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Em 2018 organizámos, pela primeira vez,  
a programação anual do Cineteatro 
Municipal em formato de Temporada. 
Reunimos todas as propostas numa 
publicação de distribuição gratuita,  
de fácil consulta e graficamente apelativa,  
e disponibilizámos todos os ingressos  
a partir da data do primeiro espetáculo. 

Quisemos, desta forma, dar a conhecer 
atempadamente a oferta cultural da 
principal sala de espetáculos do concelho 
para que o público pudesse programar  
a sua agenda. 

O novo modelo contribuiu para o aumento 
da procura, com muitas “casas cheias”, 
e mais de 10 mil espectadores ao longo 
destes oito meses, que se deveram, em 
grande parte, à qualidade e diversidade dos 
espetáculos.

As reações muito positivas a este modelo 
motivaram-nos para construir a segunda 
temporada, que traz a Sesimbra, mais 
uma vez, um conjunto de grandes artistas 
nacionais e internacionais, assim como 
projetos emergentes de música, teatro  
e dança.

Tal como aconteceu o ano passado, 
voltaremos a ter um espaço para  
os artistas do concelho. Gente de Cá, assim  
se designam estes espetáculos, revelaram-
-se uma das vertentes mais importantes  

da Temporada, pois contribuíram para  
promover muitos talentos do concelho  
e para incentivar o surgimento de outros.  
Os mais novos, público a quem temos dado 
particular importância, vão ter também lugar 
reservado.

A abrir o ciclo de espetáculos, uma voz 
jovem e inconfundível, mas já com um longo 
percurso, reconhecido dentro e fora de 
portas, e com inúmeros prémios. Apesar de 
ter escolhido a língua inglesa, os seus êxitos 
são conhecidos e cantados por todos. 
Aurea sobe ao palco do Cineteatro, em dose 
dupla, nos dias 20 e 21 de setembro.

Segue-se um nome que dispensa 
apresentações. António Vitorino de Almeida 
vai, mais uma vez, deliciar-nos com histórias 
da música, desta vez centradas na Canção 
Francesa e em alguns dos seus grandes 
ícones: Jaques Brel, Edith Piaf ou Charles 
Aznavour. A acompanhar o maestro estará 
Nádia Sousa, voz que se destacou em 
programas de jovens talentos.

Maria Emília é uma fadista muito peculiar. 
Nasceu em São Paulo e veio para Portugal, 
onde tem feito uma carreira a cantar 
fado. No entanto, pelas suas raízes, não 
resiste em cruzá-lo com a música popular 
brasileira, linguagens musicais distantes 
geograficamente, mas próximas nos afetos.

Num registo totalmente diferente, sobem 

Uma temporada  
com grandes  
talentos e a nossa  
“Gente de Cá”!
FELÍCIA COSTA VEREADORA DO PELOURO DA CULTURA
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ao palco os Dead Combo, projeto de Pedro 
Gonçalves e “Tó Trips”, que ganhou projeção 
internacional e arrasta consigo uma legião 
de fãs, atraídos pela sonoridade e ambiente 
contagiantes.

Esta segunda Temporada traz-nos um dos 
maiores cantautores da língua portuguesa, 
criador de alguns dos temas mais belos 
e marcantes do cancioneiro português: 
Sérgio Godinho. As suas canções ajudaram 
a fazer a revolução, atravessaram gerações 
e hoje, cinco décadas depois, continuam a 
despertar as mesmas paixões em quem as 
ouve. É um músico que se reinventa a cada 
dia, o que transforma os seus espetáculos 
em momentos de revisitação de temas 
que preenchem o nosso imaginário, mas 
também numa surpresa contínua.

E se Sérgio Godinho representa os grandes 
autores da língua portuguesa, Samuel Úria 
é o símbolo da nova vaga. Considerado um 
dos grandes compositores da atualidade, 
já conta com mais de uma década de 
canções, e um percurso ímpar que vale a 
pena conhecer.

David Fonseca é mais um dos nomes que 
vai marcar presença em Sesimbra. A sua 
carreira iniciou-se nos anos 90, nos Silence 
4, com êxitos que chegaram a milhões. 
Iniciou depois um percurso a solo, em  
nome próprio, e os sucessos continuaram  
a somar-se.

