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Os espetáculos gratuitos não dispensam o levantamento de bilhete, sendo os lugares condicionados à 
lotação da sala.

Entradas gratuitas aos portadores do Cartão do Idoso e menores de 13 anos.

Dias úteis: 9h00 - 12h30 / 14h00 - 17h30; dias de espetáculo: 1h30 antes do início do evento; Os 
bilhetes reservados devem ser levantados até 30 minutos antes do espetáculo, sob pena de serem 
anulados.
Aceitam-se reservas por telefone ou por e-mail (ccr@cm-redondo.pt).

O Município de Redondo não se responsabiliza por eventuais alterações ao programa apresentado, 
pelo que, a consulta desta agenda não dispensa a confirmação junto dos nossos serviços.

Horário e reservas de bilhetes:



om o novo ano que se inicia, a diversidade cultural 
que apresentamos neste bloco de programação 
reflete bem a preocupação que temos com a cultura, e 

a certeza que sentimos que a política cultural não pode 
soçobrar ou diminuir em tempos difíceis como estes em 
que vivemos.
É nesta perspetiva que o Centro Cultural de Redondo 
mantém os objetivos de regularidade numa progra-
mação cultural de qualidade que, desde o primeiro 
dia, nos serve de cartão-de-visita. Por essa razão, con-
tinuamos a apresentar espetáculos de teatro, cinema, 
concertos, oficinas, exposições e tantas outras ativi-
dades culturais e pedagógicas que contribuam para a 
criação de um público mais seletivo e exigente.

No primeiro trimestre de 2014, as tradições consagram um lugar de destaque na progra-
mação cultural de todo o concelho. Desde logo, com a Noite de Reis, dando assim conti-
nuidade a uma longa tradição, cuja preservação depende amplamente do rejuvenesci-
mento das referências coletivas e da participação da sociedade civil. Mas também com o 
Carnaval de Redondo, em que o envolvimento da comunidade é um pilar basilar na orga-
nização do evento, cuja dedicação, recriação e alegria são reconhecidas um pouco por 
toda a parte, atraindo inúmeros visitantes.
A programação do serviço educativo assume cada vez mais a sua vocação de comple-
mentaridade à educação formal, concretizada em diversas ações com epicentro nas artes 
performativas, na música e na promoção do livro de leitura. Mas o serviço educativo vai 
mais além, uma vez que o Centro Lúdico de Redondo sobe ao palco com uma nova peça de 
teatro infantil integrada no projeto “Era uma vez...”. De igual modo, o espetáculo 
“Re...Criações em Luz Negra”, da responsabilidade da Maurioneta, pretende estimular a 
criatividade transportando o espetador para um mundo de cor e fantasia.
A fechar o trimestre o realce vai para a iniciativa multicultural Saberes & Sabores de 
Outras Gentes que pretende incentivar a união dos povos que a geografia aparta, pondo 
em evidência a multiculturalidade imposta pelo peso crescente das migrações num mun-
do progressivamente mais globalizado. Do recheado programa de atividades, destacamos 
o concerto “Sons do Mundo” que tem como principais influências o fado, a música clássica 
e a música do mundo, mesclando os sons da música oriental e ocidental.
Assim, estamos naturalmente convictos que a programação cultural desenvolvida oferece 
aos públicos o contato com propostas artísticas e culturais de qualidade, estimulando a 
construção da cidadania.





Dando continuidade a uma longa tra-
dição, cuja preservação depende lar-
gamente do rejuvenescimento das 
referências coletivas e do envolvi-
mento da sociedade civil, a Noite de 
Reis continua a ser celebrada todos os 
anos em Redondo, concluindo desta 
forma os rituais próprios da quadra 
natalícia.
Desde o castelo até à Praça da Repú-
blica, os Cantadores de Redondo can-
tam As Janeiras, aquecendo a noite 
fria com harmoniosos cânticos.

Exposição de trabalhos de Origami do 
Arquitecto João Charrua – modelos 
simples, complexos, grandes e pe-
quenos, abstratos e realistas.

A Exposição encerra com um 
workshop orientado pelo autor no dia 
1 de fevereiro das 15h00 às 17h00.

Horário:
de 2.º a 6.ª
9h30 - 12h30 | 14h00 - 18h00
Sábado - 14h30 às 18h00
(encerra ao domingo)



Tânia Oleiro é uma das melhores intérpretes de fado tradicional, pertencente a 
uma nova geração de fadistas que asseguram um futuro brilhante para a Canção 
de Lisboa. Da infância recorda o fado cantado pela sua mãe o que a levou a apai-
xonar-se desde muito cedo por este género musical. Iniciou o seu percurso de 
fadista com apenas 10 anos, ao participar e vencer a Grande Noite do Fado de 
Setúbal. Participou em “noites de fado” e diversos concursos de fado amador. 
Integrou o espetáculo Casa de Fados - inspirado no filme “Fados” do cineasta 
Carlos Saura. Gravou temas para várias colectâneas, participou no disco 
“Em’cantado” de Rão Kyao e prepara actualmente a edição do seu 1.º disco.
Acompanham a fadista Pedro de Castro na guitarra portuguesa e Jaime Santos 
na viola de fado.



