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21 a
23 JUL.
PALÁCIO DA JUNTA

DE FREGUESIA DO

LUMIAR

A Birra da Cerveja tem as portas abertas das 17h 
às 24h, no Palácio da Junta de Freguesia do 
Lumiar, entre os dias 21 e 23 de Julho.

O Local
A Birra tem lugar na sede da Junta de Freguesia 
do Lumiar, muito perto da saída da estação de 
metro Quinta das Conchas. 

Para além do incrível Palácio que domina a vista, 
a Birra vai ficar marcada pelo soft launch da 
Casa da Cidadania, que vai abrir todos os espaços 
do r/c para receber gastronomia durante a Birra.

2017 VÊ NASCER 
UMA NOVA BIRRA 
DA CERVEJA.
Uma festa da cerveja que elogia os cervejeiros 
portugueses e que cria um conjunto de 
actividades paralelas que potencia a cultura da 
cerveja, mais do que, simplesmente, o consumo.

Espectáculos de teatro, workshops para saber 
fazer cerveja ou sobre consumo responsável, uma 
exposição do credenciado fotografo Vitorino 
Coragem, o lançamento do livro Os Hábitos e 
muitas intervenções artísticas vão fazer desta 
Birra um momento único de celebração da 
cultura de cerveja. 



Programação
TODOS OS DIAS, EM PERMANÊNCIA

LOUNGE DEPOIS
A seguir a receber uma cerveja na mão, há sempre 
vontade para um dedo de conversa e para cruzar a 
perna. Este ano, com uma ideia dos fantásticos Depois, 
há um lounge bem original para deixar toda a gente 
relaxada.
Por Depois
Onde: Pátio das Cervejas

INSTALAÇÃO GERADOR
Há um espaço que em breve vai nascer com as 
impressões digitais do Gerador. Chama-se Central 
Gerador e prometemos que vai passar a ser uma 
referência na agenda cultural de Lisboa. Curiosos?
Por Depois
Onde: Central Gerador

JUNTA DE ANIMAÇÃO NACIONAL
A Junta de Animação Nacional apresenta-se na Birra da 
Cerveja e traz um pelotão de músicas que prometem 
pôr em ordem os músculos mais escondidos do corpo 
humano. Vem com o mandato claro de deixar pés 
irrequietos. 
Por Junta de Animação Nacional
Onde: Por todo o Palácio

EXPOSIÇÃO LIGHT AND SEA 
O projecto fotográfico Light and Sea, desenvolvido 
entre Agosto de 2014 e Março de 2015, consiste numa 
combinação de retratos a preto e branco que nasceram 
através de 37 conversas informais com personalidades 
portuguesas.
Por Vitorino Coragem
Onde: Galeria

EXPOSIÇÃO OS HÁBITOS
O senhor João vive na cidade. Gosta de ler as notícias 
fresquinhas logo pela manhã, sempre atualizado pelo seu 
telemóvel. Sai cedo de casa, a caminho do seu trabalho 
e apanha muito trânsito. Anda sempre muito ocupado e 
atarefado.
O senhor José vive no campo. Vai buscar o seu jornal 
diário e sai muito cedo de casa, pega no seu tractor e 
põe logo mãos ao trabalho.
É nestas diferenças de rotina que surge o livro " Os 
hábitos ".
Por Andreia Café
Onde: Terraço do Palácio

A VERDADEIRA PLANTA DA CERVEJA
A verdadeira planta da cerveja é um segredo bem 
guardado que poucos conhecem. O Tomás Richeter vai, 
ao longo de todos os dias da Birra, desvendando esse 
segredo, através de arte urbana 
Por Tomás Richeter
Onde: Andaimes da Casa da Cidadania

SEXTA, 21 DE JULHO

18H00 Look like Us
Todo o espaço do Palácio vai 
ser invadido por um 
espectáculo de abertura de 
teatro e dança que vai 
contagiar todo o público 
presente. E ainda por cima 
feito por uma companhia de 
teatro aqui da freguesia 
Por O Lugar Comum
Onde: Por todo o Palácio

19H00 Showcooking Nina
A hora de showcooking do 
primeiro dia da Birra é 
preenchida com os dotes 
únicos da Nina, que faz parte 
do projecto Bip/Zip Boca 
Sabi. Ideal para quem é 
apaixonado pela gastronomia 
cabo-verdiana 
Por Nina
Onde: Cozinha do Palácio

21H00 Inauguração 
Exposição Light and Sea
O fotógrafo Vitorino 
Coragem vai estar presente 
para abrir, oficialmente, a sua 
exposição com um brinde de 
cerveja partilhado com todos 
Por Vitorino Coragem
Onde: Galeria

SÁBADO, 22 DE JULHO

10h00 Workshop à Séria
de Cerveja Artesanal 
Um workshop épico de 
produção caseira de cerveja. 
Durante 8 horas, a começar 
logo pelas 10h00 da manhã, 
vai permitir que todos os 
inscritos consigam fazer uma 
cerveja de raíz. Este 
workshop tem o custo de 15 
eur e está sujeito a inscrições.
Por Oficina da Cerveja
Local: Auditório do Palácio

18H00 Lançamento
do Livro Os Hábitos
A Andreia Café, aluna de 
ilustração do projecto Faísca 
Gerador, lança o seu livro 
sobre o confronto entre o 
rural e o urbano
Por Andreia Café
Onde: Central Gerador

19H00 Showcooking Na 
Cozinha da Tanite
A Chef Tânia traz duas 
receitas fantásticas para 
serem feitas, passo a passo, 
entre todos: Pão de Cerveja 
e Pataniscas com Crocante 
de Cerveja. Prontos para 
salivar?
Por Tânia Lima
Onde: Cozinha do Palácio

20H00 Workshop
de Carimbos
Por Andreia Café
Onde: Galeria

DOMINGO, 23 DE JULHO  

18H00 Workshop Consumo 
Responsável
Através da metodologia 
Design Thinking, concebida 
para provocar resultados 
rápidos em grupo, vamos 
explorar os temas do 
consumo responsável de 
cervejas, do mercado da 
distribuição e dos grandes 
eventos.
Por WeCount
Onde: Auditório do Palácio

19H00 Showcooking
José Esteves
Nascido e criado em Lisboa, 
vivendo entre a nossa capital 
e São Paulo, cedo se habitou 
a partilhar a sua mesa com os 
amigos e com os amigos 
destes      Neste showcooking 
vai mostrar o que é isso de 
partilhar.
Por José Esteves
Onde: Cozinha do Palácio

20H A melhor cerveja
do mundo
Dos tempos medievais, 
chegam-nos dois produtores 
de cerveja artesanal que 
competem entre si pelo título 
de A Melhor Cerveja do 
Mundo, as quais, de tão boas 
que são, estão sempre 
esgotadas. Uma decisão que 
caberá ao público 
Por Umbigo Companhia
de Teatro
Por Pátio das Cervejas

BIRRA DA
CERVEJA


