
Onde começa Lisboa? Há quem diga que é no Tejo, ou então nas colinas, 
ou até mesmo no mar. Nós dizemos que Lisboa começa em Santa Clara, 
chão de onde emergem as histórias que temos vindo a revelar desde 
a passada edição do TODOS – Caminhada de Culturas. Pouco a pouco, 
habitamos esse pedaço grande da cidade, ali colhendo memórias, 
visíveis e invisíveis, para reafirmar o valor da interculturalidade e a 
importância das gentes de Santa Clara no desenvolvimento da capital. 
Nesta 14.ª edição do TODOS, convidamos a olhar Santa Clara como 
um centro de onde a cidade irradia, na certeza de que, juntando 
diferentes ideias, emoções e vontades, poderemos continuar a Acertar 
o Mundo. Depois de um primeiro ano de trabalho, queremos agora 
amplificar artisticamente essa experiência, ajudando a romper com 
o entorpecimento da quotidianidade e a evitar que cada um se torne 
prisioneiro de lugares-comuns e das ideias que já conhece. 

Venham connosco até ao Campo das Amoreiras, terreiro centenário 
cuja história é feita de encontros, feiras e festas, chão de circos e de 
carrosséis, de diversões e das caravanas ciganas de outros tempos. 
É nesse lugar de fronteira da cidade que vai acontecer o espetáculo 
Encontra-te Comigo no Carrossel – um grande momento de convívio 
familiar no jardim.

Venham connosco até ao Palácio da Quinta Alegre, que ali perto do 
jardim brilha majestoso – um surpreendente lugar de cultura, agora 
aberto à comunidade, para que dele possa fruir e descobrir a que ponto 
é parte inalienável da identidade de Santa Clara. É no belo palácio que 
terá lugar o espetáculo de teatro comunitário Não Existem Cabeças 
Bicudas.

Venham connosco visitar ou revisitar a inspiradora ruína do Cine-Estrela, 
onde desde 2021 temos vindo a resgatar e a revitalizar a memória dos 
“cinemas piolho” e dos cinemas ao ar livre de Lisboa. 

Venham connosco à Escola Básica Maria da Luz de Deus Ramos, onde 
damos continuidade ao trabalho de divulgação do surpreendente 
projeto de escola comunitária que ali se constrói todos os dias.

Este ano o TODOS começa mais cedo - a 1 de setembro – fora do seu 
território-base. Partindo do Campo Pequeno, o projeto Lisboa Crossing, 
que nos chega de França, atravessa algumas ruas e grandes vias 
da cidade e desafia-nos a pensar sobre a importância de estarmos 
acompanhados e a rever algumas ideias sobre o que é o espaço público, 
o espaço privado e o espaço íntimo. Uma travessia de 7 quilómetros 
até ao Largo das Galinheiras, onde chega a 10 de setembro, esperando 
também trazer consigo pessoas de outras zonas da cidade para as 
juntar na celebração intercultural que tem vindo a mudar o rosto de 
Lisboa, revelando-o na sua heterogeneidade e riqueza. 

Juntos, tentamos Acertar o Mundo, acertando Lisboa com Santa Clara, 
pois é uma vez mais aqui que a cidade começa. Venham connosco!
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TODOS — Caminhada de Culturas é uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de Lisboa e da Academia de Produtores Culturais  
PROMOTOR Câmara Municipal de Lisboa/Direção Municipal de Cultura/Divisão de Ação Cultural e Academia de Produtores Culturais. 
CONCEÇÃO, PROGRAMAÇÃO E PRODUÇÃO Academia de Produtores Culturais CONCEITO E DIREÇÃO GERAL Miguel Abreu DRAMATURGIA 
GERAL Miguel Jesus ASSESSORES DE DIREÇÃO Henrique Costa Santos e João Monteiro PROGRAMAÇÃO PARTICIPATIVA Miguel Abreu, Joana 
Ferreira, João Monteiro, Henrique Costa Santos e Giovanna Gosio PROGRAMAÇÃO CINEMATOGRÁFICA Sérgio Marques PRODUÇÃO E APOIO 
À CRIAÇÃO FOTOGRÁFICA Giovanna Gosio e Henrique Costa Santos CURADORIA DA EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA Henrique Costa Santos APOIO 
TÉCNICO À EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA Carlos Álvares COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO João Monteiro PRODUÇÃO INTERNACIONAL Joana Ferreira 
COORDENAÇÃO PROJETOS DE GASTRONOMIA Filipa Assis CENOGRAFIA ESPAÇO PÚBLICO Rui Mecha DIREÇÃO TÉCNICA Celestino Verdades e 
Zé Rui PRODUÇÃO EXECUTIVA Catarina Sobral, Carolina Bastos, Diana Almeida, Filipa Assis, Francisca Silva, Giovanna Gosio, Henrique Costa 
Santos, Joana Ferreira, João Monteiro, Luísa Barahona Abreu, Marta Barahona Abreu, Miguel Abreu e Rui Mecha ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO 
Júlia Martins, Karim Machado, Sofia Duarte e Vítor Simões  COORDENAÇÃO E FORMAÇÃO VOLUNTARIADO Chris Ribeiro MOBILIDADE DE PÚBLICOS 
João Monteiro e Telma Antunes DIREÇÃO DE BILHETEIRA Telma Antunes ASSESSORIA DE IMPRENSA Sara Oliveira COMUNICAÇÃO RADIALISTA 
Antonieta Lopes da Costa COLABORAÇÃO EDIÇÕES E CONTEÚDOS DE COMUNICAÇÃO Sarah Adamopoulos REDES SOCIAIS E WEBSITE Henrique 
Costa Santos e Telma Antunes FOTOGRAFIAS DE COMUNICAÇÃO Beatriz Pequeno DESIGN GRÁFICO Carolina Couto VIDEO PROMOCIONAL 
Videoteca Municipal de Lisboa CONTABILIDADE Rúben Sousa Marques #TODOSEMLINHA DIREÇÃO Henrique Costa Santos REALIZADORA Maria 
Bicker AGRADECIMENTOS Igreja Paroquial da Charneca/Galinheiras; Restaurante Dona Mimi; CAF – Centro de Artes e Formação; Associação 
Lusofonia Cultura e Cidadania; Fundação Aga Khan; Upstart – Indústrias Criativas; Transistórias; Largo Residências; Susana Paiva, Maria João 
Brilhante, Margarida Neves e a todos aqueles que se juntaram à missão do TODOS em Santa Clara. 

................................................................................................................................................................................

