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AFINAL A SEMENTEIRA SEMPRE

VOLTOU, A MORADA É QUE É OUTRA!

Depois de seis anos na Rua 
das Ameias n.º 6, a SEMENTEIRA 
celebra o místico número 7 com 
a missão de fecundar um novo 
jardim. O desafio desta edição é 
rechear de arte e vida as Galerias 
Ícaro, através da reabertura da 
sala de cinema e da ocupação 
criativa dos seus espaços.
A SEMENTEIRA conserva o espíri-
to que sempre a animou, mas 
adapta-se a um novo solo por-
que o clima mudou. Se em anos 
anteriores o projecto se oferecia 
em terreno contíguo aos Jardins 
Efémeros, entretanto suspensos, 
desta vez avança para o enorme 
baldio murado em que se tornou 
a sala de cinema Ícaro e seus es-
paços adjacentes, semeando no 
mesmo terreno onde o Desobe-
doc frutificou há pouco mais de 
um ano, buscando recuperar o 
espaço como terreno de cultivo, 
horta de uma desejável cultura 
comunitária.

...CABEMOS CÁ TODXS

Como a sua designação sugere, 
a SEMENTEIRA, evento sazonal, 
propõe ser o solo fértil e propício 
à criatividade e produção de cul-
tura em todas as suas vertentes, 
ficando a colheita ao critério dos 
visitantes, criando a organização 
condições propícias à fruição 
livre de quem venha a frequen-
tar os seus espaços. Lugar de 
encontro e permuta de vivências, 

de diálogo e partilha, mas tam-
bém de intervenção e confronto 
de ideias, tem vindo a incluir — e 
propõe-se continuar a fazê-lo — 
eventos tão diversificados como 
exposições, artes performativas, 
tertúlias e workshops, desejando 
ainda reafirmar-se como lugar 
de espontaneidade e de convívio 
sem nunca perder de vista a di-
mensão lúdica e social da criação 
e da cultura.
Os produtos continuarão a ser 
a música, o audiovisual, o ar-
tesanato, a pintura e toda uma 
panóplia de formas alternativas 
de produzir e consumir, com es-
pecial enfoque na sustentabilida-
de ambiental sem a qual todos os 
cultivos estão condenados. São 
3 dias — 27, 28, 29 de Setembro 
— de trocas sem fins lucrativos, 
com propostas nutritivas — refei-
ções servidas pelo colectivo
VISEU ANIMAL SAVE (facebook.com/
viseuanimalsave) — e a alegria 
própria do cumprir de mais um 
ciclo natural.
Para além das actividades pro-
postas por quem se inscreveu na 
chamada aberta, a SEMENTEIRA7 
conta com uma programação 
rica que inclui cinema (comen-
tado e musicado), concertos e 
outras performances, festa e 
debate. As actividades darão 
substracto a reflexões urgentes 
e cidadãs sobre o ambiente, os 
fascismos, o interior, a causa 
LGBTI+ e os feminismos, e cele-
bra-se a cultura punk!
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A partir das 17H30

PERFORMANCE

OVO
Criação de Adri Schnater, Cecília
Borges e Margareth Lacerda sobre
o texto O Ovo e a Galinha de
Clarice Lispector.

ESCULTURA PLASTO-SONORA

RITMOÊNCIA
Criação e interpretação de
Bang Avenue, projecto musical
de Guilherme Marta e
Leonardo Patrício.

ARTES VISUAIS

ABERTURA DA EXPOSIÇÃO COLECTIVA
As obras dos artistas que responderam à CHAMADA!
tomam os espaços comuns e algumas lojas vagas
do centro comercial.



5

PERFORMANCE

OVO
Criação de Adri Schnater, Cecília
Borges e Margareth Lacerda sobre
o texto O Ovo e a Galinha de
Clarice Lispector.

É TEMPO DE ELEGER
UMA VOZ DE ESQUERDA
POR VISEU.
Com empenho e dedicação à 
nossa terra, chega o momento 
de assegurar o emprego digno 
e necessário à fixação da nossa 
população e de toda aquela que 
por cá queira viver, longe do 
conservadorismo tão presente 
nas regiões do interior.

Sem nenhuma/o deputada/o 
eleito/a pelo distrito de Viseu, o 
BLOCO DE ESQUERDA entregou 
mais de 300 perguntas e reque-
rimentos diretamente relaciona-
dos com o distrito.

Ousemos eleger quem 
represente as gentes do interior!

