egeac apresenta

Lisboa
Por Dentro
5 março a 8 abril

Luminosa e vibrante. Estes são
provavelmente os adjetivos que
mais rapidamente se associam
a Lisboa nos últimos anos.
Mas para lá da luz e do rio, dos
miradouros e dos monumentos,
existe uma outra cidade, mais
introspetiva e até clandestina,
que se esconde dos nossos olhos
e que convidamos a desvendar
no programa Lisboa por Dentro.
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No ano em que Lisboa é capital
Ibero-Americana de Cultura, olhamos para mulheres latino-americanas que se distinguiram em diferentes domínios artísticos, partindo de
uma homenagem a uma em particular: Violeta Parra, cantora, compositora, poeta, artesã, artista plástica e folclorista que, apesar da sua
morte precoce, deixou um enorme
legado à arte e à cultura chilenas.
Deixe para trás a apatia dos meses cinzentos e junte-se a nós neste
itinerário que, ao longo de um mês,
trilha novos caminhos, pela cidade
e pelo pensamento.

Entrar na intimidade da cidade, explorar espaços inesperados através
de diversas propostas culturais que
passam pela música, literatura, teatro, dança, é a nossa proposta para
os meses de março e abril. Abrindo
espaços que estão habitualmente
interditos ao público ou invadindo
áreas já desativadas, pretendemos
explorar o potencial invisível que
está inerente aos recantos que sustentam o quotidiano da cidade, bem
como as tradições e as histórias
que carregam.
Além de visitas guiadas e espetáculos artísticos em locais imprevistos, este programa apresenta no
Dia Internacional da Mulher uma
programação a elas dedicada.

This month we have made it our mission to take a look
at the city’s more intimate side, exploring its hidden
treasures and opening up spaces that are normally
off-limits to the public by holding an array of cultural
events, ranging from music, literature, theatre and
dance to guided tours.
This year Lisbon is the Ibero-American Capital of Culture, so we are turning our attention to Latin American
women who have distinguished themselves in different artistic spheres, starting with a homage to Violeta
Parra, who made a huge mark on Chilean and Latin
American art and culture.
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crianças
O Dia em que o Teatro
é das Crianças
5 março, 11h00 às 18h30
Teatro Maria Matos

Children’s Theatre Day
5 March
11.00–18.30
Age: to be confirmed by the CCE
Free admission (subject to capacity)
through prior withdrawal of ticket on
the same day from 10.30

Uma produção do Teatro Maria Matos. Classificação etária: a classificar pela CCE
Entrada livre (sujeita à lotação), mediante levantamento prévio de bilhete
no próprio dia a partir das 10h30

Uma vez por ano, mudamos as regras e
fazemos do Teatro Maria Matos um espaço
dedicado às famílias e crianças. Recantos
normalmente escondidos são ocupados neste
dia por diferentes propostas e projetos. Com
a ajuda de artistas do teatro e da performance,
mas também da fotografia e das artes visuais,
os corredores, camarins e outros espaços
do Teatro transformam-se também eles em
palcos. Reinventamos a função destes lugares
através da apresentação, reposição e criação de propostas de artistas que com as suas
ideias nos desafiam todos os dias a olhar para
o mundo com outros olhos.

Porque neste dia o teatro é das crianças
e toda a gente sabe que há coisas que só elas
conseguem ver.
No MMCafé, no primeiro piso do Teatro
Maria Matos, há um menu pensado especialmente para os mais novos; no foyer, uma
instalação que sensibiliza para a poluição dos
mares, e oficinas em diversos recantos.
Na zona técnica do palco, encontraremos uma
oficina de tipografia, enquanto no MMCafé
se constroem lentes especiais para ver o mundo de uma forma diferente e nos camarins se
investiga o que é, no fim de contas, o teatro.
Existe ainda a possibilidade de viajar pelo
mundo sem sair da sala de ensaios com o
espetáculo Por esse mundo fora de Márcia
Lança e Nuno Lucas, viajar pela história do
Teatro no espetáculo Daqui Vê-se Melhor com
a ajuda da editora Planeta Tangerina ou ainda
dançar muito ao som das canções escolhidas
pelo radialista Pedro Ramos.

Once a year we change the rules and convert the
Teatro Maria Matos into a space devoted to families
and children. With the help of actors and performance
artists, not to mention professionals from the fields
of photography and the visual arts, the corridors,
dressing rooms and other little-seen parts of the
theatre will be transformed into stages.
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Cantar com sentido
8 março
Cine-Teatro Capitólio
Entrada livre (sujeita à lotação da sala)

No Dia Internacional da Mulher apresentamos a coleção infantojuvenil Antiprincesas,
uma edição da Tinta-da-china e da EGEAC.
Esta coleção de quatro livros, baseados nas
histórias de mulheres latino americanas como
a pintora mexicana Frida Kahlo ou a escritora
brasileira Clarice Lispector, pretende questionar a construção de estereótipos de género
desde a infância.
Em estreia nacional, exibimos uma curta-metragem em stop motion sobre a vida
atribulada da (também Antiprincesa) chilena
Violeta Parra, no âmbito da comemoração
do seu centenário e no ano em que Lisboa
é Capital Ibero-Americana de Cultura.
Segue-se um concerto intimista da multifacetada cantora brasileira Mallu Magalhães.

On International Women’s Day we launch the Antiprincesas book series, present the premiére of the chilean
short film Cantar con Sentido and an intimate show
of the brasilian singer and songwriter Mallu Magalhães.
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8 March
free admission (subject
to capacity)

cantar com sentido
Antiprincesas
Lançamento da
coleção infantojuvenil
Nadia Fink, autoria
Tinta-da-china, edição
18h30

Violeta Parra viajou
pelos lugares mais
remotos do Chile para
recolher e salvar do esquecimento as canções
tradicionais. Aprendeu
sozinha a tocar vários
instrumentos, a pintar
em cartões velhos e a
bordar serapilheira.
Quando foi preciso,
vestiu saias feitas de
cortinados, carregou os
filhos para o trabalho,
e nunca desistiu de cantar as vozes e os sons do
seu povo.