CONTRATO SOCIAL ENTRE O TODOS E O SEU PÚBLICO

Para que o TODOS - Caminhada de Culturas possa acontecer em 2022 é necessário: a) Cumprir as indicações que, em cada espaço, a Organização do 
evento estipular, nomeadamente quanto à entrada e à saída do público nos diversos recintos. b) Não entrar nos recintos após o início dos espetáculos. 
c) Informar-se atempadamente das condições de acessibilidade aos espaços (escadas, distâncias entre recintos, zonas de descanso e de 
restauração, etc.). d) Fazer-se acompanhar de água, chapéus, banquinhos, agasalhos, copo, prato, talheres, desinfetante de mãos, consoante o 
programa organizado por cada espetador. e) Comunidades prioritárias: reserva-se o direito de acesso prioritário a alguns grupos organizados de 
residentes, migrantes, refugiados, ou pessoas com necessidades especiais.

................................................................................................................................................................................

TRANSPORTES
Autocarros • 40B • 703 • 796 • 717 • 798 
Metro • Ameixoeira (Linha Amarela) + 40B • 703 
• 796 / Lumiar (Linha Amarela) + 717 

.....................................................................................

INFORMAÇÕES 
RESERVAS/INSCRIÇÕES
T. 936 003 773  •  E. festival.todos.reservas@gmail.com 
www.festivaltodos.com 

ATENDIMENTO CENTRAL 
Palácio da Quinta Alegre (Charneca) 
Campo das Amoreiras, 94
Ponto de Encontro • Bilheteira • Informações 

.................................................................................

BILHETEIRA BOL
Bilhetes à venda online em festivaltodos.bol.pt 
e pontos de venda físicos aderentes BOL (Lojas 
Fnac, Worten, CTT, etc.) • Bilhetes: 3€
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TODOS — Caminhada de Culturas 

Despertando emoções, reerguendo memórias – por vezes turvas, e a que devolvemos a limpidez –, acertando afetos e cumplicidades, 
desenhamos projetos artísticos e culturais em estreita cumplicidade com as comunidades locais.Procuramos suscitar a curiosidade dos olhares 
forasteiros de visitantes de outras paragens, quer dos centros da cidade quer das mais diversas partes do Mundo, a quem proporcionamos 
espetáculos comunitários e visitas guiadas a territórios que até então não conheciam, ou conheciam mal. Criamos, acolhemos, e sobretudo 
promovemos projetos artísticos que questionam o racismo, a violência, a xenofobia e os preconceitos, e que simultaneamente convocam a festa 
e a diversão de todos com todos. Celebramos a arte – a música, o teatro, a dança, o circo, o cinema, a fotografia, etc. – e as diferentes comidas do 
Mundo com as populações e os públicos que connosco viajam pela Lisboa multicultural desde 2009. 

TODOS – Viajar pelo Mundo sem sair de Lisboa

................................................................................................................................................................................

TEATRO            MÚSICA            CIRCO            DANÇA            CINEMA            PERFORMANCE            INSTALAÇÃO            VISITAS GUIADAS            FOTOGRAFIA            CULINÁRIAS DE TODOS            WORKSHOPS            O PLANO
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14h30 • Campo das Amoreiras

KOKAWUSA
14h30  19h45

14h30 • Campo das Amoreiras

O PLANO:
CADEIA DE DÁDIVAS

14h30  18h00

14h30 • Campo das Amoreiras

PLANTAS E 
PÓS DE PINTAR

14h30  17h30

15h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura

NÃO EXISTEM  
CABEÇAS BICUDAS

60min.

15h00 • EB Maria da Luz de Deus Ramos

AS MÃOS DAS ÁGUIAS
 60min.

15h00 • Campo das Amoreiras

MESAS DE PAZ
15h00  19h00

15h00 • Campo das Amoreiras

TORCER NÃO É QUEBRAR
90min.

15h30 • Campo das Amoreiras

GIRA, GIRA...
15min.

16h00 • Campo das Amoreiras

FAMÍLIAS DE TODOS
16h00  18h00

16h00 • Campo das Amoreiras

GIRA, GIRA...
15min.

16h15 • Campo das Amoreiras

AMOUKANAMA CIRCUS
15min.

16h30 • Campo das Amoreiras

ORQUESTRA DE 
BATUKADEIRAS  
DE PORTUGAL &  

FIO À MEADA
40min.

16h30 • EB Galinheiras

RÊVERIE
60min.

17h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura

UNS COM OS OUTROS
45min.

17h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura

QUANDO AS
PAREDES FALAM

17h00  19h00

17h30 • EB Maria da Luz de Deus Ramos

AS MÃOS DAS ÁGUIAS
60min.

17h40 • Ponto de Encontro: Cine-Estrela

CONDOMÍNIO
60min.

18h00 • Campo das Amoreiras

ENCONTRA-TE COMIGO 
NO CARROSSEL

60min.

18h30 • Largo das Galinheiras

LISBOA CROSSING 
[chegada às Galinheiras]

19h15 • Campo das Amoreiras

KOKAWUSA
30min.

20h30 • Cine-Estrela

CINE-ESTRELA A CÉU ABERTO 
UMRAO JAAN

188min.

..............................................................................

DOM 11 SET SUN

..............................................................................

10h30 • Largo das Galinheiras
LISBOA CROSSING

11h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura 
O PALÁCIO DA QUINTA ALEGRE

90min.

11h00 • Igreja de S. Bartolomeu
O SÍTIO DA CHARNECA 

DO LUMIAR E O PALÁCIO 
DA QUINTA ALEGRE

120min.

11h30 • EB Maria da Luz de Deus Ramos
À DESCOBERTA DAS 

GALINHEIRAS
120min.

12h00 • EB Maria da Luz de Deus Ramos
AS MÃOS DAS ÁGUIAS

60min.

13h00 • Campo das Amoreiras
SABORES DE FELICIDADE

13h00  15h00

13h00 • EB Maria da Luz de Deus Ramos
ULISSES - DESEMBARQUE 

EM SANTA CLARA
13h00  18h30

 
14h00 • Campo das Amoreiras

GIRA, GIRA...
15min.

 
15h00 • Campo das Amoreiras

MESAS DE PAZ
15h00  19h00

15h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura
NÃO EXISTEM  

CABEÇAS BICUDAS
60min.

15h00 • Igreja de S. Bartolomeu
UNE HISTOIRE BIZARRE

60min.

15h00 • Campo das Amoreiras
GIRA, GIRA...

 15min.

16h00 • EB Galinheiras
RÊVERIE

60min.

16h00 • Campo das Amoreiras
VIOLETA

60min.

17h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura
QUANDO AS  

PAREDES FALAM
17h00  19h00

17h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura
UNS COM OS OUTROS

45min.

17h00 • EB Maria da Luz de Deus Ramos 
AS MÃOS DAS ÁGUIAS

60min.