No sentido de estimular e desenvolver momentos lúdicos de criação e movi-
mento, a oficina de danças para famílias “abraça” uma dinâmica de artes inte-
gradas centradas no corpo e no movimento, do qual decorrem diferentes téc-
nicas de consciência corporal, exploração sensorial e criativa, interação não-
-verbal, dança-contacto e relaxamento.
No final, cada família verbaliza e reflete sobre as experiências desenvolvidas na 
sessão, procedendo-se a alguma sistematização e enquadramento educativo 
dos conteúdos expressos.

Público-alvo:
Pais com crianças dos 4 aos 18 meses de idade (1.ª sessão)
Pais com crianças dos 18 aos 36 meses de idade (2.ª sessão)

Inscrições gratuitas e obrigatórias (máximo 15 participantes/sessão)





o concerto “sons do mundo” tem como principais influências o 
fado, a música clássica e a música do mundo, mesclando os sons 
da música oriental e ocidental.
Neste concerto são tocados instrumentos tradicionais dos quatro 
cantos do mundo: bansuri (Índia), oud árabe, low whistle 
(Irlanda), shamphoon (Mawi), duduk (Arménia), bawu (china), 
udu (Nigéria), tambor xamânico (América do Norte), djembé 
(Africa) taças de som (Tibete), viola de arco, concertina e guitarra 
clássica, entre outros.

o concerto “sons do mundo” tem como principais influências o 
fado, a música clássica e a música do mundo, mesclando os sons 
da música oriental e ocidental.
Neste concerto são tocados instrumentos tradicionais dos quatro 
cantos do mundo: bansuri (Índia), oud árabe, low whistle 
(Irlanda), shamphoon (Mawi), duduk (Arménia), bawu (china), 
udu (Nigéria), tambor xamânico (América do Norte), djembé 
(Africa) taças de som (Tibete), viola de arco, concertina e guitarra 
clássica, entre outros.

Exposição
Esta exposição convida a uma celebração do amor

enquanto palavra, assente na sua intemporalidade e imortalidade
apreciáveis em algumas das mais conceituadas obras

da literatura nacional e internacional.
Esta recolha documental apresenta vários suportes de informação

 – livros, cartas, postais e música –
como se de uma ode ao sentimento, esse amor dos autores, se tratasse.

Horário:
de 2.ª a 6.ª - das 9h30 às 12h30 | das 14h00 às 18h00

Sábado - das 14h30 às 18h00
(encerra ao domingo)



A encenação dramatúrgica de histó-
rias infantis regressa ao auditório do 
CCR com o projeto Era Uma Vez..., da 
responsabilidade do Centro Lúdico de 
Redondo.
Este projeto constituiu desde o pri-
meiro momento um enorme sucesso 
junto das famílias e das crianças con-
tribuindo para uma visão lúdica e de 
prazer associadas à cultura.

Público-alvo: Público em geral
Entrada gratuita

O projeto de gravação do último tra-
balho discográfico da Banda Filarmó-
nica da Sociedade União Montoiten-
se resultou de um convite feito pelo 
Ministério da Cultura.
A edição do CD com 13 Pasodobles 
constitui-se como a concretização de 
um sonho da Banda. Desde a grava-
ção a FUM tem mantido este género 
musical no seu reportório. Com a edi-
ção deste CD, fica assim imortalizado 
este marco na história da Filarmónica.

Público-alvo: Público em geral
Entrada gratuita



Neste espetáculo os objetos surgem do escuro de forma inesperada. Percorrem 
o espaço, deslocam-se, flutuam e desaparecem...
Tudo se vai transformando através da música. Um mundo de cor e fantasia 
emerge perante os nossos olhos. São histórias que renascem no mundo do “tea-
tro de luz negra” estimulando a nossa imaginação.
Este espetáculo foi concebido através da fusão de várias linguagens musicais 
montadas de forma a substituir as palavras e poder transportar o espetador 
para um mundo irreal.

Público-alvo: Público em geral





O Carnaval prolonga-se durante o fim-de-semana com variadas ma-
nifestações informais e espontâneas da população e associações. Os 
pontos altos das festividades acontecem no domingo e na terça-
-feira, com o tradicional e histórico corso carnavalesco, animado por 
centenas de figurantes que desfilam conforme as temáticas.