A comédia vai ter presença assegurada 
nesta Temporada, com duas gerações e 
duas formas diferentes de trabalhar esta 
arte. Primeiro, dois nomes sagrados da 
representação e da comédia em Portugal: 
José Pedro Gomes e Ana Bola. Juntos dão 
continuidade à saudosa Conversa da Treta, 
mas desta vez em formato Casal da Treta. 
Conhecendo-os como conhecemos, é fácil 
antever que vai ser uma conversa bastante 

proveitosa e um serão bastante animado. 
Depois, António Raminhos, um dos mais 
populares humoristas dos nossos dias, cujo 
trabalho se desenvolve muito com base nas 
redes sociais, rádio, televisão e momentos 
de stand up.

Ainda em tom de comédia, teremos uma 
presença que nos chega do outro lado do 
Atlântico, do Brasil. Paulo Betti, que fomos 
conhecendo sobretudo das telenovelas, 
viaja até Sesimbra para nos apresentar a 
sua Biografia Autorizada, peça que assinala 
os 40 anos de carreira deste grande ator 
brasileiro.

Termino com um artista que é “Gente de Cá”, 
embora este seja um facto desconhecido 
da maioria. É músico, produtor e tem mais 
de 35 anos de carreira, muitos dos quais 
numa das mais influentes bandas do rock 
português. Acrescento que é autor de 
alguns dos temas mais conhecidos da 
música portuguesa. Refiro-me a Flak, o 
carismático guitarrista dos Rádio Macau, 
banda que fundou com Xana, nos anos 80, 
e que nos deixou êxitos como O Elevador da 
Glória ou O Anzol. Flak cruzou a história do 
rock português e colaborou com grandes 
figuras da nossa música durante mais de 
três décadas. Vive em Alfarim há 15 anos, 
onde tem o seu estúdio e onde gravou boa 
parte do disco Cidade Fantástica, aclamado 
pela crítica. O espetáculo terá como base 
este trabalho e, naturalmente, muitos temas 
que nos vão deixar saudades.

Desta forma breve, apresento alguns dos 
principais destaques da nova Temporada, 
que representa um investimento para 
aproximar o público da cultura com 
espetáculos de qualidade, a preços 
acessíveis, e para incentivar o surgimento 
de projetos locais.

O convite está feito. Apareçam e participem!



MÚSICATEATRODANÇA



MÚSICATEATRODANÇAdestaques
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20 e 21 SET
SEX e SÁB|21.30h

Contar um segredo através de uma 
canção. Foi com esta premissa que Aurea 
idealizou o seu novo álbum, Confessions, 
lançado em maio de 2018. No quarto 
registo de originais, a cantora, intérprete 
e compositora quis registar em áudio 
algumas das histórias ou "segredos" 
que lhe foram confidenciando em vários 
momentos da sua vida. Estas "confissões", 
materializadas agora em letras e músicas, 
umas de forma literal, outras metafóricas, 
serviram de inspiração para este álbum, 
que contou mais uma vez com o músico, 
compositor e companheiro de escrita 
(autor da maioria das letras de Aurea), 
Rui Ribeiro. A leitura que Aurea fez 
dessas conversas íntimas funcionou 
como uma espécie de catarse destas 
revelações que nunca poderá expor, 
caso contrário não seriam segredos. 

Talvez por este motivo, Confessions é 
também um registo assumidamente 
intimista e inevitavelmente autobiográfico. 
Os relatos que inspiraram Confessions 
podem ser histórias de qualquer um, 
com as quais todos nos podemos 
identificar. Nesse sentido, Confessions 
é uma partilha de emoções, onde Aurea 
assume uma mudança de estética sonora 
relativamente aos trabalhos anteriores, 
visível desde o primeiro tema. Foi uma 
renovação instintiva e surgiu ditada pela 
intensidade das histórias e espelhada no 
resultado final do CD. Confessions surge 
dois anos após a edição de Restart, álbum 
que entrou diretamente para o primeiro 
lugar do top nacional de vendas. O single 
de apresentação, Done With You, tem 
letra de Carolina Deslandes e música de 
Carolina Deslandes e Rodrigo Carmo.