17h30 • Campo das Amoreiras
NÃO HÁ DUAS SEM TRÊS

35min.

17h40 • Ponto de Encontro: Cine-Estrela
CONDOMÍNIO

60min.

18h00 • Largo das Galinheiras
ORQUESTRA TODOS  
& SELMA UAMUSSE

60min.

18h30 • Campo das Amoreiras
EL DUENDE FLAMENCO

60min.

20h30 • Cine-Estrela
CINE-ESTRELA A CÉU ABERTO

O ÁS VALE MAIS
132min.

..............................................................................

30 AGO
— 11 SET

..............................................................................

PERMANENTEMENTE

LISBOA CROSSING

..............................................................................

SÁB 3 SET SAT

..............................................................................
 

20h30 • Cine-Estrela

CINE-ESTRELA A CÉU ABERTO
VIVA LAS VEGAS  

112min.

..............................................................................

SEX 9 SET FRI

..............................................................................
 

15h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura

NÃO EXISTEM  
CABEÇAS BICUDAS  

60min.

17h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura

UNS COM OS OUTROS 
45min.

..............................................................................

SÁB 10 SET SAT

..............................................................................

11h00 • Quinta Alegre | Lugar de Cultura 

O PALÁCIO DA QUINTA ALEGRE  
90min.

 

11h00 • Igreja de S. Bartolomeu

O SÍTIO DA CHARNECA 
DO LUMIAR E O PALÁCIO 

DA QUINTA ALEGRE  
120min.

11h30 • EB Maria da Luz de Deus Ramos

À DESCOBERTA DAS  
GALINHEIRAS  

120min.

12h30 • Largo das Galinheiras

CERIMÓNIA DE INAUGURAÇÃO 
30min.

13h00 • Largo das Galinheiras

SABORES DE FELICIDADE 
13h00  15h00

13h00 • EB Maria da Luz de Deus Ramos

ULISSES - DESEMBARQUE 
EM SANTA CLARA

13h00  18h30

14h30 • Campo das Amoreiras

GIRA, GIRA...
15min.

T

Atendimento Central
Palácio da Quinta Alegre
(Charneca)
Ponto de Encontro 
Bilheteira • Informações

Casa TODOS

Metro da Ameixoeira 
(Linha Amarela)

T



LISBOA CROSSING 
Estreia absoluta em Portugal. No âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França 2022. 
Um projeto de Laurent Boijeot e de Sébastien Renauld. Performers: Laurent Boijeot, Sébastien Renauld e Clément Martin (fotógrafo). 

Os artistas de rua Laurent Boijeot, writer e performer, e Sébastien Renauld, arquiteto e performer, formam 
desde 2010 uma dupla que tem levado a cabo projetos de grande escala e impacto nas cidades por onde 
têm passado. É o caso de Lisboa Crossing, que o TODOS traz este ano à capital portuguesa. Veneza (2012), 
Paris (2013), Nova Iorque e Tóquio (2015), por exemplo, são algumas das grandes cidades por onde Laurent e 
Sébastien andaram durante dias a arrastar camas, mesas e cadeiras, ali comendo, ali dormindo, ali encontrando 
e recebendo gente, ali existindo ao sabor da grande aventura que é transformar a rua num enorme palco. 
Em todos os lugares, a performance encantou e desconcertou. “Olhamos para a rua como se estivéssemos a 
assistir a um espetáculo de dança. Para nós, o espetáculo não é a nossa performance, mas o que ela provoca”. 
A imprensa de referência internacional considerou que Lisboa Crossing “interpela 96% da população com a qual 
nos cruzamos na rua mas nunca no teatro”. Nesta edição do TODOS, Boijeot e Renauld atravessam uma parte de 
Lisboa, com vias rápidas e muito trânsito, e essa travessia vai durar 13 dias. Duas camas de casal, duas mesas, 
oito cadeiras, duas mesas altas e dois bancos, eis o mobiliário que vai andar literalmente às costas de Laurent e 
Sébastien, entre o Campo Pequeno e as Galinheiras — aonde chegam no dia 10.

30 AGO — 11 SET • permanentemente

CINE-ESTRELA A CÉU ABERTO 
Estreia. Direção teatral: Raquel Belchior. Programação cinematográfica: Sérgio Marques. 
Atriz: Ana Lúcia Palminha. Apoios: SGAL - Alta de Lisboa, Igreja da Filadélfia, A.U.R.I.C. e Banda Musical e Artística da Charneca. 

Venham descobrir filmes de outros tempos, mas ainda assim de todos os tempos. Em A Céu Aberto 
convidamo-vos a regressar à rua que vai dar ao Cine-Estrela, um “cinema piolho” em ruínas, durante 
anos adormecido e cujas memórias a comunidade despertou, franqueando as portas de uma ideia 
de futuro e utopia. Encontremo-nos com as memórias dos mais velhos e com as vontades dos mais 
novos que ali agora habitam, num encontro popular, poético e cinematográfico. Será que o teatro nos 
pode fazer (re)viver, como na tela do cinema projetando filmes de outros tempos e fazendo com que as 
histórias do passado sejam como sementes que alimentam um futuro ainda insuspeito?  

3, 10 e 11 SET • 20h30 • Cine-Estrela — Campo das Amoreiras (junto ao Restaurante Dona Mimi) • 3€

PROGRAMAÇÃO CINEMA
 
VIVA LAS VEGAS, de Roy Rowland 
EUA, 1956, ficção, 112’ 
Com Cyd Charisse, Dan Dailey, Agnes Moorehead, Lili Darvas e participações especiais de Frank Sinatra, Lena Horne, The Four Aces, Debbie 
Reynolds, Samy Davis Jr. 

Um musical de Hollywood menos conhecido, mas cheio de surpresas. Com a maior bailarina dos musicais 
americanos, Cyd Charisse, que neste filme faz o papel de uma bailarina famosa. Num casino em Las Vegas 
conhece, por acaso, um agricultor com muito azar ao jogo. O filme conta com várias aparições “cameo” de 
famosos de Hollywood e com números musicais deslumbrantes.

3 SET • 20h30 

UMRAO JAAN, de J. P. Dutta
Índia, 2006, ficção, 188’ 
Com Aishawya Rai, Shabana Azmi, Sunil Shetty, Abhishek Bachchan, Divya Dutta, Himani Shivpuri. 

Baseado no livro Mirza Muhammad (1905), este filme conta a história de Umrao Jaan, uma cortesã real do séc. 
XIX, raptada ainda menina e vendida a um bordel, onde aprende poesia, música e dança. Nesta jornada ela 
aprende também a seduzir desde bandidos até sultões, mas o que acontece quando se apaixona?

