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Em 2017, para assinalar uma década da 
abertura do Cineteatro Municipal João Mota, 
juntámos num cartaz comemorativo todos 
os nomes que durante 10 anos de atividade 
passaram por esta sala e por este palco. 

Na extensa lista de mais de duzentos 
espetáculos, que reproduzimos no final 
desta revista, constam figuras consagradas, 
como Carlos do Carmo, Sérgio Godinho, Rui 
Veloso, Paulo de Carvalho, Jorge Palma, 
José Mário Branco, Teresa Salgueiro, 
Camané ou os Clã, ao lado de nomes que 
eram, na altura, grandes promessas e que 
vieram, depois, a afirmar-se no panorama da 
música nacional, como Deolinda, JP Simões, 
The Legendary Tigerman, Rita Red Shoes, 
Marco Rodrigues ou Raquel Tavares.

O jazz marcou presença com músicos 
que dispensam apresentações - Laurent 
Filipe, Bernardo Sasseti, Maria João e Mário 
Laginha – tal como a música clássica, 
representada pela Orquestra Sinfonieta 
de Lisboa, António Victorino de Almeida, 
as Damas de São Carlos, Olga Prats ou a 
Orquestra Académica Metropolitana. 

A música assumiu um papel preponderante 
na programação, no entanto, o teatro, a dança 

e o cinema, assim como as oficinas para a 
infância tiveram o seu espaço e o seu público.

Aliás, a programação infantil foi sempre 
uma das prioridades desta sala, e as 
inúmeras atividades didáticas ligadas às 
artes performativas juntaram e continuam 
a juntar pais e filhos aos fins-de-semana 
neste espaço.

O mesmo acontece com o trabalho 
desenvolvido ao nível dos Serviços e 
Projetos Educativos, com um conjunto 
de oficinas de dança, teatro e música, 
preparadas para complementar os 
programas escolares, que têm tido enorme 
procura por parte dos professores.

Neste breve contexto, faço uma referência 
muito especial ao cinema, pela ligação 
afetiva que tem a Sesimbra. 

O investimento que fizemos num projetor 
digital, recentemente, permitiu voltar a 
oferecer uma programação de cinema que 
inclui alguns dos principais filmes em cartaz, 
a preços muito convidativos. 

Neste curto balanço, importa salientar um 
dos objetivos a que nos propusemos com 
a abertura da sala, e que foi concretizado 
em 2015: a criação de uma companhia de 

Uma casa  
de portas  
abertas  
à cultura  
e à comunidade
FELÍCIA COSTA VEREADORA DO PELOURO DA CULTURA
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teatro residente, que trabalha com jovens 
atores e com seniores, que demonstram, a 
cada espetáculo, todo o seu talento. 

Assumimos, desde o início, que o 
Cineteatro Municipal não se resumiria 
apenas a um edifício e a uma sala com 
uma utilização ocasional. Quisemos que 
apresentasse, desde a primeira hora, 
uma programação regular, diversificada, 
de qualidade, e que somasse a isso um 
compromisso de apoio e total abertura 
a projetos locais e ao nosso movimento 
associativo. Quisemos que fidelizasse um 
público atento e exigente, e que tivesse um 
papel de relevo na formação das nossas 
crianças e jovens. E foi o que aconteceu 
ao longo destes 12 anos. Quando olhamos 
para trás, confirmamos, com orgulho, que os 
objetivos foram amplamente alcançados.

Depois deste longo percurso, damos 
agora mais um passo para qualificar e 
consolidar o funcionamento do Cineteatro, 
com a apresentação, pela primeira vez, da 
programação organizada num modelo anual, 
como Temporada, com todos os bilhetes 
disponíveis já a partir de 6 de outubro. 
Este modelo, que implicou um enorme 
trabalho de organização e planeamento, 
tem inúmeras vantagens, tanto em 
termos de rentabilização de recursos 
como na comunicação com o público, que 
deste modo tem uma noção de toda a 
programação e pode, a qualquer momento, 
adquirir ingressos para os espetáculos.

No essencial, as linhas estratégicas 
definidas em 2007, que tão bons resultados 
têm dado, vão manter-se. O Cineteatro 
continuará a trazer a Sesimbra um conjunto 
de grandes nomes, pois consideramos que 
é importante oferecer ao nosso público, 
no seu concelho, referências da nossa 
cultura. Entre estes “cabeça-de-cartaz” 
estão Fernando Tordo, Sara Tavares, Tiago 
Bettencourt, os Orelha Negra ou o maestro 

Rui Massena. Depois, teremos um conjunto 
de propostas, tanto na música como no 
teatro, que embora não tenham a mesma 
visibilidade dos grandes espetáculos, são 
muito interessantes do ponto de vista 
cultural e artístico, e queremos dá-los 
a conhecer. O guitarrista Pedro Jóia, o 
Fernando Marques Ensemble ou a música 
e dança dos Tango Manso são alguns 
exemplos.

“Gente de Cá” será exclusivamente 
preenchido por projetos e artistas locais, ou 
com ligação ao concelho, que continuarão 
a ter as portas do Cineteatro abertas 
para apresentar o seu trabalho. Este 
apoio e incentivo será complementado 
por um reforço ao nível da comunicação, 
que contribuirá para a sua visibilidade e 
sucesso. Nesta "Gente de Cá", o palco vai 
receber a banda Medvsa, Luís Taklin, as 
pequenas bailarinas da professora Sónia 
Rendas, a atriz Helena Laureano, com a 
peça Reservado, ou a coreógrafa Vera Eva 
Ham, entre muitos outros. O movimento 
associativo, que ao longo dos anos tem 
também utilizado a sala e os seus meios 
técnicos para desenvolver atividades, 
continuará a ter ao seu dispor este palco.

No cinema, haverá duas sessões por mês, 
sempre às sextas-feiras, e duas para os 
mais novos, aos domingos, enquadradas 
nos Domingos em Família. As oficinas 
para crianças e jovens vão manter-se aos 
sábados, uma vez por mês, assim como os 
projetos educativos.

Desde que abriu ao público, o Cineteatro 
Municipal João Mota assumiu um papel 
central na oferta cultural do concelho 
de Sesimbra. Hoje, a sua dinâmica é uma 
referência na região. É deste modo, de 
portas abertas à cultura e à comunidade, 
que vamos percorrer esta Temporada, 
que esperamos que seja do agrado de 
todos.
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6|SÁB|22h
música
Carminho
bilhete: 15€

10|SÁB|21.30h
dança
o quebra 
nozes
tchaikovsky
por Sónia Rendas
bilhete: 3€

20|SÁB|21.30h
música

pedro  
jóia trio
bilhete: 7,5€

24|SÁB|21.30h
teatro
antes
pelo Teatro
Praga
bilhete: 7,5€

13|SÁB|21.30h
música
medvsa
bilhete: 5€

17|SÁB|21.30h
música  
e dança
Volver
por Tango Manso  
Y Otras Yerbas
bilhete: 7,5€

27|SÁB|21.30h
música
rui 
massena 
solo
bilhete: 15€

p10-11

p12-13

p16-17

p18-19

p20-21

p22-23
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FEVEREIROJANEIRO
12|SÁB|21.30h
dança
trans
pela companhia 
matridança
de Vera Eva Ham
bilhete: 5€

26|SÁB|21.30h
música
orelha 
negra
bilhete: 10€

19|SÁB|21.30h
teatro
GERAÇÃO
FACEBOOK
bilhete: 5€

9|SÁB|21.30h
teatro
reservado
com Cecília Sousa, 
Helena Laureano,  
João Ferrador  
e Leonor Alcácer
bilhete: 7,5€

23|SÁB|21.30h
música
sara 
tavares
bilhete: 10€

p24-25

p26-27

p28-29

p30-31

p32-33

p34-35

16|SÁB|21.30h
fado de coimbra
(des)  
encontros
fernando 
marques 
ensemble
bilhete: 5€
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ABRILMARÇO
13|SÁB|21.30h
música
Samba  
do Morro 
da Marconi
com Ricardo 
Alves “Chora”

bilhete: 3€

27|SÁB|21.30h
música
tiago 
bettencourt
bilhete: 10€

16|SÁB|21.30h
música
melech 
mechaya
aurora
bilhete: 7,5€

23|SÁB|21.30h
teatro
tudo  
ao molho
e fé em deus
com Carlos Cunha
bilhete: 10€

p36-37 p40-41

p42-43p38-39
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MAIO
18|SÁB|21.30h
música
Luís 
taklin
só e bem 
acompanhado
bilhete: 5€

25|SÁB|21.30h
música
fernando 
tordo
Ary dos Santos  
- As histórias  
das canções
bilhete: 10€

p44-45

p46-47
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Carminho nasceu no meio das guitarras e das 
vozes do fado. Filha da conceituada fadista 
Teresa Siqueira, estreou-se a cantar em 
público aos 12 anos, no Coliseu. O fado esteve 
sempre tão presente que nunca pensou 
que pudesse ser a sua profissão. Durante 
a faculdade cantava em casas de fado, e 
foram várias as propostas para gravar, mas 
decidiu esperar. Licenciou-se em Marketing e 
Publicidade e percebeu que cantar exigia uma 
maturidade que ainda não tinha.

