Program
mação MAR
RÇO/2017

AS
CALDELA
SÁB 4 | 21H
H30 MÚSICA
NOITE DE FFADOS
GRUPO DE FADOS CIDAD
DE BERÇO
O DOS BOMBEEIROS DE CALD
DAS DAS TAIPPAS
AUDITÓRIO
F
Cidade Berço aprese
enta‐se como o
Capitulando a tradição secular do fado de Coimbbra e Lisboa, o Grupo de Fados
m
pauta
ada pela interração entre oss fervorosos acordes da guiitarra portugu
uesa e o registto
reflexo de uma paixão madura,
etadas.
humorístico das compossições interpre
décadas de exxistência evide
enciam nitidaamente a enorrme cumplicid
dade entre oss seus membro
os, consolidad
da
As quatro d
pelas centeenas de espetáculos nos ma
ais diversos paalcos e certam
mes.
Ficha artísttica:
Voz – Rosa Veloso
Voz e Guitaarra – Manuell Silva
Viola – Artu
ur Mota
nto:
Alinhamen
. O Canto
. Nem às Paaredes Confessso
. Povo que Lavas no Rio
. Ao Senhor Vinho
. Foi Deus
Pena
. Cheio de P
. Loucura
ortuguesa
. A Casa Po
. Cheira Bem, Cheira a Liisboa
6
Classificaçãão etária: M/6
Duração ap
prox.: 60 min..
Entrada: 1€€
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RONFE
SÁB 4 | 21H
H30 TEATRO
MONOLOG
GOS DE UMA VIDA
V
TEATRO DO
O MONTEMUR
RO
SALÃO PAR
ROQUIAL DE RONFE
R
Sinopse:
d um homem
m que precisa de tomar uma
a decisão.
Monólogoss de uma Vidaa é a história de
É a terceiraa oportunidad
de que tem de
e mudar a sua vida, encontrrar o amor e realizar‐se.
r
Reflete sob
bre a sua vida até esse mom
mento.
A peça tem
m três partes:
Sísifo
de cabeça queente, vinte anos de idade, ssente‐se frustrrado com as limitações da ssua vida numa pequena
Um rapaz d
aldeia. Um acontecimen
nto numa feira
a faz ferver ass suas frustraçções que viram
m violência e o ressentimen
nto congela‐see
ômago como neve.
no seu estô
Ícaro
nhece uma jovem de Lisboa e apaixona‐‐se por ela. É uma
u oportunidade para sai r da aldeia, viver em Lisboaa
O rapaz con
e criar umaa nova vida. Graças
G
a uma combinação
c
dde infelizes coiincidências e o seu feitio prrecipitado ele
e acaba por
deixar Lisbo
oa e o amor da
d sua vida e regressa
r
à ald eia.
Perséfone
a
torna‐sse um agriculttor de sucesso
o, vê a mudança chegar à suua região e attravés das
De volta paara a vida na aldeia,
novas tecnologias ganhaa acesso a um mundo maio r. A sua antiga amada contacta‐o atravéés do facebookk. Encontram‐‐
m quando visita Lisboa appercebe‐se de quanto gosta
a da sua vida nna aldeia e da ligação que
se e o amor reacende, mas
munidade. Vo
olta para a aldeia e confrontta‐se coma a decisão
d
que precisa
p
de tom
mar.
sente à com
Esta peça é um triângulo
o amoroso enttre um homem
m, o amor da sua vida e a sua
s terra nataal.
É contada p
por três perfo
ormers, um acctor, um bailarrino e um mússico.
Ficha Artísttica e Técnicaa:
Texto Peter Cann
Encenação Eduardo Corrreia
o Julieta Rodrrigues (Radar 360º)
3
Movimento
Cenografia e Figurinos Maria
M
João Casstelo
usical Carlos Adolfo
A
Direção Mu
Interpretaçção Abel Duarrte, Carlos Ado
olfo e Filipe M
Moreira
Desenho de Luz Paulo Duarte
D
o de Cenários Carlos Cal e Maria
M
da Concceição Almeida
Construção
Costureirass Capuchinhass crl e Maria do
d Carmo Félixx
Operação ttécnica Paulo Duarte
Direção de Produção e Comunicação
C
Paula Teixeiraa
Classificaçãão etária: M/1
12
Duração ap
prox.: 50 min..
Entrada: 1€€
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PONTE
SÁB 11 | 211H30 TEATRO
O
ONE MAN A
ALONE
TEATRO DA
A DIDASCÁLIA
A
CENTRO PA
AROQUIAL PA
AULO VI ‐ PONTE
Sinopse:
Alone é um espectáculo que
e brinca com a solidão. Tud
do acontece numa padaria, naquelas horras da noite em
One Man A
que o padeeiro faz pão e o resto do mu
undo sonha coom ele. Entre baguetes, ma
assa, rolos, tabbuleiros e mu
uita farinha,
este padeirro solitário sonha acordado
o. Neste palcoo de um home
em só, enquan
nto amassa o ppão, o person
nagem viaja
para um mundo só seu de
d onde brota
am fantasias, ddesejos, angú
ústias e medoss. Um espetácculo a solo, lite
eralmente a
m. Em palco, o ator prossegue o espectácculo ao mesm
mo tempo que
solo. Sem ccontracena, nem operador de luz ou som
opera a luzz que o ilumina e a música que
q acompan ha a cena. Todo o espetácu
ulo assenta noo virtuoso jogo físico do
ator, na cap
s multiplicar nas várias perrsonagens que dão vida às suas fantasiass, nas várias funções do seu
u
pacidade de se
ofício, e naa sua capacidaade de surpree
ender atravéss de um especctáculo onde a magia é aliadda da simplicidade.
Ficha artísttica:
Bruno Marrtins | Criação
o, interpretaçã
ão e cenografiia
Sérgio Agostinho | Direçção
Joaquim Azzevedo | Figurinos
Bruno Marrtins e Valter Alves
A
| Desenho de luz e soom
G
Beastly Beaast | Design Gráfico
Tiago Bragaa | Fotografiaa de Cena
Cláudia Berrkeley | Produ
ução executiva
Teatro da D
Didascália e Casa das Artes de Famalicãoo | Coproduçãão
Classificaçãão etária: M/1
12
Duração ap
prox.: 60 min..
Entrada: 1€€
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SELHO SS. JORGE
SEX 17 | 211H30 MÚSICA
A
GALLAECIA
A
CLARISSE FFERNANDES
CENTRO PA
AROQUIAL DE SELHO S.JORGE
d musicalida de tradicional portuguesa, o espetáculo cria um percurso que
Tomando ccomo base as sonoridades da
atravessa ttodo o imaginário do cancio
oneiro populaar e antigo.
Nesta viageem, são revisitados temas bem
b conheciddos, resgatand
do as sonorida
ades e ao messmo tempo, propondo
p
um
mergulho n
na memória de uma identid
dade do nortee da Penínsulaa Ibérica, crian
ndo uma pontte com a
contemporraneidade.
Formação:
Voz ‐ Clarissse Fernandess
Flauta ‐ Soffia Rego
Oboé ‐ Huggo Ribeiro
Clarinete ‐ André Silva
na Bastos
Fagote ‐ An
Percussão ‐ Bruno Leite
Teclado ‐ Sara Vilaça
Alinhamen
nto:
A Moda do
o Entrudo
Meninas Vaamos à Murtaa
Ó Margarid
da Moleira
Não Quero
o que Vás à Mo
onda
Folhinha do
o Salgueiro
Lenga Lengga
Vareira Desscansada
La Galhina
o Pastor
A Moda do
Romance D
Dom Fernando
o
Roró
Tirioni
Medley
4
Classificaçãão etária: M/4
Duração: 11h15min.
Entrada: 1€€
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BRITO