10 SET • 20h30

O ÁS VALE MAIS, de Giuseppe Colizzi
Itália, 1968, ficção, 132’
Com Bud Spencer, Terence Hill, Eli Wallach, Brock Peters, Kevin McCarthy. 
Um western spaghetti que conta a história de Cacopoulos, um fora-da-lei muito pouco fiável, que 
pretende vingar-se daqueles que o colocaram na prisão durante 15 anos. Pelo caminho encontra 
a dupla Bud Spencer e Terence Hill e ainda uma dupla de artistas de rua. Um grupo improvável 
que se junta para experimentar muitas peripécias e situações que só podem acontecer 
no cinema.

11 SET • 20h30

VENHAM CONNOSCO... 
AO JUBILO CARROSSEL 

Relembrando as feiras, circos e carrosséis de outros tempos que se instalavam no 
Campo das Amoreiras, recriamos um espaço de festa no Jardim que aí se desenhou. 
Para desfrutar de uma tarde em família, com um carrossel de verdade e muito muito mais:

JUBILO CARROSSEL  •  GIRA, GIRA...  •  COMIDAS E ARTESANATO DO MUNDO  
•  O PLANO  •  KOKAWUSA/ESTENDAL  • ORQUESTRA DE BATUKADEIRAS DE 
PORTUGAL E FIO À MEADA  •  FAMÍLIAS DE TODOS  •  PLANTAS E PÓS DE PINTAR  
•  TORCER NÃO É QUEBRAR — AMOUKANAMA CIRCUS   •  ENCONTRA-TE COMIGO 
NO CARROSSEL

10 SET •  14h   18h
Jardim do Campo das Amoreiras
Gratuito
 

......................................................................................................................................................................................

PERFORMANCE DE RUA
......................................................................................................................................................................................

NÃO EXISTEM CABEÇAS BICUDAS
Estreia absoluta. Direção Artística: Joana Brito Silva. Dramaturgia: 
Mariana Fonseca e Miguel Jesus. Música Original: Edison Otero e 
Sebastien Scheriff. Coreografia: Associação Lugar Comum. Espaço 
cénico: Mariana Fonseca e Pedro Silva, com o apoio do Centro de 
Desenvolvimento Comunitário da Charneca. Músicos: Edison Otero, 
Hélder Carvalho, Sebastian Scheriff. Interpretação: André Pardal, Joana 
Brito Silva, Nelma Barreto, Rivaldo Lopes, Txynilee e utentes do CDCC- 
SCML. Apoios: DGARTES e Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Uma 
coprodução Lobby Teatro, TODOS – Caminhada de Culturas e Quinta 
Alegre | Lugar de Cultura, com o apoio da Orquestra TODOS.

Num povoado imaginado por Bertolt Brecht em 
1933, um tirano ascende ao poder e, para desviar as 
atenções da crise económica instalada, invoca uma 
divisão do povo de acordo com a forma das suas 
cabeças. Tendo por ponto de partida este trabalho de 
Brecht, Não Existem Cabeças Bicudas vem propor à 
comunidade da freguesia de Santa Clara uma reflexão 
sobre os motivos que podem separar um ser humano 
de um outro. Vários artistas jovens da freguesia 
e utentes idosos do Centro de Desenvolvimento 
Comunitário da Charneca, guiados por Joana Brito 
Silva, estabelecerão, através de ferramentas teatrais 
e musicais, um debate sobre as condições de vida no 
bairro, o racismo e o idadismo.

9, 10 e 11 SET • 15h • Quinta Alegre | Lugar de Cultura
— Campo das Amoreiras, 94  •  60 min.  •  3€

.........................................................................................

CONDOMÍNIO
Estreia versão TODOS 22. Encenação e dramaturgia: Nuno Nunes. Criado 
e interpretado por: Nuno Nunes, Sofia Dias e Tiago Sarmento. Produção: 
Propositário Azul. Coprodução: Centro Cultural da Malaposta, TODOS 
– Caminhada de Culturas, FIAR-Palmela, FITEI - Festival Internacional 
de Teatro de Expressão Ibérica. Apoios: Associação de Moradores do 
Bairro das Calvanas, Associação de Moradores do Per11, CAL - Primeiros 
Sintomas, Centro Nuno Krus Abecassis, Gebalis.

A funcionalidade austera e monótona de uma 
reunião de condomínio tolda uma variedade 
de acontecimentos e revelações de natureza 
intrinsecamente teatral. Condomínio é a micro-
escala da ação política e da práxis republicana, o 
sítio do enlace do público com o privado, o lugar da 
organização social em que se testam e manifestam as 
relações entre a vontade e o dever, entre o interesse 
particular e o coletivo. Um espetáculo de teatro criado 
com a comunidade, sobre civismo e civilização, sobre 
a sociedade e os indivíduos, feito do encontro de 
atores profissionais com moradores da freguesia de 
Santa Clara e de outras freguesias lisboetas.

10 e 11 SET • 17h40 • Ponto de Encontro: Cine-Estrela, 
junto ao Café Dona Mimi
60 min.  •  M/12  •  Gratuito

AS MÃOS DAS ÁGUIAS 

Cocriação para TODOS 22. Direção Artística: Miguel Jesus. Cocriação: 
Susana Mateus, Juliana Capilé, Nylon Princeso e Dora Sales. Criação: 
O Plano/Galateia. Intérpretes: Juliana Capilé, Miguel Jesus e Nylon 
Princeso. Coprodução: TODOS – Caminhada de Culturas, FIAR - Festival 
Internacional de Artes de Rua e Festival Sementes. Apoio: Fundação 
GDA. Parceria: Festival Altitudes, Festa do Teatro de Setúbal, Um Coletivo, 
Instituto Piaget, Escola Básica de Vila Aboim, Escola Básica Maria da Luz 
de Deus Ramos. 

Três contadores vêm partilhar três histórias que 
aconteceram quando não era ainda nenhuma vez, 
quando as mães ainda não tinham nascido, quando 
se começaram a fazer perguntas e quando o bater 
das asas das águias era o único ponteiro do tempo. 
A partir dos contos A Água e a Águia, de Mia Couto, 
Mãezambique, de Miguel Jesus, e As Mãos dos 
Pretos, de Luís-Bernardo Honwana, os três atores vão 
fazendo perguntas e traçando o espetáculo também 
com as respostas dos espetadores mais novos. 
Ouvindo diferentes vozes e espreitando um cenário 
que tem três lados para três histórias diferentes, 
os espetadores são primeiramente convidados a 
investigar a forma das letras e das palavras, pois só 
assim podem conhecer as águias que comeram os is 
dos seus nomes para saciarem a sede. Depois, tentam 
perceber o que é pertencer a um lugar, e de onde 
vem o Mundo, e se este nasceu do big-bang ou da 
barriga de uma mãe universal. E, para terminar, atores 
e espetadores interrogam-se em conjunto porque é 
que a nossa pele é de uma cor ou de outra, e porque 
é que há pessoas que não conseguem ver a beleza de 
todas essas cores diferentes, e porque é que temos de 
continuar a repetir a palavra igualdade.