Durante um ano viajou pelo mundo, participou 
em missões humanitárias e regressou a 
Lisboa decidida a entregar-se por inteiro a 
um percurso artístico. Fado, o seu primeiro 
disco, editado em 2009, tornou-se num dos 
mais aclamados álbuns do ano e da década. 
Alcançou a platina – resultado invejável para 
uma estreia - abriu os corações de Portugal à 
sua voz, e as portas do mundo ao seu talento: 
melhor álbum de 2011 para a revista britânica 
Songlines, atuações nas principais capitais 
europeias, no Womex 2011, em Copenhaga, e 
na sede parisiense da UNESCO, no âmbito da 
candidatura do Fado a património mundial.

No mesmo ano, colaborou com Pablo Alborán 
em Perdoname e tornou-se na primeira artista 
portuguesa a atingir o número um do top 
espanhol. Em 2012, o segundo álbum, Alma, 
estreia-se no primeiro lugar de vendas em 
Portugal e alcança posições de destaque em 
vários tops internacionais. Depois de passar 
pelas principais salas da Europa e do mundo, 
em países como Finlândia, Suécia, Peru, Chile, 
Argentina, Colombia, China, Índia, Letónia, EUA, 
Alemanha, Reino Unido, Coreia do Sul, Polónia, 
França, Áustria, Dinamarca, entre tantos 
outros, realizou o sonho de gravar com Milton 
Nascimento, Chico Buarque e Nana Caymmi, 
que resultou numa reedição de Alma com três 
novos temas. Carminho começou assim a 
conquistar o Brasil, com concertos esgotados 
no Rio de Janeiro e um pouco por todo o país.

Em 2013, afirmou-se como uma das mais 
internacionais artistas portuguesas, levando 
a sua voz aos quatro cantos do mundo, 
ao mesmo tempo que foi distinguida em 
Portugal com um Globo de Ouro e o Prémio 
Carlos Paredes, vendo ambos os seus álbuns 
atingirem a marca da dupla platina.

No final de 2014, editou Canto, e a sua 
relação com o Brasil ganhou raízes ainda 
mais profundas, com a primeira parceria 
com Caetano Veloso e com o seu filho 
mais novo, Tom, que lhe oferecem o inédito 
O Sol, Eu e Tu. Canto incluiu também o 
dueto com Marisa Monte e participações 
especiais de Jaques Morelenbaum, António 
Serrano, Carlinhos Brown, Javier Limón, Naná 
Vasconcelos, Dadi Carvalho, Jorge Hélder e 
Lula Galvão.

Em 2016, na sequência de um convite 
endereçado pela família de um dos maiores 
compositores do mundo, grava Carminho 
Canta Tom Jobim, com a última banda que o 
acompanhou ao vivo nos seus últimos dez 
anos, partilhando temas com Marisa Monte, 
Chico Buarque e Maria Bethânia. Carminho 
Canta Tom Jobim é já platina e com este disco 
foi galardoada com o Globo de Ouro de melhor 
intérprete.

Agora, Carminho continua a digressão mundial 
dos discos Canto e Carminho Canta Tom 
Jobim, levando o talento, a voz, o fado, aos 
quatro cantos do mundo.

Todo o seu percurso tem revelado em 
Carminho uma artista de decisões firmes 
e ponderadas, que nunca se esquece das 
suas origens, que transporta em si uma 
linguagem de vários séculos, mas que se 
revela atual na sua geração, com os olhos 
postos no mundo e no futuro.

Valeu a pena a espera.
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carminho

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 15€
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13 OUT
SÁB|21.30h

medVsa

Os MEDVSA apresentam-se na sua forma 
natural: a dois. Levam os seus gadgets 
e os seus instrumentos para fora da sua 
sala de ensaio e recriam o ambiente do 
seu 1.º EP - Inércia. Com a eletrónica a 
marcar a pulsação, o duo convida o público 
a viajar através do pop-rock-dançável e do 
psicadelismo-bem-comportado.
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• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 5€ 
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Pedro Jóia possui uma aplaudida carreira 
nacional e internacional que se estende por 
mais de duas décadas. O músico prepara 
um novo álbum para o segundo semestre 
do ano e ultíma os detalhes para um 
novo concerto, recheado de aventureiras 
composições, bem como de passagens 
em novo formato por alguns dos mais 
apreciados momentos da sua carreira.

Pedro Jóia estreou-se nos discos com 
Guadiano, em 1996, e desde então 
enriqueceu uma linguagem que parte da 
tradição portuguesa e busca inspiração na 
música do Brasil, de África, no flamenco e 
no jazz, para o desenho de uma linguagem 
guitarrística altamente personalizada e 
original. Na sua discografia, Pedro Jóia 
homenageou Carlos Paredes, explorou a 
sofisticação do flamenco e ergueu um som 
que lhe valeu os mais rasgados elogios e 
importantes prémios, como o Prémio Carlos 
Paredes, em 2007, pelo álbum À Espera de 
Armandinho.

A mestria de Pedro Jóia também lhe 
tem valido os mais diversos convites e 
por isso tem, ao longo dos anos, pisado 
palcos ao lado de grandes vozes como 
Ney Matogrosso, Gilberto Gil, Raquel 
Tavares ou Mariza, com quem tem 
viajado internacionalmente desde 2012. 
É igualmente presença frequente em 
concertos do coletivo Resistência, um 
projeto que integra importantes nomes 
da música portuguesa, como Pedro Ayres 
Magalhães, Fernando Cunha ou Tim, e que 
vive da ideia de cruzamento da guitarra 
clássica com momentos altos do nosso 
cancioneiro pop.

Neste momento, Pedro Jóia apresenta-
-se prioritariamente em trio, criando um 
discurso intenso de envolvimento com 
o baixo e acordeão em concertos que 
percorrem a distância entre o fado, o 
flamenco, o Brasil e o jazz, sempre com um 
elevadíssimo nível de execução técnica e 
artística.
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pedro
jóia trio

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 7,5€ 
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Os maestros são figuras fascinantes, 
quase sempre excêntricas, tocadas pelo 
génio. É certamente esse o caso de Rui 
Massena, conhecida figura do panorama 
cultural nacional, que ajudou a transformar 
Guimarães 2012 - Capital Europeia da 
Cultura num estrondoso caso de sucesso. 
Assim aconteceu também com a Orquestra 
Clássica da Madeira, onde foi maestro 
e diretor artístico durante 12 anos. Fora 
de portas, entre muitos concertos em 
numerosos países destaca-se o facto de 
ter sido maestro convidado principal da 
Orquestra Sinfónica de Roma, entre 2007 
e 2009, e a proeza de ter sido o primeiro 
maestro português a dirigir na mítica 
sala Carnegie Hall, em Nova Iorque. Dois 
exemplos da sua capacidade de extravasar 
as nossas fronteiras. Por cá, embarcou de 
corpo e alma na aventura Expensive Soul 
Symphonic Experience, um espetáculo 
onde uma orquestra clássica encontrou 
espaço ao lado do moderno hip-hop dos 
nortenhos Expensive Soul, e que rendeu 
um DVD de sucesso (o mais vendido em 
Portugal em 2012). 

A sua vasta experiência musical dá-lhe 
uma bagagem invejável e singular que, 
no seu trabalho mais pessoal, se traduz 
num fascinante universo de melodias que 
promete apaixonar quem se embrenhe nesta 
nova aventura solitária de Rui Massena.  
Um palco, um piano e um homem. Uma 
história, muitos prémios, um percurso 
artístico singular. Tudo se conjuga 
num espetáculo único, imperdível e 
surpreendente.

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 15€ 
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• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 3€ 
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A Escola de Ballet do Externato Santa Joana, fundada 
em 2007 pela professora Sónia Rendas, é constituída 
atualmente por 90 alunos com idades compreendidas 
entre os 3 e os 16 anos.

O bailado O Quebra – Nozes será representado  
pelas alunas entre os 9 anos e os 16 anos.

Uma história encantadora que desperta o nosso 
imaginário, remetendo-nos para o reino da fantasia.