Aurea
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NÃO SE EFETUAM RESERVAS  
PARA ESTE ESPETÁCULO

BILHETE único 15 €
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SÁB|21.30h

co:lateral
Co:Lateral foi desenvolvido a partir do 
projeto performativo Nuve, onde se 
explorava a relação entre a dança e as 
artes digitais. Inicialmente apresentado 
em 2010, este solo interpretado por 
Né Barros deu origem a diversas 
publicações nacionais e internacionais. 
Ali, o corpo projeta-se e estende-se 
numa relação de intimidade com a 
realidade virtual interativa. O discurso 
performativo resultante desta ligação 
apela a um momento extraordinário, a 
um momento poético feito de espaço 
e corpo, feito de mistura de realidades, 
feito de duplos e de imagens. Este 
projeto tem ainda a particularidade de 
se apresentar sob formato mutável em 
que pode variar em cada apresentação. 
A última versão evoca momentos da 
morte do cisne imerso num espaço 
imaterial de luz e projeção.
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• Estudantes  
até 25 anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|12   BILHETE 5 € 
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26 OUT
SÁB|21.30h

maria 
emília

Maria Emília tem uma voz cristalina, 
luminosa e refrescante, uma dicção 
fluida e mais qualquer coisa de especial. 
Aquela qualquer coisa que não se sabe 
nomear mas que se sente e nos comove 
e encanta. Maria  
Emília nasceu  
em São Paulo,  
Brasil, depois andou pelo  
Minho até se fixar em Lisboa  
e ficar na memória dos  
frequentadores das casas  
de fado mais castiças da  
capital. Em 2018, a sua voz  
viajou pela Argélia, Itália,  
Canárias, País Basco e a convite 
da revista Songlines foi a Londres 
participar nas Songlines Fado Series. 
No single Casa de Fado deixou as suas 
raízes virem ao de cima, misturando 
fado e carnaval, e não resistiu no seu 
disco de estreia a uma inesperada 
e enorme versão de De Volta Para o 
Meu Aconchego, tema celebrizado por 
Elba Ramalho na telenovela Roque 
Santeiro, nem a convidar Edu Krieger 
(um dos mais talentosos compositores 
brasileiros da atual geração da MPB) 
para compor Minha Paz. Com a produção 
e o acompanhamento à guitarra de 
Carlos Manuel Proença, revisitando 
composições de Alfredo Marceneiro ou 
Fontes Rocha, e as palavras de Cátia 
Oliveira, Nuno Miguel Guedes ou Jorge 
Rosa, Casa de Fado confirma-se um 
disco de estreia auspicioso, e Maria 
Emília como revelação do fado.
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• Estudantes  
até 25 anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|6   BILHETE 10 € 
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Performance-instalação filmada com 
pequenas câmaras e transmitida em 
tempo-real, que conta a história de três 
mulheres que partem de Portugal em 
busca de um refúgio na Europa. As suas 
histórias são contadas através da memória 
fixada em fotos de família, postais e 

imagens de época. Quem quiser conhecer 
melhor a forma como esta performance-
-instalação é construída pode também 
participar no workshop que se realiza  
após o espetáculo.

15 NOV
SEX|21.30h
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ISTO  
É UM FILME  
DE BAIXA  
FREQUÊNCIA 
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• Estudantes  
até 25 anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|12   BILHETE 3,5 € 
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23 NOV
SÁB|21.30h

Ao longo de cerca de duas horas, a voz 
melodiosa com o sotaque francês perfeito 
de Nádia Sousa far-se-á acompanhar pelo 
Maestro Vitorino de Almeida, ao piano. 
Duas gerações ligadas pela mesma paixão 
romântica: a Canção Francesa. Cantam-se 
canções, revelam-se segredos, visitam- 
-se memórias e fala-se de histórias. O duo 
visita a música, vida e obra de grandes 
artistas franceses: Edith Piaf, Jaques Brel, 
Charles Aznavour, entre outros. Numa 
sintonia sublime, envolta na magia própria 
da ambiência francófona, Nádia e o Maestro 
passeiam-se pela veracidade das canções 
que interpretam, desvendando pormenores 
de como foram compostas. Estão, desta 
forma, reunidas todas as condições para 
uma noite repleta de grandes êxitos e em 
que o lado de comunicador nato do Maestro 
Vitorino de Almeida irá ajudar a cativar o 
público. Esta é também uma oportunidade 
para a artista Nádia Sousa mostrar as suas 
qualidades vocais e interpretativas, que 
lhe deram o reconhecimento do público 
português em programas como Chuva 
de Estrelas ou Seleção Nacional. Os dois 
trabalham em parceria há mais de 15 anos, 
o que comprova uma cumplicidade musical 
muito especial entre gerações, dentro e fora 
do palco!

