, ana Moura, cristina Branco, argen-
tina Santos, Fausto, expensive Soul, Nu Soul 
Family, Sam The Kid, e fez duetos televisivos 
com Mariza e dulce Pontes. Jorge Fernando 
não é estranho às grandes salas nacionais  
e estrangeiras: já actuou nos coliseus de 
Lisboa e do Porto, no carnegie Hall (em 
Nova iorque), no concertgebouw (amester-
dão), no Picollo (em Milão) ou no canecão 
do rio de Janeiro. Foi ainda produtor de 
álbuns de Mariza, ana Moura, raquel Tava-
res, aldina duarte, entre muitos outros.  

Kátia gueRReiRo

aNtóNio ChaiNho

joRge FeRNaNdo
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A par de uma selecção realizada a 
partir do open call FUSO, com uma 
programação distinta que divulga a 
vídeoarte portuguesa, apresentare-
mos obras, confrontando lingua-
gens históricas com outras mais 
contemporâneas, que cruzam o 
vídeo, a performance e o cinema, 
selecionadas e apresentadas por 
curadores internacionais, que dese-
nharam este programa exclusiva-
mente para o FUSO. 

Juntando artistas, curadores,  
público, especialistas e responsáveis 
de grandes colecções de videoarte  
e instituições artísticas nacionais, 
veremos obras da América do Norte 
e do Sul, Europa e Médio Oriente. 
Ernesto de Sousa, o criador do  
primeiro evento de videoarte em 
Portugal, nos anos 70, será o artista 
homenageado. O estandarte dos 
artistas nacionais é, este ano,  
Miguel Palma. 

fusofuso

fu
so

25 a 30 agosto
Vários Locais

fuso
anuaL de vÍdeo arte 

internaCionaL  
de Lisboa

Organização: duplacena;  
direcção geral: antónio câmara Manuel;  

direcção artística: Jean-François chougnet; 
Programadores: alisson avila, elsa aleluia, Françoise 

Parfait, isabel alves, Lori Zippay, Miguel Palma, 
Paula Paula Lopéz Zambrano, Xavier Franceschi; 

direcção Secção competitiva Portugal:  
Jean-François chougnet; Júri Secção competitiva 

Portugal: João Pinharanda Presidente;  
Helena Barranha, Susana Sousa dias,  

isabel Nogueira, João Leitão

www.fusovideoarte.com 
www.duplacena.com

Os jardins e os 
claustros dos 

museus de Lisboa 
serão, mais uma 
vez, o palco da 
celebração da 
videoarte na  
nossa cidade.

VáRios LoCais

entrada Livre

ParceirO de PrOgraMaçãO aPOiO
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Pierre Bismuth (Fr)
Respect The Dead (Jaws)

2001, 5’58’’
 Ulla von Brandenburg (de)

Singspiel
2009, 14’45’’

Pierre Bismuth (Fr)
Respect The Dead (Dirty Harry)

2001, 2’27’’
alejandro cesarco (UY)

The Two Stories
2009, 6’20’’

Pierre Bismuth (Fr)
Respect The Dead (Vertigo)

2003, 4’49’’
Respect The Dead (A bout de souffle)

2001, 5’20’’
Keren cytter (iSr)

Four Seasons
2009, 12’

Pierre Bismuth (Fr)
Respect The Dead (Dr No)

2003, 4’07’’
Margaret Salmon (eUa)

PS
2010, 8’13’’

Pierre Bismuth (Fr)
Respect The Dead (Goodfellas)

2001, 2’37’’

27 agosto 
jardim do Museu Nacional 

de arte Contemporânea 
– Museu do Chiado

22h00
programa  

Xavier franCesChi (fr)
vertigo 

Obras da colecção do Frac (Fundo regional 
de arte contemporânea) Île-de-France

duração: 66’

Vertigo reúne um grupo de obras que pro-
vêm, na sua totalidade, da colecção do Frac 
da Île-de-France. de várias maneiras, por 
meio de contrastes muito intensos, o espec-
tador mergulhará sucessivamente no diverti-
mento, no deslumbramento, na dúvida ou 
no pavor. Quer se trate da visita – muito 
acompanhada – a uma vivenda modernista 
(Ulla von Brandenburg), de jogos conceptu-
ais simultaneamente simples e radicais 
(Pierre Bismuth), da visão de uma casa 
habitada por fantasmas (alejandro cesarco), 
de um retracto cujas tonalidades depressivas 
também revelam uma grande humanidade 
(Margaret Salmon) ou de um encontro que 
se transforma em pesadelo (Karen cytter), 
os artistas propõem, com grande diversida-
de, experiências vertiginosas que não deixa-
rão o espectador ileso…

fuso

25 agosto
travessa da ermida 

21h30
obras seLeCCionadas

Miguel Bonneville (PT)
Landscape of Failure

2010, 5’
Joana Linda (PT)

Karunã
2013, 4’

dinis carvalho, Fábio caldeira  
e diogo Monteiro (PT)

Anime it
2010, 2’

elsa Bruxelas (PT)
Duas pernas e um sopro

2011, 5’
Maria Ornaf (POL)

Je suis allée
2012, 1’28’’

Nuno Lacerda (PT)
Mapa Museu

2014, 8’08’’
Micael espinha (PT)

Cinza
2014, 10’

João cristovão Leitão (PT)
O retrato de Irineu

2014, 4’09’’

fuso

MigueL boNNeViLLe

MaRia oRNaF

KeReN CytteR

uLLa VoN bRaNdeNbuRg

26 agosto
Praça do Carvão do 

Museu da electricidade

21h30
WeLCome drinK 

open CaLL
apreseNtação Dos  

traBalHos a coNcurso

22h00
Jean-franÇois  

Chougnet
secção competitiva  

portugal

23h15
Jean-franÇois  

Chougnet
secção competitiva  

portugal
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assim, desde 1992 até 2013, durante 20 
edições, sob a orientação de Niblock, foram 
beneficiários da Bolsa, que tinha lugar em 
Nova iorque, criativos como rafael Toral, 
Manuel Mota, Margarida garcia, João Paulo 
Feliciano, david Maranha, adriana Sá ou 
andré gonçalves, entre outros. entre as suas 
múltiplas áreas de actividade, Phill Niblock 
trabalhou com Sunra. O filme TheMagicSun 
(Sunra) foi rodado em 1968, no ambiente 
artístico alternativo de Nova iorque. através 
da gravação de um grande plano do músico 
e do instrumento, Niblock conseguiu trans-
formar este filme de 17 minutos, também 
pela intensidade das imagens e do som,  
num clássico do cinema underground. 
Por coincidência temporal, teve lugar em 
agosto de 1969 um acontecimento de que 
ernesto de Sousa foi o principal dinamizador, 
“O encontro do guincho”, que designou por 
“encontro como arte” (“meeting as art”).  
O ponto de partida foi um projecto de 
Noronha da costa para um filme.  
do programa constava a destruição a tiro  
de um objecto deste artista. colaboraram 
nesta acção, além dos dois citados artistas, 
os alunos do curso de Formação artística. 
estiveram ainda presentes, entre outros: 
Melo e castro, Maria alberta Menéres,  
carlos calvet, Fernando Pernes, ana Hather-
ly, artur rosa, Helena almeida, Jorge Peixi-
nho, clotilde rosa e antónio Pedro Vascon-
celos, entre outros. 

deste “happening” resultaram diversos 
registos fílmicos, um deles de carlos calvet. 
Os que esta sessão dará a ver são da autoria 
de Manuel Torres e de Joaquim Barata. 
esta sessão termina com o filme de Manuel 
Torres – convívio no carrascal, 1967, alunos e 
professores do curso de Formação artística 
(cFa) da SNBa, que reflecte o espírito de 
interacção entre alunos e professores do 
cFa, entre os quais se encontram, José-au-
gusto França, Manuel Taínha, adriano de 
gusmão, ernesto de Sousa, Sena da Silva, 
Blanc de Portugal, Santos Simões, Fernando 
conduto, Sá Nogueira, entre outros.

fusofuso

23h15
programa  

isabeL aLves (pt)
ecos De eNcoNtros solares 

duração: 45’

a presente escolha pretende homenagear 
dois artistas contemporâneos, Phill Niblock  
e ernesto de Sousa.

