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Bartô Bartô

O Bartô | Zona-franca 
não tem cozinha mas 
tem coisas de comer.

Em principio tem pão, 
carne e peixe quiçá 
marisco se a crise 
apertar a sério.

Aquelas coisinhas 
pequeninas e crócantes 
tipo amêndoas ou 
tremoços

Os queijos os ácidos 
e os doces.

Uma lareira...

Está tudo explicado 
na ardósia!

Não hesite em pedir 
informações ou em 
emitir a sua critica 
implacável.

Defenda a sua terra e 
seja gastronomicamente 
íntegro! 

Luís Matos

Odete Jorge

Elsa Casanova

Flávio Gil

Yola Dinis

Especial Senegal 

Queimada e Petiscos

SOS sementes 
- Save our Seeds

 Regresso às 
“conversas vadias” 
com… Fernando Dacosta

Para acabar de vez 
com a literatura - 
UT PICTURA POESIS?

Tertúlia #5 BUALA 
A quem serve a 
indústria da pobreza? 

REC Brutus

Qual crise, 
joga no quiz!

Bordell

Coro da Achada

Spoken Jazz 
(Tiago Gomes) 
– concerto

Robot Dealer 
e Erro!

Atma 
Concerto

Duo Porcelana 
(Dj) funk jazz 
soul psicadélico

On the Record(s) 
– (dj)

Evil clown’s final 
DJ battle, com Dj Ba 
(Bernardino Aranda) 
e Dj Baloo (Ricardo 
Noronha), Dj

FutureFlora e 
Ventilan (dj)

Cesta Básica By 
GenithoRasta

Txikiss 
– concerto

Celina Pereira e 
banda – concerto

José Braima Galissa 
– Mestre de Kora – 
Concerto

Novidades!?!?
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Quinta 3 de Outubro 22H 
Bartô
Conversas que pensam que nos pensam que se pensam. Resgatamos à tv 

Sábado 5 de Outubro 22H 
Bartô

Domingo 6 de Novembro 22H  
Bartô 
Romeu di Lurdes - concerto

(in)continente

giródisco

Terça 8 de Novembro 22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsa

Duo Porcelana (Dj) funk 
jazz soul psicadélico 
Da delicada e meticulosa peça rara de museu à beleza bruta perdida 
entre mãos sujas e empoeiradas em mercados de pulgas, surge o Duo 
Porcelana; dois amigos, coleccionadores e amantes de porcelana. Ambos 
demonstram um profundo conhecimento da história desta ancestral arte, 
mas este conhecimento não os faz coleccionadores exacerbados nem vai-
dosos. Inclinam-se tanto para o virtuosismo como pela falta dele. "Temos 
tanto amor por uma peça japonesa Edo como por uma faiança Bordalo 
Pinheiro", confessa o duo. A força e expressão do Duo Porcelana não está 
na extravagância das peças caras ou nas possibilidades da maleável peça 
bruta, mas sim na sublime linha que as divide."
www.facebook.com/pages/Duo-Porcelana/270701736289347?sk=wall&
filter=2

 Cesta Básica 
        By Genitho Rasta
 
A questão da pobreza é vista como determinante na vida das pessoas e 
a  música é fonte da felicidade e conhecimento. Partindo de uma cesta 
básica produzida em Moçambique e composta de  3 kg d ritmos, 1 li-
tro de sabores e  1 gigabites de cheiros,  o antropólogo Genitho Rasta 
traz-nos um encontro de identidades e culturas. Ouça o Moçambique 
contemporâneo num contexto transnacional e global. Não falha nada! 
Maningue nice.