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

m|12   BILHETE 7,5 € 
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Apresentam PEQUENA HISTÓRIA DA CANÇÃO FRANCESA

António  
vitorino  
de Almeida  
e nádia  
sousa
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17 e 18 JAN
SEX e SÁB|21.30h

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

m|12   BILHETE 10 € 
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paulo betti
AUTOBIOGRAFIA AUTORIZADA

Autobiografia Autorizada, um monólogo 
com iluminação, figurino, trilha sonora, 
cenário e belas projeções, escrito e 
protagonizado por Paulo Betti.  
O espetáculo, que marca a comemoração 
dos 40 anos de carreira de Paulo Betti, 
foi construído pelo próprio artista, que se 
inspirou nos textos escritos em grandes 
blocos durante a adolescência, onde 
também fazia colagens de fatos da época, 
e também nos artigos semanais que 
escreveu durante quase trinta anos  
para o Jornal Cruzeiro do Sul,  
de Sorocaba, cidade onde foi criado.  
A peça recebeu unanimidade de críticas, 
indicação para o prémio Shell de melhor 
texto em 2015 e foi finalista do Prémio 
Faz Diferença (O Globo). A peça é uma 
amálgama do Brasil profundo, inspirada 
pela inusitada história de superação de 
Paulo, que percorre o trajeto riquíssimo 
da roça à cidade, contando um pouco da 
imigração italiana no Brasil. Paulo Betti 
(62 anos) saiu do mundo rural, onde o avô, 
um imigrante italiano, trabalhava para um 
fazendeiro negro. Filho de uma camponesa 
analfabeta, que se mudou para a cidade, 
mãe de 15 filhos (Paulo é o décimo 

quinto, com dez anos de diferença do 
seu irmão mais velho). Apesar do pai ser 
esquizofrênico, estudou em boas escolas. 
Formou-se pela Escola de Arte Dramática 
da USP e foi professor na Unicamp.  
O testemunho do ator, autor e diretor,  
que vai representar pai, mãe, avó e muitos 
outros personagens da própria vida, 
levará ao público uma peça divertida 
e emocionante. Lendo as anotações 
que fez no decorrer de quase uma vida 
inteira, Betti chegou à conclusão que 
desde sempre, se preparou para revelar 
as extraordinárias condições que o 
levaram a sobreviver e a contar como 
isso aconteceu. «A minha fixação pela 
memória da infância e adolescência, 
passada num ambiente inóspito e ao 
mesmo tempo poético, talvez mereça 
ser compartilhada com o intuito de 
provocar emoção, riso, entretenimento 
e entendimento», completa Betti. Com 
humor, poesia e dor, o ator mergulha 
na vida dos seus pais e avós e emerge 
com uma peça edificante que reafirma 
a importância do ensino público e do 
trabalho social para a valorização do ser 
humano.
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25 JAN
SÁB|21.30h
Os Dead Combo editaram em abril 
de 2018 o seu sexto álbum de 
originais: Odeon Hotel, gravado em 
Lisboa, nos Estúdios Namouche, 
entre outubro de 2016 e setembro 
de 2017. Com produção de Alain 
Johannes (Queen Of Stone Age, 
PJ Harvey, Chris Cornell), este 
novo disco é a síntese perfeita 
da portugalidade e universalidade 
existentes na música dos Dead 
Combo. Composto por treze 
músicas, conta com a participação 
de diversos músicos convidados 
na sua gravação, nomeadamente, 
Alexandre Frazão na bateria, 
Bruno Silva na viola d’arco, 
Mick Trovoada na percussão e 
João Cabrita nos sopros. Alain 
Johannes, para além de assinar 
a produção deste disco, também 
participa na sua gravação.  
O destaque especial vai para o 
cantor e compositor norte- 
-americano Mark Lanegan, que dá 
voz a I Know, I Alone, um dos mais 
belos poemas escritos em língua 
inglesa por Fernando Pessoa. 
Pela primeira vez na história da 
banda, o disco foi editado em todo 
o mundo, com o selo de uma das 
maiores editoras internacionais, 
a Sony Music, e considerado um 
dos três melhores discos de 2018 
pela generalidade da imprensa 
e crítica especializada. Nos 
Festivais de Paredes de Coura, 
Mimo e Bons Sons foi também 
considerado o melhor espetáculo.