Phill Niblock tem um percurso artístico com 
mais de meio século de actividade como 
cineasta, fotógrafo e compositor. É director 
da experimental intermedia Foundation 
desde 1985, e a sua relação com Portugal 
partiu de um contacto próximo que estabe-
leceu com ernesto de Sousa a partir do final 
da década de 1970. a apresentação de 
“Ultimatum”, deste último, na experimental 
intermedia Foundation, em 1983, esteve na 
génese da “Bolsa de arte experimental 
intermédia – Bolsa ernesto de Sousa“. 

fusofuso

Programadores: 

Alisson Avila
Alisson Avila (Brasil, 1976) é fundador 
e curador do Cine Esquema Novo, 
festival surgido em 2003 e é um dos 
responsáveis pela selecção das obras 
do Panorama Brasil, pela principal 
programação do festival, e de cura-
dorias especiais em diferentes edi-
ções. Co-autor de “Gauleses Irredu-
tíveis” (2001), e sócio da Couture, 
empresa portuguesa de análise de 
comportamento e inovação. Produ-
tor da série internacional “O Tempo  
e Modo”, exibida pela RTP em 2012.

Elsa Aleluia 
Elsa Aleluia nasceu em Aveiro, vive  
e trabalha em Berlim, e ciclicamen-
te em Lisboa. Co-fundou o Projecto 
BUH! colectivo teatro interdiscipli-
nar, onde foi produtora e performer. 
Desde 2005, a sua prática artística 
apresenta-se sob forma de perfor-
mances, palestras, e instalações 
vídeo e outros media, música elec-
trónica, workshops e projectos  
de colaboração artística de acção 
social. Actualmente, trabalha num 
projecto de filme-ensaio, sobre 
prácticas experimentais de vídeo  
e filme em Portugal nos anos 1960  
e 70. Inicia a programação de  
filmes nos anos 1990 em Coimbra, 
integrados em projectos de exposi-
ção e teatro. Funda o FUSO – Anual 
de Video Arte Internacional em 
2009, ao lado do produtor António 
Camara Manuel. eRNesto de sousa

Phill Niblock (eUa)
The Magic Sun

1966, 17’
Joaquim Barata (PT)

Encontro do Guincho, 1969,  
organizado por ernesto de Sousa

1969, 5’
Manuel Torres (PT)

Encontro do Guincho, 1969,  
organizado por ernesto de Sousa

1969, 5’
Convívio no Carrascal, 1967,  

alunos e professores do curso 
 de Formação artística da SNBa

1967, 5’
ernesto de Sousa (PT)

Nós Não Estamos Algures
1969, 9’36’’

jaN KoPP
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direcção à indefinição do sentido, a condi-
ção humana em relação à crença e devoção, 
escuridão, visibilidade e estrago, com os seus 
efeitos recíprocos na reparação. eles ofere-
cem uma compreensão sobre a relação 
entre poder e política, ridículo e absurdo, 
género e violência estrutural.
Nos seus discursos, Martin Luther King 
afirmou que violência gera violência, ódio 
traz um maior ódio. a arte não consegue 
curar nenhum estrago, por vezes abre velhas 
feridas, e traz-nos pensamentos que nos 
fazem sentir mal. a arte pode desafiar a 
violência, a arte pode re-apresentar a violên-
cia, a arte pode também provocar violência 
ou pode ser violenta. Mas no final, a arte 
esconde a violência com o seu véu de estéti-
ca inerente. daí o título “cortes de Violên-
cia”: peças de vídeo, imagens e sons que 
confrontam a violência de forma dolorosa e 
estética, dura e sedutora, nos dois gumes.

Mauricio alejo (MeX)
An Ordinary Glass to Lean  

Against Any Given Wall
2015, 2’00’’

Crack
2002, 0’41’’

Misconduct
2006, 1’38’

Jordan Baseman (eUa)
July the Twelfth 1984

2003/2014, 13’00’’
clemencia echeverri (cOL)

De doble filo, Actos del habla  
(Double-edged, Acts of Speech)

1998, 5’28’’
Patrick goddard (gB)

Free Radicals
2013, 5’45’’

Maria Jose Sesma (MeX)
Mea Culpa
2014, 4’55’’

richard Hards (gB)
What kind of tone is that?

2014, 5’33’’
Laure Prouvost (Fr)

It Heat Hit
2010, 6’ 

Oswaldo ruiz (MeX)
Tree

2011, 3’00’’
Keef Winter (irL)

Streetwalking
2015, 5’53’’

Mira Sanders (Be)
The Journey

2009, 5’
Valerie Jouve (Fr)

Traversée
2012, 18’

Jan Kopp (deU)
Courir Niemeyer

2013, 3’42’’
daniel Lê

The Sky Over Saïda
2013, 8’43

Marcel dinahet (Fr)
Sur les toits – Tripoli/Niterói

2013-2014, 3’
Maïder Fortune (Fr)

It’s all True (pour un projet de film)
2014, 10’

eric Valette (Fr)
Boa Viagem

2014, 5’

23h15
programa 

pauLa LopéZ Zambrano (meX)
cuts to violeNce

duração: 54’

arte e violência são dois cortes afiados, que 
podem ser produzidos simultaneamente por 
uma faca de dois gumes. este programa 
reúne uma selecção de trabalhos vídeo de 
artistas vindos de diferentes geografias, mas 
que partilham preocupações semelhantes. 
com implicações subtis e efeitos poderosos, 
estes vídeos provocam uma abordagem em 

fuso

28 agosto
Claustro do Museu 

Nacional de história 
Natural e da Ciência 

 22h00
programa  

franÇoise parfait (fr)
suspeNDeD spaces

duração: 68’

O programa Suspended Spaces, fundado em 
2007, é um projecto colectivo, itinerante, que 
se detém em lugares geopolíticos onde a 
modernidade deixou objectos inacabados. 
No chipre, no Líbano e agora no Brasil, os 
artistas questionam espaços na expectativa 
de “resoluções” políticas, económicas ou 
poéticas.

Sophie ristelhueber (Fr)
Over There

2010, 5’
Jan Kopp (deU)

The House
2009, 4’42’’

Françoise Parfait (Fr)
Botanica entropica

2009, 4’
Ziad antar (LB)

Famagusta
2009, 1’

fuso

Françoise Parfait 
Françoise Parfait é professora de artes 
visuais e novos media na Université  
Paris I – Panthéon-Sorbonne e artista. 
Publicou Vidéo: un art contempo-
rain com a Editions du Regard em 2001, 
uma jornada histórica, estética e ana-
lítica pelas quatro décadas da produ-
ção de vídeo. Publicou vários artigos 
sobre artistas históricos e contempo-
râneos que usaram o vídeo (Victor 
Burgin, Thierry Kuntzel, David Claer-
bout, e Samuel Rousseau…), bem 
como sobre sistemas de exposição de 
vídeo (catálogo MNAM da colecção 
novos medias/instalações). A sua 
pesquisa, prática e teórica, tratam  
da relação das imagens com o tempo.

