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Nota de Imprensa
17, 18 e 19 de janeiro

O GAJO em concerto ao vivo, conversa sobre
arte urbana, showcooking de comida síria
E ainda musicoterapia com Catarina Munhá, biblioterapia com
Valério Romão, workshop de ilustração e Baile de Forró
ENTRADA LIVRE
O fim de semana de 17, 18 e 19 de janeiro (sexta-feira, sábado e domingo) é de intensa
atividade no tradicional Mercado das Torcatas, bem no centro de Almada.
O antigo mercado abastecedor, agora renovado, recebe a 17 de janeiro a dança com o Baile de
Forró, dinamizado pelo Espaço Baião.
Já nos dias 18 e 19, sábado e domingo, a curadoria fica a cargo da plataforma cultural Gerador
que nos irá proporcionar um concerto ao vivo com O GAJO, uma conversa sobre arte urbana
em Portugal com os artistas Gonçalo MAR, Tiago Hesp e Vanessa Teodoro.
Para os «fazedores» há workshop de ilustração com Nicholas Carvalho e Inês Almeida (Casa
Nic e Inês) e showcooking de comida síria com o Baraá Syrian Food.
Sexta-feira, 17 de janeiro
19h – 23h | BAILE DE FORRÓ
O Espaço Baião atravessa o Rio Tejo e leva na mochila o Forró para um final de tarde cheio de
ritmo e alegria!
Organização: Espaço Baião - www.espacobaiao.com
Sábado, 18 de janeiro
17h30 | TERAPIAS ARTÍSTICAS
A música Catarina Munhá e o escritor Valério Romão montam o seu consultório de
musicoterapia e biblioterapia, respetivamente, onde vão estar a passar receitas de música e
livros de acordo com o estado de espírito dos pacientes.

18h30 | TERTÚLIA GERADOR – ARTE URBANA EM PORTUGAL Os artistas de arte urbana
Gonçalo MAR, Tiago Hesp e Vanessa Teodoro reúnem-se para uma conversa informal dedicada
a esta arte em Portugal, moderada por um jornalista do Gerador.
19h30 | CONCERTO O GAJO Um concerto único, em estreia em Almada, pelas mãos de João
Morais, mais célebre pelo nome artístico O GAJO, que explora a criatividade da sua viola
campaniça, também conhecida como viola alentejana.
Domingo, 19 de janeiro
16h | WORKSHOPS DE ILUSTRAÇÃO Nicholas Carvalho (África do Sul) e Inês Almeida (Portugal)
são um casal de Artistas-Professores-Autores que criaram o projeto Casa Nic e Inês. Juntos vão
dinamizar dois workshops de ilustração para toda a família: “Dragão Ilustrado” para crianças e
“Livro Infinito Ilustrado” para adultos. Cada workshop é limitado a 12 pessoas.
17h30 | CONTOS PARA A FAMÍLIA Nádia Nogueira, atriz e encenadora, apresenta uma sessão
de histórias para miúdos e graúdos. De um saco sairá o que a seguir se contará... Será menina,
coelho ou princesa? Mosca fosca, rato ou estrela? Que história calhará?
18h30 | SHOWCOOKING DE COMIDA SÍRIA O projeto Baraá Syrian Food vai ensinar a preparar
pratos tradicionais da Síria num showcooking que promete
Organização:
Plataforma Cultural Gerador – www.gerador.eu
Câmara Municipal de Almada – www.m-almada.pt
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