10 SET • 15h e 17h30 | 11 SET • 12h e 17h
Escola Básica Maria da Luz de Deus Ramos  
— Estrada Militar  •  60 min. • 3€

.........................................................................................

UNE HISTOIRE BIZARRE
Direção de projeto e direção artística: Sebastião Martins. Direção 
artística e encenação: Júlio Martín. Produção: Associação Juvenil 
A ponte. Apoio: Fundo para o Asilo, Migração e Integração do Alto 
Comissariado das Migrações.

Une Histoire Bizarre é um teatro com pessoas que 
tiveram de migrar ou procurar refúgio em Portugal. É 
um espaço de liberdade, de criatividade, de expressão 
artística e de encontro de culturas, histórias e 
memórias. Une Histoire Bizarre é a vida de pessoas 
que viajam para além do seu passado e que crescem 
num país novo. É a vida toda em palco, partilhando 
os desafios e a coragem necessária para renascer, 
reencontrar e reconstruir. É um mundo de 15 pessoas 
e 8 línguas diferentes, que ao longo de 8 meses 
compartilharam os seus anseios, sonhos, ritmos, 
melodias e danças dos quatro cantos do Mundo, 
unindo-se na construção de uma história conjunta 
sobre partir, chegar, esperar e construir. Une Histoire 
Bizarre é dar voz à esperança na Humanidade.

11 SET • 15h • Exterior da Igreja de São Bartolomeu 
— Largo Defensores da República (Charneca)
60 min.  •  M/6  •  Gratuito

.........................................................................................

NÃO HÁ DUAS SEM TRÊS
Texto: Catarina Requeijo e Inês Barahona. Encenação e Interpretação: 
Catarina Requeijo. Cenografia e figurinos: Maria João Castelo. 
Sonoplastia: Sérgio Delgado. Assistência de encenação e apoio à 
produção: Sara Inês Gigante. Direção de Produção: Formiga Atómica. 
Uma produção LU.CA – Teatro Luís de Camões.

Uma família quase perfeita reúne-se uma vez mais. 
Na Feira Popular ninguém passa frete! É a certeza da 
tia Odete. A sobrinha Manuela vai adorar e o marido 
Alfredo vai ter de alinhar. Lugar de aventuras, mas 
também de surpresa. Aproveitando uma distração, 
Manuela desaparece no meio da multidão...

11 SET • 17h30 • Jardim do Campo das Amoreiras
35 min.  •  Gratuito

.........................................................................................

.........................................................................................

RÊVERIE
Estreia em Portugal. Criação, encenação e desenho de luz: Thomas 
Guérineau. Intérpretes: Thomas Guérineau e Markus Vikse. Direção 
técnica: Bartolo Filipone. Construção da mesa: Jérémie Legroux. 
Fotografias: Pascal Bouclier. Realização do teaser: Hélène Harder. 
Administração e produção: Ophélie Lemetteil. Produção: Compagnie TG. 
Coprodução e acolhimento de residência: Thêatre et Cinéma Georges 
Simenon (Rosny-sous-Bois, 93) com o apoio do Département de la 
Seine-Saint-Denis; La Maison des Jonglages La Courneuve, 93. Parceiro-
conselheiro: Festival Africolor.

Espetáculo inspirado e construído em Moçambique, 
desenvolve-se sob uma ampla mesa retangular, 
usada como instrumento de percussão, sobre a 
qual várias bolas saltam ritmicamente, batendo no 
tampo de madeira; então, dois corpos entrelaçam-
se ao ritmo e movimento das bolas. Os sons que 
se vão fazendo ouvir escapam das bocas dos 
malabaristas, consequência da intensidade física 
dos seus movimentos. Por cima, rodopiam losangos, 
instrumentos giratórios que, tal como uma droga 
sónica, invadem os corpos e os entorpecem, 
transformando-os em puro movimento. Alguns tubos 
em plástico, insuspeitos, levemente caídos sobre 
a mesa, deixam escapar as suas melodias. Uma 
experiência em torno de três elementos essenciais: 
corpo-sons-objetos, acrescentados da prática do 
chamado malabarismo musical. Um espetáculo de 
circo intimista, poético, de rara fragilidade e forte 
beleza.

10 SET  •  16h30 | 11 SET  •  16h  •  Escola Básica das 
Galinheiras — Rua Maluda  •  60 min. •  M/6  • 3 €

.........................................................................................

VIOLETA
Estreia em Lisboa. Prémio Zirkólica de Circo (Catalunha, 2014) para 
Melhor Espetáculo de Rua e Melhor Música Original. Um espetáculo do 
coletivo La Persiana e da banda Venancio y los Jóvenes de Antaño.

Um concerto com sete acrobatas apaixonados 
pela música que se toca ao vivo e cinco músicos 
boquiabertos com as acrobacias do coletivo circense, 
numa admiração mútua que convoca o público para 
responder à seguinte pergunta: E se pudéssemos 
construir uma memória comum?
Em Violeta contam-se histórias de gente comum, que 
não aparenta ser mais do que é, que simplesmente 
é. Gente que vive num lugar qualquer, indistinto, e 
que conta histórias dançando, tocando e cantando. 
Talvez nem seja bem um lugar, talvez seja apenas a 
lembrança de uma memória partilhada. A partir de 
um cheiro, de um sorriso, da recordação de um olhar, 
Violeta é uma viagem que segue caminho com o 
público, ao som das acrobacias e dos saltos musicais 
que ficarão impressos na memória de todos os que 
comparecerem no Jardim do Campo das Amoreiras 
para ver este espetáculo.

11 SET • 16h • Jardim do Campo das Amoreiras 
60 min. • Gratuito

.........................................................................................

.........................................................................................

GIRA, GIRA...
Estreia absoluta. Direção musical: Pedro Salvador. 

Momentos musicais no Carrossel. Para toda a família 
brincar, rir e fazer novos amigos.

10 SET • 14h30, 15h30 e 16h | 11 SET • 14h e 15h
Jubilo Carrossel — Jardim do Campo das Amoreiras
15 min.  •  Gratuito

.........................................................................................

ORQUESTRA DE BATUKADEIRAS
DE PORTUGAL & FIO À MEADA
Unidas pela voz e pela percussão de adufes e de 
batuques, mais de 50 mulheres de Cabo Verde e de 
Portugal juntam-se em improvisações musicais a 
partir dos cantares tradicionais femininos de ambos os 
países, numa polifonia de sons e de ritmos que será, 
também, uma homenagem às mulheres de todas as 
partes do Mundo.