Isabel Alves
A actividade principal de Isabel Soares 
Alves centra-se na produção de expo-
sições e de espectáculos intermédia, 
desde 1969. Começou em 1999 a de-
senvolver o projecto de implementa-
ção em Lisboa de um Centro Experi-
mental Mixed-Media – CEMES. Entre 
1969 e 1988 colaborou com Ernesto  
de Sousa na realização e produção  
de filmes, exposições e espectáculos 
mixed-media. Colaborou com José 
Miranda Justo, na publicação do livro 
“Ser Moderno em Portugal”, uma 
colectânea de textos de Ernesto de 
Sousa. Em 1994 produziu e apresentou 
no CAM – Fundação Calouste Gul-
benkian, o mixed-media “Almada,  
um Nome de Guerra”, da autoria  
de Ernesto de Sousa. Desde 2000,  
é coordenadora da Colecção Berardo.

 soPhie RisteLhuebeR

VaLeRie jouVe
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fusofuso

29 agosto
jardim do Museu  

Nacional de arte antiga

22h00
programa

migueL paLma (pt)
selecção De víDeos

duração: 70’

Selecção de trabalhos videográficos do 
artista Miguel Palma, produzidos por ele ao 
longo da sua carreira.  

Miguel Palma (PT)
Engenho

1993
S/ título

2000, 4’06’’
Lisboa – Roterdão

2001, 4’19’’
Festival Aéreo

2001, 5’13’’  
Polaroid

2003, 1’56’’ 
Accident Motion Pictures

2003, 3’58’’ 
Travelling With Pets

2003, 6’42’’ 

A Arte é uma verdade
2005, 5’34’’ 

Projecto Aríete
2005, 5’38’’

Projecto Gravidade
2008 

Erosão
2009, 4’38’’ 
Inside Out
2009, 6’39’’ 

Desert Shuttle
2012, 2’09’’
Suspenso
2013, 5’09’’

23h15
programa  

aLisson aviLa (br)
Do moNstro Brasil  

ao moNstro gloBal
duração: 60’

ao longo do século XX, e não sem certa 
obsessão, cineastas e artistas visuais brasi-
leiros procuraram vigorosamente o entendi-
mento daquilo que é / onde está / o que será 
do Brasil, sob os mais diversos enquadra-
mentos e linguagens. este exercício de 
buscas e encontros forjou a percepção 
estrangeira quanto à moderna produção 
audiovisual do país.  
Porém, no século XXi, novos artistas instru-
mentalizam-se para criar um universo 
imagético que, gradativamente, deixou de 
se dedicar à necessidade de exploração da 
identidade brasileira para abordar possibili-
dades cada vez mais alargadas: assim como 
no resto do mundo globalizado, os interesses 
e necessidades artísticas fragmentaram-se 
de forma definitiva, e a análise nacional 
deixa de ser literal. 
enquanto espelho da produção audiovisual 
autoral contemporânea no Brasil, o cine 
esquema Novo acompanhou esta relativiza-
ção temática, onde ganharam força ques-
tões e obras mais íntimas, particulares, 
pessoais, ensaísticas. alinhada à necessida-
de global de oferecer uma outra abordagem 
perante o excesso permanente que marca o 
tempo presente, boa parte desta produção 
une-se às vozes da “internacional artística” 

para expressar sentimentos transversais (e 
não necessariamente de uma nacionalidade 
ou nação) perante a ordem estabelecida. 
e é esta produção menos mineradora da 
identidade brasileira; e mais fleumática, 
sensorial e internacionalizante, voltada para 
uma expressão artística (e naturalmente po-
lítica) alheia a conexões nacionais de per-
tencimento, que caracteriza o filme selec-
cionado pelo cine esquema Novo para o 
Fuso 2015. com “aquilo que Fazemos com as 
Nossas desgraças”, de arthur Tuoto, traze-
mos a Lisboa, pela primeira vez, o trabalho 
galardoado com o grande Prémio do cine 
esquema Novo 2014: uma obra que, nas 
palavras do Júri, apresenta uma “ressignifi-
cação de textos e imagens apropriados pelo 
artista, levando o espectador a uma reflexão 
política sobre o mundo contemporâneo 
através da forma de um potente filme-en-
saio”. Um trabalho de “found footage cine-
ma” que se movimenta no coração da 
agenda contemporânea, e que através de 
um áudio de Jean-Luc godard e anne-Marie 
Miéville nos convida a mergulhar numa obra 
singular dentro do panorama dos filmes de 
apropriação.

arthur Tuoto (Br)
Aquilo que Fazemos com as  

Nossas Desgraças
2014, 60’

Lori Zippay 
Lori Zippay é directora executiva da 
Electronic Arts Intermix (EAI), em 
Nova Iorque, uma organização sem 
fins lucrativos dedicada às artes nos 
meios digitais. Há 30 anos que Lori 
Zippay se dedica à promoção, distri-
buição e preservação da videoarte. 
Curadora e conferencista, escreve 
sobre artes digitais, tendo organiza-
do vários projectos de curadoria, 
preservação e educacionais com 
artistas estabelecidos e emergentes.
Desenvolveu e é curadora da impor-
tante colecção da EAI, com 3500 
novas e históricas obras de arte 
digital; iniciou o pioneiro programa 
de preservação de vídeo; inaugurou 
e é co-autora das extensas publica-
ções online e recursos digitais.

Miguel Palma
Lisboa, 1964. Vive e trabalha em 
Lisboa. O seu percurso artístico,  
de base escultórica, é marcado por 
instalações produzidas de forma 
não tradicional. O trabalho tem 
uma orientação híbrida, ligada à 
produção industrial do século XX.  
A obra de Palma aborda frequente-
mente o modo como a tecnologia 
tem influenciado a vida do homem 
moderno, a sua relação com o am-
biente, a ideia de conforto humano 
ou mesmo a ideia de poder. 
Paralelamente à construção de 
instalações, é recorrente o desenho 
e a construção de miniaturas nos 
seus projectos. Realiza também ví-
deo, livros de artista e performances.

MigueL PaLMa

MigueL PaLMa
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27 a 30 agosto
Carpe diem arte  

e Pesquisa

fuso-fiLes
coNceito/coorDeNação:  

elsa aleluia

instalação progressiva no carpe diem arte e 
Pesquisa com curadores das sessões do FUSO 
e outros artistas convidados. apresentação 
diária de dispositivos de arquivo e instalação 
de filmes, cenários para conversa e perfor-
mance, com espaços de cozinha e de docu-
mentação. com a participação de curadores 
do FUSO como Lori Zippay (electronic arts 
intermix), Françoise Parfait (projecto colec-
tivo itinerário Suspended Spaces), isabel 
alves (ernesto de Sousa), Xavier Franceschi 
(Frac Île-de-France) e, apresentações de 
práticas colectivas e subjectivas de produção 
de filmes, de exibição, e de formação de 
arquivos de artista e grupos de artistas 
convidados. Formação de um espaço social, 
subjectivo e de imagem em movimento.

c. Spencer Yeh,  
Jason Lescalleet (TWN, eUa)
Beauty Is A Bowtie (HTDW)

2013, 2’14’’
Beauty Is A Bowtie (HTDW)
(alternate Version), 2013, 2’14’’

cheryl donegan (eUa)
I Still Want to Drown

2010, 3’18’’
Pipilotti rist (cHe)

I’m a Victim of This Song
1995, 5’06’’

dara Birnbaum (eUa)
Remy/Grand Central:  

Trains and Boats and Planes
1980, 4’18’’ 

dan graham (eUa)
Don’t Trust Anyone Over Thirty.  

