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CALDELLAS
SÁB 8 | 21
1H30 MÚSIC
CA
THIS PENG
GUIN CAN FFLY
AUDITÓRIO DOS BOM
MBEIROS VO
OLUNTÁRIO
OS DE CALDA
AS DAS TAIP
PAS
This Pengu
uin Can Fly é um ‘poweer trio’ form
mado por trêês membros que se mo
ostram em fformato mú
úsica instrumental
descomprrometida, que apresentta o longa‐d
duração lan
nçado em 20
017 “Caged Birds Thinkk Flying is a Disease”.
As ambiên
ncias cruzam
m‐se alguress entre o im
maginário do
o Post‐Rockk e a agressiividade de rriffs de guitaarra melódiicas e agresssivas,
embutidass em ritmoss dançáveis,, que dão co
orpo à identidade mussical que apresentam.
Criam‐se ssinestesias aauditivas dee corpo e alma. É o dan
nçar de olho
os fechadoss, enquanto
o se sente a ambiência eletrizante e
ritmada, p
provocada p
por estes trêês.
Ficha artísstica:
Voz | Carla Castro
Guitarra | Miiguel Azevedo
Baixo | Márcio Ferreiira
Bateria | JJosé Manueel Gomes
Classificaçção etária: M
M/3
Duração aaprox.: 60 m
min

RONFE
SÁB 14 | 2
21H30 MÚSSICA
CANTO ON
NDO
CANTAR D
DA TERRA E DA POESIA
A!
SALÃO PAROQUIAL D
DE RONFE
Este projeecto de mússica portugu
uesa desenh
ha a sua abo
ordagem ao
o Canto (da terra) e ao Ondo (proffundo) da poesia.
Partem dee Lisboa, com o bater d
de um coraçção árabe, p
para uma viagem de paaisagens son
noras.
A actriz e ccantora Tân
nia Cardoso
o na voz, Rodrigo Cresp
po na guitarra e compo
osição, Baltaazar Molina nos ritmos da percusssão e
Raquel Meerrelho nas cordas do vvioloncelo, apresentam
m um especctáculo marcado pela p
portugalidad
de da tradiçção reinventtada e
pelo cantaar de poetass que os insspiram, do aal‐andaluz à lusofonia. Um canto aaliado às so
onoridades m
mediterrâniicas que pro
ocura
um diálogo entre música, poesiaa e estórias,, criando mo
omentos peerformativo
os íntimos, p
partilhados com o público. Em 201
16
editaram o seu primeeiro disco En
ntre o alto d
do peito e aas campainh
has da gargaanta, uma vviagem mussical sobre aas emoções de
cantar a natureza, a tterra, a pinttura e a poeesia!
O nosso esspetáculo é um abrir da porta da n
nossa casa, levando o p
público num
ma viagem a
através da m
música, da poesia e
das estória
as que nos iinspiram. A palavra Ca
anto Ondo é inspirada n
na expressã
ão ibérica “C
Canto Hond
do”, que trad
duz o canto
o
inquieto e profundo q
que nos liga
a a quem esccuta.
do
Canto Ond
Ficha artísstica:
Voz, adufee e paisagen
ns sonoras |Tânia Card
doso
Guitarra e composiçãão | Rodrigo
o Crespo
Percussão
o | Baltazar Molina
Violoncelo
o | Raquel M
Merrelho
Técnico dee Som | José Martins
Classificaçção etária: TTodas as idaades
Duração aaprox.: 1h15
5 min.
Entrada: 1
1€
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PONTE
SÁB 14 | 2
21H30 MÚSSICA
ZECA EOU
UTROS AMIG
GOS
CENTRO P
PAROQUIAL PAULO VI
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.

SELHO SS. JORGEE
SEX 20 | 2
21H30 MÚSICA
FRAGMEN
NTOS – 25 A
ANOS
CENTRO P
PAROQUIAL DE SELHO SS. JORGE
mprem 25 an
nos de canções. Acreditam ter cheegado aqui p
porque as p
pessoas levaaram as suaas
Em 2017, os FRAGMEENTOS cum
m questão d
de lhes recordar isso mesmo.
canções, aao longo dos anos, paraa o interior das suas vidas e fazem
Com isso eem mente, veem no prrojeto "Exceentricidade"" um veículo
o ideal paraa chegarem mais perto
o das pessoaas. Tocar em
m
espaços alternativos e para pesssoas que, po
or uma razãão ou outra,, estão 'afasstadas' do ccircuito cultural habituaal.
MENTOS são
o um produtto cultural ggenuinamente vimaran
nense.
