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RONFE
SEX 8 | 21
1H30 TEATR
RO
O PRINCIP
PEZINHO
JANGADA TEATRO
DE RONFE
SALÃO PAROQUIAL D
Sínopse:
Antoine de SSaint‐Exupéry, escritor e ilustrador, apaixonad
do pela mecânica e pela aviação, escreveu “O
O Principeziinho”
Quando A
estava de longe de prrever a forçça ecuménicca da sua ob
bra. Autor d
de inúmeross artigos sobre a guerraa desenvolvveu em “O
Principezin
nho” uma n
narrativa qu
ue na sua caamada maiss profunda eexponencia o apreço pela vida. Vaalores como
o a perda, a amizade
e o amor ssão apresen
ntados de fo
orma ingénua e simplees, mas acesssível e desaarmante para crianças e adultos. A dramatizaação da
obra de Saaint‐Exupérry tem sido disseminada um pouco
o por toda a parte. A presente criaação apostaa numa dim
mensão de
espetáculo
o musicado
o, em que a expressão d
do texto, além de dito,, é também cantado. A música refforçará a levveza poéticaa de uma
obra que, rivalizando
o até com a própria Bíblia, tem sido das mais editadas e rrepresentad
das em todo
o o mundo.
Ficha artísstica:
Encenação
o, Adaptaçãão e Espaço Cénico | Xiico Alves
Interpretaação | Migu
uel Magalhães, Rita Calatré, Tiago Garrinhas e Vítor Fernandes
Música Orriginal e Inteerpretação | PauloPirees
Dramaturggia e Letras | Rita Calatré
Coreograffia | Danielaa Ferreira
Desenho d
de Luz e Som
m | Fernand
do
Oliveira e Fred Meireeles
ntos
Grafismo | Fedra San
Cenografia |Fernando Moreira e X
Xico Alves
Conceção Plástica e C
bral
Figurinos | Paula Cab
Género: TTeatro Musical
Classificaçção etária: M
M/3
Duração aaprox.: 60 m
min.
Entrada: 1
1€

CALDELLAS
SÁB 9 | 21
1H30 MÚSIC
CA
BANDSTA
AND BLUES B
BAND
PRAÇA DR
R. JOÃO ANTTUNES GUIM
MARÃES
(Caso as condições climatééricas não perm
mitirem a realização ao ar livvre, o espectácculo decorreráá no Auditório dos Bombeiro
os Voluntários de Caldas dass Taipas)

A BANDSTTAND BLUES BAND, ou
u Banda de Blues ao Co
oreto iniciou
u a sua ativiidade em aggosto de 20
014 e desde então não tem
parado dee se apresen
ntar publicaamente em vários palco
os do Nortee do País. Co
omposta po
or músicos d
de várias geerações e co
om
intervençõ
ões em áreaas musicais de origem muito diverrsas, têm em
m comum o gosto pelo
o Blues e Rh
hythm´n Blues, que tocam com
visível prazer, que partilham com
m o público,, tornando os seus esp
petáculos momentos m
musicalmentte muito atrrativos e
os. Integra m
músicos pro
ofissionais e outros de profissões variadas.
especialmente festivo
portório esttão clássico
os do Blues e Rhytm’n b
blues numa linguagem com clara iinfluência d
do Jazz, com
mo Sweet Ho
ome
No seu rep
Chicago, EEveryday I H
Have The Blu
ues, Flip, Flo
op, Fly, Alrigght, Ok, You
u Win, Hey Bartender, Mustang Saally, You Can Leave You
ur Hat
on, I Just W
Wanna Makke Love To YYou, Jailhou
use Blues, co
omo algumas músicas do universo
o rock bem
influênciadas pelo blu
ues – os cassos de Road
dhouse Bluees, Johnny B
Be good, Theere Gonna Be Some Ro
ockin, Down
n at the
Doctor, Go
oing Back H
Home, Proud
d Mary, enttre outras. TTambém o b
blues português tem lu
ugar habituaal com Sayaago Blues ou
u Chico
Fininho, de Rui Veloso.
Ficha artísstica:
Voz | Carla Castro
Harmónicaa de blues, baixo, voz | César Macchado
Harmónicaa de blues, voz | Gilberto Neto
Bateria | H
Hugo Marin
nho
Guitarra | Miguel Maagalhães
Voz | Rui Melo
os
Guitarra | Tiago Lemo
Baixo e dirreção musiccal | Zecas
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox.: 1h30
0 min
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SELHO SS. JORGEE
SEX 15 | 2
21H30 TEATTRO
A FERA AM
MANSADA
JANGADA TEATRO
CAENTRO PAROQUIA
AL DE SELHO
O S. JORGE
Sinopse:
A Fera Am
mansada é uma das maiores e maiss controverrsas cómicass batalhas d
do sexo.
A farsa girra à volta do
o cortejar de Petruquio
o, um caçad
dor de fortunas e Catarrina, uma m
mulher temp
peramental e de pelo na venta.
Inicialmen
nte Catarinaa não se mo
ostra interesssada no naamoro, mas Petruquio sedu‐la com
m uma sériee de truquess psicológicos
– “a domeesticação” – até ela se ssentir impeelida a casarr com ele.
Ficha artísstica e técnica:
A partir dee | William Shakespearre
Encenação
o | John Mo
owat
Interpretaação | Luiz O
Oliveira; Rita Calatré e Vítor Fernaandes
Actor Convidado | Xicco Alves
Música Orriginal e Inteerpretação | Rui Souzaa
Desenho d
de Luz | Freed Meireles e Fernando
o Oliveira
Género Arrtístico: Com
média
Classificaçção etária: M
M/12
Duração aaprox.: 60 m
min
Entrada: 1
1€