Live performance and original music:  
Japanther; Video projections:  

Tony Oursler
2004, 32’

23h15
CerimÓnia de  

entrega dos prémios  
da open CaLL 

30 agosto
Ruínas do  

Museu arqueológico  
do Carmo

22h00
programa  

Lori Zippay (eua)
souNDtracks — a program of 
moviNg image Works from eai

electronic arts intermix (eai), uma entidade 
sem fins lucrativos sediada em Nova iorque, 
tem uma das colecções mais extensas de 
trabalhos de imagem em movimento feitos 
por artistas. O arquivo da eai tem mais de 
3500 trabalhos artísticos de imagem em 
movimento, desde os anos 1960 até à actua-
lidade; desde trabalhos seminais de vídeo 
feitos por figuras pioneiras até aos trabalhos 
digitais e de media realizados pelas novas 
gerações de artistas. 
O programa Soundtracks engloba uma 
selecção de imagens em movimento da 
colecção da eai, na qual os artistas reimagi-
nam e reinterpretam imagens e música – 
canções pop, rock, punk, electrónica, noise 
– como um ponto de envolvimento crítico.  
O programa varia entre novos trabalhos digi-
tais de artistas emergentes e interdisciplina-
res, como c. Spencer Yeh, a trabalhos iniciá-
ticos e raramente vistos de artistas bem 
conhecidos, como Pipilotti rist e dara Birn-
baum. O programa conta também com uma 
edição de vídeo especial de um “espectáculo 
rock’n roll de marionetas”, que foi concebido 
e escrito por dan graham, com projecções 
de vídeo de Tony Oursler, com música de 
Japanther, e um elenco de marionetas 
liderado pelo mestre marionetista Philip 
Huber.  assumindo a forma de “vídeos de 
música” alternativos, estes trabalhos são 
largamente conceptuais na sua natureza: os 
artistas exploram o significado e a sintaxe 
das canções pop e da música rock enquanto 
bandas sonoras das nossas narrativas cultu-
rais e pessoais. 

fusofuso

Paula Lopéz  
Zambrano 
A sua pesquisa foca-se em conceitos 
de contingência, violência e acidentes 
na arte contemporânea e na curado-
ria. Interessada na exploração e cons-
trução de exposições que ofereçam 
uma metodologia alternativa usando 
meios contingentes. Actualmente, 
está a fazer um MPhil / PhD em Cultu-
ra Visual na Goldsmiths University, 
em Londres. Anteriormente, fez um 
bacharelato em História de Arte  
pela Universidad Iberoamericana, na 
Cidade do México e um Mestrado em 
Curating Contemporary Art no Royal  
College of Art, em Londres. Trabalhou 
em galerias, museus, espaços inde-
pendentes e centros de pesquisa no 
México, no Reino Unido e em Portugal. 

Xavier Franceschi 
Xavier Franceschi é director do Frac 
Île-de-France/Le Plateau desde 2006. 
De 1991 a 2002, foi director do Centre 
d’art contemporain de Brétigny. 
Realizou em paralelo um conjunto  
de publicações, entre as quais vários 
catálogos monográficos de artistas 
convidados. De 2002 a 2006, Xavier 
Franceschi foi inspector encarregado 
da ordem pública na Delegação  
das Artes Plásticas do Ministério da  
Cultura e Comunicação. No Plateau, 
para além dos projectos desenvolvi-
dos com a colecção dentro e fora  
de portas, ele organizou exposições 
individuais de nomes importantes  
da arte contemporânea.

C. sPeNCeR yeh,  
jasoN LesCaLLeet 
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A Cidade das Tradições, iniciativa da 
Fundação INATEL, tem este ano como 
convidada a Região de Turismo do 
Centro de Portugal. Concertos de 
palco, exposições e demonstrações 
de artesanato, oficinas de música, 
dança, artes e ofícios, folclore, 
brinquedos e jogos tradicionais, 
actividades ao ar livre, teatro de 
robertos e cinema documental  
marcam presença num evento que, 
na sua terceira edição, se constitui 
já como uma referência na capital 
dedicada à diversidade de expres-
sões e linguagens das artes e cultu-
ras tradicionais.

A Fundação INATEL, no cumprimen-
to da sua missão de consultora da 
UNESCO para a salvaguarda do 
Património Cultural Imaterial, dina-
miza projectos e acções de valoriza-
ção que promovem a recuperação, 
divulgação e difusão de práticas 
culturais de tradição, com o objec-
tivo de dar continuidade à trans-
missão de saberes antigos, aliando 
repertórios tradicionais à renovação 
de estilos e de interpretações, devol-
vendo às comunidades a consciência 
e os utensílios para uma salvaguar-
da partilhada do património colec-
tivo português. 

ciDaDe Das traDiçõesciDaDe Das traDições

apresentação: Júlio isidro
Organização: Fundação iNaTeL (www. inatel.pt)

co-organização: câmara Municipal de Lisboa

18, 19, 20 setembro

Cidade das 
tradiÇões
um paÍs no Centro  

da Cidade
sexta das 15h00 às 00h00

sábado das 11h00 às 00h00
domingo das 11h00 às 22h00

Cidade
das

 tradi
Ções

sexta a doMiNgo

entrada Livre

PaRque de jogos 1.º de Maio aLVaLade

A Cidade das 
Tradições é um 
grande evento 

festivo que promove 
a livre participação 

e a partilha de 
conhecimentos 
entre públicos e 

artistas envolvidos 
diariamente  
na missão de 
preservação e 

divulgação das 
artes e práticas 

culturais 
tradicionais.
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ciDaDe Das traDiçõesciDaDe Das traDições

espectáculos De palco 

actuações em palco com presença de agru-
pamentos com dimensão e experiência em 
artes performativas.

espectáculos De rua e  
activiDaDes ao ar livre

actuações e atividades realizadas no recinto 
ao ar livre, acústicos e sem estrutura de 
palco, de fácil e rápida logística, convocando 
a aproximação entre artistas e públicos  
e a participação espontânea.

teNDas De oficiNas

espaços de aprendizagem e participação 
colectiva, de fácil e rápida logística, pensa-
dos como convites à descoberta por meio da 
transmissão, demonstração e experimenta-
ção nas áreas da música tradicional, das 
danças tradicionais e das técnicas e saberes 
específicos.

teNDas De artes e ofícios

espaços de exposição e demonstração  
de saberes e fazeres associados às artes  
e ofícios tradicionais, incluindo a mostra  
e venda de produtos e artigos específicos  
de produção gastronómica regional e local.

espaço ciNema pci –  
patrimóNio cultural imaterial 

espaço dedicado à divulgação de práticas  
e expressões em registo cinematográfico/
videográfico.

CoNCeRtos

18 setembro
21h30

améLia muge
a abordagem de amélia Muge à música 
tradicional baseia-se em novas leituras de 
um património cultural e musical ligado  
a novas correntes de intervenção neste 
domínio, que evidenciam sobretudo a base 
intercultural do nosso passado e promovem 
a inovação a partir da tradição. Vários 
trabalhos editados nos anos recentes –  
e uma colaboração profícua com outros 
artistas e projectos – têm demonstrado  
que amélia Muge é um dos talentos  
fundamentais da música portuguesa.