Launch of the Antiprincesas Book Series

Lançada em Portugal pela EGEAC e Editora
Tinta-da-china, a coleção infantojuvenil
Antiprincesas, da autoria da jornalista argentina Nadia Fink, quer dar a conhecer aos mais
novos histórias de mulheres que mesmo não
tendo superpoderes foram superpoderosas
e, sem tiaras, mudaram o mundo.
Violeta Parra é uma das heroínas desta coleção, a par de outras mulheres latino-americanas com vidas extraordinárias, como a pintora
mexicana Frida Kahlo, a escritora brasileira
Clarice Lispector ou a guerrilheira boliviana
Juana Azurduy.

Frida Kahlo pintou as
tristezas e as alegrias da
sua vida com cores alegres. Teve uma perna
defeituosa que nunca
escondeu, e usou a arte
para combater o sofrimento físico. Vestiu-se
de rapaz, inventou um
estilo que nunca mais
se viu, e nos seus desenhos cabiam autorretratos, o México inteiro,
animais, esqueletos e a
luta pelo bem de todos.

Launched in Portugal on International Women’s
Day by the EGEAC and Editora Tinta-da-China,
the Antiprincesas children’s book series, by Argentinian journalist Nadia Fink, is aimed at telling kids the
stories of women who, despite their lack of superpowers,
were superheroes and changed the world without ever
needing to don a tiara – the Chilean singer and composer Violeta Parra, the Mexican painter Frida Kahlo,
the Brazilian writer Clarice Lispector and the Bolivian
guerrilla fighter Juana Azurduy.
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Clarice Lispector foi antiprincesa e anti-escritora, como ela própria
gostava de dizer. Nasceu numa Europa pobre, cresceu num Brasil
pouco progressista, e o
português sempre foi
a sua língua. Dobrou
as palavras, libertou
a mente, ignorou as
regras, e assim escreveu
romances, contos, e
crónicas, com a máquina de escrever ao colo
e os filhos a brincarem
à sua volta. Inventou
coelhos pensadores, a
galinha Laura, um cão
que comia cigarros,
e um mundo onde podia sempre dizer o que
pensava e sentia.
Juana Azurduy percebeu como era difícil
e injusta a vida na
Bolívia, à época um
país ocupado, e não
conseguiu ficar parada.
Vestiu uma saia branca
e um casaco vermelho,
pegou numa espada, e
enfrentou a cavalo as
lutas pela libertação da
América do Sul. Com
os filhos nos braços e
outras amazonas ao seu
lado, tornou-se guerrilheira muito antes de o
exército sequer aceitar
mulheres.

cantar com sentido
Estreia curta-metragem
Cantar com Sentido
Leonardo Beltrán, realizador
Cecilia Toro, direção artística
Chile, 2016
19h00

Première of the short film
Cantar com Sentido
Leonardo Beltrán, director
Cecilia Toro, artistic director
Chile, 2016; 23 mins; M/6

© Cantar com Sentido

23 min; M/6

Cantar com Sentido acompanha Violeta
Parra na sua jornada desde o campo profundo e carente até à Europa antiga e distante.
Percorrendo os momentos cruciais do seu
crescimento como pessoa e artista, esta curta-metragem convida-nos a olhar para a história
de uma mulher que resgatou o folclore de um
país que o esquecia.
Olhando sempre em frente, mesmo na despedida galopante, Violeta Parra correu mundo a mostrar a sua arte, sem nunca desistir,
mesmo com desventuras pelo caminho.
A exibição da curta-metragem é também um
momento simbólico para a cidade: dezenas
de anos depois, o Cine-Teatro Capitólio volta
a ser casa da sétima arte.

Cantar com Sentido covers the key moments
of Violeta Parra’s life, showing her growth as a
person and as an artist. The national première
of the animated short film also marks a symbolic
moment for the city: after having been closed
for dozens of years, the Cine-Teatro Capitólio
will once again open its doors as a house of the
seventh art.
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cantar com sentido
Concerto
Mallu Magalhães
19h30
M/6

Concert

Mallu Magalhães aprendeu a tocar violão
sozinha aos nove anos de idade. Foi da mesma
forma autodidata que se lançou ao banjo,
à gaita, à escaleta, ao piano e ao ukulele.
Com apenas 15 anos, Mallu grava quatro
músicas e disponibiliza-as na internet. Pouco
depois, é convidada para participar num
programa de televisão e o vídeo das suas
surpreendentes interpretações de músicas de
Johnny Cash e de Bob Dylan transformam-na
num fenómeno da internet. Em 2008, grava o
primeiro álbum usando exclusivamente equipamentos vintage.
No ano seguinte, a cantora e compositora
lança o seu segundo trabalho, que traz uma
maior abertura em termos de linguagens musicais. Embora mantendo raízes no folk e no
pop rock, Mallu aproxima-se agora do reggae,
do samba da tropicália e dos ambientes
de música sinfónica.
Três anos depois, Mallu lança o seu terceiro
álbum, Pitanga, cujos singles “Velha e Louca”
e “Sambinha Bom” passam incessantemente
nas rádios.
Em 2014, já radicada em Portugal, Mallu
Magalhães forma a Banda do Mar, com Marcelo
Camelo e com o português Fred Pinto Ferreira.
No ano seguinte, escreve e ilustra um livro para
crianças sobre a importância da amizade. Mallu
justifica de forma cândida esta natureza de
artista multifacetada: “Acho que minha cara de
pau é minha grande arma, meu grande talento.
Saio fazendo. O pior que pode acontecer é ficar
ruim. Assim vou aprendendo tantos ofícios.”
Para 2017, está prometido um novo álbum de
inéditos, que será editado simultaneamente
no Brasil e em Portugal.
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Mallu Magalhães learned to play guitar by
herself at the age of nine. It was in the same way
that she learned the banjo, the bagpipe, the
scale, the piano and the ukulele. At the age of 12,
she began composing songs, most of which were
written in English and soon after became
a popular artist in internet.
With three albums released, Mallu has its roots
in folk and pop rock, but in her recent works has
been approaching to reggae, tropical samba and
symphonic music environments.
For 2017, it is promised a new album of originals, that will be launched simultaneously in
Brazil and Portugal.