GENITHO Rasta: MBANKWE, MBIRA, XIBABATONE
UTAH Santana: PERCUSSÃO
LINDA Paulino: CONTRABAIXO
OCTÁVIO Chamba: PERCUSSÃO

Odete Jorge 
As luzes apagam-se e dão lugar à luz tosca das pequenas velas sobre 
as mesas onde as almas de quem nelas se senta anseiam o momento 
solene desta noite; os músicos aprontam-se, por entre o burburinho 
que ainda se faz sentir na sala; por fim, o silêncio: - O Fado Tradicional de 
excelência chega ao Bartô, pela voz de Odete Jorge!
Viola: Nelson Aleixo; Guitarra Portuguesa: Pedro Ferreira

fado é bondage

Sexta 4 de Novembro 22H 
Bartô
Romeu di Lurdes - concerto

Terça 1 de Novembro 22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsa
Sentir as palavras, os batimentos da viola e da guitarra, o vibrar de fado é bondage

Quarta 2 de Novembro 22H 
Bartô conversas bravias 

                  Coro da Achada
O quê? Um coro aberto com gente que diz que não sabe cantar? Mas isso 
é impossível! O Coro da Achada tem insistido nesse caminho impossível. 
Amadores de música aprendendo de formas novas, com erros e saltos im-
previstos, com as ferramentas que temos e as que criamos. Aprendendo 
uns com os outros, e com o mundo que entra pelas canções adentro. O 
coro para nós é o gozo de cantarmos juntos, entre iguais. Mas é também 
o sentido das palavras, dos sons e dos sonhos incompletos que desenha-
mos com as nossas mãos.

http://centromariodionisio.org/

Queimada e Petiscos
 

Desta vez as conversas são ainda mais informais, mas à roda de petiscos 
feitos dos melhores produtos regionais e do vinho quente, prometem ser 
ainda mais bravias.

Luís Matos
Na primeira noite de Novembro, o Fado marca presença no Bartô, desta 
vez pela voz de Luís Matos que, acompanhado por Pedro Ferreira e Nel-
son Aleixo, na guitarra portuguesa e viola, respectivamente, nos convida 
a tomar parte desta noite onde, cantado ou escutado, o mais importante 
é o Fado!

REC Brutus
O mais recente projecto de Marco Franco e Manuel Lobo vem à Zona 
Franca apresentar o seu novo opus ambiental para dois sintetizadores e 
processamento enviesado. Segundo Reiner Knizia, que não foi consultado, 
este pode vir a ser o melhor jogo de tabuleiro de sempre. 

Segunda 7 de Novembro 22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsa
Sentir as palavras, os batimentos da viola e da guitarra, o vibrar de quem 
ouve é essencial para que aconteça FADO. É esse o convite que Elsa 
Casanova nos faz nesta sua vinda ao Bartô, embalando em poemas e 

Especial

Especial Senegal 
| Festa de Tabaski! 
Grande Soirée 
Senegalesa!
Soirée Africana com música ao vivo.
Não perca esta oportunidade única de ouvir os sons efervescentes do Se-
negal e dançar ao ritmo do Sabar e do Kora.
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Terça 15 de Novembro 22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsafado é bondage

Quarta 16 de Novembro 22H 
Bartô conversas bravias 

Quinta 17 de Novembro 22H 
Bartô

Bordell é um projeto musical e visual que tem a particularidade de estar 
em constante mudança. Em cada apresentação, Bordell convida diferen-
tes músicos e artistas visuais do panorama lisboeta para um concerto de 
improvisação experimental e misturas sonoras ecléticas improváveis.

Nesta sessão de pura CRIAÇÃO EM TEMPO REAL, iremos invocar, ou mes-
mo homenagear  duas figuras incontornáveis da Cultura Portuguesa.
Almada Negreiros e Mário Viegas. Para mim sem um não existe outro
Almada chegou-me através da voz de Viegas e Viegas através dos textos 
de Almada.
Por meio de Vídeo Musica iremos percorrer 50 min. As memórias (as nos-
sas) de Almada e Viegas, partilhar tudo com quem quer e quem está...

BORDELL 

regresso às “conversas 
vadias” com… 

Fernando Dacosta
Conversas que pensam que nos pensam que se pensam. Resgatamos 
à televisão dos anos 90 as “conversas vadias” e os entrevistadores que 
popularizaram Agostinho da Silva junto do público português. Desta vez 
o convidado é Fernando Dacosta que, tomando como ponto de partida 
a entrevista realizada por Herman José ao professor, relembra esta figura 
e as suas grandes visões e utopias. 
Passagem do episódio “Conversas Vadias” (entrevista de Herman José a 
Agostinho da Silva), 27’, seguida de conversa informal.