No mês em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, a Biblioteca Municipal 
apresenta uma exposição bibliográfica inteiramente dedicada a algumas das 
mais célebres autoras de todos os tempos, dando especial enfoque a conquistas 
como a liberdade de expressão no feminino, refletida nas mais variadas obras.

Horário: de 2.ª a 6.ª das 9h30 às 12h30 | das 14h00 às 18h00
Sábado das 14h30 às 18h00
(encerra ao domingo)



Esta ação pretende incentivar a união dos povos que a geografia aparta pondo 
em evidência a multiculturalidade imposta pelo peso crescente das migrações 
num mundo progressivamente mais globalizado.
Oferecendo um conjunto de atividades que vão desde as degustações da co-
zinha tradicional, a espetáculos musicais, exposições e workshops, Saberes & 
Sabores de Outras Gentes pretende despertar o cidadão do mundo que vive em 
cada um de nós.

Ver programa próprio



O concerto “Sons do Mundo” tem como principais influências o fado, a música 
clássica e a música do mundo, mesclando os sons da música oriental e ocidental.
Neste concerto são tocados instrumentos tradicionais dos quatro cantos do 
mundo: bansuri (Índia), oud árabe, low whistle (Irlanda), shamphoon (Maui), 
duduk (Arménia), bawu (China), udu (Nigéria), tambor xamânico (América do 
Norte), djembé (África), taças de som (Tibete), viola de arco, concertina e 
guitarra clássica, entre outros.
O concerto conta com a participação de Carlos Alberto Cavaco, Catarina Barão, 
Inês Martins, Marta Lourenço e António Carmo.







Associando a recuperação do antigo Celeiro do 
Povo, à ideia de criar um ambiente típico e re-
quintado, onde se apreciem e desfrutem os pra-
zeres de um bom vinho, nasceu o espaço da Eno-
teca.

Rua do Castelo, 7170-055 Redondo
Tel. 266 989 911
E-mail: museudovinho@cm-redondo.pt
Horário:
Semana - das 17h00 às 21h00 (encerra à segunda)

Fim-de-semana - das 12h00 às 21h00

Enoteca

A Biblioteca Municipal de Redondo tem como 
objetivo facilitar à população, o livre acesso à in-
formação e documentação, nos seus mais varia-
dos suportes, disponibilizando para isso uma 
grande variedade de espaços e serviços.

Rua D. Arnilda e Eliezer kamenesky,
7170-062 Redondo
Tel. 266 989 210
E-mail: bibliotecamunicipal@cm-redondo.pt
Horário:
Semana - 9h30h às 12h30 | 14h00 às 18h00
Sábado - 14h00 às 18h00 (encerra ao domingo)

Biblioteca Municipal de Redondo

Rua da Cadeia, 7200-053 Montoito
Tel. 266 530 137
E-mail: bibliotecamontoito@sapo.pt
Horário:
Semana - 9h30 às 12h30 | 14h00 às 18h00
Sábado - 14h00 às 18h00 (encerra ao domingo)

Biblioteca Municipal – Pólo de Montoito

Espólio de arte sacra que reúne peças originárias 
de diversas igrejas e conventos do concelho.
Visitas por marcação.

Praça D. Diniz, 7170-054 Redondo
Tel. 266 909 144

Museu Paroquial de Redondo

Exposição etnográfica dos processos relaciona-
dos com a produção do vinho na Região Demar-
cada de Redondo. O Museu acolhe também uma 
loja de vinhos e funciona como Posto de Turis-
mo.

Praça da República, 5/6, 7170-011 Redondo
Tel. 266 909 100
E-mail: museudovinho@cm-redondo.pt
Horário:
Das 10h00 às 18h00 (encerra à segunda)

Museu do Vinho | Posto de Turismo

Arquivo

Este equipamento reúne documentação de 
grande relevância patrimonial e interesse histó-
rico para o concelho de Redondo, acondicio-
nando e conservando o arquivo intermédio e 
arquivo histórico do Fundo da Câmara Municipal 
de Redondo.

Avenida Gien, 7170-128 Redondo
Tel. 266 989 210
Horário:
Das 9h00 às 12h30 | das 14h00 às 17h30
(encerra ao fim-de-semana)

Museu do Barro

Localizado no Convento de Santo António, aco-
lhe uma exposição permanente dedicada à valo-
rização e revitalização da olaria redondense.

Alameda de Santo António, 7170-056 Redondo
Tel. 266 989 216 | Telem. 963 814 782
E-mail: museudobarro@cm-redondo.pt
Horário:  Das 10h00 às 18h00 (encerra à segunda)

Localizado numa zona de ampla distribuição de 
monumentos megalíticos, a partir do Ecomuseu 
é possível partir à descoberta da natureza atra-
vés de percursos devidamente sinalizados.
Visitas por marcação.
Tel. 266 989 216
E-mail: ccr@cm-redondo.pt

Ecomuseu




