AFINAL, O QUE É O TRAMPOLIM GERADOR?
O Trampolim Gerador é um conjunto de mais de 50
iniciativas culturais concentradas num espaço
público, durante 1 dia e com acesso gratuito.
Todas as áreas da cultura, desde o teatro, cinema,
gastronomia, literatura, workshops, dança, uma
história contada por alguém ou mesmo poesia estão
presentes e nos locais mais inesperados.
Nesta edição de Julho de 2017 celebramos a entrega
da Nova Praça de Campolide às pessoas, e contamos
com a presença de mais de 100 autores, para pôr
Campolide no Topo de Lisboa, o tema desta edição.

O QUE É O GERADOR?
É uma plataforma de acção e comunicação para
a cultura portuguesa que acredita que a identidade
de um país é a federação de todas as suas culturas
pessoais.
Descobre tudo sobre nós aqui: gerador.eu,
facebook.com/acgerador, instagram.com/gerador_eu
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Nova Praça de Campolide
Quiosque da Praça
Parque Subterrâneo Empark
Edifício PT
Socalcos de Campolide
Auditório da Junta
Parque Infantil
Alcatrão da Rua de Campolide
Palácio Laguares
Sport Lisboa e Amoreiras
Vila Romão da Silva

16h00
GLUM
O Grupo de Limpeza Urbana Musical transforma os trabalhadores mais invisíveis
das nossas ruas nos artistas mais criativos. As ferramentas de trabalho renascem
como instrumentos musicais e dão vida a um espectáculo de abertura incrível.
Por GLUM
Nova Praça de Campolide

Cine Bike Arte LX
Um documentário sobre a afirmação das bicicletas na urbanidade das grandes
cidades mundiais.
Por Aromeiazero
Parque Subterrâneo Empark

Do Palacete
Uma visita guiada a um palacete, às suas escadarias, salões, corredores, pátios
e jardins. Onde se fala do seu brasão, das suas paredes e dos seus habitantes.
Mas nada disto bate certo com a realidade. Ou baterá?
Com Rogério Jacques, um espectáculo Da Nossa Criação
Palácio Laguares

Histórias no Parque
A Andreia Nunes vem contar histórias acompanhadas por algumas surpresas,
num momento para todas as famílias descontraírem.
Por Andreia Nunes
Parque Infantil

16h30
Visita Guiada por Campolide
As famosas visitas guiadas do Trampolim Gerador estão de volta, sempre com
o mesmo protagonista. O Paulo Cuiça vai continuar a descobrir sítios especiais
de Lisboa, que estão mesmo ao nosso lado.
Por Paulo Cuiça
Quiosque da Praça

Sofá dos Poemas com Sónia Balacó
Pessoas que admiramos vão ler poemas que invejamos, sentados num sofá
perdido mesmo no meio da estrada.
Por Sónia Balacó
Alcatrão da Rua de Campolide

17h00
Biblioterapia com Teresa Nicolau
Três terapeutas escolhidos a dedo farão o tratamento dos estados de alma
de quem os consulta, quer seja de Biblioterapia, Cineterapia ou Musicoterapia.
Por Teresa Nicolau
Auditório da Junta

Sofá dos Poemas com Mariana Norton
Pessoas que admiramos vão ler poemas que invejamos, sentados num sofá
perdido mesmo no meio da estrada.
Por Mariana Norton
Alcatrão da Rua de Campolide

Repórter Gerador
Durante um dia qualquer pessoa pode ser um repórter da Revista Gerador. E nós
prometemos que vamos publicar a peça na edição de Setembro. É só aparecer
pelas 17h para o brief do Director da Revista.
Por Gerador
Quiosque da Praça

Workshop de Pompons de Papel
A artista Maria Imaginário vai ensinar os mais pequenos a transformar simples
papel de seda em pompons divertidos, coloridos e originais.
Por Maria Imaginário
Parque Infantil