Além do seu valor arquitetónico,
o Capitólio foi um dos símbolos
da boémia lisboeta durante
a idade de ouro da revista.

cine-teatro capitólio
Este programa é uma boa oportunidade
para dar a conhecer às novas gerações uma
sala que marcou tantas épocas de Lisboa.
Se recuarmos no tempo, até ao início dos
anos 30 do século passado, aquando da sua
inauguração, o Capitólio era uma das obras
mais relevantes do período do “primeiro
Modernismo”. Projetado pelo arquiteto Luís
Cristino da Silva, surgiu num contexto de
transição e mudança, em que na arquitetura
portuguesa se operou uma rutura com o que
se fazia até então.
O Cine-Teatro Capitólio anunciava-se como
um inovador teatro, music-hall e cinema, com
um salão de espetáculos interior e um cinema ao ar livre, no terraço superior. Situado
no Parque Mayer, era o expoente do movimento moderno e distinguia-se das fachadas
modestas e populares do Variedades ou do
Maria Vitória pelo purismo racionalista com
que reverenciava os modelos da vanguarda
internacional.

Além do seu valor arquitetónico, o Capitólio
era um dos símbolos da boémia lisboeta
durante a idade de ouro da revista. Após o
fim do Estado Novo, o Cine-Teatro continuou
a marcar a movida da capital portuguesa.
Corria o ano de 1976, quando foi lá exibido
(durante semanas a fio e com várias sessões
diárias quase sempre esgotadas) o mítico filme “Garganta Funda”, sucesso que atestava
o interesse do público lisboeta pelo que anteriormente lhe tinha sido proibido e que veio
a determinar uma mudança de rumo na programação da sala.
A casa foi sendo um espelho dos tempos
que se viviam: no início dos anos 80, acompanhando o excesso que viria a caraterizar
a década, vê o último piso transformado no
Roller Magic, um misto de discoteca e ringue
de patinagem.
Foi também nessa década que o Capitólio
foi classificado como Imóvel de Interesse
Público, embora tenha fechado alguns anos
depois. Já em 2009, a Câmara Municipal de
Lisboa aprovou por unanimidade a atribuição
do nome do ator Raul Solnado ao Cine-Teatro
Capitólio.
Após vários anos fechado e depois de uma
profunda requalificação, o Capitólio voltou
a abrir as suas icónicas portas ao público
no final do ano passado.

The Cine-Teatro Capitólio was heralded as an innovative new theatre, music hall and cinema, featuring an
indoor stage and an open-air cinema on the upper terrace. Located in the Parque Mayer, it was an example of
modernist architecture and its rationalist purism set it
apart from more sober, traditional façades of the Variedades or Maria Vitória theatres, instead drawing upon
models advocated by the international avant garde.
In addition to its architectural prestige, the Capitólio
was one of the symbols of Bohemian Lisbon during the
golden age of the Portuguese vaudeville . Having been
closed for many years and following extensive upgrading, the Capitólio reopened its iconic doors to the public
at the end of last year.

11

música
Canta Violeta Parra
Programa de Rádio
Antena 1 com
Ana Sofia Carvalheda
7, 14, 21 e 28 março
e 4 abril, 15h00 às 16h00

Radio programme
on Antena 1 (FM 95.7)
with Ana Sofia Carvalheda
7, 14, 21 and 28 March and 4 April

FM 95.7

Concerto
no Capitólio
Com Aline Frazão,
Lula Pena, Mísia,
Rita Redshoes
e Señoritas
8 abril, 21h30

Concert at the Capitólio
Featuring Aline Frazão, Lula Pena,
Mísia, Rita Redshoes and Señoritas
8 April 21.30
Free admission (subject to capacity)
M/6

Entrada livre (sujeita à lotação da sala)
M/6
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música
No Lisboa por Dentro, reinventamos semanalmente ao longo de um mês o programa
de rádio Canta Violeta Parra, nas tardes da
Antena 1. Tal como no programa original
transmitido na rádio chilena nos anos 50, a
música ao vivo será uma constante durante
os programas, onde as artistas Aline Frazão,
Lula Pena, Mísia, Rita Redshoes e a dupla
Señoritas (Mitó Mendes e Sandra Baptista)
irão interpretar os temas mais emblemáticos
de Violeta Parra.
Inspiradas pela vida cheia de Parra, seis
cantoras e compositoras portuguesas sobem
ao palco do Capitólio no dia 8 de abril para um
concerto de homenagem, com direção musical de Francisco Rebelo. Une-as a palavra,
a música e um modo de ser artista e mulher
que ultrapassa estilos, tempo e barreiras
geográficas.

As part of Lisboa por Dentro, the radio programme
Canta Violeta Parra will be broadcasted weekly for
a month on Antena 1. On the programme the artists
Aline Frazão, Lula Pena, Mísia, Rita Redshoes and the
Señoritas duo (Mitó Mendes and Sandra Baptista) will
perform the most iconic songs by the Chilean singer
live, culminating in a concert to commemorate her
on 8 April.