Um sonho de Natal com bonecos animados, criaturas 
maléficas e um herói improvável – o príncipe Quebra-
-Nozes. Repleto de romance e fantasia, O Quebra-
Nozes exalta a capacidade de sonhar das crianças  
e a genuinidade dos seus sentimentos.

o 
quebra 
nozes
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Uma jornada pela privacidade 
das culturas populares através 
de canto, poesia, música e dança. 
“Um tango ... que mistura 
com a doçura de uma zamba, 
que dá alegria de Chacarera 
com saudades ao Fado.“

Ficha técnica:
Juan Capriotti (Argentina); Bandoneón - voz – dança 
Graciana Romeo (Argentina); Bailarina: Denys 
Stetsenko; Violino: Miguel Gelpi; Contrabaixo: Rui 
Meira; Guitarra: Jacqueline Fernández; Cantante 
- bombo leguero: Margarida Cruz; Fadista: Idea 
Original/Juan Capriotti
Direção Geral: Graciana Romeo
Bendito Tango - Juan Capriotti
Tangomanso - Juan Capriotti
Don Juan - Ernesto Ponzio
Asi se Baila el Tango - Elías Randal / Marvil
El Choclo - Angel Villoldo
El Flete - Vicente Greco
Bendito Bandoneón - Juan Capriotti
Para Bailar la Vida - Juan Capriotti
Prendido a Ti - Denys Stetsenko /Juan Capriotti
Desde el Puente Carretero - P. Carabajal
Al Jardin de la Republica - Virgilio Carmona
Volver - Carlos Gardel / Alfredo Lepera
Llora Lisboa - Juan Capriotti
Alfama – Ary dos Santos / Alan Oulman
Un Abraço – Margarida Cruz / Juan Capriotti
Melingo Mix – Daniel Melingo
Si Supieras - Gerardo Matos Rodriguez /  
Pascual Contursi / Enrique Maroni

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 7,5€ 
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volver    
  de TANGO MANSO Y OTRAS YERBAS
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antes 
pelo TEATRO PRAGA    

com  
Bernardo Lacerda,  
Frederico Serpa  
e Pedro Penim

Muitas cidades ou países apresentam 
um malaise distinto. São lugares que 
podiam ser Portugal, de tão afundados 
numa dolorosa Saudade do passado, 
e onde cada tensão do presente é 
apenas a ponta de um iceberg. 

Este sentimento comum a muitas 
latitudes é muitas vezes apresentado 
como um diagnóstico, uma negação 
de um presente doloroso em oposição 
ao desejo de regressar a um passado 
glorioso. Pedro Penim cria assim um 
espetáculo que vai retrocedendo 
no tempo através de um atlas da 
melancolia.

Projeto: Pedro Penim

Texto e encenação: Pedro Penim

Interpretação: Bernardo de Lacerda,  
Frederico Serpa e Pedro Penim

Iluminação: Rui Monteiro

Vídeo: Jorge Jácome

Assistência geral e produção executiva: 
Bernardo de Lacerda

Direção de produção: Andreia Carneiro

Assistência de produção: Alexandra Baião

Co-produção: DeVIR / CAPa (para 3.ª edição 
Festival Encontros do DeVIR), Temps d’images

Duração: 50 min.

Classificação etária: M/12

O Teatro Praga é uma estrutura apoiada  
pela República Portuguesa – Cultura I  
Secretaria de Estado da Cultura I  
Direção-Geral das Artes
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com  
Bernardo Lacerda,  
Frederico Serpa  
e Pedro Penim

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 7,5€ 
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Dentro das mãos, dentro dos dias, dentro 
dos corpos, dentro das palavras. Qual é a 
força que prevalece no interior de todos 
os apocalipses? Qual é a oração que não 
se dissolve sob os escombros? Como se 
dança com poder dentro e não sobre? As 
respostas são como resíduos de um enigma 
escrito entre o que somos todos os dias e o 
que somos de vez em quando - relâmpagos, 
ondas, erupções. As respostas destilam-
-se dentro deste corpo escuro, um corpo 
escuro feito de céu.

Na segunda criação da Companhia 
Matridança propusemo-nos investigar os 
métodos através dos quais as mulheres 
têm religado terra e céu, individualmente 
e em comunidade. TRANS - o prefixo 
que inscreve um movimento que vai para 
além de, ou através de, e que encontra 
palavras fundamentais como tradição, 
transição, transfigurar, transe, transhumano, 
transcender - acendeu a jornada. Mas logo 
encontrámos a inspiração divina de Platão, 
a chamada Possessão ou Mania e as 
suas expressões tão antigas como atuais: 
oracular, libertadora, poética, amorosa e 
erótica.

Através de rodas, orações, encantamentos, 
caçadas selvagens, véus, peles de animais 
e peles humanas, olhamos momentos da 
História e das nossas estórias em que o 
poder foi vivido dentro - e não sobre.  
E perscrutamos e sentimos este tempo  
de incontestável TRANS, tão emergente 
na reavaliação do coletivo humano perante 

a Terra, e debruçamo-nos ainda sobre o 
que poderá ser a singularidade da vida 
humana. Dançamos enfim, à procura dum 
ecossistema incorporado e do sentido-
-enigma deste animal Homo Sapiens 
Sapiens.

Atribuladas e existenciais, perseguimos e 
ansiamos trazer para o pão nosso de cada 
dia este Poder de religar que abre caminhos 
- os nossos, os do mundo, os do céu e os 
da terra.
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trans 
  de VERA EVA HAM 

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 5€ 
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facebook
com SARA BARRADAS, RODRIGO PAGANELLI,  

INÊS DE MORAIS e FLÁVIO GIL

geração

Geração Facebook é uma 
divertida comédia  com 
autoria e encenação do ator 
Miguel Dias, que fala de 
quatro jovens amigos e das 
suas peripécias perante uma 
descoberta: o amor, que pode 
estar mesmo à nossa frente, 
e para que se possa tornar 
real vale tudo... Facebook, 
Snapchat, Skype... Porque o 
amor é louco e esta comédia 
é uma verdadeira Loucura...

Um Nerd, uma 'Loira Burra', 
o miúdo mais giro da escola 
e uma lésbica.. tudo isto 
envolto em uma hora e 10 
minutos de gargalhadas 
constantes, com uma 
linguagem direcionada  
ao público de hoje... 
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• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 5€ 
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26 JAN
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orelha 
negra

Há artistas que, por muito que tenham 
alcançado, não conseguem deixar de 
tentar chegar mais longe. Sempre.

Samuel Mira a.k.a. Sam the Kid, Dj 
Cruzfader, Francisco Rebelo, João 
Gomes e Fred, músicos que já haviam 
deixado a sua marca na mais ambiciosa 
música portuguesa quando resolveram 
formar os Orelha Negra, são um dos mais 
incontestáveis exemplos.

Se no seu álbum de estreia nos 
ofereceram uma visão completamente 
nova e singular da mais moderna música 
urbana pós-Hip-Hop, assente numa 
inesperada dialética entre o sampling 

via MPC, o gira-disquismo e a orgânica 
live dos seus intérpretes de exepção, e 
na exploração da canção que se liberta 
da sua escrita tradicional (mas que se 
quer manter canção), produzindo uma 
das mais históricas obras da nova cena 
nacional, com largo alcance além- 
-fronteiras, isso não os conformou. 
Transportaram a experiência para os 
palcos com um impacto notável.

Deixaram que esse exercício passasse a 
ter o peso certo no seu processo criativo, 
levando-os por caminhos que nem 
eles teriam antevisto. E atreveram-se 
a estrear em palco a espinha dorsal do 
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seu segundo – ultra amadurecido – longa 
duração, antes mesmo de o finalizarem 
e embalarem para a posteridade, tendo 
repetido a dose com o trabalho que agora 
chega às lojas e plataformas digitais.

Nos treze temas que compõem o seu 
terceiro disco de originais, os Orelha 
Negra não se afastam um milímetro da 
sua proposta inicial de redefinirem a 
música de raiz Hip-Hop, tal com deve 
ser entendida num novo milénio, mas a 
canção liberta-se, como nunca, das suas 
amarras.

Sobressai aqui um espírito excursionista, 
que vai muito para além das questões 
formais. Uma espécie de viagem espiritual, 

carregada de psicadelismo e de libertação 
cósmica, apresentada, mais uma vez, de 
forma completamente surpreendente, 
até porque tanto somos remetidos para 
a genealogia da Soul – com um enfâse 
particular no Boogie – como nos vemos 
a navegar pelo melhor prog-kraut-rock 
ou pelas memórias contemplativas de 
narrativas pop baleares.

Quando pensamos que somos capazes de 
“adivinhar” o que vinha aí, ficamos, outra 
vez, agarrados às nossas aparelhagens, 
em repeat, a pensar – “estava à espera de 
tudo menos disto!"

Não será essa sensação o melhor que a 
música tem, para quem realmente a ama?  

©
O

re
lh

a 
N
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ra

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 10€ 
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Num local propositadamente Reservado para 
o efeito irá ter lugar um peculiar encontro entre 
quatro pessoas que estabeleceram a poesia 
como única forma possível de comunicação. 
Tal facto determina por si só que o vulgar ceda 
lugar ao extraordinário. Há que tornar este 
encontro memorável conferindo-lhe certas 
qualidades, revestindo-o de simbolismo para 
que ganhe significado.