10 SET • 16h30 • Jardim do Campo das Amoreiras
40 min. •  Gratuito
.........................................................................................

ENCONTRA-TE COMIGO NO CARROSSEL
Estreia absoluta. Criação e direção artística: Pedro Salvador. Cocriação 
e direção coreográfica: Alice Duarte. Interpretação: Pedro Salvador (baixo 
e voz), Alexandre Moniz (percussão, bateria, melódica, sintetizador e 
guitarra), Elisabetta Marcora (voz e guitarra), Rui Galveias (guitarra), Rui 
Alves (bateria e percussão) e Abuka Peles (clarinete). Participação: Fio à 
Meada, Orquestra de Batukadeiras de Portugal, Banda Musical e Artística 
da Charneca. 

Vamos marcar um encontro. Vamos marcar um 
encontro no carrossel. Encontra-te comigo no 
carrossel, onde há sopros que se mesclam com as 
cordas da guitarra, e os tambores ressoam no calor 
da voz. Um espetáculo criado especificamente para o 
Festival TODOS, com músicos oriundos de contextos 
diversos. Um “encontro coreográfico” entre melodias e 
ritmos que habitam esta zona de Lisboa, mas também 
das melodias do Mediterrâneo e da tradição popular 
portuguesa, indo ao encontro do imaginário poético do 
carrossel e das feiras antigas. Um espetáculo em que 
se dança e se canta, ou simplesmente se está.

10 SET • 18h • Jardim do Campo das Amoreiras 
60 min.  •  Gratuito

.........................................................................................

KOKAWUSA, o concerto
Deejaying: Luquebano Afonso. Trompete: Ricardo Pinto. Percussões: Hugo 
Menezes. Piano: Violette Elikya Georg Afonso.

No contexto da instalação Kokawusa/Estendal, que se 
espraia por um dos relvados do Jardim do Campo das 
Amoreiras, um concerto de final de dia pelo DJ Lucky, 

a secar ou, implicitamente, estendal. Mas 
também preservar. Este projeto centra-se nessa 
ideia de preservação da memória. Kokawusa é uma 
instalação/performance na qual um dispositivo 
de estendais se alia a uma seleção musical. No 
entanto, a música é apenas um pretexto, pois o que 
se pretende preservar (e celebrar) é o vinil enquanto 
tecnologia de registo musical. Cada mola desta 
coleção traz consigo a memória de um outro uso, 
noutras mãos, noutro lugar. Cada disco propõe uma 
parte de uma viagem auditiva que, também ela, apela 
a memórias várias. Haverá também um momento 
de performance ao vivo no qual Luquebano Afonso 
fará deejaying, acompanhado por Ricardo Pinto ao 
trompete, Hugo Menezes nas percussões e Viollete 
Afonso ao piano (áudio).

10 SET • 14h30  19h45  | 14h30 • DJ set | 19h15 • 
Kokawusa – o concerto • Jardim do Campo das Amoreiras 
Gratuito 

.........................................................................................

.........................................................................................

O PALÁCIO DA QUINTA ALEGRE
Organização: Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. 

Visita guiada ao palacete da Quinta Alegre e aos 
seus jardins, no único exemplar aberto ao público 
totalmente recuperado e preservado das múltiplas 
casas fidalgas da Charneca dos séculos XVIII e XIX. 
Quinta de recreio do século XVIII, mandada construir 
por Manuel Telles da Silva, 1.º Marquês do Alegrete. 
Classificado como Imóvel de Interesse Público, 
este edifício e a sua envolvente de jardim e mata 
configuram o exemplo de uma das mais requintadas 
quintas de recreio barrocas dos arredores de Lisboa. 
No seu interior destaca-se um notável conjunto de 
pintura mural.

10 e 11 SET • 11h • Campo das Amoreiras, 94
90 min. • Gratuito (com inscrição prévia obrigatória)

.........................................................................................

O SÍTIO DA CHARNECA DO LUMIAR
E O PALÁCIO DA QUINTA ALEGRE
Organização: Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de 
Lisboa.

A paisagem em transformação, ainda marcada 
pela ruralidade, faz da Charneca um dos lugares 
mais surpreendentes de Lisboa. A proximidade do 
Aeroporto e as construções modernas não apagaram 
os traços da História que permanecem na pequena 
igreja quinhentista, no renovado palacete da Quinta 
Alegre, no Forte e nas linhas de defesa militar do 
século XIX.

10 e 11 SET • 11h • Igreja de São Bartolomeu da Charneca 
— Largo Defensores da República (Charneca)
120 min. • Gratuito (com inscrição prévia obrigatória)

.........................................................................................

À DESCOBERTA DAS GALINHEIRAS: 
ENTRE PASSADO, PRESENTE E FUTURO
Situado no limiar Norte da cidade, num triângulo que 
envolve os Municípios de Lisboa, Odivelas e Loures, o 
Bairro das Galinheiras oferece-nos uma panóplia de 
histórias, que ganham vida em cada recanto, em cada 
morador, entre vilas, prédios, betão, tijolos e paisagem 
rural. Neste passeio, vamos descobrir um processo 
onde rural e urbano se misturam, dando lugar a
habitações autoconstruídas (muitas vezes, 
surgindo da noite para o dia) e bairros 
camarários, onde habita uma grande 
diversidade de pessoas de diferentes 
culturas e locais. Mergulhe connosco 
nas estórias deste bairro!

10 e 11 SET • 11h30 
Ponto de Encontro: Escola Básica  
Maria da Luz de Deus Ramos
120 min. • Gratuito (com inscrição  
prévia obrigatória)

de nacionalidade angolana mas nascido na República 
Democrática do Congo. 

10 SET • 19h15 • Jardim do Campo das Amoreiras 
30 min.  •  Gratuito

.........................................................................................

ORQUESTRA TODOS & SELMA UAMUSSE 
Direção: Carlos Garcia. Intérpretes: Ale Damasceno (bateria), 
Augusto Baschera (guitarra), Carlos Garcia (teclas), Danilo Lopes 
(voz, guitarra), Edison Otero (gaita colombiana, trompete), Eduardo 
Lala (trombone), Francesco Valente (baixo), Gulami Yesildal (voz, 
saz, percussão, sarod, alaúde), Johannes Krieger (trompete), Marc 
Planells (voz, sitar, ud, saz) Marian Yanchyk (violino), Neil Fernandes 
(guitarra), Rubi Machado (voz), Sebastian Scheriff (percussão), Selma 
Uamusse (artista convidada, voz), Telma Pereira (voz), Tiago Oliveira 
(guitarra).