Aline Frazão

Aline Frazão é um dos
nomes mais sonantes
da nova geração de
músicos angolanos.
Cantora, compositora,
guitarrista e produtora,
nasceu em Luanda, em
1988. Além do trabalho
musical, Aline assina
uma crónica semanal
no jornal Rede Angola,
onde dá largas ao seu
emprenho social
e político.
No final de 2015, lançou
“Insular”, o seu terceiro
disco de originais.
Gravado na pequena
ilha escocesa de Jura,
“Insular” conta com a
produção do britânico
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Giles Perring e com a
participação do guitarrista Pedro Geraldes
(dos Linda Martini).
Neste trabalho, apresenta novas parcerias com
a poetisa angolana Ana
Paula Tavares e a rapper
portuguesa Capicua,
bem como uma versão
de “Susana”, de Rosita
Palma, com a participação especial de Toty
Sa’Med. Destaca-se ainda o tema “O Homem
que Queria Um Barco”
baseado n’ “O Conto
da Ilha Desconhecida”
da autoria de José
Saramago.

música
Mísia nasceu na cidade
do Porto, onde viveu até
à adolescência tardia,
durante a qual por vezes
canta como amadora
nas casas de fado. Por
volta dos 20 anos, por
motivos familiares
muda-se para Barcelona e depois de vários
trabalhos – canção,
dança, music hall, televisão - em 1991 decide
regressar a Portugal (e
a Lisboa) para construir
um repertório próprio.
Começa a conquistar
o seu lugar no fado no
início dos anos 90, num
momento pouco propício, em que o género
não gozava do prestígio
cultural e comercial de
que agora dispõe.

Lula Pena

Lula Pena é uma cantora,
guitarrista, compositora
e intérprete portuguesa
que lançou em janeiro o
seu novo disco “Archivo
Pittoresco”, pela editora
belga Crammed Discs.
A artista portuguesa
apresenta uma original
abordagem à canção
popular global, que
entretece tantas tradições de música, som
e poesia.
Tendo desenvolvido um
estilo próprio a tocar
a guitarra que prende
a atenção, acompanhado pelo trovar de línguas
latinas e seus perfumes,
sotaques, inquietações
e esperanças, Lula Pena

assume a vocação para
escolher, compor e justapor um repertório
que foi aprimorando
ao longo do tempo.
Seja a musicar letras
e poemas de escritores
como Manos Hadjidakis, o surrealista Belga
Scutenaire ou outras
escritas pelo seu próprio
punho, seja oferecendo
novas roupagens a música de autores populares (e outros menos
celebrados), é possível
ouvir Lula cantar em
português, francês,
inglês, espanhol, grego
e italiano, com a maior
liberdade e consequência do mundo.
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Mísia

A Mísia, pioneira e
espírito livre, coube-lhe abrir o seu próprio
caminho.
Ao longo da sua carreira, cantou nos palcos de
maior prestígio internacional, recebeu elogios
na imprensa estrangeira
e é uma das cantoras
portuguesas que desperta maior culto além-fronteiras, pela celebração dos sentimentos
intemporais e universais
que a sua música invoca.
25 anos depois da edição
do primeiro disco, a
história de Mísia faz-se
de uma mão-cheia de
grandes álbuns e de
concertos memoráveis
um pouco por todo
o mundo.

música
Señoritas é o novo projeto de Mitó Mendes (A
Naifa) e Sandra Baptista
(A Naifa / Sitiados). Em
2015, as Señoritas criam
uma nova identidade,
partilhando o gosto
comum de ensaiar, compor e tocar juntas. Desta
vontade, nasceu um
conjunto de canções que
querem partilhar com
o público. São canções
que giram em torno de
um universo feminino,
tendencialmente urbano. Com uma atmosfera
densa feminina e bem
portuguesa, numa abor-

Rita Redshoes

Rita Redshoes iniciou
a sua carreira como
baterista num grupo de
teatro de escola, tendo
já passado por inúmeros projetos musicais
como autora e intérprete, onde tocou muitos
instrumentos e gravou
vários discos.
Tem colaborado em inúmeras bandas sonoras
para teatro e cinema,
tendo algumas sido premiadas e dado origem
a álbuns.
Foi aliás o documentário
“Portugueses no Soho”,
de Ana Ventura Miranda que a levou a tocar
recentemente no mítico
Joe’s Pub, em Nova
Iorque e a apresentar,

também na big apple,
mas no MoMA, a banda
sonora original do filme.
Em 2016, Rita Redshoes
rumou a Berlim, onde
gravou o seu quarto
álbum de estúdio.
“Her”, o seu novo
registo discográfico tem
produção de Victor Van
Vugt, que tem no curriculum álbuns de estrelas
como Nick Cave. Para
além de ser o álbum em
que a artista tocou mais
instrumentos (piano,
omnichord, teclados e
guitarra acústica) é também o trabalho em que
Rita Redshoes escreve
e interpreta a solo e pela
primeira vez três temas
em português.

15

Señoritas

dagem singular, canta-se a vida, mas de uma
forma crua e direta.
As músicas, todas originais, são da autoria da
própria banda e as exceções estão enquadradas
no mesmo imaginário.
Uma voz, uma guitarra,
um baixo e um acordeão, este novo projeto,
apoia-se em sets de programações que realçam
a crueza e nudez
da linguagem musical.
“Acho que é meu dever
não gostar” é o nome
do disco de estreia.
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© Pitu Saá

violeta parra
Apesar do seu desaparecimento precoce,
o legado de Violeta Parra é inestimável para
a cultura latino-americana.
Cantora e violonista desde a infância,
Violeta começou a sua carreira musical aos
15 anos, após a morte do pai. Nessa altura,
deixou a casa da mãe no interior do Chile e foi
morar em Santiago, com o irmão Nicanor, que
estudava na capital. Mas foi com a irmã Hilda
que formou a dupla Las Hermanas Parra, com
um repertório focado na música folclórica. As
canções rapidamente se tornaram a sua forma
de vida e foram elas que lhe trouxeram sucesso, como compositora e folclorista.
Em 1953, ano em que Violeta já tinha lançado os primeiros álbuns da sua carreira a
solo, a música tradicional chilena viveu um
período áureo de resgate e valorização. Parra
embrenhou-se numa viagem pelo país com o
propósito de mapear ritmos, danças e canções
populares, da qual resultou um espólio
de cerca de três mil canções tradicionais.