O dia finda, e é ainda o bulício e a agitação 
da vida quotidiana que todos trazem 
vestidos como uma segunda pele mas, 
brandamente, com o aproximar da noite, um 
outro ritmo mais convidativo e envolvente  
vai-se instalando e alterando de forma 
subtil a atmosfera. A mesa vai sendo 
aprontada, delicadas iguarias poéticas vão 
sendo servidas, o vinho vai correndo num 
ambiente de jovialidade e de boa disposição, 
e mesmo os pequenos contratempos, 
como o quadro elétrico que vai abaixo, se 
convertem em motivo de diversão.

Mas nem sempre o caminho é reto, e o que 
planeamos se cumpre. O telefonema do 
último conviva comunicando que não poderá 
comparecer causa consternação e o desânimo 
instala-se parecendo condenar este encontro 
ao insucesso.  E, no instante em que a dúvida 
se abate sobre eles, nesse instante, em que 
o tempo parece suspenso, torna-se claro 
prosseguir reinventando outros sentidos e 
propósitos, num salto de fé do qual saem mais 
unidos, enriquecidos, clarificados. Tudo, enfim 
fica pronto, é a hora de iniciar este ritual e por 
último partilhar com o público este processo 
alquímico de caráter celebrativo e Reservado…

Duração: 1 hora 
Texto: feito a partir de colagens de: Almada 
Negreiros, António Gedeão, Cesário Verde, David 
Mourão Ferreira, Dom Dinis, Eugénio de Andrade, 

Florbela Espanca, Fernando Pessoa, José Régio, 
José Paulo Sodré, Luís Vaz de Camões, Mário 
Cesariny, Mendes de Carvalho, Natércia Freire e 
Paula 4Cês. 
Encenação: Leonor Alcácer 
Direção de Atores: Cecília  Sousa
Atores: Cecília Sousa, Helena Laureano, 
João Ferrador e Leonor Alcácer 
Música: Madalena Manzoni Palmeirim 
Sonoplastia: Herberto Magalhães
Desenho de Luz: Luís Viegas
Design: Lottie Amodini
Produção: Leonor Alcácer Produções 
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reservado
com CECÍLIA SOUSA, HELENA LAUREANO, 
JOÃO FERRADOR e LEONOR ALCÁCER 

destaques

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 7,5€ 
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16 FEV
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Fernando Marques Ensemble é um projeto 
musical que se enquadra numa corrente 
de renovação do fado de Coimbra.
O principal enfoque deste projeto centra- 
-se, por um lado, na valorização da 
palavra, através de uma estreita ligação 
à poesia, e, por outro lado, na abertura a 
outro tipo de instrumentos e linguagens 
musicais. Apesar de uma preocupação 
estética que tem como horizonte a 
busca de novos caminhos, a paisagem 
musical não esquece a essência do canto 
e da guitarra de Coimbra, elementos 

nucleares da sonoridade coimbrã. Assim, 
os músicos que constituem o Fernando 
Marques Ensemble têm, na sua maioria, 
um percurso musical ligado a diversos 
grupos de fado de Coimbra, cantando 
ou acompanhando vários artistas em 
espetáculos e edições discográficas. 
Desde a sua constituição, nos finais de 
2010, o projeto tem-se apresentado 
em diversos palcos, destacando-se a 
participação na final do Festival Cantar 
Abril de 2011 e os concertos realizados em 
Lima (Peru-2015). 

• Estudantes até 25 
anos e seniores (mais 
de 65 anos): 30% de 
desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 5€ 
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Fernando 
Marques 
Ensemble
(DES)ENCONTROS
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tavares

É difícil reconhecer a Sara Tavares que nos 
foi revelada há mais de 20 anos.

O seu primeiro álbum foi gravado com o 
coro gospel Shout! O segundo, Mi Ma Bô, 
propunha uma sonoridade de fusão afro- 
-pop-soul raramente tentada em Portugal, 
que chegaria ao Disco de Ouro.

Ambos foram passos de gigante em direção 
a uma sonoridade pessoal e intransmissível, 
onde as suas raízes cabo-verdianas, o 
seu amor pela soul e a sua facilidade com 
uma melodia contribuem para criar uma 
verdadeira música do mundo.

À medida que Sara Tavares viajava, e que as 
suas experiências enriqueciam a sua música, 
ela descobria também uma nova simplicidade, 
uma confiança cada vez maior na sua voz.

Balancê, o terceiro álbum, foi ao mesmo 
tempo a prova de que este talento não 
estava disposto a manter-se fechado em 
gavetas; o seu verdadeiro cartão de visita 
internacional, com edição um pouco por 
todo o mundo; e a confirmação de uma 
cantora-compositora capaz de fazer a 
ponte entre África e a Europa com uma 
sensibilidade única. Tudo reconhecido pelo 
sucesso comercial (em Portugal, Balancê 
atingiu o Disco de Platina) e pela aclamação 
da crítica (Sara Tavares foi nomeada como 
Artista Revelação para os prémios BBC de 
World Music em 2007).

Mas todas as viagens implicam também um 
regresso a casa para descansar, recuperar 
energias e decidir o próximo destino.  
É exatamente a esse regresso que Sara 
Tavares nos convida com Xinti: descobrir 
estas 14 canções é descobrir o modo como 
o seu talento cresce com cada nova viagem.

Em 2011 Sara Tavares vence o prémio de Melhor 
Voz Feminina nos Cabo Verde Music Awards; 
colabora em estúdio com vários artistas, 
nomeadamente os Buraka Som Sistema; 
e partilha experiências e o palco com Nelly 
Furtado e Joss Stone em festivais de Verão.

2015 foi um ano de colaborações em disco e 
ao vivo: Carlão, António Chaínho, Ferro Gaita, 
entre outros, e em 2016 lança o single de 
avanço do seu novo disco, Coisas Bunitas. 
2017 é o ano do regresso de Sara Tavares 
às edições discográficas. Fitxadu (Fechado 
em crioulo de Cabo Verde) é o nome do 
quinto trabalho de originais, onde partilhou 
a produção musical e composição das suas 
canções, na companhia de nomes como Kalaf 
Epalanga, Toty Sa’Med, Manecas Costa, Bilan, 
Princezito, Nancy Vieira ou Paulo Flores, entre 
muitos outros. Aqui encontramos Ginga um 
tema há muito esperado em disco, ou Brincar 
de Casamento, que nasce da colaboração 
com Toty Sa’Med e Kalaf Epalanga, na autoria 
e composição.
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• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 10€ 
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Melech 
Mechaya

De Lisboa (e Almada) para o mundo, os Melech Mechaya 
são a melhor banda de pop, punk, rock, jazz, folk que 
pelas nossas bandas anda! Eles são, efetivamente, os 
"reis da festa"!

Com dez anos de carreira já cumpridos, os Melech 
Mechaya surgiram como a primeira e grande referência da 
música klezmer em Portugal. Representativa da diáspora 
judaica, a klezmer é um dos estilos musicais mais plurais 
e expansivos, "bebendo" influências de sons árabes, dos 
balcãs, helénicos, incorporando até elementos de jazz e 
outros motivos de folk locais (fosse o local que fosse).

Na senda dessa mesma expansividade e constante 
mutação, os Melech Mechaya cedo mergulharam no 
universo klezmer e o "decoraram" com as suas próprias 
influências, gostos, os seus pareceres e marcas das suas 
viagens. Essa mutação (ou evolução, como vos aprouver) 
é notória na sequência dos álbuns de estúdio já editados.

Da explosividade e alegria tipicamente associada à 
klezmer e festividades Yiddish do seu início de carreia, 
aos momentos mais introspetivos, calmos, mas em 
nada solenes do seu mais recente álbum, Aurora, os 
Melech Mechaya são uma tour de force genuína, um 
acaso e achado único na música portuguesa: brilhantes 
instrumentistas, com prestações ao vivo únicas e 
contagiantes.

E com um enorme, gigante, sentido de humor!

Melech Mechaya significa, em hebraico, os "reis da 
festa". E isto é notório em cada concerto, seja onde for e 
para quem for. Não há, nunca houve, nem haverá, festa 
sem os reis da mesma!
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• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 7,5€ 
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TUDO AO 
MOLHO E FÉ 

EM DEUS
com CARLOS CUNHA e ERIKA MOTA
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Após o seu último grande sucesso, Carlos Cunha leva a palco 
mais uma comédia. Um original de Roberto Pereira, tal como a 

anterior, tem todos os ingredientes para ser mais um triunfo na 
sua carreira de mais de 50 anos.

Acompanhado pela filha, Érika Mota, que 
segue as pisadas dos pais e herdou os 

seus talentos, apresenta desta vez: 
Tudo ao Molho e Fé em Deus. 

Carlos Cunha esteve um ano em 
cena com a comédia A Grande 
Ressaca, e após ter esgotado 
muitas salas do nosso país, 

incluindo as ilhas, 
volta ao palco com 
o seu mais recente 
trabalho.

Uma comédia 
hilariante que, para 
além de nos fazer 
viajar e viver mais 
uma grande 
aventura, consegue 
retratar alguns 
aspetos da nossa 
sociedade que 

nos dão que 
pensar. Bem à 
sua maneira, 
consegue fazê-

-lo de uma 
forma positiva 
e cheia de 
humor.

