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… brincar

CASA DAS BRINCADEIRAS
[INSTALAÇÃO]
12 e 13 Setembro, 15.00h-19.00h
14 e 15 Setembro, 11.00h-19.00h
Rua Nova da Piedade, 66 
Esta casa constrói-se a partir de um
espaço vazio. Uma instalação
adaptada às medidas dos seus
quartos, transforma-a numa
experiência plástica e lúdica única.
Por todo o lado, encontramos jogos,
brinquedos e objetos de brincadeira,
que são afinal a sua mobília. Mobília
de rir, de deitar, de experimentar e de
não querer sair.  

…caminhar 
e observar

TODOS – EXPOSIÇÃO DE
FOTOGRAFIA ITINERANTE
[EXPOSIÇÃO]
12 Setembro, 19.30h
12 Setembro, 20.00h às 22.00h
13 Setembro das 16.00h às 18.00h
14 Setembro, 11.00h às 13.00h
e das 16.30h às 18.30h
15 Setembro, das 16.00h às 18.00h
Escadaria da Assembleia da República
e Rua de São Bento
Ao abordar este novo bairro,
encontrámos um albergue onde 55
homens podem pernoitar. Assim,
construímos esta exposição do
fotógrafo Luís Pavão, em colaboração

com a Associação dos Albergues
Noturnos de Lisboa e o Arquivo
Municipal – Fotográfico. Uma galeria
fotográfica humana a procurar nas
ruas do bairro.

NAS RUAS DE SÃO BENTO 
– URBAN SKETCHERS
[EXPOSIÇÃO]
12 e 13 Setembro, 19.00h - 22.00h
14 e 15 Setembro, 10.00h - 18.00h
Fundação Mário Soares, Rua de São
Bento, 160
Num encontro promovido pelos
Urban Sketchers Portugal, mais de
40 desenhadores registaram nos
seus cadernos o tecido urbano e a
vida de São Bento. Nesta exposição
encontram-se 150 desenhos que

Experiências

A quinta edição do festival TODOS inaugura uma nova vida extra muros do seu espaço inicial, 
o Intendente. O Poço dos Negros e São Bento são o novo território onde este Festival se enraíza e começa 
a sua nova identidade de Festival Intercultural para a cidade de Lisboa.
A Assembleia da República, o Liceu Passos Manuel, as Igrejas, a Rua de São Bento, o parque de estacionamento 
da Rua D. Luís I, a Lontra, as mercearias, a casa Museu Júlio Pomar, o Albergue Noturno, a Fundação Mário
Soares, o B. Leza, são alguns dos locais para a música religiosa, a dança da Transilvânia, o teatro político, 
o Bollywood com molho Masala, os Urban Sketchers, a fotografia que anda, a dança de Cabo Verde com pickup,
programas dançantes tardios. Artistas à procura de um Abrigo levam os públicos bairro fora para experimentar
brincar, cantar, desenhar, pensar. E depois... a Ceia de Todos, que não será a última com certeza!



retratam as diferentes realidades
deste bairro, ao sabor dos múltiplos
olhares e técnicas utilizadas.

... caminhar com música

JAIPUR MAHARAJA BRASS BAND 
FANFARRA ITINERANTE 
DO RAJASTÃO
[MÚSICA]
13 Setembro, 18.30h
Rua de S. Paulo, Santos, Poiais de S.
Bento, Poço dos Negros
21.00h,
Miradouro Santa Catarina, Calçada 
do Combro, Av. D. Luís I | Rua S. Bento
Uma fanfarra colorida nos trajes e
turbantes, um dos cartões de visita
do Todos, com oito excelentes
músicos de sopro. O dourado dos
metais do trombone, trompete, tuba,
clarinete e saxofone, projeta a alegria
da música popular cigana e indiana
por onde quer que passe. 

IGREJA DE SANTA CATARINA,
SACRISTIA E NÚCLEO
MUSEOLÓGICO 
[VISITA]
13, 14 e 15 Setembro, 
15.00h-18.00h 
Igreja de Santa Catarina, 
Calçada do Combro, 82
A igreja paroquial de Santa Catarina,
templo majestoso e de linhas
equilibradas, destaca-se no conjunto
monumental do antigo Convento dos
Paulistas...uma experiência a ter...    

ATELIER-MUSEU JÚLIO POMAR
[EXPOSIÇÃO]
14 e 15 Setembro, 
10.00h-18.00h
Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Rua do Vale, 7
Inaugurado em Abril de 2013, o
Atelier-Museu Júlio Pomar abre as
suas portas para que TODOS possam
visitar livremente a obra deste nome
incontornável da arte contemporânea
portuguesa.