Em consequência, conduziu na rádio o
programa Canta Violeta Parra, onde divulga
a música tradicional chilena. O trabalho de
Violeta não era imparcial. A cantora assumiu
uma posição de defesa do património musical
que a colocaria na frente do movimento
da nueva canción, na década seguinte.
No início dos anos 60, Violeta viajou pela
Europa e viveu em Genebra, na Suíça. Foi acidentalmente que descobriu o seu talento para
as artes plásticas, mas tornou-se na primeira
artista latino-americana a ter uma exposição
individual no Museu do Louvre, em Paris.
Em 1965, quando o seu terceiro casamento
com o músico suíço Gilbert Favre chegou ao
fim, voltou ao Chile a tempo de abrir com os
filhos Ángel e Isabel um bar/ centro cultural,
onde o público podia beber vinho e ouvir
música ao vivo.
O ambiente que lá vivia estimulou-a
a compor novamente, agora para os filhos
que começavam as suas carreiras musicais.
Ali, Parra contactou com cancioneiros como
Víctor Jara (então namorado da sua filha
Isabel), Rolando Alarcón e Patrício Manns.
No entanto, a depressão provocada pela perda
de uma filha de poucos meses e a desilusão com
o afastamento do marido levaram Violeta a pôr
fim à sua vida em 1967, com apenas 49 anos.

Despite her early demise, Violeta Parra made a remarkable imprint on Latin American culture. A singer and
violinist from childhood, she dedicated much of her
life to mapping out folk rhythms, dances and songs,
resulting in a legacy of around three thousand traditional songs. Her songs soon became her livelihood and
brought her success as a composer and folklorist. Yet
Parra’s work was not completely apolitical. The singer
undertook to defend Chile’s musical heritage, putting
her at the forefront of the nueva canción movement
in the 1960s.
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visitas guiadas
Ao longo de um mês, abrimos portas que
habitualmente estão fechadas ao público
através de um conjunto de visitas guiadas.
Os locais que selecionamos têm todos a
particularidade de aliarem o interesse patrimonial a uma componente funcional que
é invisível no quotidiano.
Estruturas que fazem já parte da arqueologia da cidade – como as Galerias Romanas ou
os túneis do Aqueduto das Águas Livres – até
às Galerias Técnicas do Parque das Nações,
símbolo de uma cidade moderna e eficiente,
passando pelas áreas do Aeroporto Humberto
Delgado que não estão acessíveis ao passageiro comum.

energia, gestão e planeamento urbano, numa
visita que desperta o interesse de quem queira
aprofundar conhecimentos técnicos ou seja
simplesmente curioso pela Lisboa que
se esconde abaixo do nível do chão.
Condições de participação:
M/16 anos
Lotação de 10 pessoas por visita
Inscrição prévia através do e-mail
visitaslisboadentro@egeac.pt
Percurso não recomendável a pessoas com claustrofobia
e com dificuldades de visão ou locomoção.

Aeroporto
Humberto Delgado
10, 11, 17 e 18 março,
10h00

Duração da visita: cerca de 2h
Visitas em português sujeitas a inscrição prévia.

Galeria Técnica do
Parque das Nações
Alameda dos Oceanos,
entre a Rua do Mar Vermelho
e a Rua do Mar da China
9, 16 e 23 março,
11h00, 11h30 e 12h00
Duração da visita: cerca de 30 min
Visitas em português sujeitas a inscrição prévia.

Esta é uma oportunidade para desvendar
uma das mais relevantes infraestruturas
urbanas instalada no subsolo, que foi construída aquando da Exposição Mundial de
1998 (que no próximo ano assinala o 20.º aniversário), tendo em vista não só alojar a estrutura principal dos vários sistemas de serviços
necessários na altura, mas também o progressivo desenvolvimento do Parque das Nações.
Um local relevante em matéria de ambiente,

É tempo de ultrapassar as hesitações, pegar
na agenda e marcar a viagem. Desta vez, a partida e o destino são coincidentes: o Aeroporto
de Lisboa. Embarque num sistema complexo,
percorra espaços inacessíveis, explorando
cada uma das atividades do mundo aeroportuário. Uma desculpa para ver aquilo que
se esconde por trás da azáfama do aeroporto,
tanto no circuito dos passageiros como no palco das operações, e descobrir o que está para
lá do lufa-lufa das partidas e chegadas. Depois
desta visita, temos a certeza que não voltará
a olhar para o Aeroporto da mesma maneira.
Condições de participação:
M/16
Lotação de 20 pessoas por visita
Não há acesso para pessoas de mobilidade reduzida
Inscrição prévia até 10 dias antes da visita
através do e-mail visitaslisboadentro@egeac.pt
(nome e fotocópia do cartão de cidadão)
Não é permitida a captação de imagens sem autorização prévia.
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visitas guiadas
Reservatório da Patriarcal
Jardim do Príncipe Real
à Rua de “O Século”
30 março, 15h00 e 16h00
31 março, 18h00, 19h00 e 20h00
1 abril, 18h00, 19h00 e 20h00
Duração da visita: cerca de 45 min
Percurso: 300 metros
Visitas sujeitas a inscrição prévia.

Do Reservatório Patriarcal (Jardim do
Príncipe Real) à Rua do Século, fazemos uma
parte do longo percurso subterrâneo da água
que era transportada até à cidade de Lisboa
pelo Aqueduto das Águas Livres e conduzida
através de uma rede de galerias subterrâneas.
Uma obra de engenharia admirável da Lisboa
de outros tempos, escondida sob passeios,
ruas, casas e jardins: a teia de túneis que
distribuíam água pelos chafarizes, palácios,
conventos, hospitais, quartéis e outros locais
(públicos e particulares) e que, até finais
do século XIX, foram o único meio de abastecimento hidráulico na cidade.
Condições de participação:
M/6
Lotação de 25 pessoas por visita
Inscrições através do telefone 218 100215
(Museu da Água), até ao dia anterior à visita
Percurso não recomendável a pessoas com
claustrofobia e com dificuldades de visão ou locomoção.
Recomenda-se a utilização de calçado confortável,
fechado e antiderrapante.

Lisboa Subterrânea
Galerias Romanas
da Rua da Prata
6, 7 e 8 abril, 10h00 às 19h00
Duração da visita: cerca de 25 min
Visitas sujeitas a inscrição prévia.