Com o 
talento e boa 

disposição que lhe 
são conhecidos, o 

ator deixa a promessa 
de que será um momento 
inesquecível.

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 10€ 
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sambado 
morroda 
marconi

com RICARDO ALVES "CHORA" 

Será uma confortável viagem musical por 
sucessos do samba, alguns deles com 
mais de 70 anos, e uma oportunidade 
única também para ouvir algumas obras 
inéditas do compositor sesimbrense em 
outra vertente, sem ser a habitual de 
samba-enredo.

Contará com convidados especiais que 
vão abrilhantar ainda mais uma noite 
que todos nós esperamos que seja 
memorável.

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 3€ 
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Autor de várias composições de referência 
da nova música portuguesa, foi há mais de 
dez anos que embarcou naquela que seria 
a sua primeira aventura em estúdio, com os 
Toranja, marcando para sempre o panorama 
musical português.

A riqueza da simplicidade dos seus poemas 
e melodias depressa captou a atenção do 
público, com os álbuns Esquissos e Segundo. 
Temas inesquecíveis como Carta e Laços 
são indissociáveis da sua voz marcante. 
Em 2006 os Toranja anunciam uma pausa 
prolongada e é então que Tiago Bettencourt 
parte para o Canadá. Tendo como banda de 
apoio os Mantha, grava o álbum Jardim, com 
produção de Howard Billarman (Produtor de 
Funeral dos Arcade Fire), editado em 2007 
com êxitos como Canção Simples, O Jogo, O 
Lugar e O Jardim.

Em 2010, é editado Em Fuga, também 
com produção de Howard Bilerman, com o 
single Só Mais Uma Volta e canções como 
Chocámos Tu e Eu ou Caminho de Voltar.  
A mesma edição exclusiva CD DVD contém 
imagens inéditas de estúdio durante a 
gravação de Em Fuga, juntamente com 
um concerto ao vivo que inclui também 
músicas de O Jardim.

No final de 2011 é editado Tiago na Toca e os 
Poetas. Neste álbum, que surge acompanhado 
de um livro, Tiago musica poemas de autores 
portugueses como Florbela Espanca e José 
Carlos Ary dos Santos, na companhia de 
amigos como Carminho, Camané, Pedro 
Gonçalves (Dead Combo), entre outros.

A 26 de novembro de 2012 chega às lojas 
Acústico, uma imensa celebração onde reúne 
os convidados Lura e Jorge Palma, e munido 

dos melhores momentos de uma carreira 
exemplar assinala um percurso de uma década 
de muitas experiências e sucessos reveladores 
de uma das maiores vozes nacionais e de um 
dos grandes autores da sua geração.

Em 2014, Tiago Bettencourt apresenta 
o novo disco Do Princípio, contando 
com três colaborações de luxo, Jacques 
Morelenbaum, Mário Laginha e Fred Pinto 
Ferreira, além dos seus músicos habituais. 
Neste disco, Tiago renova-se apresentando, 
entre outros, os surpreendentes Aquilo Que 
Eu Não Fiz, Morena e Maria.

2015 e 2016 foram anos dedicados à 
apresentação ao vivo deste último álbum, 
concertos onde não faltaram todos os 
grandes sucessos da sua carreira. 

2017 fica marcado pelo lançamento do seu 
novo disco A Procura, uma viagem incessante 
em que Tiago Bettencourt nos guia ao 
longo desde sexto disco da sua carreira, 
entre a acústica trovadoresca, a pop e as 
eletrónicas discretas. Um disco marcado pelas 
colaborações de Márcia, Vanessa da Mata e 
os singles Se Me Deixasses Ser, Partimos a 
Pedra e Diz Sim feat. Vanessa da Mata.

A Procura reflete ao longo das suas 
11 canções esta busca incessante do 
artista pelos vários quadrantes musicais 
caraterísticos do próprio e mais além 
ainda. De resto, as letras têm o dom de nos 
transportar numa visão, num sentimento 
e para determinados momentos, porque 
são os momentos que nos definem, nesse 
instante perene no qual o tempo e o espaço 
parecem não existir, que reforçam o cunho 
próprio deste vocalista, multi-instrumentista 
e produtor.
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destaques

tiago
bettencourt

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 10€ 
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18 MAI
SÁB|21.30h

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 5€ 
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destaques

Neste concerto, o músico e compositor 
sesimbrense explora a relação  
de cumplicidade e a interação com  
o público, que o caraterizam.

De uma forma intimista, faz uma retrospetiva 
dos mais de 30 anos de música, canções  
e vivências. Para isso, conta com  
a participação de alguns convidados  
que, ao longo do tempo, foram partilhando,  
de alguma forma, o seu percurso.

Apesar das diversas estéticas musicais 
onde desenvolveu o seu trabalho, mantém 
uma identidade própria na música que faz. 
A sua terra, o mar e as suas gentes são 
temas que estão, ainda que de forma subtil, 
constantemente presentes…

luís
taklin
SÓ E BEM ACOMPANHADO…



C
in

et
ea

tr
o 

M
un

ic
ip

al
 J

oã
o 

M
ot

a
m

ú
s

ic
a

46 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2018/2019

25 MAI
SÁB|21.30h

fernando 
tordo
apresenta ARY DOS SANTOS 
- AS HISTÓRIAS DAS CANÇÕES

Na memória guardamos temas como 
Estrela da Tarde, Tourada ou Cavalo à 
Solta, canções de uma intemporalidade 
impressionante, de luminosidade 
sublime, que de modo desassombrado 
ousaram moldar os tempos. Todas 
elas comungam da mesma autoria: 
Fernando Tordo e José Carlos Ary dos 
Santos. Ambos figuras tutelares da 
composição de canções em língua 
portuguesa. 

À genialidade da composição de 
Fernando Tordo, Ary dos Santos juntou-
-lhe a beleza ímpar da sua poesia, 
tendo aquele sido o grande intérprete 
das suas palavras, evocando-as na 
forma de canção. E durante anos, os 
dois formaram uma das duplas mais 
criativas da música portuguesa.

Em 2018, Fernando Tordo recupera as 
memórias daqueles tempos de ouro da 
música em Portugal e apresenta Ary 
dos Santos - As Histórias das Canções, 
um espetáculo único e imperdível. 

Dividido entre o storytelling e a 
interpretação das canções ao vivo, 
este espetáculo recupera memórias 
desconhecidas do público que 
marcaram a vida e a obra destes dois 
vultos da música portuguesa, no tempo 
em que se cruzaram.

Construído em torno de algumas das 
histórias que resultaram das vivências 
entre Fernando Tordo e Ary dos Santos, 
e revisitando alguns dos temas mais 
emblemáticos da dupla, este espetáculo 
sugere um mergulho naqueles anos 
ímpares da cultura portuguesa.

• Estudantes até 25 
anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

BILHETE 10€ 
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destaques

fernando 
tordo
apresenta ARY DOS SANTOS 
- AS HISTÓRIAS DAS CANÇÕES
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19 OUT | sex | 10.30h
O F I C I N A
O FUTURO AGORA  
OU UM ICEBERG  
À DERIVA…
com Margarida Botelho
No dia 12 de julho de 2017 
um iceberg com um trilião 
de toneladas, do tamanho 
do Algarve, soltou-se do 
continente Antártico. Para 
onde se dirige tanta água 
doce e gelada? Será que 
chegará a Portugal?  
O que acontecerá quando 
toda esta água derreter 
no oceano salgado? O que 
significa este acontecimento 
gigante da natureza na 
nossa vida? Esta oficina 
nasce destas e de muitas 
outras perguntas sobre 
as alterações climáticas e 
sociais que acontecem longe 
e perto de nós.