O DISTRITO DE VISEU E O INTERIOR 
PRECISAM DE UMA DEPUTADA QUE OS 
REPRESENTE. QUE A DISTÂNCIA DE VISEU
A LISBOA NÃO SE TRADUZA EM 300km
DE AMNÉSIA!

DIA 6 DE OUTUBRO, FAZ ACONTECER!

5

facebook.com/beviseu

Bárbara
Xavier
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21H45

CONCERTO

TRIBUTO AO PUNK!
Com António Baptista,
António Fonseca, Miguel Maia,
Nuno Mendonça, Pedro Sales,
Rui Costa e Vitor Vicente.

Sessão

Parceria

Sala de cinema

FILME

UM PUNK CHAMADO RIBAS
Portugal, 2019. 107’
Conversa com o realizador e
membros da equipa técnica,
moderada por Miguel Maia.
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Convencida de que as ideias não 
morrem e o punk também não, a 
SEMENTEIRA conta com a associa-
ção cultural FORA DE REBANHO para 
celebrar esta cultura subversiva, 
veículo incontornável de lutas 
e protesto desde os anos 70. E 
fazêmo-lo à volta de uma figura 
central da cena nacional, o 
saudoso JOÃO RIBAS (1965-2014). 
Desaparecido antes de tempo, a 
sua generosidade fica bem pa-
tente se considerarmos a dimen-
são monumental do legado que 
nos deixa, assente num corpo de 
trabalho que atravessa suces-
sivas vagas do estilo em Portu-
gal. Comandou ferozmente as 
bandas Ku de Judas, Censurados 
e Tara Perdida e participou em 
variadíssimos outros projectos, 
como Kamones e Osso Ruído.
A sessão arranca com o docu-
mentário UM PUNK CHAMADO RIBAS, 
numa projecção enquadrada 
pela presença do realizador 
Paulo Antunes, bem como de 
Pedro Mourinha e Miguel Cana-
verde (equipa técnica) para uma 
agradável conversa mediada por 
Miguel Maia.
E não fosse esta uma sessão 
punk, segue-se um concerto 
Do It Yourself (Faça Você Mes-
mo), momento de reavivar este 
património com as contribuições 
enérgicas de António Baptista 
(Basalto, Angriff), António Fon-
seca (Zurrapa, Nexo, DaFonseca, 
Xunga Revenge), Miguel Maia 
(Old Skull Inn), Nuno Mendonça 

(Zurrapa, Basalto), Pedro Sales 
(Zurrapa, Inercia, Verniz, Arco da 
Velha, On a Plain, Luna Celta), 
Rui Costa (Dr. Molotov, Inercia, 
Madame Limousine, Arco da 
Velha, On a Plain, Luna Celta ) e 
Vitor Vicente (Shiver, Bastardos 
do Cardeal).

 SOBRE O FILME

Um Punk chamado Ribas conta 
a história de João Ribas, figura 
de proa de algumas das bandas 
de punk rock mais influentes 
e históricas de Portugal. Com 
recurso a testemunhos de músi-
cos, amigos, familiares e radi-
alistas, traça-se um retrato do 
músico e presta-se-lhe a devida 
homenagem. Nomes de peso 
do panorama musical português 
como Henrique Amaro (radialis-
ta), Tó Trips (Dead Combo) ou 
Orlando Cohen (guitarrista dos 
Peste & Sida e Censurados), 
entre muitos outros, falam da 
sua relação com Ribas, do seu 
génio e do homem que ajudou a 
moldar a cena Punk em Portu-
gal. O filme estreou em 2019 no 
Festival IndieLisboa.
 SOBRE O REALIZADOR

Paulo Antunes nasceu na vila de 
Pontével, em 1987. Estreia-se 
como realizador com a cur-
ta-metragem Metamorfose (no 
âmbito do curso Kino-Doc), pre-
sente na 1.ª Edição do Festival 
Interuniversitário de Cinema e 
Conhecimento, Cinenova.

CONCERTO

TRIBUTO AO PUNK!
Com António Baptista,
António Fonseca, Miguel Maia,
Nuno Mendonça, Pedro Sales,
Rui Costa e Vitor Vicente.