BRITO
SÁB 16 | 2
21H30 MÚSSICA
CANTO ON
NDO
CANTAR D
DA TERRA E DA POESIA
A!
ESPAÇOS C
CRIATIVOS DE BRITO
A desenhaar‐se desde 2011, Cantto Ondo cheega em 2016 ao seu álb
bum de estrreia “Entre o Alto do peito e as Caampainhas
da garganta”, numa h
homenagem
m ao Canto (da terra) e ao Ondo (p
profundo) d
da poesia. O grupo juntta a cantoraa e actriz
doso (voz, aadufe, paisagens sonoras), a Rodrigo Crespo ((guitarra e ccomposição
o), Raquel M
Merrelho/Caatarina
Tânia Card
Anacleto ((violoncelo)) e João Luíss (ritmos e p
percussão). Juntos apreesentam um
ma sonoridaade marcad
da pela portugalidade
da tradição reinventaada e pelo ccantar de po
oetas que os inspiram, do al‐Andaaluz à lusofo
onia.
Numa exp
periência tan
nto íntima ccomo poderosa e profu
unda, o Can
nto Ondo paartilha poem
mas, cantoss (e até estó
órias contad
das), com
recriaçõess e composições originaais feitas a partir da fraagilidade ap
parente da gguitarra acú
ústica. O pro
ojecto tem um percursso
singular, ccriando algu
umas compo
osições a paartir do diálogo com ob
bras pictóriccas do CAM
M, Centro dee Arte Modeerna, Gulbeenkian, ou
a partir daa exploração
o performattiva da literratura, como acontece com o Conto da lua e do mar, do livro “Avieiiros”, de Alvves
Redol.
do é a simplicidade de uma viagem
m sonora so
obre as emo
oções de cantar a natureza, a pintura ou a po
oesia,
Canto Ond
num diálo
ogo entre a música, a litteratura e a portugalid
dade que oss caracterizaa.
“O Canto Hondo aborrda o ritmo dos pássarros e a músiica natural d
das ondas. É um gagueejo, um ondular da voz que
mil pétalas.”
faz as florees fechadass dos semi‐ttons floresccerem em m
Federico G
Garcia Lorcaa.
Ficha artísstica:
Voz, adufee e paisagen
ns sonoras |Tânia Card
doso
Guitarra e composiçãão | Rodrigo
o Crespo
Violoncelo
o | Catarinaa Anacleto
Percussão
o | João Luíss
Técnico dee Som | José Martins
Classificaçção etária: M
M/12
Duração aaprox.: 1h30
0 min.
Entrada: 1
1€
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BARCO
SÁB 23 | 2
21H30 MÚSIICA
GRUPO CU
ULTURAL E R
RECREATIVO
O
DE BARCO

REIRA DEE CÓNEGO
OS
MOR
SÁB 30 | 21H30 M
MÚSICA
O DA IGREJA
A PAROQUIA
AL
ÁTRIO
DE MO
OREIRA DE CÓNEGOS
(Caso aas condições cllimatéricas perrmitirem a reaalização ao ar livre, o espectááculo
decorreerá no Centro Pastoral de Moreira de Cóneegos)