Destinatários: pré-escolar e 1.º 
ciclo / Crianças (até 12 anos): 1,5€ 
Acompanhantes 2,5€ (isento para 
professores, educadores e auxiliares)
Org.: Artemrede | CM Sesimbra

15 NOV | qui | 10.30h
T E AT R O
O PLOC DO POLLOCK
de Bruno Humberto  
e Rui de Almeida Paiva
Pollock quer ser pintor desde 
criança e descobre que para 
isso é preciso muito músculo, 
vitamina e determinação. 
Ah, e um bigode. Passa anos 
a desenhar no ar e quando 
pega nas primeiras tintas, 
descobre que as suas ideias 
já foram postas no papel 
por outros mestres. Picasso, 
Leonardo da Vinci, Raffaello, 
todos eles parecem ter feito 
as pinturas que Pollock 
tinha na cabeça. Mas será 
que o pássaro que está na 
janela já foi pintado? Este é 
um trabalho que se constrói 
através das linguagens do 

teatro de objetos, teatro 
visual, música e sombras, 
para contar uma história que 
continua para lá do livro.
Destinatários: 1.º e 2.º ciclo
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 € (isento para 
professores, educadores e auxiliares)
Org.: Artemrede/CM Sesimbra

18 JAN | sex |  
10.30 e 14.30h
T E AT R O  E  M Ú S I C A
ANDANTE  
(DES)CONCERTANTE
pela Andante  
Associação Artística
E se uma ida ao teatro nos 
transformasse em músicos 
de uma orquestra? E se essa 
orquestra se transformasse 
numa floresta? E se essa 
floresta nos fizesse amar 
as árvores? E se as árvores 
desatassem a falar?  
E se a fala das árvores nos 
mostrasse como as palavras 
dançam? E se uma ida ao 
teatro fosse pura poesia?
Um concerto feito de poesia, 
música, magia, heróis, pings e 
bongs, bailados de mãos e… 
silêncio. A maestrina conduz 
uma floresta, e há uma 
orquestra, que dividida por 
naipes e com muita poesia, vai 
ensaiando com brincadeiras, 
coreografias, músicas, sons 
de vento e de pássaros e até 
de palavras proibidas. No final, 
floresta e orquestra farão a 
sua apresentação… e haverá 
uma surpresa.
Destinatários: pré-escolar (5 anos) 
e 1.º ciclo 
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 € (isento para 
professores, educadores e auxiliares)
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Ulisses | 15 FEV
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15 FEV  | sex | 14.30h
T E AT R O
ULISSES
da MUSGO  
Produção Cultural  
e Companhia da Esquina
Baseado na Odisseia,  
de Homero

No Olimpo, monte onde 
habitam os deuses gregos, 
decorre um concílio visando 
a libertação de Ulisses. A 
deusa Atena intercede por 
ele e Hermes, o mensageiro 
de Zeus, é indigitado para 
voar até à ilha de Ogígia 
com instruções claras para 
o libertar. O herói ali se 
encontra, refém da deusa 
Calipso. Ulisses constrói 
uma jangada com objetivo 
de seguir viagem pelo mar 
Egeu e regressar a Ítaca 
- ilha onde possui o seu 
palácio e o esperam a sua 
esposa, Penélope, o seu 
filho, Telémaco, e ainda o seu 
velho pai, Laertes. Será que 
ao fim de vinte anos Ulisses 
reencontra Penélope?
Destinatários: 2.º ciclo
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €  (isento para 
professores, educadores e auxiliares)

22 MAR | sex | 14.30h
C I N E M A
PEREGRINAÇÃO
de João Botelho 
pela Ar de Filmes
“Em março de 1537, aos 
26 ou 28 anos, Fernão 
Mendes Pinto, fugindo à 
miséria e estreiteza da sua 
vida, partiu para a Índia em 
busca de fama e fortuna”. 
Assim, no meio de uma 
terrível tempestade, começa 
este filme que relata os 
sucessos e as desventuras 
deste escritor aventureiro 
que, no decurso de 21 anos 
em que esteve no Oriente, 
foi “13 vezes cativo e 16 ou 
17 vendido”. Mas, em vez da 
fortuna que pretendia, foram-
-lhe crescendo os trabalhos 
e os perigos. Aventureiro 
sim, mas também peregrino, 
penitente, embaixador, 
soldado, traficante e escravo. 
Fernão Mendes Pinto foi tudo 
e em toda a parte esteve. 
“Por extraordinária graça de 
Deus” regressou salvo para 
nos deixar um extraordinário 
livro de viagens, numa escrita 
hábil e fulgurante, carnal e 
violenta, terra-celeste. Esse 

livro de viagens editado três 
dezenas de anos após a 
sua morte transformou-
-se no primeiro best-seller 
da língua portuguesa, 
traduzido e publicado em 
todos os reinos da Europa. A 
Peregrinação que agora vos 
apresentamos narra pedaços 
dessa observação aguda, 
exacerbada, exagerada que, 
na sua fascinante pressa de 
contar, aquele aventureiro  
dos sete mares nos deixou.
Destinatários: 3.º ciclo
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €  (isento para 
professores, educadores e auxiliares)

a decorrer…

terça a sexta  
| 10.30 e 14.30h
V I S I TA  |  O F I C I N A
SEGREDOS  
DO CINETEATRO
No Cineteatro Municipal João 
Mota escondem-se segredos 
fantásticos que vêm do 
tempo do cinema mudo. 
Na sala de espetáculos irás 
encontrar uma personagem 
que não costuma ser muito 
faladora mas que irá descobrir 
contigo todos os segredos 
de outros tempos e inventar 
contigo um pequeno cinema 
portátil. Tem como principal 
objetivo dar a conhecer a 
história ligada ao Cineteatro 
de uma forma lúdica e 
pedagógica.
Destinatários: pré-escolar e 1.º ciclo
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 € (isento para 
professores, educadores e auxiliares)
Duração: 60 minutos

Peregrinação | 15 FEV
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REVERSO  
pela Produções Acidentais
Poesia e Infância são de 
alguma forma sinónimos 
e os poemas de Alexandre 
Dale são "para se comer, 
cheirar, tocar e cantar". 
As Produções Acidentais 
apresentam ReVerso, 
trinta minutos passados 
entre sonhos e ciclones. 
Para maiores de 4 anos e 
amantes de nuvens.  
“Os poemas entram-nos 
na vida pela porta aberta, a 
porta do coração que pensa, 
a da cabeça que sente…” 
Partindo de poemas inéditos 
de Alexandre Dale, autor 
duas vezes galardoado com 
o Prémio Literário Cidade 
de Almada, construímos um 
espetáculo particularmente 
dirigido à infância, 
interpretado pela atriz Luzia 
Paramés e pelo músico e 
ator João DaCosta.

21 OUT | dom | 16h
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21 OUT | dom | 16h
D O M I N G O S  
E M  FA M Í L I A  |  T E AT R O
REVERSO 
pela Produções Acidentais

Destinatários: maiores de 3 anos
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €
Org.: Artemrede/CMS

18 NOV | dom | 16h
D O M I N G O S  
E M  FA M Í L I A  |  T E AT R O
ATELIÊ PAIXÃO
pelo Projecto  
Ruínas Associação

Destinatários: maiores de 3 anos
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €
Org.: Artemrede/CMS

24 NOV | sáb | 10.30h
O F I C I N A  |  D A N Ç A
OFICINA DE HIP-HOP 
pelo grupo Da Scum

Destinatários: crianças  
dos 5 aos 9 anos 
Limite (máximo): 12 participantes
Inscrições: até 22 de novembro / 
21 228 87 22 / 
cineteatro@cm-sesimbra.pt /
Duração: 90 minutos 
Bilhete: 1,5 €

9 DEZ | dom | 16h
T E AT R O  M U S I C A L
CONTO DE NATAL
de Charles Dickens
pela Companhia da Esquina 

Destinatários: maiores de 3 anos 
Bilhete: 5€

19 JAN | sáb | 10.30h
O F I C I N A  |  T E AT R O
TEATRO APRENDER 
FAZENDO 
por Bibi Gomes

Destinatários: crianças  
dos 5 aos 9 anos 
Limite (máximo): 12 participante
Inscrições: até 17 de janeiro / 
21 228 87 22 / 
cineteatro@cm-sesimbra.pt /
Duração: 90 minutos 
Bilhete: 1,5 €

20 jan | dom | 16h
D O M I N G O S  
E M  FA M Í L I A  | 
E S P E TÁ C U L O  
D E  I N FÂ N C I A
PARA QUE  
SERVEM AS MÃOS
pelo Teatro de Marionetas 
de Mandrágora

Destinatários: maiores de 3 anos 
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €

Conto de Natal | 9 DEZ
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Qual o som de um coração desafinado? 
Alguma vez partiste um coração? Será 
que derrete um coração gelado? A Emília 
sabe. De corações a Emília sabe, a Emília 
percebe, é de família. E desde pequena 
que guarda, no seu coração, os segredos 
de corações alheios. Emília tem um ofício, 
que muito estima e se orgulha: trata de 
corações. Cardiologista? Não! Isto de 
reparar corações tem mais de arte do que 
de ciência, pelo menos assim é no ateliê da 
família Paixão – cuidamos do seu coração! 
Ateliê Paixão é uma história de amores e 
de segredos. Emília trabalha numa oficina 
muito particular, herança de família, onde 
tem um ofício delicado: Emília restaura 
corações. Corações que batem em ritmos 
diferentes, que por vezes se partem, 
têm mossas, têm segredos e precisam 
de cuidados. Emília escuta as suas 
histórias, as suas lamúrias, desabafos, 
confidências, e guarda-as com todo o 
cuidado. Vive através destas histórias, e 
assim faz as suas viagens e constrói o seu 
imaginário. Com um texto original e inédito 
escrito a partir de recolhas de histórias, 
ideias e relatos, Ateliê Paixão resulta 
num espetáculo sensorial no âmbito da 

representação, da estética, da plasticidade 
e do ambiente sonoro. 
A cada momento, procuramos acordar e 
aguçar sentidos, envolver o espectador 
e, mais do que fazer pensar, fazer sentir, 
fazer bater os corações, um bocadinho 
mais depressa! O processo desenvolveu-
-se a partir da proposta de construção e 
criação artística com grande atenção ao 
universo imagético e imaginário. A nível 
de interpretação, partimos de alguns 
dos princípios do Teatro Físico, Teatro 
de Gesto e Teatro Visual. Ao mesmo 
tempo, desenvolve-se um espaço cénico 
multifacetado, profundamente interativo 
e versátil, a partir do qual toda a história 
é contada. Esta interatividade está ainda 
enriquecida pelo trabalho de vídeo e de 
criação do ambiente sonoro que interagem 
com a cena e dão textura e profundidade 
ao objeto artístico. A conceção plástica e 
dramatúrgica complementam a criação de 
uma experiência sensorial do espectador 
desde o primeiro momento, sendo esse 
um dos principais objetivos deste projeto.