Elsa Casanova 
Sentir as palavras, os batimentos da viola e da guitarra, o vibrar de quem 
ouve é essencial para que aconteça Fado. É esse o convite que Elsa 
Casanova nos faz nessa sua vinda ao Bartô, embalando em poemas e 
melodias o amor, a saudade mas também a alegria. Enfim, o sentir deste 
povo através da sua música de eleição: o FADO!

Viola: Nelson Aleixo 
Guitarra Portuguesa: Pedro Ferreira

Sábado 12 de Novembro  22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsagiródisco

Domingo 13 de Outubro 22H  
Bartô 
Romeu di Lurdes - concerto

(in)continente

Quinta 10 de Novembro  22H 
Bartô

Sexta 11 de Novembro  22H 
Bartô
Romeu di Lurdes - concerto

Qual crise, joga no quiz!
Uma noite animada entre amigos e novos parceiros. Às perguntas esti-
mulantes feitas por um animador do jogo do quiz, testando a nossa pers-
picácia em conhecimentos tão inúteis como engraçados, os convivas da 
jogatana abrem as hostes para uma disputa entre grupos. Esta 1ª edição 
do “qual crise joga no quiz!” focará curiosidades da nossa cidade, derivas 
por acontecimentos políticos recentes, sem esquecer as glamorosas ar-
tes. Tapas e copos serão servidos à medida que o jogo pede inspiração, e 
música apropriada também não faltará. Esqueçamos por uma noite que 
fora do Bartô outros jogos perigosos se desenrolam. 

Spoken Jazz (Tiago Gomes) – concerto

Parte de alguns textos Beat e outros sobre jazz e os seu grandes intérpre-
tes, e arranca para um Jazz Falado em português. Ou seja, literatura ao rit-
mo de jazz, como Jack Kerouac escreveu em On the Road, ao Som do Be 
Bop. Iremos também viajar pela Estrada Fora com os músicos convidados, 
entre os quais Luís Vicente no trompete e outros a anunciar. SpokenJazz é 
um Projecto de Tiago Gomes (Voz) e Zé Lencastre (Sax).

On the Record(s) – (dj)
Dj D´Espiney (João d’Espiney) e Dj Easy (Isabel Leiria) são dois jornalistas 
que também têm em comum a paixão pela música e o prazer de contami-
nar as pessoas para dançar.
Uma dupla sem tabus musicais - exceptuando o Justin Bieber claro, e ou-
tros do mesmo género  – que passa “som” dos anos 60 aos nossos dias. A 
pista é vossa!

Txikiss – concerto 

 Simbiose multiintercultural de sabores e cores, com influências váriase 
sonoridades acusticamente contagiantes, embarcando numa viagem 
do Índico Austral ao Atlântico latino, dos cânticos negros das plantações 
aos folks dos gélidos mares do norte. Esta viagem pelos cantos, danças e 
instrumentos do universo, do violão à Mbira, do violoncelo à percussão, 
da flauta tamborileiro à concertina, do saxofone, a máxima libertação 
da alma!   
António Tavares - Violão, percussão e voz; Bruno Cintra – Bateria, Per-
cussão e voz; Hélder Tsetse – Mbira, percussão e voz; Hugo Fernandes 
– Violoncelo, violão; Gil Nave – Saxofone, Flauta transversal, concertina e 
violão; Miguel Santos: Bandolim, Guitarra;

Quarta 9 de Novembro 22H 
Bartô conversas bravias 

SOS sementes - Save 
our Seeds  - Concerto | Festa com 
Soundclowns – (Festa de angariação de fundos para a 
Seed Savers Tour, organizada pela 
Campanha Sementes Livres)

No próximo dia 4 de Novembro, Portugal receberá a visita dos Seed Sa-
vers da Austrália, Michel e Jude Fanton, precursores da consciência global 
pela preservação das sementes e da sua divulgação junto dos permacul-
tores e horticultores por todo o mundo. Ao longo de 10 dias partilharão 
os seus conhecimentos de permacultura e preservação de sementes lo-
cais em eventos espalhados de norte a sul do país. 
No bartô, haverá uma festa dia 9 de Novembro para celebrar e dar boas-
-vindas a vinda dos seedsavers, ao ritmo dos soundclowns com uma 
banca informativa que recolherá fundos para a campanha das sementes 
Livres.