Usufrua desta rara ocasião para visitar
as Galerias Romanas de Lisboa, datadas
do início do século I e que são abertas
ao público apenas duas vezes por ano.
Recuamos ao império romano, palmilhando
a estrutura que foi descoberta no subsolo
da Baixa de Lisboa na sequência do terramoto
de 1755, e que tem sido objeto, ao longo do
tempo, de múltiplas interpretações quanto
à sua função original.
Atualmente, teses quase unânimes avançam a possibilidade destas galerias romanas
terem sido um criptopórtico, solução arquitetónica que criava, numa zona de declive
e pouca estabilidade geológica, uma plataforma horizontal de suporte à construção
de edifícios de grande dimensão, normalmente públicos.
Condições de participação:
Não há limitação etária
Lotação de 25 pessoas por visita, 4 por hora
Inscrição/reserva e levantamento de convite – a partir de
12 de março, máximo de 2 entradas por registo e sujeitas à
disponibilidade, no Serviço Educativo do Museu de Lisboa:
servicoeducativo@museudelisboa.pt ou 217 513 256
Pessoas com mobilidade reduzida devem contactar
o Serviço Educativo do Museu de Lisboa.
Recomenda-se a utilização de calçado confortável.
Aconselha-se a chegada 15 minutos antes da hora da visita.
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guided tours
Patriarcal Reservoir (Jardim do Príncipe Real) to the Rua de “O Século”
30 March at 15.00 and 16.00
31 March at 18.00, 19.00 and 20.00
1 April at 18.00, 19.00 and 20.00
For a month, we will be opening doors that are normally closed to the public, providing a series of guided
tours. The venues for these tours range from structures
that are already part of the city’s archaeological heritage, such as the Roman Galleries and the tunnels of the
Aqueduto das Águas Livres, to the Technical Tunnel of
the Parque das Nações, a symbol of a modern, efficient
city, and areas of Lisbon Airport that are normally
off-limits to general passengers.

Discover a remarkable feat of engineering from a bygone age: the web
of tunnels that distributed water
to the fountains, palaces, convents,
hospitals, barracks and other sites
of Lisbon. Up until the late 19th
century, these were the only means
of water supply in the city.
Tour duration: approx. 45 mins
Route length: 300 metres
Tours subject to prior registration.
Conditions:
Age 6 and over; Capacity: 25 people per group;
Registration: by telephone on 218 100215
(Museu da Água) up to the day before the tour;
The tour is not recommended for people with
claustrophobia or those with impaired sight or
reduced mobility.; Visitors are advised to wear
comfortable footwear with a good grip.

The Technical Tunnel
of the Parque das Nações
Alameda dos Oceanos, between the
Rua do Mar Vermelho and the Rua
do Mar da China
9, 16 and 23 March
11.00, 11.30 and 12.00
A chance to discover one of the most
important parts of Lisbon’s urban
infrastructure, in this instance
located underground. This is a key
site in terms of the environment,
energy and urban management
and planning, and a glimpse
of Lisbon below ground level.
Tour duration: approx. 30 mins
Guided tours in Portuguese, subject to prior
registration.
Conditions:
Age 16 and over; Capacity for 10 people
per tour; Prior registration by email to
visitaslisboadentro@egeac.pt; Visits are
not recommended for those who are
claustrophobic or have impaired sight
or restricted mobility.

Humberto Delgado Airport
10, 11, 17 and 18 March
10.00

Underground Lisbon – the Roman
Galleries of the Rua da Prata
6, 7 and 8 April from 10.00 to 19.00

A chance to get a behind-the-scenes
glimpse of the airport, both in the
passenger zone and in the operational area, and discover what lies
beyond the hustle and bustle
of arrivals and departures.

Let’s take a look back at the time
of the Roman Empire and tread the
floors of a structure that was uncovered beneath Lisbon’s Baixa district
following the 1755 earthquake and
the subsequent reconstruction of
the city, and which, over time, has
been the object of many interpretations as to its original function.

Tour duration: approx. 2 hours
Tours in Portuguese, subject to prior
registration.
Conditions:
16 years and over
Capacity for 20 people per tour
No access for those with reduced mobility
Prior registration up to 10 days before the tour
(name and photocopy of citizenship card)
by email to visitaslisboadentro@egeac.pt
Photographs are not permitted unless prior
authorisation has been granted.
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Tour duration: approx. 25 mins
Tours subject to prior registration.
Conditions:
No age limit; Capacity: 25 people per group,
4 groups per hour; Registration/booking and
issuing of invitations from 12 March, with
a maximum of 2 entries per registration,
subject to availability, via the Educational
Outreach Service of the Museu de Lisboa:
servicoeducativo@museudelisboa.pt or 217
513 256; People with restricted mobility should
contact the Educational Outreach Service
of the Museu de Lisboa.; Comfortable footwear
is recommended for visitors.; You are advised
to arrive 15 minutes before the start of the tour.

dança
Ciranda
12 e 19 março, 19h00
Mercado de Santa Clara

12 and 19 March
19.00
free admission (subject to space)
M/6

Entrada livre (sujeita à lotação da sala)
M/6

Quem disse que os mercados são só para
comprar e vender? No Mercado de Santa Clara
também se dança!
Partindo das danças e cantares tradicionais
portugueses, levamos ao Mercado um espetáculo que faz uma ponte entre o tradicional
e o contemporâneo, entre o popular e o erudito: a Ciranda.
Ciranda é uma dança comunitária, para
todas as idades e sem limite de participantes.
Começa com uma roda pequena que vai crescendo, à medida que as pessoas vão entrando,
abrindo o círculo e mãos nas mãos com quem
já dança.