ARTE URBANA 
[PASSEIO]
12, 13, 14 e 15 Setembro, 
Vários locais do bairro
Os mais conceituados street artists
nacionais convidam o público, num
passeio pelo bairro, a procurar os
sinais e as marcas que a Arte Urbana
deixou neste festival. 

… ler e (des)construir

O LIVRO DA ESCOLA DO MUNDO
[WORKSHOP PARA PROFESSORES]
13 Setembro, 17.00h-18.30h
UCCLA, Rua de São Bento, 640
Um percurso pelas propostas deste
livro de educação para a cidadania
global, que apresenta acções
realizadas com professores e
crianças no 1º ciclo do ensino básico,
em vários do mundo lusófono. 

ATELIER LIVRO ESTRANHÕES,
BIZARROCOS E OUTROS SERES SEM
EXEMPLO 
[WORKSHOP PARA FAMÍLIAS]
14 Setembro, 10.00h
UCCLA, Rua de São Bento, 640
Um encontro para ouvir esta história
de José Eduardo Agualusa e de
Henrique Cayatte. Para conhecer
objectos estranhos e bizarros e fazer



perguntas. No fim ainda há tempo
para construir livros de invenções
impossíveis em Edições Exactamente
Hoje.

….desenhar

EXPERIÊNCIAS DE DESENHO NO
BAIRRO - URBAN SKETCHERS 
[DESENHO]
12 e 13 Setembro, 19.00h-22.00h
14 Setembro, 11.00h às 20.00h
Fundação Mário Soares, 
Rua de São Bento, 160
Os Urban Sketchers Portugal
desenham em diários gráficos as
cidades onde vivem e os sítios por
onde viajam. Desta vez, o encontro
ficou marcado com o TODOS.
Objectivo: colocar no papel cada
acontecimento. Resultado: uma
grande reportagem desenhada do
Festival.

EXPERIÊNCIAS DE DESENHO NO
ATELIER-MUSEU JÚLIO POMAR 
[ARTES PLÁSTICAS]
14 Setembro, 11.00h-13.00h
15 Setembro, das 11.00h às
13.00h e das 15.00h às 17.00h
Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Rua do Vale, 7 
Experimentar desenhar um modelo
vivo ou pintar um cartão postal que
poderá ser enviado pelo correio para
quem se desejar…

…contactar

VISITA GUIADA AO ATELIER-MUSEU
JÚLIO POMAR 
[VISITA]
14 Setembro, 15.00h
Atelier-Museu Júlio Pomar, 
Rua do Vale, 7
Visita-guiada com a presença do
artista Júlio Pomar e de Sara Antónia
Matos, directora do Atelier-Museu. 

… meditar

DOS HOMENS E DOS DEUSES
[CINEMA]
15 Setembro, 11.00h
Auditório Liceu Passos Manuel,
Travessa do Convento de Jesus
Num mosteiro perdido nas
montanhas do Magrebe, oito monges
cristãos vivem em harmonia com os
seus irmãos muçulmanos. Um
inesperado acontecimento instala o
terror na região e o grupo de monges
deve decidir o que fazer perante a
impotência, a ameaça e o medo.

… cantar 

CORAÇÕES AO ALTO 
[CANTO]
14 de Setembro, 16.00h
Igreja das Mercês, 
Largo de Jesus
Uma experiência de canto e de
escuta. Inspirados em registos
sonoros de cantos religiosos de
diversos credos que podemos
encontrar na cidade de Lisboa, irá um
grupo apropriar-se dessa
musicalidade e criar uma nova
partitura física e vocal. O resultado
da experiência será devolvida a um
espaço acusticamente privilegiado
para o efeito. Corações abertos
então, para cantar e receber essa
reverberação espacial!

… dialogar

PALAVRA DE TODOS 
[ENCONTRO / CONVERSA]
15 Setembro, 18.30h
Biblioteca do Liceu Passos Manuel,
Travessa do Convento de Jesus
Uma assembleia com encontro
marcado na Biblioteca do Liceu
Passos Manuel, reúne responsáveis,
crentes e curiosos das várias
religiões que habitam a cidade de
Lisboa, a propósito de um só objeto
de conversa: o transcendente.

… cozinhar, comer 
e falar

A CEIA DE TODOS
[GASTRONOMIAS]
15 de Setembro, 20.00h
Pátio do Liceu Passos Manuel,
Travessa do Convento de Jesus
Uma árvore gigante abriga um
encontro entre famílias de todo o
mundo, que nos convidam a conhecer
os seus hábitos de alimentação, as
suas compras, os nomes que dão aos
ingredientes e nos ensinam os
caminhos das suas receitas nas suas
próprias línguas. Os Bricabraque de
São Bento fornecem a loiça, copos e
talheres com História, que
precisamos de lavar e secar antes de
pormos TODOS, a mesa. Uma CEIA
para saborear com o mundo, o
mundo. 
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