18 NOV | dom | 16h

ATELIÊ PAIXÃO
pelo Projecto Ruínas Associação
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16 FEV | sáb | 10.30h
O F I C I N A  |  C I N E M A  
D E  A N I M A Ç Ã O
CAIXA MÁGICA
pela Zero  
em Comportamento

Destinatários: crianças  
dos 5 aos 9 anos 
Limite (máximo): 12 participantes
Inscrições: até 14 de fevereiro / 
21 228 87 22
cineteatro@cm-sesimbra.pt /
Duração: 90 minutos 
Bilhete: 1,5 €

17 FEV | dom | 16h
D O M I N G O S  
E M  FA M Í L I A  |  T E AT R O
MUITA TRALHA, 
POUCA TRALHA
de Margarida Requeijo

Destinatários: maiores de 3 anos 
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €
Org.: Artemrede/CM Sesimbra

16 MAR | sáb | 10.30h
O F I C I N A  |  M Ú S I C A 
O MEU CORPO  
TEM MÚSICA?!!
por Teresa Gentil  
e Rita Matias

Destinatários: crianças  
dos 5 aos 9 anos 
Limite (máximo): 12 participantes
Inscrições: até 14 de março / 
21 228 87 22 /  
cineteatro@cm-sesimbra.pt /
Duração: 90 minutos 
Bilhete: 1,5 €

17 MAR | dom | 16h
D O M I N G O S  
E M  FA M Í L I A  |  
D A N Ç A  |  M Ú S I C A
TARARÁ-TCHIM
pela Passos e Compassos

Destinatários: bebés  
dos 6 aos 36 meses
Limite: 20 participantes 
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 € (um 
acompanhante por bebé)

14 ABR | dom | 16h
D O M I N G O S  
E M  FA M Í L I A  |  T E AT R O
ANTES DE COMEÇAR
de Almada Negreiros
pela Companhia da Esquina

Destinatários: maiores de 3 anos
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €

Antes de Começar | 14 ABR
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MUITA TRALHA, POUCA TRALHA
de Margarida Requeijo
Escolher não é tarefa fácil. Escolher  
o que se leva em viagem também não.  
Há sempre alguma coisa que nos pode 
fazer falta... Quem nunca teve vontade de 
levar a casa toda? Pouco habituado a viajar, 
o casal Odete e Alfredo decide ir ver a sua 
sobrinha Manela participar numa corrida 
de automóveis. Mas antes da viagem é 
preciso preparar a bagagem. É aqui que os 
problemas começam. Levam o quê? Pouca 
tralha? Muita tralha? Apenas o essencial? 
Estas decisões difíceis podem complicar  
o início da viagem. Só o início?... É o que 
vamos ver.

17 FEV | dom | 16h
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CINEMA

SESSÕES
2.ª e última sexta-feira do mês

CINEMA INFANTIL
2.º e último domingo do mês
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SESSÕES DE SEXTAS-FEIRAS
Bilhete Normal – 3,5 €
Bilhete para estudantes até 25 anos, portadores do Cartão 
Jovem Municipal e pessoas com mais de 65 anos – 2,45 €
Bilhete para crianças até 12 anos – 1,75 €

CINEMA PARA A INFÂNCIA 
Bilhete de criança (até aos 12 anos) – 1,5 € 
Crianças até aos 12 anos – 50% de desconto
Jovens dos 12 aos 25 anos (com cartão de estudante), 
portadores do Cartão Jovem Municipal e idosos com idade 
superior a 65 anos – 30% de desconto.
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1. A entrada nos espetáculos que careçam 
de ingresso só é permitida a quem tiver 
adquirido bilhete, convite ou participe 
diretamente no espetáculo ou iniciativa, 
incluindo crianças a partir dos três anos.

2. Durante os espetáculos não é permitida 
a permanência de pessoas em pé na plateia 
ou no balcão.

3. As entradas gratuitas para qualquer 
espetáculo ou outras iniciativas estão 
limitadas, em qualquer caso, à lotação 
dos espaços artísticos e implicam 
obrigatoriamente o levantamento prévio do 
ingresso. O levantamento de bilhetes para 
espetáculos de entrada gratuita está limitado 
a um máximo de cinco por pessoa, sendo o 
seu levantamento efetuado no próprio dia.

4. Uma vez vendidos os bilhetes, não se 
aceitam devoluções ou retificações.

5. As reservas de bilhetes têm de ser 
levantadas 48 horas antes do espetáculo.

6. Não se efetuam reservas de bilhetes para 
as sessões de cinema e espetáculos ou 
iniciativas de entrada livre.

7. Os menores de três anos não podem 
assistir a quaisquer espetáculos que não 
sejam dirigidos especificamente à sua faixa 
etária, de acordo com a legislação em vigor 
(DL 456/85, de 29 de outubro).

DESCONTOS GERAIS
- Crianças até aos 12 anos – 50% de desconto

- Jovens dos 12 aos 25 anos (com cartão 
de estudante), portadores do Cartão Jovem 
Municipal e idosos com idade superior a 65 
anos – 30% de desconto.

CINEMA
Bilhete Normal - 3,5 €

Bilhete para estudantes até 25 anos, 
portadores do Cartão Jovem Municipal e 
pessoas com mais de 65 anos - 2,45 €

Bilhete para crianças até 12 anos – 1,75 €

ESPETÁCULOS  
E CINEMA PARA A INFÂNCIA 
Bilhete de criança (até aos 12 anos) – 1,5 € 
Acompanhantes – 2,5 €

Morada  
Rua João da Luz, n.º 5 | 2970-762 Sesimbra

Reservas e informações: 
21 223 40 34 
reservas.cineteatro@cm-sesimbra.pt

Horário: 
Quarta a domingo, das 16 às 20h 
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ENTRADA

ENTRADA

Não é permitida a entrada na sala após o 
início dos espetáculos, salvo indicação dos 
assistentes de sala.

Com o intuito de melhorar as condições 
de acesso a todo o público, foram criados 
três lugares reservados para pessoas com 
mobilidade condicionada.

Não é permitido fumar, beber e comer 
dentro da sala. Os telemóveis ou quaisquer 
outros equipamentos sonoros deverão ser 
desligados antes do início do espetáculo. 

Consulte os programas ou folhas de sala 
para melhor acompanhar os espetáculos.

Para qualquer informação ou urgência 
contacte um assistente de sala. 

