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Boutique
da
Cultura
A Boutique da Cultura é uma associação cultural sem fins lucrativos, constituída em 2013
e reconhecida com o Estatuto de Utilidade Pública. Com sede na freguesia de Carnide
(Lisboa), desenvolvemos um trabalho regular de promoção da cultura, da cidadania e do
desenvolvimento local. O principal objetivo é a valorização das pessoas e do território,
e o compromisso com a comunidade tem sido sucessivamente renovado com projetos
como a Incubadora de Artes, as Livrarias Solidárias, a Casa das Artes ou o
ProjetAR-TE.

Entre tantas atividades culturais que a Boutique da Cultura foi realizando ao longo dos
anos, como exposições, produções teatrais, tertúlias e espetáculos musicais, a corrente
de público foi crescendo. E, hoje, existe uma programação regular a acontecer e a
instituição encontra-se numa fase de grande crescimento e expansão, dentro e fora da
capital.

A Boutique da Cultura acredita numa cultura descentralizada e acessível. Acredita
também que a cultura permite uma intervenção social eficaz, que é uma área criadora de
cidadania ativa, de desenvolvimento local, que podemos fazer a mudança numa
comunidade. 



Serviço
Educativo
O Serviço Educativo da Boutique da Cultura tem um papel fundamental no estímulo ao
desenvolvimento da criatividade e do espírito crítico, através da realização e
participação de atividades inovadoras, apelativas, lúdicas e experimentais. 

Envolver as crianças, escolas e outros grupos nesta área é o eixo estruturante da
programação, que estimula a inclusão social e abre uma porta de acesso à cultura, à arte
e à leitura. Compreender melhor alguns temas da atualidade através de uma peça de
teatro ou explorar, de uma forma pedagógica, os bastidores, desvendando os segredos,
refletindo e partilhando aprendizagens são algumas das propostas para o ano letivo de
2022-2023.

A Boutique da Cultura quer contribuir para a construção de um público mais
participativo e esclarecido, atendendo a um programa diversificado.



Teatro é sinónimo de reflexão, consciencialização e intervenção. É também nesta área
que é possível alcançar um maior número de pessoas, e assim, levar a cabo o processo
de aprendizagem, desconstrução de preconceitos e, simultaneamente, a construção de
valores e de uma consciência mais diversificada e humanizada. 
Desde o seu início. a Boutique da Cultura veio criar condições para promover a cultura e
a criatividade como uma verdadeira máquina geradora de sinergias numa maior escala,
apoiando a produção artística, cedendo espaços e acolhendo grupos temporários,
formais ou informais. Conta também com dezenas de produções próprias, muitas delas
peças de teatro para a infância. 

"A Arte é Para Todos"
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Visitas-guiadas

1 Uma viagem 
com o Sr. Boutique

O Sr. Boutique habita na Boutique da Cultura e aguarda a chegada de novos visitantes. 
De cartola alta e de relógios no pulso, ele adora que o tempo passe, pois assim pode ler
mais livros, ver mais peças de teatro e conversar com a equipa da Boutique. No entanto,

ele gosta sempre de ter companhia.
Nesta atividade, as crianças são separadas em grupos e são guiados a conhecer o

espaço, seguindo um circuito planeado que inclui jogos, perguntas e tarefas. Desde a
Livraria Solidária, à técnica, à comunicação e imagem e aos camarins, vão descobrir que,
juntos, conseguem fazer com que o mundo mágico do teatro e da leitura permaneça vivo,

através do trabalho de cada um. 
No final, ainda existe a possibilidade de cada criança "simular" a compra de um livro e

levá-lo para casa.

AUDITÓRIO
LIVRARIA

CAMARINS



 

Sessões de conto

Quem conta
um conto... 2

E como arte também é literatura, nesta atividade os mais pequenos
poderão fazer parte de uma sessão de conto conduzida pelo autor de
uma das mais recentes obras integrada no Plano Nacional de Leitura, João
Borges de Oliveira. "Abraças-me?" é um livro inspirado na problemática
dos refugiados e da guerra, no paralelo entre "aqui e lá" e nos gestos que
podem significar mais do que imaginamos.