FILME

UM PUNK CHAMADO RIBAS
Portugal, 2019. 107’
Conversa com o realizador e
membros da equipa técnica,
moderada por Miguel Maia.
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Sessão

Sala de cinema
17H30

O SILÊNCIO DOS OUTROS, um retrato da luta das vítimas 
do franquismo, em Espanha, e um dos mais impor-
tantes e premiados documentários do ano, é o 
filme de abertura do segundo dia da SEMENTEIRA.
Realizado por Almudena Carracedo e Robert 
Bahar, e produzido por Pedro Almodóvar, o filme 
conquistou o Goya de Melhor Documentário e 
venceu o Prémio do Público da secção Panorama 
no Festival de Berlim.
Este documentário mostra a luta épica das vítimas 
da ditadura de Francisco Franco, em Espanha, 
que continuam hoje a procurar justiça. Filmado 
ao longo de 6 anos, acompanha várias vítimas e 
sobreviventes, enquanto organizam o “Processo 
Argentino” e enfrentam uma amnésia imposta 
pelo Estado perante crimes contra a Humanidade 
num país, que após quatro décadas de democra-
cia, continua dividido.
Debruçado sobre os 38 anos de fascismo (de 1936 
a 1975), este documentário vai além do retrato de 
um passado recente: pretende questionar o futuro 
de um país amordaçado por uma parte das institui-
ções e classe política herdeiras diretas do regime 
franquista, silenciado por um sistema conivente 
com uma minoria e sequestrado por um silêncio 
inexplicavelmente imposto como arma de pacifica-
ção massiva.
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FILME

O SILÊNCIO DOS OUTROS
de Almudena Carracedo e Robert Bahar.
EUA/Espanha/Canadá/França, 2018. 96’
Conversa com o historiador
Fernando Rosas.

 FERNANDO ROSAS

Fernando Rosas nasceu em 
Lisboa em 1946. Aos 19 anos 
foi detido e condenado a um 
ano e três meses de prisão cor-
recional por ações subversivas 
contra o Estado Novo. Uns anos 
mais tarde, em 1973, dinamizou 
a campanha de denúncia do 
assassinato de Amílcar Cabral. 
Desta vez escapou a uma nova 
tentativa de detenção, passan-
do a viver na clandestinidade 
até Abril de 1974.
É professor catedrático jubilado 
no Departamento de História da 
Faculdade de Ciências Sociais 

e Humanas da Universidade 
Nova de Lisboa e foi presidente 
do Instituto de História Contem-
porânea da mesma faculdade. 
Foi membro do conselho de 
redação da revista Penélope 
— fazer e desfazer a História, e 
director da revista História. É 
autor e co-autor de muitas obras 
e tem livros e artigos publicados 
em Espanha, França, Alemanha, 
Inglaterra, Estados Unidos da 
América e Brasil. Em 2006, foi 
condecorado pelo presidente 
da República com a Ordem da 
Liberdade.
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O Género mora na cabeça.
Entre as pernas é só sexo.

Passados 50 anos das revoltas 
de Stonewall ainda existem 
muitos preconceitos e tabus 
por desconstruir, mensagens 
de ódio, e assistimos a crimes 
contra pessoas que não corres-
pondem às normas impostas 
pela sociedade heteronormativa, 
machista e patriarcal.
Um ano após a realização da 
primeira Marcha de Viseu pelos 
direitos LGBTI+, em que mais
de mil pessoas marcharam,
recordamos esse histórico dia
(7 de outubro de 2018) da cidade 
viseense com a estreia do docu-
mentário O DIA EM QUE MARCHAMOS, 
de João Figueiredo e
Inês Cortes. 

Começamos com uma marcha, 
em protesto, para se seguir um 
momento único na SEMENTEIRA, 
um verdadeiro canto ao amor, 
com UN CHANT D’AMOUR, de Jean 
Genet, um ensaio poético sobre 
a homossexualidade musicado 
ao vivo pela ANA DEUS e GUILHERME 
MAGALHÃES. Segue-se a interpre-
tação do texto O MEU TRANSGÉNERO 
É UM CAMPO DE BATALHA, um ma-
nifesto “que ataca o binarismo 
de género com a acutilância 
política e o lirismo indomável 
que o caracterizavam”, escrito 
por Sérgio Vitorino e de António 
Alves Vieira.

FILIPE SAMBADO é já um dos dos 
nomes mais sonantes do pano-
rama musical português e será 
com as suas letras, que comba-
tem a discriminação sexual, de 
género e racial, que esta sessão 
LGBTI terminará na SEMENTEIRA.

E se eu parecer uma mulher
O que é que isso quer dizer
Visto sempre o que eu quiser
Dê lá por onde der

Sessão

Sala de cinema
21H45



 UN CHANT D’AMOUR

Foi o único filme realizado por 
Jean Genet. A história do rela-
cionamento entre dois presos 
e do guarda que os observa, 
reflectida num “erotismo lírico e 
desesperado”, foi censurada du-
rante anos até ao final da década 
de setenta.