NORMAS DE UTILIZAÇÃO DA SALA DE ESPETÁCULOS
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Orquestra Sinfonietta de Lisboa | Coro Ricercare | Laurent Filipe | Marta Plantier | Barbara Lagido | Rui Veloso | LuÍs Represas | 
João Gil | Teresa Salgueiro | Lusitânia Ensemble | Grupo Coral de Sesimbra Quartinete | Banda da Sociedade Musical Sesimbrense 
| Diogo Sargedas Grupo de Metais do Seixal | Nova Galé | Genitho e o Grupo Finka Pé | LuÍs TakliN | Cristina Branco | Rão Kyao | 
Santos e Pecadores | Vitorino | Janita Salomé | LUME ( Lisbon Underground Music Ensemble) | Mário Laginha | Bernardo Sassetti 
| Carlos do Carmo | Orquestra Metropolitana de Lisboa | Quarteto Lacerda | João Paulo Santos e Olga Prats | Orquestra 
Invicta All Stars | Carlos Alberto Moniz | Ensemble Clarinete Modus | Clã | Tiago Bettencourt e Mantha | Rita Redshoes 
| David Fonseca | Doug Macleod | Paulo de Carvalho | Júlio Pereira | Jorge Palma | A Naifa | Camané | Orquestra Académica 
Metropolitana | Joana Pessoa | Amélia Muge | Mafalda Veiga | Corvos | Million Dollar Lips | Deolinda | Monte Lunai | Spaceboys | 
Filho Perdido | Couple Coffee | Legendary Tiger Man | Hipnótica + Loto Antiquarks | Oioai + 2008 | Tabanka Djaz | Afterfall Jazz 
Quintet | Lloyd Cole | Phamie Gow | Tim | Plástica | Don Ross | Mão Morta | Afonso Pais Trio | Bruno Pernadas Ensemble | António 
Pinho Vargas | Delfins | António Completo | Maria Alice | Mirian Penela e Marcelo Riagal | Sérgio Godinho | Rodrigo Leão | Filipa 
Lopes | Madredeus e a Banda Cósmica | Buenos Aires Tango Trio | Raquel Tavares | Gerry Joe Weise | X- Wife | Edu Miranda Trio | 
Neruda | Macacos do Chinês | Danças Ocultas | Mesa | OqueStrada | JP Simões | Mazgani | Reinaldo e Amigos | The Guys from | the 
Caravan | Kussondulola | Tucanas | Kobanga-te Trio | Ttukunak | Mafalda Arnauth | Grupo Coral a Voz do Alentejo | Grupo 
Cavaquinhos da Quinta do Conde | Batucadeiras de Coração Aberto | Paul Timmermans e Francis Seleck | Gaiteiros de Lisboa | 
Andy Mckee | Fee-Fi-Fo-Fum | La Farse Manouche | Roland Tchakounte | Blind Zero | Ana Paula Russo | Helena Vieira | Maria Luísa 
de Freitas | José Mário Branco | Barbara Furtuna | Carminho | Dead Combo | Boo boo Davis | Melech Machaya | Cambatango | 
Mico da Câmara Pereira | Quarteto Artemsax | Orquestra Geração Orquestra do Conservatório Nacional | Sofia Vitória | Luís 
Figueiredo | Lúcia Moniz | Realejo | Orquestra Clássica do Centro | António Pinto Basto | Francisco Ceia | Pedro André | Lufa- 
-Lufa | Velha Gaiteira | Chibanga Groove | The Tree at the Top of the Hill | Maria Anadon | Victor Zamora | António Chainho | Joe 
Coronado | Viviane | Maria Menezes | Marco Alonso Group | Os Elétricos | Elsa Cortez | UHF | Jon Luz | Carla Pires | Pano Cru 
| Joana Amendoeira | Reunion Big Jazz Band | Rogério Charraz | Teresa Tapadas | Primitive Reason | Adriana Moutinho Russo 
| Ana Seródio | Carlos Guilherme | Ana Franco | Francisco Naia e a Rotunda Campaniça | Pedro e os Lobos | Érica Buether | 
Secret Lie | Julie and the Carjackers | Nicotine’s Orchestra | The Crow OliveTreeDance | Tanira | Mário Oliveira Trio | Escola 
de Jazz do Barreiro | André Carvalho Quinteto | A Jigsaw | Márcia Keiser | Zeca Medeiros Gospel Collective | Gonçalo Bilé | 
Ala dos Namorados | Banda NRS | The Crazy Diamonds | Dix Ensemble | Nuno Albuquerque | António Vitorino d‘Almeida | Damas 
de S. Carlos | António Zambujo | SetSax Group | The Poppers | Cochaise | The Weatherman | Manifesto | Noiserv | L’Escargot | 
Guta Naki | O Martim | Fonzie | Rui Andrade | União das Tribos | Rita Guerra | Orlando Santos & Jahmmin | Marco Santos | Pablo 
Lapidusas International Trio | Sara Tavares | Simone de Oliveira | Minta & The Brook Trout | Diabo na Cruz | João Pedro Pais | Trio 
da Terra | Paulo Gonzo| Marco Rodrigues | Virgem Suta | Fandango | Fred Martins | Señoritas | Luiz Caracol | HMB | MEDVSA | SET
Espantalho | Mafalda Veiga | Teatro da Comuna
Teatro Extremo | QuorumBallet | Grupo de 
Vez em Quando | Tatanka | Lara matos | Barry 
White Gone Wrong | Animateatro | Linda Martini 
| Da Scum | Miguel Araújo | Companhia de Dança 
de Almada | Quarteto de guitarras de lisboa
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Orquestra Sinfonietta de Lisboa | Coro Ricercare | Laurent Filipe | Marta Plantier | Barbara Lagido | Rui Veloso | LuÍs Represas | 
João Gil | Teresa Salgueiro | Lusitânia Ensemble | Grupo Coral de Sesimbra Quartinete | Banda da Sociedade Musical Sesimbrense 
| Diogo Sargedas Grupo de Metais do Seixal | Nova Galé | Genitho e o Grupo Finka Pé | LuÍs TakliN | Cristina Branco | Rão Kyao | 
Santos e Pecadores | Vitorino | Janita Salomé | LUME ( Lisbon Underground Music Ensemble) | Mário Laginha | Bernardo Sassetti 
| Carlos do Carmo | Orquestra Metropolitana de Lisboa | Quarteto Lacerda | João Paulo Santos e Olga Prats | Orquestra 
Invicta All Stars | Carlos Alberto Moniz | Ensemble Clarinete Modus | Clã | Tiago Bettencourt e Mantha | Rita Redshoes 
| David Fonseca | Doug Macleod | Paulo de Carvalho | Júlio Pereira | Jorge Palma | A Naifa | Camané | Orquestra Académica 
Metropolitana | Joana Pessoa | Amélia Muge | Mafalda Veiga | Corvos | Million Dollar Lips | Deolinda | Monte Lunai | Spaceboys | 
Filho Perdido | Couple Coffee | Legendary Tiger Man | Hipnótica + Loto Antiquarks | Oioai + 2008 | Tabanka Djaz | Afterfall Jazz 
Quintet | Lloyd Cole | Phamie Gow | Tim | Plástica | Don Ross | Mão Morta | Afonso Pais Trio | Bruno Pernadas Ensemble | António 
Pinho Vargas | Delfins | António Completo | Maria Alice | Mirian Penela e Marcelo Riagal | Sérgio Godinho | Rodrigo Leão | Filipa 
Lopes | Madredeus e a Banda Cósmica | Buenos Aires Tango Trio | Raquel Tavares | Gerry Joe Weise | X- Wife | Edu Miranda Trio | 
Neruda | Macacos do Chinês | Danças Ocultas | Mesa | OqueStrada | JP Simões | Mazgani | Reinaldo e Amigos | The Guys from | the 
Caravan | Kussondulola | Tucanas | Kobanga-te Trio | Ttukunak | Mafalda Arnauth | Grupo Coral a Voz do Alentejo | Grupo 
Cavaquinhos da Quinta do Conde | Batucadeiras de Coração Aberto | Paul Timmermans e Francis Seleck | Gaiteiros de Lisboa | 
Andy Mckee | Fee-Fi-Fo-Fum | La Farse Manouche | Roland Tchakounte | Blind Zero | Ana Paula Russo | Helena Vieira | Maria Luísa 
de Freitas | José Mário Branco | Barbara Furtuna | Carminho | Dead Combo | Boo boo Davis | Melech Machaya | Cambatango | 
Mico da Câmara Pereira | Quarteto Artemsax | Orquestra Geração Orquestra do Conservatório Nacional | Sofia Vitória | Luís 
Figueiredo | Lúcia Moniz | Realejo | Orquestra Clássica do Centro | António Pinto Basto | Francisco Ceia | Pedro André | Lufa- 
-Lufa | Velha Gaiteira | Chibanga Groove | The Tree at the Top of the Hill | Maria Anadon | Victor Zamora | António Chainho | Joe 
Coronado | Viviane | Maria Menezes | Marco Alonso Group | Os Elétricos | Elsa Cortez | UHF | Jon Luz | Carla Pires | Pano Cru 
| Joana Amendoeira | Reunion Big Jazz Band | Rogério Charraz | Teresa Tapadas | Primitive Reason | Adriana Moutinho Russo 
| Ana Seródio | Carlos Guilherme | Ana Franco | Francisco Naia e a Rotunda Campaniça | Pedro e os Lobos | Érica Buether | 
Secret Lie | Julie and the Carjackers | Nicotine’s Orchestra | The Crow OliveTreeDance | Tanira | Mário Oliveira Trio | Escola 
de Jazz do Barreiro | André Carvalho Quinteto | A Jigsaw | Márcia Keiser | Zeca Medeiros Gospel Collective | Gonçalo Bilé | 
Ala dos Namorados | Banda NRS | The Crazy Diamonds | Dix Ensemble | Nuno Albuquerque | António Vitorino d‘Almeida | Damas 
de S. Carlos | António Zambujo | SetSax Group | The Poppers | Cochaise | The Weatherman | Manifesto | Noiserv | L’Escargot | 
Guta Naki | O Martim | Fonzie | Rui Andrade | União das Tribos | Rita Guerra | Orlando Santos & Jahmmin | Marco Santos | Pablo 
Lapidusas International Trio | Sara Tavares | Simone de Oliveira | Minta & The Brook Trout | Diabo na Cruz | João Pedro Pais | Trio 
da Terra | Paulo Gonzo| Marco Rodrigues | Virgem Suta | Fandango | Fred Martins | Señoritas | Luiz Caracol | HMB | MEDVSA | SET

2007-2018
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