ZECA E OU
UTROS AMIGOS
O espetácculo ZECA EO
OUTROS AM
MIGOS perccorre o univverso musical e poético
o da designaada música de interven
nção. Aproxximando‐
0 anos do desaparecim
mento de Jossé Afonso (1
1929‐1987)), em palco jjuntam‐se u
um conjunto de
se o ano eem que se assinalam 30
músicos e atores quee cantam do
o canta‐auto
or sadino, m
mas também
m de José M
Mário Branco
o (n. 1942), Fausto Borrdalo Dias (n
n. 1948),
dinho (n.19
945), Adriano Correia de Oliveira (1942‐1982)) ou Manuel Freire (n. 1
1942).À mú
úsica juntam
m‐se poemas de Ary
Sérgio God
dos Santos (1937‐198
84), Natália Correia (19
923‐1993) o
ou Manuel A
Alegre (n.19
936). Do rep
pertório, intterpretado p
por multi‐
ntos e váriass vozes, fazeem parte teemas originaais.
instrumen
Ficha artísstica e técnica:
Produção | Astronauta ‐ Associaação Culturaal
Piano |Tiaago Simães
Voz e guitarra | Paulo
o Rodriguess
Voz, trompeta e flautta | Franciscco Leite Silvva
Voz | Ana Silva
nho | Luís A
Almeida
Voz, adufee e cavaquin
Voz e perccussões | Nelson Xize
Participaçãão de I Simãão Barros c//leitura de poesia
Direção téécnica |Simãão Barros
Técnico dee som | Migguel Rocha
Classificaçção etária: M
M/4
Duração aaprox.: 90 m
min.
Entrada: 1
1€

CATO
S. TORC
SEX 29 | 2
21H30 TEATTRO
FRANKENSSTEIN – UM
MA COMÉDIA MANIPULADA
JANGADA TEATRO
CENTRO C
COMUNITÁR
RIO / HEMEROTECA / M
MEDIATECA
A EDUCATIVA
A
Sinopse
nkenstein é um homem
m das ciênciias, das natu
urais... não das sociais. Mais do qu
ue isso, Victtor é um homem de
Victor Fran
convicções e desejoss filosóficos e é por isso
o que tanto deseja oferrecer à hum
manidade o Elixir da Vid
da Eterna. E como todo
os os
homens que colocam
m mãos à obra em demaanda própria, embrenh
ha‐se de corrpo e alma n
neste projetto. Mas por vezes é
aconselhável dar doiss passos atráás para ver no que noss estamos a meter de caabeça... Victor não é um homem aavisado! Maas
quem som
mos nós parra o julgar? Quem nuncca criou mo
onstros que atire a prim
meira pedra! Valha‐nos o apoio firm
me e inabaláável de
amigos co
omo Clerval e o amor incondicionaal de mulheeres como EElizabeth. O resto são m
meras manip
pulações deesta comédia a que
chamámos vida.
Ficha artísstica:
Texto | a p
partir de Maary Shelley
Encenação
o | Ivo Basto
os
Dramaturggia | Ivo Basstos e Vítor Fernandes
Interpretaação | Vítor Fernandes
Música Orriginal | Rui Souza
Desenho d
de Luz e Som
m | Fred Meeireles e Ferrnando Olivveira
Grafismo | Fedra Santos
Construção de Marionetas |Rosáário Matos
Género arrtístico: Com
média
Classificaçção etária: M
M/12
Duração aaprox.: 50 m
min.
Entrada: 1
1€
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ROS
BRITEIR
SÁB 30 | 2
21H30 MÚSSICA
GALLAECIA
A
CLARISSE FERNANDESS
POVO DE BR
RITEIROS
CASA DO P
Tomando como base as sonoridaades da mu
usicalidade ttradicional p
portuguesa, o espetácu
ulo cria um percurso que atravesssa todo o
o do cancioneiro popullar e antigo.
imaginário
Nesta viaggem são revvisitados tem
mas bem co
onhecidos, rresgatando as sonoridaades e ao m
mesmo temp
po, propond
do um merggulho na
memória d
de uma identidade do norte da Peenínsula Ibéérica, criand
do uma pon
nte com a co
ontemporan
neidade.
Ficha artísstica:
Voz | Clarisse Fernan
ndes
ofia Rego
Flauta | So
Oboé | Hu
ugo Ribeiro
Clarinete | André Silvva
Fagote | A
Ana Bastos
Percussão
o | Bruno Leeite
Teclado | Sara Vilaça
Classificaçção etária: M
M/4
Duração aaprox.: 1h15
5 min.
Entrada: 1
1€
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