O Quarto da Sofia
Uma mulher prestes a partir. Um anjo caído prestes a levantar-se do chão e uma
escada para lado nenhum. A vontade de ficar e a necessidade de partir. Esta é a
sabedoria da Sofia.
Com Rafaela Covas, um espectáculo Da Nossa Criação
Palácio Laguares

Documentário Campolide
Um documentário que guarda para o futuro, o retrato das gentes, histórias
e memórias de Campolide.
Por Raquel Freire
Sport Lisboa e Amoreiras

17h30
E se houvesse Vida aqui
O Parque de Estacionamento vai ser invadido por música e poesia. Um mergulho
em vários trajectos, com 10 momentos consecutivos debaixo de terra, entre
a escuridão do espaço e a luz de uma lanterna que vai acompanhando o público.
No final, volta-se à tona para respirar.
Por Não Simão (Simão Palmeirim, Pedro Fernandes e José Anjos),
Cláudia R. Sampaio, Carlos Barretto e André Gago.
Parque Subterrâneo Empark

Teatro na Varanda
Esta é uma varanda para as ideias que um dia ainda vão ser levadas ao palco, lidas
em voz alta por actores e actrizes convidados. Manual de Sobrevivência, de Daniel
Gamito Marques, lido pelo actor Marco Mendonça
Por Daniel Gamito Marques e Marco Mendonça
Palácio Laguares

Sofá dos Poemas com Carlos Paulo
Pessoas que admiramos vão ler poemas que invejamos, sentados num sofá
perdido mesmo no meio da estrada.
Por Carlos Paulo, do Teatro A Comuna
Alcatrão da Rua de Campolide

Festival Nova Música – Os Polegar
O Festival Nova Música, que se realiza a 23 de Setembro de 2017, aproveita
o Trampolim Gerador para fazer uma apresentação ao público. Os Polegar vêm
de Torres Novas, de comboio regional, para dar pop à Praça.
Por Os Polegar
Nova Praça de Campolide

18h00
Cineterapia com Raquel Freire
Três terapeutas escolhidos a dedo farão o tratamento dos estados de alma
de quem os consulta, quer seja de Biblioterapia, Cineterapia ou Musicoterapia.
Por Raquel Freire
Auditório da Junta

Caminho Marítimo para a Desgraça
Uma hilariante tragédia sobre as desgraçadas aventuras de dois marujos
de Campolide nas naus de Vasco da Gama.
Por Hugo Inácio e Telmo Ferreira
Socalcos de Campolide

Há Conversa
O Há Conversa é um evento de curtas palestras, com 10 minutos cada,
onde pessoas comuns partilham histórias sobre os seus incríveis projetos.
Nesta edição, o tema é Fortalecendo Comunidades!
Por Há Conversa
Sport Lisboa e Amoreiras

e-fabulação
Uma performance onde não acontece absolutamente nada – pelo menos
até ser recontada nas redes sociais. Como a vida, n’est-ce pas?
Por Adriana Moniz, um espectáculo Da Nossa Criação
Palácio Laguares

Lançamento Livro À Descoberta de Campolide
À Descoberta de Campolide é um livro que pretende dar a conhecer aos mais
novos esta freguesia de Lisboa, através de uma história que promove
o relacionamento intergeracional. Vai contar com a presença da autora,
com a leitura de Eládio Clímaco e com o ilustrador do livro Luís Anglin.
Por Maria João de Figueiroa Rego
Auditório da Junta

18h30
Teatro na Varanda
Esta é uma varanda para as ideias que um dia ainda vão ser levadas ao palco,
lidas em voz alta por actores e actrizes convidados.
A Maratona da Mente de Eduardo Molina, lido por ele mesmo.
Por Eduardo Molina
Palácio Laguares

Sofá dos Poemas com Victor de Sousa
Pessoas que admiramos vão ler poemas que invejamos, sentados num sofá
perdido mesmo no meio da estrada.
Por Victor de Sousa
Alcatrão da Rua de Campolide