Simultaneamente, uma orquestra de câmara e músicos convidados interpretam canções
tradicionais portuguesas, numa viagem pelo
país de lés-a-lés, com paragens no Minho,
em Trás-os-Montes, nas Beiras, no Ribatejo
e Alentejo. Cabe Portugal inteiro no Mercado
de Santa Clara, um edifício datado de 1877 e situado num terreno que testemunhou momentos decisivos da história de Lisboa.
Tragam a família, venham cirandar e aproveitem para olhar com outros olhos para um
conjunto de edifícios que, num raio de alguns
metros, contam inúmeras histórias da cidade.
Uma produção da Ideias do Século Associação
Apoios: Clube Tap de Portugal, Junta de Freguesia
de São Vicente e Páteo de Alfama

Who says that markets are just places for buying and
selling things? The Mercado de Santa Clara is for dancing too! We are holding a show in the market that is
based on traditional Portuguese songs and dances and
spans the gulf between the traditional and the contemporary, between folk and highbrow. The Ciranda
is a dance for the whole community, involving people
of all ages and without any limit on the number
of participants.
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o campo de santa clara
O Campo de Santa Clara, onde se situa
o Mercado, era um terreno baldio quando
D. Afonso Henriques ali acampou com as
suas tropas, enquanto preparava a conquista
de Lisboa com a ajuda dos cruzados, tendo
prometido a São Vicente mandar erguer um
mosteiro nesse local se saísse vitorioso
na conquista.
Muito tempo (e muitas histórias) mais tarde,
no século XIII, foi ali construído o Convento
de Santa Clara. As religiosas do Convento
dedicavam-se intensamente a atividades
culturais e culinárias, tendo até despertado
o interesse da corte de D. Manuel I pelo local.
Mas a animada vida do Convento viria a
terminar de forma abrupta uns séculos mais
tarde, com o terramoto de 1755, que o destruiu
completamente.

No entanto, muitos outros edifícios de
diferentes épocas resistem ainda no Campo
de Santa Clara, o que faz dele um lugar que
merece ser visitado: a igreja e mosteiro
de São Vicente de Fora, a Igreja de Santa
Engrácia (ou Panteão Nacional), o Palácio
dos Condes de Resende (fase inicial séc. XVI,
usado como Casão Militar), o Palácio dos
Marqueses do Lavradio (séc. XVIII, onde funcionam os Tribunais Militares), o Palácio Sinel
de Cordes (séc. XVIII), o Palácio dos Condes
de Barbacena (séc. XVIII, Messe dos Oficiais
do Exército), o Hospital da Marinha,
o Conventinho do Desagravo (séc. XVIII)
e a Fundição de Cima (onde foi feita a estátua
equestre de D. José I).

The Campo de Santa Clara, where the market is located, was a vacant plot when King Afonso I of Portugal
set up camp there with his troops to prepare for the
conquest of Lisbon, with the help of the crusaders, having promised St Vincent that he would have a monastery built on that spot if he returned victorious from the
battle. Many years (and many other happenings) later,
the Monastery of Santa Clara was built there in the 13th
century. However, the hustle and bustle of the monastery ended abruptly when the earthquake struck in
1755, completely destroying it. Nonetheless, many other
buildings from different eras still stand in the Campo
de Santa Clara, making it well worth a visit.
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teatro
Kaleider – The Money
23 a 26 março
23 e 24 março – sessão única às 21h30
25 março – primeira sessão às 17h30 / segunda sessão às 21h30
26 março – primeira sessão às 15h00 / segunda sessão às 18h30

Paços do Concelho
Sala de Sessões Públicas
da Câmara Municipal de Lisboa

Duração: 1h30 (aprox.); Classificação etária: a classificar pela CCE

© Steve Tanner

É possível reservar na bilheteira do Teatro Maria Matos. Bilhetes à venda no local.
10€ (preço único para Testemunha Silenciosa) e 5€ (preço mínimo para Jogador)
Pagamento em dinheiro.
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teatro
Já imaginou fazer parte de uma performance teatral na sala das sessões públicas
dos Paços do Concelho? Em The Money
[O Dinheiro] é isso que irá acontecer. Tratase de um jogo teatral, onde todos participam e pode optar por um de dois papéis
–Testemunha Silenciosa ou Jogador, este
último ajudando a decidir que destino dar
a um determinado montante: as receitas de
bilheteira do próprio espetáculo.
Num tempo limitado, os jogadores devem
chegar a um acordo sobre como utilizar
o dinheiro disponível. Se não conseguirem,
o dinheiro transita para o próximo jogo.
Cada sessão é única, uma vez que em cada
grupo surgem dinâmicas variadas e serão
tomadas diferentes decisões.
O cenário é bastante invulgar: nada mais,
nada menos que o Salão Nobre dos Paços do
Concelho da Câmara Municipal de Lisboa, habitualmente palco de sessões onde resoluções
efetivas sobre a gestão da coisa pública são
tomadas. A gravitas do próprio espaço, decorado de forma exuberante, contribui para que
esta seja uma experiência singular e imersiva.
O resultado pode ser tão tenso como um
thriller ou tão ridículo como uma farsa, mas
ficam as perguntas: existem realmente valores acerca dos quais podemos concordar?
Qual a coisa mais interessante que podemos
fazer juntos e que não conseguiríamos fazer
separados?

23 and 24 March – single
session at 21.30
25 March – first session
at 17.30 / second session
at 21.30
26 March – first session
at 15.00 / second session
at 18.30

A drama-based game in which the audience becomes
the cast and members of the public can take on one
of two roles, the Silent Witness or the Player, the latter
of whom gets to decide where the revenue from the ticket
sales for the very show should go. The setting is highly
unusual: the great hall of the Council Chambers
at Lisbon City Hall, where major decisions about
the management of public matters are made.