19 setembro
22h00

danÇas 
oCuLtas e 

orquestra 
fiLarmonia 
das beiras 

desenvolvendo aptidões de execução da 
concertina e novas possibilidades de aborda-
gem, fazendo para ela uma música nova,  
o colectivo danças Ocultas consolidou uma 
estética muito próxima do universo clássico 
da música de câmara, da pequena forma-
ção instrumental, acústica, onde cada 
instrumento desempenha uma função 
musical. a junção com uma Orquestra de 
cordas – a Orquestra Filarmonia das Beiras 
– é natural e vem evidenciar o carácter 
universal da proposta artística: entre o 
passado e o futuro, produzindo sentido,  
em diálogo com a estética contemporânea.
À frente da Orquestra Filarmonia das Beiras 
estará o maestro antónio Vassalo Lourenço, 
profundo conhecedor da música dos danças 
Ocultas e que, segundo artur Fernandes, 
“acarinhou esta iniciativa especial”, onde  
“os arranjos ampliam o que os originais já 
continham, dando novo corpo e dimensão  
às melodias, aos contrapontos e harmonias 
que este grupo de concertinas já explora”. 
Neste concerto, os arranjos orquestrais de 
clássicos dos danças Ocultas são ainda  
uma forma de celebração dos 25 anos que  
o grupo assinala em 2015.

20 setembro

19h00

toques do 
CaramuLo 

a cumprir 15 anos de estrada, os Toques do 
caramulo reinventam-se continuamente, 
fazendo música nova das velhas cantigas  
e levando o público a surpreender-se com o 
repertório esquecido da Serra do caramulo. 
com amplo reconhecimento nacional e 
internacional, este é um espectáculo de 
forte energia musical e interacção com 
 o público, fazendo de cada concerto uma 
grande festa para todas as idades.

todos os dias
 

CanÇão  
de Coimbra

a canção de coimbra é um género musical 
enraízado num folclore urbano, popular e 
académico, de influências regionais e locais, 
tendo na Serenata a sua expressão artística 
mais autêntica. a tradição académica do 
Fado de coimbra, surgido espontaneamente 
entre grupos de estudantes, manteve-se até 
hoje, cantado exclusivamente por homens  
e acompanhado do rigor nas vestes. 
Os grupos de músicos e cantores, envergan-
do o traje académico de calça, batina e 
capa de cor negra que confere solenidade  
ao momento, cantam à noite nas praças e 
ruas da cidade, palco privilegiado da canção 
de coimbra, dedilhando temas conhecidos 
que falam da cidade e da vida dos estudan-
tes ou que acompanham as palavras de 
nomes maiores da poesia portuguesa.

aMÉLia Muge

toques do CaRaMuLo
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No fim-de-semana que marca a 
abertura da temporada, entre 11 e 
13 de Setembro, o TNDM II realiza o 
evento Entrada Livre, onde o público 
terá acesso gratuito a inúmeras 
actividades. São cinco espectáculos 
em estreia mundial nas duas salas 
do teatro e no espaço público à 
volta do edifício, assim como teatro 
para a infância, debates com  
grandes personalidades da vida
pública portuguesa, exposições no 
interior do teatro, músicos e DJs na 
varanda do Largo de S. Domingos,  
a primeira edição da Feira do Livro 
de Teatro organizada pela Livraria 
do TNDM II na Praça do Rossio, lei-
turas públicas em diversos espaços, 
lançamento de livros e uma grande 
homenagem à actriz Eunice Muñoz. 

Entrada Livre é a celebração de  
um novo projecto artístico para o  
D. Maria II e um momento simbólico 
de abertura do edifício ao público, 
aos artistas, à cidade e ao país.  
Não se chama Entrada Livre apenas 
porque os bilhetes são gratuitos 
durante um fim-de-semana.  
O gesto de entrar num teatro nacio-
nal e fruir da criação artística é, 
mais do que um direito ou um dever, 
um gesto de liberdade.

eNtraDa livreeNtraDa livre

Os espectáculos em sala obrigam ao levantamento 
de bilhetes para as sessões do próprio dia. Limite 

de dois bilhetes por pessoa, sujeito à lotação 
disponível. Não se aceitam reservas de lugares. 

Mais informação em: www.teatro-dmaria.pt/ 
pt/calendario/entrada-livre/

eNtRada

  Li
vre

No fim-de-semana 
que marca a aber-

tura da temporada, 
entre 11 e 13 de  

Setembro, o TNDM II 
realiza o evento  
Entrada Livre,  

onde o público terá 
acesso gratuito  

a inúmeras  
actividades.

11, 12 e 13 setembro

entrada  
Livre

teatRo NaCioNaL  

d. MaRia ii

sexta a doMiNgo 

entrada Livre

ParceirO de PrOgraMaçãO
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21h30
tNdM ii, sala estúdio*

CoLeCÇão de amantes
De raquel aNDré

Nos últimos dois anos, foram 73 os encon-
tros em que raquel andré visitou aparta-
mentos com perfeitos desconhecidos, ficcio-
nando aí uma possível intimidade. de cada 
encontro, surgia uma fotografia cujo con-
junto foi dando corpo a uma colecção. em 
Colecção de amantes, estes desconhecidos 
transformam-se em protagonistas do espec-
táculo.

O espectáculo estará em cena até 20 de Setembro, 
integrado no ciclo recém-nascidos.

23h00
Largo de s. domingos

hoW Can We be  
JoyfuL in a WorLd  

fuLL of KnoWLedge,  
de bruno pernadas

coNcerto Na varaNDa

How can we be joyful in a world full of 
knowledge é o mais recente projecto do 
compositor-multi-instrumentista Bruno 
Pernadas. O seu disco de estreia dá vida a 
uma multiplicidade de canções e experiên-
cias sonoras concebidas entre 2008 e 2013.
O disco foi composto e produzido pelo próprio 
e conta com a participação de vários músicos 
do panorama nacional – João correia (TaPe 
JUNk, Julie & The carjackers), afonso cabral 
(You can’t Win charlie Brown), Francisca 
cortesão (Minta & The Brook Trout) ou  
Margarida campelo, para citar alguns.

histórica, cultural e comercial de cada loja e 
das memórias dos seus funcionários, peque-
nas narrativas para cada uma delas. Textos 
de afonso cruz, Joana Bértholo e João Tordo.

21h00
tNdM ii, sala garrett

ifigénia
De tiago roDrigues*

a temporada da Sala garrett abre não 
apenas com uma, mas com três novas peças 
de Tiago rodrigues, com as quais o actual 
director artístico do TNdM ii embarca no 
desafio de reescrever três tragédias gregas,  
a partir da leitura de eurípedes, Sófocles e 
Ésquilo. em Ifigénia, os gregos, estacionados 
na cidade de Áulis, à espera que o vento 
favorável lhes permita navegar para Tróia e 
resgatar Helena, são surpreendidos com um 
terrível oráculo: agamémnon, rei de argos, 
teria que sacrificar a sua filha ifigénia para 
que se voltasse a sentir o sopro capaz de 
mover as velas.