Fundada em 2011, dirigida desde 2019 por Carlos 
Garcia, a Orquestra TODOS reforçou nos últimos 
tempos um repertório étnico com vestígios sonoros 
de todas as latitudes, trabalhando e rearranjando 
músicas tradicionais, mas também revelando ao 
público composições originais dos intérpretes. O 
resultado é uma tapeçaria sonora, bordada a dezenas 
de mãos, para ouvir, dançar e viajar. Para o concerto 
no TODOS 2022, a Orquestra TODOS acolherá em palco 
a cantora moçambicana Selma Uamusse.

11 SET • 18h • Largo das Galinheiras
60 min.  •  Gratuito
.........................................................................................

.........................................................................................

UNS COM OS OUTROS
Estreia. Direção: Gustavo Ciríaco.  
Organização: Quinta Alegre | Lugar de Cultura.
 

Nomeado a partir do laboratório de dança realizado 
em Santa Clara e destinado a jovens adolescentes 
interessados em dança e em teatro, e da criação 
que resultou desse laboratório, o espetáculo agora 
apresentado no âmbito da programação do TODOS 
2022 leva a assinatura do coreógrafo brasileiro Gustavo 
Ciríaco. Estimulando uma “conversa” entre a dança e os 
processos iniciais de aprendizagem do Mundo (o jardim 
da infância e a alfabetização), algumas perguntas 
fundamentais emergiram: como é que a dança nos 
pode servir para conhecer o Mundo? De que modo a 
leitura e a escrita podem interligar-se com a forma 
como nos movemos e apreendemos o Mundo? Que tipo 
de sabedoria é que o nosso corpo produz?

9, 10 e 11 SET • 17h • Quinta Alegre | Lugar de Cultura
— Campo das Amoreiras, 94
45 min.  •  Gratuito

.........................................................................................

EL DUENDE FLAMENCO
Estreia. Criação e encenação: Rodrigo Aleixo, a partir de textos de 
Federico Garcia Lorca. Coreografia: João Lara. Produção: TEATRO GÍRIA. 
Interpretação: João Lara  (bailarino), Javi Gomez (guitarra), Luati Gonsalez 
(percussão), Rosa Linero (voz) e Afonso Lourenço, Gonçalo Arroja, Gonçalo 
Braga, Hugo Narciso, Patrícia Fonseca, Pedro Guerreiro, Rafael Paes e 
Tiago Oliveira. Assistência de criação e produção: Francisco Monteiro 
Lopes e Patrícia Fonseca. Cenografia e figurinos: TEATRO GÍRIA.

Um espetáculo de dança flamenca, protagonizado 
pelo bailarino luso-espanhol João Lara, com 
acompanhamento de músicos espanhóis e portugueses, 
numa recriação do ambiente de um tablao tradicional. 
A arte flamenca está relacionada sobretudo com a 
comunidade andaluz e as comunidades ciganas. Esta 
arte de dançar e cantar foi passando de geração em 
geração, transformando-se numa expressão artística 
bastante elaborada e apreciada.

11 SET • 18h30
Jardim do Campo das Amoreiras 
60 min. •  Gratuito

.........................................................................................

.........................................................................................

ULISSES - DESEMBARQUE EM SANTA CLARA 
Fotografia: Valentina Vannicola. Direção de produção fotográfica: 
Alessandro Toscano. Participantes: Adelaide Santos, Carina Morais Matos, 
Carla Gouveia, Cláudia Barbosa, Conceição Castro Pereira, Dusher Manjor 
Mango, Galinha Marcela, Luis Filipe Silva, Mahekpreet Sidhu, Mauro Wha, 
Osmano Gateira Rodrigues, Rosa dos Reis Morais, Rivaldo Paulo Lopes. 
Costureiras: Maria Custódia Carrilho, Ofélia Ramalho Rebelo, Maria de 
Lurdes Baêta, Rosa dos Reis Morais. Agradecimentos: Marisa Silva, Centro 
de Desenvolvimento Comunitário da Charneca (SCML)

  

O TODOS e o Istituto Italiano di Cultura de Lisboa 
convidaram a fotógrafa Valentina Vannicola para uma 
residência artística em Santa Clara. O resultado é 
uma série de sete “quadros vivos” em sete cantos da 
freguesia, com a participação generosa e corajosa 
de várias pessoas da comunidade local. Ulisses – 
Desembarque em Santa Clara conta uma história 
fantasiada sobre a origem deste território, partindo 
da lenda da fundação de Lisboa por Ulisses e tendo 
por metáfora central a viagem: um território de 
chegadas, partidas e travessias, ponto de encontro 
de incontáveis realidades étnicas, sociais e culturais. 
No ano do centenário de Pier Paolo Pasolini, o 
trabalho desenvolveu-se numa relação com a sua 
obra poética – buscando na periferia um núcleo 
concetual precioso e inesgotável. 

10 e 11 SET • 13h  18h30 • Escola Básica Maria da Luz 
de Deus Ramos — Estrada Militar 
Gratuito 

.........................................................................................

FAMÍLIAS DE TODOS
Ator: Camões Preto. Bailarina: Beatriz Dias. Fotógrafo: João Barrinha.
 

Um ator, uma bailarina e um fotógrafo convidam os 
espetadores a posar para uma fotografia de família. 
Uma família de TODOS que juntará pessoas que até 
então não se conheciam, desafiando-as para uma 
posteridade retratada de uma família encenada, talvez 
improvável, mas capaz, quem sabe, de proporcionar 
novas amizades.

10 SET • 16h  18h • Jardim do Campo das Amoreiras

.........................................................................................

.........................................................................................

QUANDO AS PAREDES FALAM
Conceção e coordenação: Marta Pedroso. Produção e coordenação: Sofia 
Leone. Design gráfico: Ana Fatia. Sonoplastia: Nuno Veiga. Documentário 
vídeo: Bruno Canas. Fotografia: Bárbara Araújo. 

Um projeto participativo que pretende dar a conhecer 
as memórias daqueles que habitaram e conheceram 
por dentro o Palácio Marquês do Alegrete nos seus 
tempos áureos, explorando a relação do som com 
a memória. O som será, assim, utilizado como uma 
poderosa linguagem de evocação das experiências 
de todos os participantes, levando o espetador numa 
viagem imersiva pelo Palácio de outros tempos. 
Interpelando a comunidade e chamando-a a intervir 
de forma ativa, estas paredes que falam reuniram 
conhecimento sobre as vivências e as rotinas do 
Palácio, promovendo a inclusão e encorajando à 
participação de pessoas de todas as idades e origens 
culturais.

10 e 11 SET • 17h  19h • Quinta Alegre | Lugar de 
Cultura — Campo das Amoreiras, 94
Gratuito 

.........................................................................................