No âmbito da rede House on
Fire com o apoio do Programa
Cultura da União Europeia.
Uma produção do Maria Matos
Teatro Municipal.
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Duration: 1h30 (approx.)
Age: to be determined by
the CCE
Tickets can be booked at the
box office of the Teatro Maria
Matos. Tickets on sale at the
venue. €10 (set price for the
Silent Witness role) and €5
(minimum price for the Player
role) Payment in cash only.

mais cá dentro…
A Lisboa que
teria sido
Museu de Lisboa –
Palácio Pimenta
Até 16 junho

10h às 18h (última entrada às 17h30)
terça a domingo

Nesta exposição são mostrados
projetos, maquetas, desenhos
e propostas apresentadas para
Lisboa, desde os séculos XVI até
ao XX, mas que nunca chegaram
a ser realizados. Apresenta cerca
de 200 peças de projetos urbanísticos e arquitetónicos que não
chegaram a ser concretizados.
O Núcleo-sede do Museu de
Lisboa está instalado no Palácio
Pimenta, um palácio de veraneio
da primeira metade do século
XVIII, enquadrado pelo que
resta de uma antiga quinta senhorial. Mandado construir por
Diogo de Sousa Mexia, figura de
relevo dos reinados de D. Pedro
II e D. João V, foi edificado entre
1734 e 1746, desconhecendo-se
a autoria do edifício.
Na exposição permanente do
núcleo do Palácio Pimenta é
possível perceber a evolução
da cidade, desde a ocupação
do território durante a pré-história até ao início do séc. XX.

Ciclo de Tertúlias
Vidas Prisionáveis
Museu do Aljube
8 março

16h
Conversa com Margarida Tengarrinha,
conduzida por Ana Aranha

Vidas Prisionáveis é um programa que recolhe os depoimentos
de ex-prisioneiros políticos
e de resistentes à ditadura.

Visita Orientada
Museu do Aljube
11 março

15h às 17h
Visitas orientadas por Judite Álvares

O Museu do Aljube é dedicado
à memória do combate à ditadura e da resistência em prol
da liberdade e da democracia.
Pretende dar a conhecer o
silêncio em que todo um povo foi
mergulhado, resgatando-o para
ensinamento dos mais novos.
Visita sujeita a marcação para
museudoaljube@cm-lisboa.pt/
21 8172400

3€ inclui entrada em todos os espaços
do Museu de Lisboa – Palácio Pimenta
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Um Mundo
de Histórias
Museu da Marioneta
18 março
Um percurso pelo museu que
convida pais e filhos a explorar as
histórias e os segredos que cada
marioneta esconde. Um mundo
cheio de histórias por desvendar:
preparados para as descobrir?
Iremos percorrer a história desta
fascinante forma de arte através do mundo, apresentando os
diferentes tipos de marionetas e
as diversas abordagens que elas
permitem, com especial relevo
para a marioneta portuguesa.
O Museu da Marioneta está
instalado no Convento das
Bernardas, sendo o primeiro
(e único) espaço museológico
inteiramente dedicado à interpretação e divulgação da história
da marioneta e difusão do teatro
de marionetas, no panorama
nacional.
Visita em família, + 4 anos, 3€
sujeito a marcação prévia

mais cá dentro…
Feira do Livro
de Poesia
Casa Fernando Pessoa
e Jardim da Parada
17 a 21 março
going deeper …
No mês da poesia, a Casa Fernando Pessoa junta-se à Junta
de Freguesia de Campo de Ourique e à Livraria Ler e trazem
os livros ao Jardim da Parada,
em mais uma edição da Feira
do Livro de Poesia.
Fora das prateleiras e ao alcance
dos seus leitores, os livros de
poesia fazem por estes dias do
bairro de Campo de Ourique um
lugar para leitura de poemas,
oficinas para crianças, música,
escolhas e encontros.

Fixando breve
o momento
Casa Fernando Pessoa
7 e 8 abril
7 abril, 18h30
Mesa-redonda
8 abril, 18h30
Leituras com sonoplastia ao vivo,
com autores e convidados

Em abril, a Casa Fernando Pessoa recebe a primeira de três partes de um programa de leituras
e mesas-redondas sobre poema
e crónica. Com escritores ibero-americanos fala-se e le-se sobre
passado e presente, a partir
da crónica.
Com Alberto Salcedo Ramos (Colômbia),
Lydia Cacho (México), Rui Cardoso
Martins (Portugal) e moderação de
Raquel Ribeiro (Portugal)

The Lisbon that could have been
Until 16 June
Museu de Lisboa – Palácio Pimenta
This exhibition reveals designs,
models, drawings and proposals for
Lisbon that were presented from the
16th to the 20th century, but were
never executed in real life. The exhibition comprises around 200 pieces
from urban planning and architectural projects that were ultimately
never realised.
The exhibition runs from 10.00 to 18.00
(last entry 17.30) from Tuesday to Sunday
until 25 June; €3, including admission to
all areas of the Museu de Lisboa – Palácio
Pimenta

Guided tour of the Museu do Aljube
11 March
Museu do Aljube
Every month the Museu do Aljube
– Resistance and Freedom offers
guided tours of the permanent exhibition, aimed at the general public,
by prior appointment with its
Educational Outreach Service. The
aim is to reveal the collective silence
imposed upon a whole people, ensuring that this period of history is
not lost to those who are too young
to have experienced it.
15.00–17.00 | Guided tours given
by Judite Álvares; Tours subject to
reservation via museudoaljube@cmlisboa.pt/ or tel. 21 8172400
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A World of Stories
18 March
Museu da Marioneta
This tour of the museum gives
parents and children the chance to
explore the stories and secrets hidden in the past of each puppet. We
go through the story of this fascinating art form all over the world
as we present different types of
puppets, with a focus on Portuguese
puppetry.
Family tour, ages 4 and over,
€3, subject to prior appointment

Poetry Book Fair
17–21 March
Casa Fernando Pessoa
The Campo de Ourique Parish
Council, the Ler bookshop and the
Casa Fernando Pessoa are putting
on guided tours, concerts, performances, round-table discussions,
workshops for parents and children,
book launches by big and small
publishing houses, and readings
by poets from different generations
and parts of the world ... you’ll
be in the very best company!
Fixando breve o momento
7–8 March
Casa Fernando Pessoa
In April, Casa Fernando Pessoa
receives the first of three parts of
a program of readings and round
tables on poem and chronicle. With
Ibero-American writers, we will
talk and read up about past and
present.

a programação
de espaço público
da egeac está
sempre na rua em
Lisboa e online
em lisboanarua.com
Lisboa Por Dentro · Festas de Lisboa · Lisboa na Rua · Natal em Lisboa
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