Soundclowns 
Ninguém sabe bem de onde vieram, possivelmente de um portal  inter-
galáctico ou talvez de um planeta em que todos os dias é carnaval. Mas o 
que é certo é que estes dois malucos transmitem uma alegria contagian-
te. Deles podemos esperar uma fusão psicadélica e progressiva de estilos, 
passando do acústico ao electrónico, do Afro ao Latin, do Balkan ao Swing 
e do Dub ao Drum'n'Bass.
Musica para dançar com um sorriso na cara.
www.myspace.com/soundclowns  www.facebook.com/soundclowns
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Sexta 25 de Novembro 22H 
Bartô
Romeu di Lurdes - concerto

Sábado 26 de Outubro 22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsagiródisco

Atma Concerto

“Os Atma são um grupo português de World Music. Português porque 
está lá quase sempre uma guitarra portuguesa e é cantado em português. 
E de world porque os Atma viajam também, com amor e curiosidade, por 
muitas outras latitudes e geografias musicais: Magrebe, África Lusófona, 
América Latina, Índia, etc...”     António Pires, in Time Out, 2010.
Hugo Claro: Voz, Guitarra Clássica, Guitarra Portuguesa, Bandolim e Acor-
deão. Jorge Machado: Percussões (Cajón, Darbuka, Frame Drum, Udu 
Drum, Tambor d' Água, Tarola, Gongo) e Taças Tibetanas. Berta Azevedo: 
Voz e Pequenas Percussões. José Sebastião: Baixo.

FutureFlora e 
Ventilan (dj)
Dois gostos musicais misturados na cama; manhãs de jazz e afrobeat; 
tardes de world; noites de coisas free. FutureFlora e Ventilan, música para 
dançar de coração aberto.

Inauguração exposição 
de fotografia “Dawn” de 
Nuno awouters
“ALMIRANTE REIS: … um cruzamento de idiomas numa artéria de abaste-
cimento da metrópole, vivências com pontos em comum nas civilizações, 
alimento, descanso e sexo, toda a diferença é apenas um conjunto de 
códigos de conduta que na sua essência nos aproximam, respeito, con-
vivência e excesso...nada se pode esperar de um território neutro, até a 
próxima alvorada..."  nuno awouters, 2011

inauguração acompanhada de uma demonstração de arte urbana 
inspirada no tema da pluralidade da almirante reis, cruzamento de 
pessoas e culturas.

 Iniciativa apoiada por narkdecor

Sábado 26 de Outubro Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsa
Sentir as palavras, os batimentos da viola e da guitarra, o vibrar de quem 
ouve é essencial para que aconteça FADO. É esse o convite que Elsa EXPOSIÇÃO

Sábado 19 de Outubro 22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsagiródisco

Domingo 20 de Outubro 22H  
Bartô 
Romeu di Lurdes - concerto

(in)continente

Terça 22 de Novembro 22H 
Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsafado é bondage

Quarta 23 de Novembro 22H 
Bartô conversas bravias 

PARA ACABAR 
DE VEZ COM A 

LEITURA

Evil 
clown's 
final 
DJ battle, 
com Dj Ba (Bernar-
dino Aranda) 
e Dj Baloo (Ricardo 
Noronha), Dj  
O inverno vai virar inferno du-
rante este confronto épico entre 
dois palhaços que passaram 
para o lado negro da força.

Celina Pereira e banda 
concerto

Celina canta, na sua voz tão singular, as viagens que as músicas fazem, 
identidades que se vão dissipando nas globalizações e outros papões. 
Sabia que todos cantámos na escola “Que linda falua que lá lá vem”? Al-
gumas cantigas do cancioneiro Popular Português, chegaram a Cabo Ver-
de, Angola, Moçambique e Brasil e foram transformaradas.  É uma viagem 
identitária a das cantigas. Há muitas coisas que nos separam, mas muitas 
outras nos unem, e a música é uma forma de partilha e de memória co-
lectiva, para o bem e para o mal.
falta nomes dos músicos: 

 UT PICTURA POESIS?
Da página em branco à tela vazia: 
combater o quotidiano com palavras 
e cores
A pintura é poesia sem palavras.