 ANA DEUS

Ana Deus nasceu em Santarém 
em 1963 e vive no Porto desde 
1981. Sempre se interessou por 
música, poesia e desenho.
Começou o seu percurso musi-
cal em 87 no grupo pop Ban. Em 
93 inicia com a escritora Regina 
Guimarães e o músico Alexan-
dre Soares o grupo Três Tristes 
Tigres. Tem musicado poesia de 
autores variados. O seu último 
trabalho editado chama-se Ruído 
Vário, canções sobre poemas de 
Fernando Pessoa.

 GUILHERME MAGALHÃES

Guilherme (ou Gui), nasceu em 
Gaia em 1989 e toca guitarra há 
uma data de anos. Actualmente 
faz parte do colectivo SONO e 
dá aulas num curso de jazz dois 
dias por semana.

11
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FILME

O DIA EM QUE MARCHAMOS
de João Figueiredo
e Inês Cortes.
Portugal, 2019. 10’

A partir
das 21H45

Sala de cinema

FILME-CONCERTO

UN CHANT D’AMOUR
de Jean Genet.
França, 1950. 25’
Musicado por Ana Deus
e Guilherme Magalhães.

PERFORMANCE/MANIFESTO

O MEU TRANSGÉNERO É UM CAMPO DE BATALHA
Uma performance que é um campo de batalha. 
Texto de Sérgio Vitorino e de António Alves 
Vieira, interpretado por Algures & Terceiro.

CONCERTO

FILIPE SAMBADO
Filipe Sambado inaugurou o seu per-
curso musical em 2012 com o lança-
mento do EP Isto Não É Coisa Pra Voltar 
a Acontecer. No entanto, aconteceu 
mesmo e assim chegaram até nós 
1,2,3,4 e Ups... Fiz Isto Outra Vez, que 
abriram caminho para Vida Salgada, o 
seu primeiro longa duração lançado em 
2016. O seu mais recente trabalho Filipe 
Sambado & Os Acompanhantes de Luxo 
foi editado em Abril de 2018. Aclamado 
pela crítica especializada e pelo público, 
foi considerado o melhor disco nacional 
do ano pela Antena 3, Radar, Vodafone 
FM, entre outras publicações, e no-
meado para os Prémios SPA 2019 na 
categoria de Música — Melhor Trabalho 
de Música Popular.
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A partir
das 21H45
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WORKSHOP

AGULHA DO TEMPO
Técnicas e usos do Chá
(camellis sinensis). Preparação, 
beneficios e consumo.
Por José Araújo Pereira.

WORKSHOP

ESTÁTUAS DE VENTO
Exercícios de expressão plástica
que dão uso aos cinco sentidos.
Para crianças de 5 a 10 anos.
Pela associação
Estátuas de Vento.

SESSÃO PARA A INFÃNCIA

CONTOS D’ÁGUA
Contos e poesia para crianças 
dos 3 aos 10 anos, com
acompanhante(s).
Por Helena Marques.

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

SEMPITERNO
Uma questão persiste:
quem sou eu?
Por Raquel Loio.

RECITAL

VOAR NAS ASAS DA POESIA...
Poesia original de
Carlos Cruchinho.

LEITURA ENCENADA

BEATRIZ PINHEIRO
Leitura de textos de Beatriz 
Pinheiro, escritora, feminista, 
republicana e professora.
Pelo Grupo OFF.

10H00 15H00

15H30

16H0014H00

11H00
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Pousada de Viseu
12H00

Encontro de activistas do interior de Portugal
num almoço convívio com a participação de,
entre outrxs, Bárbara Xavier. INSCREVE-TE!

http://eventos.bloco.org/evento/mega-almoco-do-interior

Parque Aquilino Ribeiro
16H00

Com formação em guitarra 
clássica, a sua música original 
combina o som clássico com a 
severidade da guitarra de 12 cor-
das. Começou a dar concertos 
a solo em 2019, e já conta com 
actuações no Carmo’81, ACERT, 
festival Mescla e Fnac Viseu.

COM CATARINA MARTINS

CONCERTO
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Parque Aquilino Ribeiro
16H00

EXPOSIÇÃO COLECTIVA
ARTES VISUAISAs obras dos artistas que responderam à

chamada da SEMENTEIRA tomam os
espaços comuns e algumas lojas
vagas do centro comercial. Inaugura dia 27 pelas 17h30.

CONCERTO