Visita Guiada com Paulo Cuiça
As famosas visitas guiadas do Trampolim Gerador estão de volta, sempre com
o mesmo protagonista. O Paulo Cuiça vai continuar a descobrir sítios especiais
de Lisboa, que estão mesmo ao nosso lado.
Por Paulo Cuiça
Quiosque da Praça

Festival Nova Música – Lourenço Crespo
O Festival Nova Música, que se realiza a 23 de Setembro de 2017, aproveita
o Trampolim Gerador para fazer uma apresentação ao público. Da Editora Cafetra
chega-nos o Lourenço Crespo, uma das confirmações desta nova geração.
Por Lourenço Crespo
Nova Praça de Campolide

19h00
Lançamento da Revista Gerador Julho 2017
Laurear a Pevide é o tema da nova Revista Gerador que nos leva a um Café
Central com a Marina Mota e o André Teodósio, a uma bd exclusiva por Miguel
Peres e Bárbara Lopes, a uma visita a Paderne ou a um caminho histórico pelo
Douro por comboio.
Por Gerador
Palácio Laguares

Musicoterapia com Hélio Morais
Três terapeutas escolhidos a dedo farão o tratamento dos estados de alma
de quem os consulta, quer seja de Biblioterapia, Cineterapia ou Musicoterapia.
Por Hélio Morais
Consultório do Auditório da Junta

Mostra de Curtas Vizinhos do Prédio da Frente
Do universo fantástico da rotina, submundo de requintes extraordinários, nasce
o programa de 4 curtas-metragens sobre a por vezes complexa, outras vezes tão
simples, gestão diária.
Por Catarina Neves Ricci
Parque Subterrâneo Empark

19h30
Baile Tradicional para todos
Já lá vão mais de 10 anos que os Tradballs resolveram criar uma associação que
promovesse a música e a dança tradicional. No Trampolim Gerador vão revelar
como deixar todos a bater o pé no chão.
Por Tradballs com 2 ao quadrado
Nova Praça de Campolide

20h00
Lançamento Livro Descriminação Invisível
Lançamento do primeiro livro ilustrado de Ana Filipa Olímpio sobre o tema
descriminação invisível, seguido de um debate com a activista Alexandra Luís,
o ilustrador Nuno Saraiva e o psicólogo e performer Tiago Lila.
Por Ana Filipa Olímpio
Auditório da Junta

20h30
Samuel Úria no Palácio
Nascido no decote da nação, entre o Caramulo e a Estrela, Úria leva para os
palcos o blues do Delta do Dão. Apresenta-se num formato especial, a solo,
bem próximo do público num palácio por descobrir!
Por Samuel Úria
Palácio Laguares

E Se houvesse Vida aqui
O Parque de Estacionamento vai ser invadido por música e poesia. Um mergulho
em vários trajectos, com 10 momentos consecutivos debaixo de terra, entre a
escuridão do espaço e a luz de uma lanterna que vai acompanhando o público.
No final, volta-se à tona para respirar.
Por Não Simão (Simão Palmeirim, Pedro Fernandes e José Anjos),
Cláudia R. Sampaio, Carlos Barretto e André Gago.
Parque Subterrâneo Empark

21h00
Oficina de Serigrafia
Neste workshop, o Atelier da Serafina propõe uma demonstração de serigrafia
com stencil, impressa em papel ou tecido. Os participantes serão convidados
a criar os seus próprios desenhos, que poderão ser impressos no momento.
Por Ana Menezes
Auditório da Junta

21h30
Jobim em Conexão
Um tributo aos 90 anos do nascimento do Tom Jobim, com a presença de vários
artistas lusófonos que reinterpretam o seu legado.
Por Conexão Lusófona
Nova Praça de Campolide

22h00
Caminho Marítimo para a Desgraça
Uma hilariante tragédia sobre as desgraçadas aventuras de dois marujos
de Campolide nas naus de Vasco da Gama.
Por Hugo Inácio e Telmo Ferreira
Socalcos de Campolide

e-fabulação
Uma performance onde não acontece absolutamente nada – pelo menos até
ser recontada nas redes sociais. Como a vida, n’est-ce pas?
Por Adriana Moniz, um espectáculo Da Nossa Criação
Palácio Laguares