Será a representação artística do real uma evolução da espécie humana 
ou, pelo contrário, algo que lhe é intrínseco e inato? Falamos de meras 
vertentes da comunicação humana ou da expressão da inquietação e des-
lumbramento, do mistério da vida e da morte, da contemplação e partici-
pação do divino? Poesia e pintura são imitação e imitação é arte desde o 
tempo em que vestíamos peles de mamute e corríamos de lança em riste 
atrás do jantar. Do que de humano há na arte e de artístico no homem, 
do que liga literatura e pintura, da écfrase na literatura e da retórica na 
pintura, do movimento e harmonia. 

Flávio Gil 
Com a voz e a alma bem presas ao Fado tradicional, Flávio Gil oferece-
-nos a sua interpretação genuína e espontânea deste género musical que 
podia ser o seu Tejo – um leito imenso de emoções e histórias, onde as 
palavras nos transportam por entre as margens dum “rio-fado”! São, no 
entanto, os amigos que protagonizam esta noite, em que estão todos con-
vidados a escutar e a cantar: Fado!
Viola: Nelson Aleixo; Guitarra Portuguesa: Eurico Machado

Sexta 18 de Novembro 22H 
Bartô
Romeu di Lurdes - concerto

"É rock? É! É Pop? É! É Elec-
tro? É muito! [...] As letras são 
sombrias, a voz carregada, 
mas a música, essa, de tez 
electrónica, convida forte-
mente ao movimento caden-
ciado dos corpos. Um EP feito 

Robot 
Dealer  

de um cavernoso e grotesco disco. Abra-se a pista na cave escura!" - re-
view do EP "Cave-Disco" na a-trompa.net
www.robotdealer.net
www.facebook.com/robotdealer

O formato é o clássico trio de rock, rude e crú, aliado a alguma sofistica-
ção e apostando nas variações de intensidade como suporte das histó-
rias do quotidiano que merecem ser contadas, em português. 
João Palma - baixo e voz, João Pedro Almeida - guitarra e João Afon-
so - bateria.

Erro!
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Terça 29 de Outubro 22H Bartô
Influências angolanas como o semba, passando pelo blues, jazz, Elsa
Sentir as palavras, os batimentos da viola e da guitarra, o vibrar de 
quem ouve é essencial para que aconteça FADO. É esse o convite que 

Quarta 30 de Outubro 22H  
Bartô 
Romeu di Lurdes - concerto

conversas bravias 

Yola Dinis 
Detentora de uma extraordinária voz, tem o dom de surpreender em 
cada interpretação pela sua sensibilidade e genuinidade. Transforma o 
que canta em algo tão único que nos faz sentir privilegiados por ouvi-la. 
Na última terça-feira de Novembro, Yola Dinis, traz o Fado ao Bartô.

Viola: Nelson Aleixo 
Guitarra Portuguesa: Eurico Machado

fado é bondage

Tertúlia #5 BUALA 
A quem serve a indústria da pobreza? 
Documentário Enjoy Poverty de Renzo 
Martens, seguido de debate

Este artista viajou até ao mais profundo Congo, em mais uma das suas 
guerras civis, a imensa ferida aberta de África, qual Conrad no Coração 
das Trevas. De câmara à mão, escarafunchou na indústria da luta con-
tra a pobreza que a tantos beneficia: empresas que enriquecem à cus-
ta dos recursos que os pobres não podem reivindicar (o ouro e coltan 
para fabricar telemóveis), ong’s como grandes empregadores, os media 
que vendem essas imagens e os especialistas em resolução de conflitos. 
Sendo a vulnerabilidade dos africanos bastante rentável, Renzo lança um 
programa de emancipação como caricatura dessa mesma situação. Par-
tindo da pergunta fundamental do filme: “a quem pertence a pobreza?”, 
cooperantes, ong’s, estudiosos, olhares críticos e viajados são convida-
dos a desconstruir estes assuntos. 