Os FRAGM
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox.: 60 m
min
Entrada: 1
1€
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BRITO
SÁB 21 | 1
15H30 TEATTRO
MARIONEETAS DA FEIIRA
ZÉ DO TELLHADO + O CASTELO A
ASSOMBRAD
DO
ESPAÇOS C
CRIATIVOS DE BRITO
netas da Feiira são actu
ualmente a única comp
panhia que rrecupera a arte antiga da construçção e manip
pulação
As Marion
de marion
netas de fioss, através de espetácullos com as m
mesmas tem
máticas dou
utrora. Assu
ume‐se presservadora d
da tradição e
património cultural d
desta verten
nte teatral, levada à extinção no sééc.XX.
ZÉ DO TELLHADO
Conta‐se q
que o “Zé do Telhado”;; era uma espécie de R
Robin dos Bo
osques, quee tirava aos ricos para d
dar aos pob
bres. Mas, n
na
verdade, eele como po
obre apenass tirava aos ricos para ssi e para os seus. Este personagem
m irá ter inú
úmeras periipécias que passam
pelo romaantismo com
m a sua belaa e amada eesposa até rrobustas pancadarias ccom a guard
da. Pelo meio, ainda co
onheceremo
os
o seu band
do e um rico impiedoso e o seu grrande amigo “Camilo” que o ajudo
ou a fugir da prisão.
Vamos asssistir a proeezas, perigos e façanhas deste herrói e ver queem leva a m
melhor no fin
nal.
O CASTELO
O ASSOMBRADO
No castelo
o de Santa M
Maria da Feeira vivia a b
bela princessa “Rosa”, vigiada por u
um terrível dragão e prrisioneira dee um homem
gigante qu
ue a tinha feechado a seete chaves n
numa das to
orres. O nossso herói “D
Dom Robertto” que por ali passava ouviu os seeus
gritos de ssocorro e fo
oi logo em seu auxílio. O pior aindaa estava po
or acontecerr... Será quee o nosso vaalente Robeerto conseguirá
desenvenccilhar‐se do
o gigante, do
o dragão e d
de outras teerríveis ameeaças?
Ficha artísstica:
Técnica | ffantoches
Original dee | Rui Soussa e Popular Portuguêss
Marionetaas de | Rui SSousa
Companhiia | Marionetas da Feirra
Classificaçção etária: M
M/4
Duração aaprox.: 34 m
min.
Entrada: 1
1€

BARCO
21H30 TEATTRO
SÁB 21 | 2
SOZINHA
TOCA
PO CULTURA
AL E RECREA
ATIVO DE B
BARCO
AUDITÓRIO DO GRUP
memórias gganham corp
po e reclam
mam a sua vida, a sua história.
Quando a solidão atravessa, as m
meiro plano.. Suas histórias, memórias e sonho
os. O
Sozinha é um espetácculo que traaz as mulheeres do Nortte de Portuggal em prim
nasce da von
ntade da attriz de falar da gente dee sua terra, de levar paara cena “peersonagenss” do seu co
otidiano, abrir o
trabalho n
diário da ssua infânciaa, contar hisstórias reaiss coletadas eem pesquissa de campo
o e outras taantas inven
ntadas. É um
m mergulho no
imaginário
o do Norte d
de Portugall, que é na ssua essênciaa e bravura, tão feminiino.
Sozinha é um encontro com a so
olidão num lugar sem ttempo.
Ficha artísstica:
Encenação
o | João Guisande
Atriz criad
dora | Elsa P
Pinho
Dramaturggia | Elsa Piinho e João Guisande
Iluminação
o | Allison d
de Sá
Material G
Gráfico | Maanuel Meiraa
M/3
Classificaçção etária: M
Duração aaprox.: 60 m
min.
Entrada: 1
1€
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RA DE CÓ
ÓNEGOS
MOREIR
SÁB 21 | 1
15H00 TEATTRO
O PRINCIP
PEZINHO
JANGADA
A TEATRO
CENTRO P
PASTORAL D
DE MOREIRA
A DE CÓNEG
GOS
Sínopse:
Quando A
Antoine de SSaint‐Exupéry, escritor e ilustrador, apaixonad
do pela mecânica e pela aviação, escreveu “O
O Principeziinho”
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 são
o apresentaados de form
ma ingénuaa e simples, mas acessívvel e desarm
mante para crianças e adultos. A
dramatização da obraa de Saint‐EExupéry tem
m sido disseminada um
m pouco por toda a partte. A presen
nte criação aposta num
ma
dimensão de espetácculo musicado, em quee a expressãão do texto, além de ditto, é tambéém cantado. A música rreforçará a leveza
om a própria Bíblia, tem
m sido das m
mais editad
das e repressentadas em
m todo o mu
undo.
poética dee uma obra que, rivalizando até co
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.