O espectáculo Ifigénia estará, posteriormente,  
em cena de 16 a 20 de Setembro. Agamémnon 

poderá ser visto no dia 12 e entre 23 e 27  
de Setembro. Electra subirá ao palco no dia  
13 e entre 30 de Setembro a 4 de Outubro. 

eNtraDa livre

15h30 — 19h00 
e 30m antes do início do  

espetáculo da sala garrett
tNdM ii, 1.ª ordem 

músiCa no d. maria:  
a CoLeCÇão de 

partituras do tndm ii
exposição

“a relação entre a música e o teatro tem  
sido sempre próxima. desde a antiguidade 
até à actualidade são raros os espectáculos 
teatrais que não contemplem um ou outro 
momento de música. esta música pode 
tomar uma grande variedade de formas 
– toques de trombetas, rufos de tambores, 
canções, danças, etc. – e varia também em 
termos da sua quantidade, desde um único 
breve momento até a totalidade do entrete-
nimento. assim sendo, não deve surpreender 
que o Teatro Nacional d. Maria ii, embora se 
dedique essencialmente ao teatro declama-
do (ao contrário do Teatro Nacional de S. 
carlos), possua na sua Biblioteca/arquivo 
um número elevado de partituras musicais 
(principalmente em manuscrito), provenien-
tes sobretudo de produções realizados no 
próprio Teatro. Nesta exposição – uma pe-
quena mostra das várias centenas de parti-
turas neste espólio – pretende-se chamar a 
atenção do público não só para algumas 
partituras de relevo em termos históricos, 
mas também para alguns aspetos do reper-
tório, assim como para a constituição dos 
conjuntos musicais que interpretaram estas 
partituras e as anotações práticas e ‘de 
fantasia’ que os músicos por vezes escreviam 
nas partituras que usavam. ” 
David Cranmer

16h00 — 19h00
Lojas de comércio tradicional da baixa

teatro das Compras

O Teatro das compras é um convite a desco-
brir a Baixa Pombalina através de um pro-
jecto de criação de espectáculos de pequena 
dimensão em algumas das lojas mais anti-
gas e emblemáticas de Lisboa. Todos os 
anos, essas lojas são inspiração para autores 
portugueses criarem, a partir da identidade 

11 setembro

14h00 — 19h00
Fachada do Palácio da independência

enquanto há LuZ
leituras De textos teatrais  

ao ar livre

dezenas de alunos da eSTc (escola Superior de 
Teatro e cinema), da acT – escola de actores e 
da escola Profissional de Teatro de cascais 
reúnem-se, à sombra das árvores, para sim-
plesmente ler em voz alta até ao pôr-do-sol.

14h00 — 22h00
Fachada tNdM ii,  

Praça d. Pedro iV (Rossio)

feira do Livro de teatro
1.ª eDição

a Livraria do Teatro Nacional d. Maria ii 
organiza a Feira do Livro de Teatro, que se 
realiza no passeio da fachada principal do 
teatro, na Praça do rossio, criando uma 
oportunidade para defender e celebrar o 
esforço que editores, autores e leitores 
fazem para que teatro de qualidade conti-
nue a ser publicado no nosso país.

15h00
sala garrett

os protagonistas
coNversas com políticos  

diversos protagonistas da vida política 
portuguesa aceitaram o desafio de estar no 
palco da Sala garrett para partilhar com o 
público a sua visão mais ampla do mundo, 
do país, da cultura e da vida portuguesa.

eNtraDa livre

iFigÉNia, de tiago RodRigues

RaqueL aNdRÉ
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21h30
tNdM ii, sala estúdio

CoLeCÇão de amantes
De raquel aNDré*

23h00
Largo de s. domingos

dJ aLX & dJ riot
coNcerto Na varaNDa 

Músicos e produtores, esta dupla de dJ 
desdobra-se entre a cooltrain crew (ambos 
são membros da segunda formação), os 
Macacos do chinês (alx) e Buraka Som Siste-
ma (riot). O amor e dedicação de ambos à 
música reflecte-se na energia e musicalida-
de que impõem aos seus sets, funcionando 
quase como se de uma jam de jazz se tra-
tasse. esperar o inesperado, sim, e sempre 
com o sentido apontado à dança. 

13 setembro

11h00
tNdM ii, salão Nobre

é bom mandar?
oficiNa 

Necessária reserva prévia para  
dmendes@teatro-dmaria.pt ou 213 250 838

14h00 — 19h00
Fachada do Palácio da independência

enquanto há LuZ
leituras De textos teatrais  

ao ar livre

14h00 — 20h00
Fachada tNdM ii,  

Praça d. Pedro iV (Rossio)

feira do Livro de teatro
1.ª eDição

eNtraDa livre

agora, que se descobriram os ossos de ricar-
do iii, é o momento perfeito para fazer desen-
terrar a peça Ricardo III (1592) de Shakespea-
re. O autor usa a história de inglaterra e 
conta-nos a subida ao trono mais maquiavé-
lica de que há memória. agora, que continu-
amos a assistir a violentos e sangrentos 
exercícios de poder, é o momento para contar 
esta história; deste ricardo, um rei imprová-
vel, um indivíduo que tudo fez para ascender 
ao poder: matando inimigos, amigos, família, 
mentindo, tecendo incríveis enredos.

O espectáculo Ricardo III estreará a 15 de Outubro 
na Sala garrett do TNdM ii.

15h30 — 19h00
e 30 min antes do início do  
espetáculo da sala garrett

tNdM ii, 1.ª ordem 

músiCa no d. maria:  
a CoLeCÇão de 

partituras do tndm ii
exposição

16h00 — 19h00
Lojas de comércio tradicional da baixa

teatro das Compras
textos De afoNso cruZ, JoaNa 

BértHolo e João torDo

21h00
tNdM ii, sala garrett 

agamémnon
De tiago roDrigues*

10 anos foi o que durou a longa ausência  
de agamémnon, rei de argos, na guerra de 
Tróia. Neste período, clitemnestra coman-
dou os destinos da cidade ao lado de egisto, 
seu amante e velho rival de agamémnon. 
apenas o regresso do antigo rei prometia 
limpar o nevoeiro cerrado que se abateu 
sobre os cidadãos de argos. Porém, clitem-
nestra não esqueceu o sacrifício da filha 
ifigénia. em 10 anos, foi alimentando a sua 
ira contra agamémnon que finalmente 
regressa. esta é a história da sua desventu-
rada festa de boas vindas.

12 setembro

11h00 
tNdM ii, salão Nobre

é bom mandar?
oficiNa 

esta oficina é um convite para nos sentarmos 
à mesa, conversar, discutir, conspirar e 
comer. Não falta uma ementa com pratos 
deliciosos e politicamente apetitosos, através 
dos quais experimentamos formas de gover-
no e personagens directamente saídas de 
todo o mundo e de todos os tempos, como 
aquela que se desloca vagarosamente nas 
malhas do sistema, a tartaruga Burocracia.

Oficina para famílias com crianças a partir dos  
8 anos. a presença de, pelo menos, um adulto 

acompanhante é obrigatória. Necessária reserva 
prévia para dmendes@teatro-dmaria.pt ou 

213 250 838; esta oficina repetirá dias  
13, 19, 20, 26 e 27 de Setembro. 

14h00 — 19h00
Fachada do Palácio da independência

enquanto há LuZ
leituras De textos teatrais  

ao ar livre

14h00 — 22h00
Fachada tNdM ii,  

Praça d. Pedro iV (Rossio)

feira do Livro de teatro
1.ª eDição

15h00
tNdM ii, sala garrett

os protagonistas
coNversas com políticos 

16h30
Palácio da independência

riCardo iii
leitura eNceNaDa com  

Direcção De tóNaN quito*

eNtraDa livre

16h00
tNdM ii, sala garrett

eLeCtra
De tiago roDrigues*

electra nunca perdoou sua mãe, a rainha 
clitemnestra, pelo assassínio do pai,  
agamémnon. reduzida a escravatura e a 
viver nos arrabaldes que circundavam argos, 
electra via na chegada de seu irmão Orestes, 
do qual havia sido separada na infância,  
a última esperança para finalmente saciar  
a sua sede de justiça. Mas o que acontece 
quando, para honrar a morte do pai, um 
filho é levado a tirar a vida à própria mãe? 
No reino de todas as questões, só a vingança 
trará algumas respostas.