BRITEIROS

REIRA DE CCÓNEGOS
MOR

SÁB 18 | 211H30 TEATRO
O
ESPAÇOS C
CRIATIVOS DE BRITO

SE
EX 24 | 21H300 TEATRO
CA
ASA DO POVO
O DE BRITEIRO
OS S.
SA
ALVADOR

SÁB 25
5 | 21h30 TEA
ATRO
CENTR
RO PASTORALL DE MOREIRA
A
DE CÓ
ÓNEGOS

TEATRO DA
A ALMA
TEATRO OFFICINA
Sinopse:
“Teatro da Alma” é a maais recente criação do Teatrro Oficina, cujja estreia acon
ntece no âmbbito da Festa de
d Teatro Raul
Brandão.
uída a partir dee cenas de trê
ês peças de Ra
aul Brandão: A Noite de Na
atal (1899), O
“Teatro da Alma” é uma peça constru
ombra (1923)) e O Avejão (1
1929). Uma ficcção quase metafísica
m
e nada aleatória ‐ cenas de perrsonagens
Gebo e a So
diferentes parecem resp
ponder umas às
à outras, ecooando os temaas principais da
d obra de Rauul Brandão: a natureza do
mas e duplos, a relação com
m a morte, a faalta de redençção, a vontadee de viver, as sombras...
homem, oss seus fantasm
Ficha técniica:
Guião e Encenação: João
o Pedro Vaz
Cenografia e Figurinos: Sara
S
Vieira Ma
arques
Meira
Luz: Nuno M
Elenco: Diaana Sá, João Pedro Vaz, Luíss Araújo, Nunoo Preto, Vera Santos
Classificaçãão etária: M/1
12
Duração ap
prox.: 1h10
Entrada: 1€€

S. TORCA
ATO
SEX 24 | 211H30 CINEMA
A
OVELHAS E LOBOS
DE MAXIM VOLKOV, ANDREY GALAT
OMUNITÁRIO / HEMEROTECA / MEDIATEECA EDUCATIV
VA
CENTRO CO
Sinopse:
p
de um reebanho de ovvelhas que, até
é então, não ttinha grandess problemas no
Uma alcateeia de lobos vaai viver para perto
dia‐a‐dia. O líder dos lob
bos reforma‐se e isso inicia uma crise de sucessão. O lobo favorito dda aldeia, Gre
ey, é alguém
que não levva quase nadaa a sério e ten
nta provar quee é digno de tal posto, opon
ndo‐se a Rageear, um rival muito
m
mais
feroz. O pro
oblema é quee, um dia, Greyy acorda no c orpo de uma ovelha.
Ficha técniica:
Versão dob
brada em porttuguês com vo
ozes de Eduarrdo Frazão, An
ndré Raimund
do, Paulo Lagee, Liana, Maria
a Leite e José
Raposo.
mnoe prevrashhchenie
Título origiinal: Volki i ovvtsy. Beeezum
Género: An
nimação
Outros dad
dos: RUS, 2016, Cores
Classificaçãão etária: M/6
6
Duração ap
prox.: 1h30 min.
m
Apoio: Cineeclube de Guiimarães
Entrada: 1€€
5