"Abraças-me?"

 * Possibilidade de realizar esta atividade nas escolas



 

Sessões de conto

3

Avós são amor que nunca envelhece e sabedoria que nunca acaba.
Avós são ilusionistas, que trazem de volta os sabores da infância. 
As suas histórias são lições de vida que o tempo não apaga. 
Com base no livro "O Segredo da Avó", o autor João Borges de
Oliveira, conta esta história com o auxílio de objectos.

Quem conta 
um conto... 
"O Segredo da Avó"

 * Possibilidade de realizar esta atividade nas escolas



 

Encenação e Dramaturgia: Ana Lázaro
A partir de ideia original de João Borges de Oliveira
Interpretação: João Borges de Oliveira
Espaço Sonoro: Zé Cruz
Direção Técnica: João Rafael da Silva
Direção Criativa e Animação: João Lagido
Ilustração: Sérgio Condeço
Fotografia: Patrícia Blázquez

Abraças-me? é um espetáculo multidisciplinar que aborda um tema bastante atual... a guerra. 
Um encontro com os mais novos que começa com um livro em branco, do qual nasce... um abraço.
 Um abraço que pode ser dado por braços pequeninos, mas conseguir coisas gigantes: como fazer-nos
sentir em casa quando estamos perdidos ou atravessar rios, mares, terras e muros. 
Um espetáculo que chega ao coração e que conta com música ao vivo e projeção de vídeo.

Espetáculos

4 ABRAÇAS-ME?

 * Possibilidade de realizar esta atividade nas escolas



 

Espetáculos

5 VIOLETA

Violeta é uma menina muito envergonhada, por isso não consegue ter amigos na escola. Até que um
dia o avô, que é músico, ofereceu-lhe um acordeão. A partir desse momento a música muda a vida da
Violeta.
Um espectáculo para crianças dos 3 aos 103 anos, onde a história da Violeta é contada com bonecos
feitos de papel e muitas canções.

Texto e Encenação: Claudio Hochman
Interpretação e Criação Musical: Sara César e Pedro Santos
Desenho de Luz: João Rafael da Silva
Ilustração: Sofia Hochman

 * Possibilidade de realizar esta atividade nas escolas



 

Espetáculos

6 SAUDADE

Era uma vez, um rei que sabia o significado de todas as palavras, até ao dia em que chegou um tal
Fernando Pessoa e lhe perguntou o que era a Saudade!
Três atores contam-nos a história inspirada no livro "Saudade" de Claudio Hochman, num
caleidoscópio de imagens com muito ritmo e e humor. Um espetáculo muito bonito e original, num jogo
de projeções e música ao vivo.

Texto e encenação: Claudio Hochman
Interpretação: Ana Marta Kaufmann, Gonçalo Sitima, Isabel Medeiros, Vanina Judkovsky
Conceção estética: Carlota Blanc
Música: Carlos Garcia
Produção: Boutique da Cultura e Marlene Nordlinger
Fotografia: Ana Veiga e Patrícia Blázquez
Apoio: Iberescena e Ar de Estúdio



Informações e contactos
ESPAÇO BOUTIQUE DA CULTURA
AV. DO COLÉGIO MILITAR, 1500-187 LISBOA

 

926 830 272 

GERAL   BOUTIQUEDACULTURA.PT

WWW.BOUTIQUEDACULTURA.ORG

@

(EM FRENTE À RUA ADELAIDE CABETE / QUINTA DA LUZ)

SERVIÇO EDUCATIVO
BOUTIQUE DA CULTURA

DIRETOR ARTÍSTICO: JOÃO BORGES DE OLIVEIRA
PRESIDENTE DA DIREÇÃO: PAULO QUARESMA

EQUIPA TÉCNICA: ANA VEIGA
JOÃO ALVES

JOÃO RAFAEL DA SILVA
LUIZ GUARNIERI

RODRIGO AUGUSTO