16h30
tNdM ii, sala estúdio

CoLeCÇão de amantes
De raquel aNDré*

19h00
tNdM ii, sala garrett

74 euniCes
HomeNagem a euNice muñoZ*

Para assinalar os 74 anos de carreira que 
marcam a estreia da actriz em 1941 no palco 
da Sala garrett, 74 actrizes portuguesas, de 
todas as idades, dizem falas de textos que 
outrora eunice disse neste mesmo palco.
Haverá ainda lugar para o lançamento do 
livro Acima de tudo amar a vida ou Conver-
sas com Eunice Muñoz, de Vítor Pavão dos 
Santos (edição TNdM ii / BdM). 

* Levantamento de bilhetes na bilheteira do TNdM 
ii, a partir das 13h00, para as sessões do próprio 

dia. Limite de dois bilhetes por pessoa, para uma 
actividade à escolha, sujeito à lotação disponível. 

Não se aceitam reservas de lugares.
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flÂNeurflÂNeur

neur  fLâ
Baudelaire definiu o flâneur como 
“alguém que anda pela cidade com 
o objectivo de experimentá-la”.
Na sequência desta definição, o 
conceito de flâneur tem sido utiliza-
do como instrumento para compre-
ender os fenómenos urbanos e a 
modernidade em termos económi-
cos, culturais e históricos. Walter 
Benjamin descreve o flâneur como 
um produto da vida moderna, um 
botânico do asfalto, e a cidade 
como o verdadeiro chão sagrado  
da flanerie.

LaRgo do iNteNdeNte

MeRCado do FoRNo do tijoLo

entrada Livre

11 setembro  
a 5 outubro

fLâneur
novas narrativas

urbanas

Na sequência das dinâmicas do 
século XX, a relação entre as práti-
cas artísticas e o contexto urbano 
constitui-se como uma articulação 
particularmente produtiva  – tal 
como mostram as designadas  
spatial practices que, através de 
diferentes estratégias, problemati-
zam a cidade, estabelecendo o  
artista como um transeunte,  
um caminhante, um flâneur. 

Lisboa – Experimentar A Cidade

“Experimentar” a cidade pode ser 
um exercício filosófico, talvez já não 
com o mesmo sentido do deambular 
pelas ruas do flâneur de 1900 mas 
actualizando-o, numa reinterpreta-
ção de um território que, com o 
tempo, fomos deixando de perceber 
na sua globalidade. 

Cidade europeia, capital centrada 
na periferia, Lisboa é um caso  
repleto de singularidades. Enquanto 
território geográfico e social, um 
case study que é importante anali-
sar e documentar, procurando as 
outras faces da cidade, as suas 
idiossincrasias e singularidades, 
perspectivando o seu futuro.

ParceirO de PrOgraMaçãO

Um projecto de  
arte no espaço  

público que desafia 
artistas a produzi-
rem novas leituras 

sobre a cidade. 
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o bairro
Os workshops e ateliers de fotografia são  
desenvolvidos na zona de intervenção da 
exposição, procurando activar escolas e 
associações numa lógica de envolvimento  
do público local.

Flâneur – Novas Narrativas Urbanas é um 
projecto europeu de arte no espaço público 
que desafia artistas a produzir novas leituras 
sobre a cidade. O trabalho produzido por 
fotógrafos em residência artística em Lisboa 
é apresentado no espaço público através  
da instalação, no Largo do intendente,  
de exposições dos fotógrafos convidados, 
augusto Brázio e  Martina cleary, trazendo 
para a rua o trabalho de artistas, por norma 
destinados às paredes dos museus e das 
galerias. estão ainda programadas diversas 
acções complementares: workshops, ateliers 
de fotografia, acções performativas e a 
exposição “Shared cities” desenvolvida pelo 
centre de cultura contemporània de Barce-
lona (cccB) que apresenta, no Mercado  
do Forno do Tijolo, os trabalhos premiados 
do european Prize for Urban Public Space 
2014, prémio promovido pelo cccB, com  
o apoio da União europeia – culture.

flÂNeurflÂNeur

a Cidade
O trabalho desenvolvido pelos fotógrafos 
convidados tem como âmbito geográfico  
a cidade de Lisboa. Tendo como ponto de 
partida o tema do projecto e trabalhando a 
partir de textos seleccionados, os fotógrafos 
exploram a cidade durante os 15 dias de 
duração das residências artísticas.

FLâNeuR eM haMbuRgo

FLâNeuR eM LoNdRes

Criado e desenvolvido 
pela Procur.arte, 
Flâneur – Novas 
Narrativas Urbanas 
envolve nove cidades 
europeias e tem o 
apoio da EGEAC,  
da CML, da UNESCO 
e da União Europeia.

a praÇa 
O Largo do intendente é a zona de instala-
ção física da exposição. do ponto de vista  
da intervenção, o largo e a zona envolvente 
representam a cidade a uma escala  
diferente. 

a intervenção “Blindwalks” é desenvolvida 
nas proximidades da área de implantação 
da exposição: a partir do Largo do intenden-
te, os intervenientes, de olhos vendados e 
acompanhados por um “protector”,  percor-
rem, sem referências visuais, as proximida-
des em busca de momentos-chave, que 
registam em fotografia.

novas narrativas urbanas

A Procur.arte e as organizações parceiras são responsáveis  
pela selecção e apresentação dos factos e opiniões contidas  
neste documento as quais não são obrigatoriamente as da  

UNESCO e por esse facto não comprometem a Organização.
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25
terça