KOKAWUSA
Autoria: Luquebano Afonso. Curadoria: Levina Valentim. Textos e 
comunicação: Luquebano Afonso, Levina Valentim e Marta Lança. 
Produção executiva: Aline Pinto.

Em lingala, língua bantu falada na República 
Democrática do Congo, kokawusa significa pôr 

.........................................................................................

.........................................................................................

PLANTAS E PÓS DE PINTAR
Oficina de expressão plástica de Ana Teresa 
Magalhães. Com materiais vegetais, esta oficina 
está aberta a todos os que desejem partilhar uma 
mesa e explorar as cores, as texturas e os cheiros 
dos elementos da Natureza presentes no Jardim 
das Amoreiras. Plantas, flores, especiarias e outros 
produtos da terra serão os principais ingredientes 
para fazer tintas e assim descobrir novas receitas de 
pintar!
 
10 SET • 14h30  17h30 • Jardim do Campo das Amoreiras
Gratuito
.........................................................................................

TORCER NÃO É QUEBRAR
oficina de acrobacia

AMOUKANAMA CIRCUS

Workshop seguido de micro-espetáculo. Depois do 
sucesso no TODOS 21, alguns artistas deste projeto 
voltam a Lisboa, mais exatamente à Charneca, para 
dar continuidade ao workshop de acrobacia iniciado 
no ano passado, acompanhando-o de pequenas 
atuações para o público em geral.

10 SET • 15h  16h30 | 16h15 • Amoukanama Circus 
(atuação) • Jardim do Campo das Amoreiras
Gratuito

.........................................................................................

......................................................................................................................................................................................

ESPETÁCULOS
......................................................................................................................................................................................

TEATRO CINEMA

TEATRO

CIRCO

MÚSICA

DANÇA

FOTOGRAFIA

INSTALAÇÃO

VISITAS GUIADAS

WORKSHOPS

.........................................................................................

.........................................................................................

SABORES DE FELICIDADE 
Sheila Muhongo (Angola); HoyoHoyo - Catarina Panguana (Moçambique); 
a cantina da Ricardina (São Tomé e Príncipe); Sabores da Terra - 
Victoriana Neto, Nazaré Fernandes, Hiolanda Cruz (São Tomé e Príncipe).

O orgulho de muitos imigrantes na sua terra natal 
manifesta-se através da comida. O orgulho no bem 
cozinhar, com os melhores ingredientes e a correta 
combinação das comidas no arranjo de cada prato, 
é reivindicado por cada cozinheira e cozinheiro, na 
defesa orgulhosa das suas tradições gastronómicas. 
Dois grandes almoços comunitários, no sábado e no 
domingo, para entrar de barriga cheia no Festival 
TODOS. Venham connosco provar a que sabem, na 
memória das melhores coisas, os sabores felizes 
das culinárias de Angola, Moçambique e São Tomé e 
Príncipe, numa partilha comunitária. 

10 SET • 13h  15h • Largo das Galinheiras  
11 SET • 13h  15h • Campo das Amoreiras

.........................................................................................

MESAS DE PAZ

Neste ano de guerra, o TODOS instalará as suas Mesas 
de Paz no Jardim do Campo das Amoreiras, onde os 

 
CULINÁRIAS 

DE TODOS

espetadores do Festival poderão servir-se
de comidas de várias partes do Mundo – Angola, 
Bangladesh, Brasil, Cabo Verde, China, Eritreia, 
Eslováquia, Madeira, Guiné Bissau, Índia, Japão, 
Moçambique, Síria, Sri Lanka, Ucrânia e Portugal... 
entre outras! Estas Mesas especialíssimas que 
vos acolherão estão decoradas com centros de 
mesa costurados pelas mãos de novos refugiados 
(chegados ao TODOS pela mão do Conselho Português 
para os Refugiados), de pessoas de Santa Clara e 
de várias outras freguesias de Lisboa. Entre 16 e 26 
de agosto, várias pessoas orientadas pela artista e 
mediadora Vera Alvelos puseram mãos à obra, as 
máquinas a andar e as agulhas a coser, respondendo 
ao desafio de um trabalho visual criativo, pensado 
para a hora da refeição, em que todos pudessem 
juntar-se e partilhar o que de melhor têm para 
oferecer: as suas culturas, celebrando com paz o 
encontro e a diversidade.

10 e 11 SET • 15h  19h
Jardim do Campo das Amoreiras

O PLANO

TODOS acolhe o projeto O PLANO. 

Ainda te lembras daquelas grandes palavras: 
igualdade, civismo, soberania, participação,  
auto-sustentabilidade, comunidade? Talvez andes 
cabisbaixo, talvez andes zangado, ou então revoltado. 
Guarda esse teu fogo interior e vem transformar 
o Mundo. O PLANO é muito simples: transformar o 
Mundo. Claro que isso demora. Mas se dermos uns 
aos outros aquilo que pudermos, seja tempo, dinheiro, 
atenção ou conhecimento, num espaço de partilha de 
coisas e saberes, então talvez o Mundo vá mudando. 
Porque todos temos alguma coisa para dar. O PLANO 
pretende criar um espaço de partilha de coisas e 
saberes, uma ideia de nova sociedade que sustenta 
uma cadeia de dádiva, um sistema de escoamento de 
excedentes, acreditando que tudo aquilo que alguns 
humanos têm a mais será exata e certamente aquilo 
que outros humanos têm a menos, promovendo uma 
participação cívica ativa, almejando à criação de 
um espaço de partilha onde a formação é contínua 
e transversal, contribuindo para o desenvolvimento 
pessoal de cada um, para o seu espírito crítico, para o 
seu sentido de comunidade e, sobretudo, devolvendo 
a cada um a possibilidade de dar e receber. Desde 
aulas de Matemática Dinâmica a Leituras em Voz 
Alta ou um Caldo Revigorante, passando por Manuais 
de Construção, sessões de Yoga, etc. Mais de 30 
espaços com diversas ações de dádiva e partilha de 
conhecimentos. Queres aderir ao Plano? 

Contacta: revistagalateia@gmail.com

10 SET • 14h30   18h 
Jardim do Campo das Amoreiras 

Gratuito

#TODOSEMLINHA
Conceção e produção Henrique Costa Santos. 
Realização Maria Bicker.

O canal de comunicação audiovisual 
do TODOS, com vídeos, reportagens 
e conteúdos exclusivos do TODOS 
2022, para acompanhar através do seu 
computador ou telemóvel. Para tal, basta 
ir direto aos canais do Festival TODOS 
nas redes sociais, seguir a hashtag 
#TODOSemSantaClara no Facebook, 
Youtube e Instagram ou entrar no nosso 
site, no separador da programação 
#TODOSemlinha 2022.