Domingo 27 de Outubro 22H  
Bartô 
Romeu di Lurdes - concerto

(in)continente

José Braima Galissa 
– Mestre de Kora – Concerto

Na linguagem Mandinga “Bela Nafa” significa “Benefício Comum”. Bela 
Nafa é uma das grandes surpresas da World Music criada num país de 
língua portuguesa. Inspirados na música tradicional da Guiné-Bissau vão 
buscar aos temas tradicionais da cultura Mandinga a sua base de liga-
ção ao continente europeu. A junção do instrumento tradicional Kora, 
tocado pelo mestre José Braima Galissá, líder e mentor da banda, com 
os instrumentos modernos, resulta numa harmonia muito própria que 
nos transporta para um clima quente e acolhedor, acompanhado de uma 
energia forte e contagiante que convida à dança.  
Composição: Kora e Voz, Guitarra ritmo, Bateria, Baixo

Projecto BioDiverCidade                                                                                     
Programação Novembro 2011 

6 de Novembro
Oficina de Corantes Naturais 

A oficina pretende convidar cada criança a elaborar o retrato do colega e pintá-
-lo com os corantes naturais. 
Os pigmentos mágicos são fórmulas químicas da cor. Aquilo que nos rodeia é 
matéria! Vamos pintar com frutas, vegetais e especiarias os tons da natureza!
Brincar com a arte é estimular a criatividade, libertar o pensamento, estimular 
o sentido crítico e criar noções de harmonia e equilíbrio.
Vamos manipular essências da natureza e ver as cores a definirem-se. Com es-
sas tintas vamos pintar um retrato, trabalhar obras de arte conhecidas ouvir e 
ilustrar histórias, brincar e sorrir.
Público-alvo: Para famílias com crianças a partir dos 6 anos.
Número mínimo de participantes: 8 crianças
Número máximo de participantes: 20 crianças
Horário: Das 15H até às 17H30
Preço: 20…/ participante
Formadora: Artista Plástica e Arquitecta Sara Raposo

12 de Novembro
Feira Ecológica

Horário: Das 16H às 00H
Entrada Livre
Feira de produtos artesanais e ecologicamente correctos, onde vários artesãos 
e projectos nacionais apresentam os seus trabalhos.

19 de Novembro
Oficina “Biodiversidade no trapézio!”

Os sentidos, as palavras e a creatividade serão os catalisadores deste atelier 
que pretende despertar os formandos para a realidade em que vivemos. O trapézio 
representa a nossa passagem da rotina cega em que vivemos para um modo de vida 
onde a indiferença, a crise social e de valores não tem lugar. Onde os rostos, 
as emoções e a eco-responsabilidade são imperadores.
Público-alvo: maiores de 16 anos
Horário: Das 14H às 20H
Preço: 30…/ participante
Formadora: Arquitecta Sara Ratola e Eng. do Ambiente Mariana Cruz

26 de Novembro
Oficina de Construção em Terra

Desde à 10 mil anos que a Terra crua é um dos principais materiais de cons-
trução, utilizados para habitação, monumentos, aquedutos, mosteiros e igrejas 
dispersos pelos 5 continentes.
A Terra crua é um material de origem natural, facilmente disponível e ideal 
para auto-construção. Não tem energia incorporada no seu fabrico e o seu im-
pacto ambiental em fase de construção e demolição é muito reduzido. Deste modo 
podemos afirmar que estamos perante um material com grandes qualidades, Sus-
tentável e Ecológico. 
Neste Workshop pretende-se dar a conhecer as técnicas de Construção em Terra 
crua, a sua evolução e adaptação à Era Contemporânea e como escolher a “Terra” 
para construir.
Contará com uma apresentação teórica e uma parte prática.
Público-alvo: Maiores de 18 anos
Horário: Das 14H às 17H
Máximo de participantes: De 10 a 20
Preço: 30…/participante
Formadora: Arquitecta Micaela Sobral

Inscrições para: 
secretaria.epaoe…chapito.org 
projectobiodivercidade…gmail.com

Mais informações em:
www.facebook.com/projectobiodivercidade
www.projecto-biodivercidade.blogspot.com