21h30
Fuso

oBras 
seleccioNaDas
travessa da ermida 

26
quarta

21h30
Fuso

Welcome DriNk 
opeN call

praça do carvão do 
museu da eletricidade

22h00 / 23h15
Fuso

JeaN-fraNçois 
cHougNet

secção competitiva 
portugal

praça do carvão do 
museu da electricidade

27
quiNta

Fuso
fuso-files

carpe Diem arte  
e pesquisa

19h00
a aRte da big baNd

Big BaND  
Do muNicípio  

Da NaZaré
parque da quinta  

das conchas 

22h00
Fuso

programa  
xavier fraNcescHi 

Jardim do museu 
Nacional de arte 

contemporânea – 
museu do chiado

23h15
Fuso

programa  
isaBel alves

Jardim do museu 
Nacional de arte 

contemporânea – 
museu do chiado

28
sexta

Fuso
fuso-files

carpe Diem arte  
e pesquisa

19h30
Noites de VeRão
DaviD maraNHa  

& HeleNa espvall
mNac – museu  

do chiado

21h30
sou do Fado
amélia muge

largo do teatro Nacional 
de são carlos

22h00
Fuso

programa  
fraNçoise parfait

claustro do museu 
Nacional de História 
Natural e da ciência 

23h15
Fuso

programa 
paula lopéZ 
ZamBraNo

claustro do museu 
Nacional de História 
Natural e da ciência 

20
quiNta

19h00
a aRte da big baNd

orquestra 
aNgraJaZZ

Jardim arco do cego

21 
sexta

19h30
Noites de VeRão

JuliNHo Da 
coNcertiNa

mNac – museu do 
chiado

21h30
sou do Fado

raquel tavares
largo do teatro Nacional 

de são carlos

22 
sáBaDo

19h00
CLássiCos Na Rua
alis uBBo eNsemBle

Jardim da família
Jardim de s. Bento 

19h00
KiosquoRaMa

villa HoBo
praça José fontana

20h00
KiosquoRaMa

kiZ
praça José fontana

22h00
Fitas Na Rua

Heróis Do mar
De ferNaNDo garcia

terreiro das missas 

23
DomiNgo

18h00
KiosquoRaMa

villa HoBo
praça José fontana

19h00
KiosquoRaMa

geralD kurDiaN
praça José fontana

22h00
Fitas Na Rua

os amaNtes Do teJo
De HeNri verNeuil

ribeira das Naus 

l isBoa Na rua 2015lisBoa Na rua 2015

agosto
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5
sáBaDo

18h00 – 20h00
ViCeNte

exposições
alessaNDro lupi 
gaBriele seifert 

music / music
rocHus aust 
performaNce

gaBriele seifert 
projecto travessa 

da ermida

19h00
CLássiCos Na Rua
quiNteto De metais

Jardim da amnistia 
internacional
campolide

22h00
Fitas Na Rua

lisBoa: as graNDes 
ciDaDes Do muNDo
De augusto caBrita  
e ferNaNDo lopes

miradouro do 
recolhimento

6
DomiNgo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida 

22h00
Fitas Na Rua

geração feliZ 
De leoNor areal

rua augusta ao arco

7
seguNDa

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

8
terça

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

9
quarta

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

10 
quiNta

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

19h00
a aRte da big baNd

l.u.m.e. – lisBoN 
uNDergrouND  
music eNsemBle

largo de são carlos

11
sexta

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

14h00 – 23h00
eNtRada LiVRe
teatro Nacional  

D. maria ii

21h30
sou do Fado

Jorge ferNaNDo
largo do teatro Nacional 

de são carlos

29
sáBaDo

Fuso
fuso-files

carpe Diem arte  
e pesquisa

19h00
CLássiCos Na Rua
alis uBBo eNsemBle

parque da quinta  
das conchas 

21h30
sou do Fado

kátia guerreiro
largo do teatro Nacional 

de são carlos

22h00
Fitas Na Rua

aqui em lisBoa 
De DeNis côté, 

DomiNga sotomaYor, 
gaBriel aBraNtes, 

marie losier
largo agostinho da silva

22h00
Fuso

programa
miguel palma
Jardim do museu  

Nacional de arte antiga

23h15
Fuso

programa  
alissoN avila
Jardim do museu  

Nacional de arte antiga

30
DomiNgo

Fuso
fuso-files

carpe Diem arte  
e pesquisa

22h00
Fitas Na Rua

aDeus luZ De verão 
De YosHisHige YosHiDa

largo da torre
ao lado do palácio 
Nacional da ajuda

22h00
Fuso

programa  
lori ZippaY

ruínas do museu 
arqueológico do carmo

23h15
Fuso

cerimóNia  
De eNtrega  

Dos prémios  
Da opeN call
ruínas do museu 

arqueológico do carmo

3
quiNta

10h00 – 18h00
ViCeNte

pré-iNauguração
gaBriele seifert

performaNce
goethe-institut portugal

19h00
a aRte da big baNd

tHoNeliNe 
orcHestra

largo da estação  
do rossio

4 
sexta

19h30
Noites de VeRão

Bill kouligas
mNac – museu  

do chiado

21h30
sou do Fado

aNtóNio cHaiNHo
largo do teatro Nacional 

de são carlos

lisBoa Na rua 2015lisBoa Na rua 2015

setembro
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17 
quiNta

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa  

da ermida

19h00
a aRte da big baNd
orquestra De JaZZ 

Do Hot cluB  
De portugal 

ribeira das Naus

18
sexta

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

21h30
Cidade das 
tRadições

amélia muge
parque de Jogos  

1.º de maio

19
sáBaDo

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

19h00
CLássiCos Na Rua

eNsemBle De 
saxofoNes Da 
metropolitaNa
ribeira das Naus 

22h00
Cidade das 
tRadições

DaNças ocultas  
e orquestra 
filarmoNia  
Das Beiras

parque de Jogos  
1.º de maio

22h00
Fitas Na Rua

007, ao serviço  
De sua maJestaDe

De peter HuNt
rossio

20
DomiNgo

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

Cidade das 
tRadições

caNção  
De coimBra

parque de Jogos  
1.º de maio

19h00
oRquestRa 
guLbeNKiaN
orquestra
gulBeNkiaN

praça do município

19h00
Cidade das 
tRadições
toques Do 
caramulo

parque de Jogos  
1.º de maio 

12
sáBaDo

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

11h00 – 23h00
eNtRada LiVRe
teatro Nacional  

D. maria ii

19h00
CLássiCos Na Rua

eNsemBle De  
metais  e Bateria
Jardim do passeio  
dos Heróis do mar

parque tejo

22h00
Fitas Na Rua
alto Bairro
De rui simões

parque polivalente  
santa catarina

13
DomiNgo

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

11h00 – 19h00
eNtRada LiVRe
teatro Nacional  

D. maria ii

22h00
Fitas Na Rua

os coNspiraDores
De JeaN Negulesco
tribunal constitucional

14 
seguNDa

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

15 
terça

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

16
quarta

FLâNeuR
largo do intendente  

mercado do  
forno do tijolo

ViCeNte
projecto travessa 

da ermida

lisBoa Na rua 2015lisBoa Na rua 2015
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1

Carpe diem  
arte e Pesquisa
rua de O Século, 79
Misericórdia

2

goethe-institut 
Portugal
campo Mártires  
da Pátria, 37 
Arroios

3

jardim  
arco do Cego
Avenidas Novas

4

jardim da 
amnistia 
internacional
Campolide

5

jardim  
da Família
Jardim de  
São Bento
Estrela

6

jardim do 
Passeio dos 
heróis do Mar
Parque das Nações

7

Largo agostinho 
da silva
Misericórdia

8

Largo da 
estação  
do Rossio
Largo duque  
do cadaval
Santa Maria Maior

9

Largo da torre
Palácio Nacional 
da ajuda
Ajuda

10

Largo de  
são Carlos
Santa Maria Maior 

11

Largo de  
s. domingos
Santa Maria Maior 

12

Largo do 
intendente
Arroios

13

Mercado do 
Forno do tijolo
Arroios

14

MNaC – Museu  
do Chiado, 
jardim das 
esculturas
r. Serpa Pinto, 4
Santa Maria Maior

15

Miradouro do 
Recolhimento
Beco do  
recolhimento
Santa Maria Maior

16

Museu da 
eletricidade
av. Brasília
Belém

17

Museu  
Nacional  
de arte antiga
r. das Janelas 
Verdes
Estrela

18

Museu Nacional  
de história 
Natural e  
da Ciência
rua da escola  
Politécnica, 56
Santo António

19

Parque de jogos  
1.º de maio 
av. rio de Janeiro
Alvalade

20

Parque da 
quinta das 
Conchas
alameda das  
Linhas de Torres
Lumiar

21

Parque 
Polivalente 
santa Catarina
calçada do  
combro, 82
Misericórdia

22

Praça do 
Município
 Santa Maria Maior

23

Praça  
josé Fontana
Arroios

24

Projecto 
travessa  
da ermida 
Travessa do  
Marta Pinto, 21
Belém

25

Ribeira  
das Naus
Santa Maria Maior

26

Rossio
Santa Maria Maior

27

Rua augusta
Santa Maria Maior

28

Ruínas  
do Museu 
arqueológico  
do Carmo
Largo do carmo
Santa Maria Maior

29

teatro Nacional  
d. Maria ii
Praça dom Pedro iV
Santa Maria Maior

30

terreiro  
das Missas
Belém

31

tribunal 
Constitucional
rua de  
O Século, 111
Misericórdia

locaislocais

santa clara

olivais

marvila

areeiro

alvalade

lumiar

são domingos

de benfica

benfica
campolide

avenidas

novas beato

penha de

frança

são
vicente

santa 

maria

maiormiseri-

córdia

estrelaalcântara

ajuda

belém

campo de

ourique

santo

antónio

arroios

carnide

parque 

das 

nações

1

2

4

3

5

6

7

8

9

10 11

12

13

14 15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 26 27

28 29

30
31
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