Workshop de Bordados
As avós mais despachadas de Lisboa vão marcar presença no Trampolim Gerador
para ensinar os mais curiosos a fazer bordados catitas.
Por A Avó Veio Trabalhar
Auditório da Junta

22h30
Mete Discos Alvim
O homem dos dezoito-mil-oitecentos-e-vinte-e-quatro-ofícios vem baptizar
a nova Praça de Campolide, não fosse ele um vizinho que mora nesta freguesia.
Agarrem-se que ele vem sempre cheio de energia.
Por Fernando Alvim
Nova Praça de Campolide

Teatro na Varanda
Esta é uma varanda para as ideias que um dia ainda vão ser levadas ao palco,
lidas em voz alta por actores e actrizes convidados. A Arca que não é, de Joana
Bertholo, lida pela actriz Cristina Carvalhal.
Por Joana Bertholo com Cristina Carvalhal
Palácio Laguares

23h00
O Quarto da Sofia
Uma mulher prestes a partir. Um anjo caído prestes a levantar-se do chão,
e uma escada para lado nenhum. A vontade de ficar e a necessidade de partir.
Esta é a sabedoria da Sofia.
Com Rafaela Covas, um espectáculo Da Nossa Criação
Palácio Laguares

24h00
Do Palacete
Uma visita guiada a um palacete, às suas escadarias, salões, corredores, pátios
e jardins. Onde se fala do seu brasão, das suas paredes e dos seus habitantes.
Mas nada disto bate certo com a realidade. Ou baterá?
Com Rogério Jacques, um espectáculo Da Nossa Criação
Palácio Laguares

Todo o dia
Bike Arte LX
O Bike Arte LX tem por objetivo abrir as ruas e ocupá-las com manifestações
culturais. Exposições com obras de artistas portugueses e brasileiros, oficina
gratuita para conserto de bicicletas e uma bicifeira, com venda de produtos
em bicicletas.
Por Aromeiazero
Nova Praça de Campolide
Exposição A nossa Campolide

As pessoas de Campolide, que fazem parte das ruas, das casas, dos cafés, dos
encontros são retratadas numa exposição de fotografia feita por quem conhece
todos os cantos à casa.
Por Dinis Coelho
Edifício PT

Exposição Contando Ecos
Uma reflexão fotográfica sobre o potencial dos espaços culturais lisboetas,
espelhado no rosto das pessoas que por lá passaram.
Por Andreia Mayer
Parque Infantil

Mobiliário Urbano de Topo
A nova Praça de Campolide tem umas cadeiras e mesas de cimento que vão
ganhar vida e cor, no Trampolim Gerador, a partir da intervenção da artista
Vanessa Teodoro.
Por Vanessa Teodoro
Socalcos de Campolide

Estendais Vila Romão da Silva
Uma das imagens mais consistentes de Portugal, nas fotografias de visitantes
de todo o mundo, é o nosso uso dos estendais. Pudera, há Sol com fartura!
Vamos enaltecer essa referência instagramica com uma intervenção artística
surpreendente.
Por Renata de Sousa Brites
Vila Romão da Silva

Olisiponensis
Um novo Mural de Arte Urbana vai surgir na Rua de Campolide, pintado pela
Andreia Coutinho, do projecto Faísca Gerador. É um elogio às míticas Tágides,
as ninfas aquáticas do Tejo.
Por Andreia Coutinho
Palácio Laguares

Exposição Pintura da Universidade Sénior
A Universidade Sénior de Campolide traz a sua arte até ao espaço do auditório,
numa mostra de pintura surpreendente.
Por Universidade Sénior de Campolide
Auditório da Junta

Pago em Lixo
Num projecto inédito em Portugal, o lixo é transformado em dinheiro através
de uma moeda chamada… Lixo. Basta ir ao quiosque, apresentar os copos
de plástico, e trocar.
Por Junta de Freguesia de Campolide
Nova Praça de Campolide