S. TORC
CATO
SEX 27 | 2
21H30 CINEM
MA
ROCK DOG
G – UM SON
NHO ALTAM
MENTE!
CENTRO C
COMUNITÁR
RIO / HEMEROTECA / M
MEDIATECA
A EDUCATIVA
A
Sinopse
no criado paara seguir a tradição e o
ocupar o carrgo de próxximo cão de guarda da aaldeia. Apessar da
Bodi é um jovem masstim tibetan
dade calma e optimistaa, a verdade é que Bodi nasceu parra ser uma eestrela de ro
ock e não paara seguir o
os passos do
o
personalid
seu velho pai, avô ou bisavô. Um
m dia, estand
do ele merggulhado nas suas dúvidaas existenciais, repara num rádio ssubitamentee
caído do ccéu. Qual nãão é o seu espanto quando, depoiss de ligar o aaparelho, see depara com um progrrama musiccal em que o
apresentador faz umaa entrevistaa a um músico conhecid
do. Esse aco
ontecimento
o faz nascerr dentro de si a certeza de que é
chegado o momento de lutar por tudo aquillo em que aacredita.
Motivado pelas palavvras que ouvviu, decide aabandonar a aldeia e irr até à cidad
de tentar a ssorte. Mas aas coisas vão
o complicarr‐se
bastante m
mais do quee ele estava à espera…
Baseado n
na novela grráfica “Tibettan Rock Do
og”, da auto
oria de Zhen
ng Jun, um fiilme de anim
mação paraa toda a fam
mília, de Ash
Brannon (q
que co‐realizou “Toy Sttory 2 ‐ Em Busca de W
Woody” e dirrigiu “Dia dee Surf”). Na versão inteernacional, aas vozes são
o
emprestad
das pelos acctores Luke Wilson, Edd
die Izzard, J. K. Simmon
ns, Lewis Blaack, Kenan TThompson, Mae Whitm
man, Jorge G
Garcia,
Matt Dillon e Sam Elliiott, entre o
outros.
PÚBLICO
Ficha artísstica:
Título origginal | Rock Dog
De | Ash B
Brannon
Com | J.K.. Simmons ((Voz), Eddiee Izzard(Vozz), Luke Wilsson (Voz), M
Matt Dillon ((Voz)
Outros dados | EUA/China,
2016
Género Arrtística:
Animação / Comédia
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox.: 80 m
min.
Entrada: 1
1€
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BRITEIR
ROS
SÁB 28 | 2
21H30 MÚSSICA
ORQUESTTRA DO NOR
RTE
CASA DO P
POVO DE BR
RITEIROS
A Orquesttra do Nortee é um projeeto de desccentralização da culturaa musical apresentado
o pela Assocciação Nortee Cultural e
Vencedor do primeiro
o concurso nacional paara a criação
o de orquesstras region
nais, instituíído pelo Estado Português, em 199
92.
Inicia desd
de então um
m trabalho p
pioneiro e inédito, afirmando‐se n
no panoram
ma da música erudita co
omo instituição reconh
hecida
nacional e internacionalmente.
É seu fund
dador, Direttor Artístico
o e Maestro Titular Joséé Ferreira Lo
obo.
Sedeada n
na cidade dee Amarantee, a Orquesttra do Nortee integra prrofissionais de reconheecido mérito
o. Os seus concertos têêm,
habitualm
mente, a colaaboração dee prestigiad
dos maestro
os, como Juo
ozas Domarrkas, Krzyszztof Pendereecki, Federico Garcia V
Vigil,
Álvaro Casssuto e Rengim Gokmeen. Contou aainda, durante 17 anoss, com a collaboração d
de Gunther Arglebe com
mo maestro
o
adjunto.
Alguns dos mais conh
hecidos solisstas portugueses e estrangeiros p
participaram
m nos conceertos da Orq
questra do N
Norte, destaacando‐
n, Patricia K
Kopatchinskkaja, Kirill Trroussov, Michel Lethlec,
se nomes como os dee António Rosado, Eva Maria Zuk, Avri Levitan
Robert Kabara, Placid
do Domingo
o, José Carreeras, lleana Cotrubas, JJulia Hamarri, Fiorenza Cossoto e SSvetla Vassileva.
óprio coro, a Orquestraa do Norte ccolabora com prestigiados grupos vocais naciionais e estrrangeiros.
Para além do seu pró
Programa:
Franz Schu
ubert Sinfon
nia nº.5 em Si b Maior
Ludwig van Beethoveen Sinfonia 7 em Lá Maaior, Op.92
José Ferreeira Lobo | D
Direção
Ficha técn
nica:
Orquestraa do Norte
Direção | José Ferreirra Lobo
Classificaçção etária: M
M/6
Duração aaprox.: 60 m
min.
Entrada: 1
1€
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