DEAD  
COMBO
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DEAD  
COMBO

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

m|6 BILHETE 15 € 
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8 FEV
SÁB|21.30h

Sérgio Godinho, o “escritor de canções”, apresenta Nação 
Valente, o seu mais recente disco e espetáculo. O título 
anuncia Nação Valente e assim será, um espetáculo que 
terá como pano de fundo as mais recentes criações de 
Sérgio Godinho que foram reveladas em 2018 e que trouxeram 
colaborações inéditas, inesperadas e, diríamos, bem-sucedidas  
– David Fonseca, Filipe Raposo, Hélder Gonçalves, Pedro da Silva 
Martins ou um velho companheiro, José Mário Branco,  
partilharam com Sérgio Godinho as composições 
de uma parte significativa do seu 18.º álbum de 
estúdio. Mas talvez estas apresentações 
possam assumir o título alternativo de 
Nação Valente & Outras Histórias, afinal 
estamos perante uma voz que nos 
conforta e inquieta desde a década de 70 
do século passado e em que olhar a sua 
obra é também descobrir uma parte 
significativa da nossa vivência, do 
nosso quotidiano, do amor, das lutas, 
das perdas e das alegrias.  
Em palco, Nação Valente 
crescerá. Às canções que 
compõem o disco juntar- 
-se-ão outras, menos 
recentes, das mais 
e menos conheci-
das, e que por certo 
enriquecerão o 
retrato desta nação, 
necessaria mente 
valente, feita de vida.
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sérgio  
godinho

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

m|6 BILHETE 15 € 
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Inspirado no título do famoso livro de 
Carl Sagan, The Pale Blue Dot, Home 
é um espetáculo que aborda questões 
relacionadas com o ponto mais 
maravilhoso do Universo: o planeta 
Terra. A cada segundo chega uma nova 
vida humana. A cada segundo morre um 
coração. Como é que o mundo reage 
a um novo batimento cardíaco? Como 
é que os humanos viveriam sem este 
mundo? Como seriam as nossas vidas 
sem os nossos antepassados, sem 
os grandes imperadores e generais, 
sem as guerras, sem sofrimento, sem 
os grandes super-heróis, sem nada 
que nos identifique como pessoas, 
sem as nossas mentes brilhantes? 
Home é um espetáculo a solo, onde a 
dança contemporânea se funde com 
os elementos cénicos e com uma 
videografia única, sendo completada 
por uma banda sonora arrojada. Tudo 
combinado, leva o espectador a uma 
bela viagem histórica e multimédia.

home
pela UNITED VISIONARY ARTS

15 FEV
SÁB|21.30h

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

m|6 BILHETE 5 € 
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21 MAR
SÁB|21.30h

Diana Vilarinho é uma jovem fadista 
que tem atraído a atenção dos que 
já tiveram a sorte de a ver cantar 
ao vivo. Com apenas 20 anos, já 
conquistou a Grande Noite do Fado, 
em 2008, e participou, por duas 
vezes, no maior festival de Fado em 
Portugal, o Caixa Alfama Lisboa. 
Diana Vilarinho passou, ao longo do 
seu percurso, pelas casas de fado 
mais emblemáticas de Lisboa e 
pisou grandes palcos portugueses, 
como o Teatro São Luiz, Teatro Tivoli, 
Cinema São Jorge, CCB, entre outros. 
Recentemente, conquistou o público 
espanhol, atuando no Festival VIII 
Noches de Fado.  
O primeiro álbum será lançado em 
2019 e confirmará o talento desta 
jovem artista. 

DIANA 
VILARINHO

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

m|6 BILHETE 7,5 € 
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SÁB|21.30h
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CASAL  
da TRETA
Um encontro entre dois gigantes 
do palco e da comédia em mais um 
aguardado regresso da Treta. Ana Bola 
junta-se a José Pedro Gomes para 
levarem Casal da Treta ao palco.  
A igualdade de género é uma treta, mas 
isso vai mudar! Ou será que não? Se até 
agora isto era um “clube de cavalheiros” 
bem-falantes, Casal da Treta marca a 
estreia de Détinha (Ana Bola), a mítica 
mulher de Zezé (José Pedro Gomes). 
Décadas de vida em comum recordadas 
na medida do possível: os estafermos 
dos filhos, o bairro onde sempre 
despejaram o lixo, o casamento que só 
quem foi lá é que o esqueceu.  
Do poliamor ao fitness, da "prótese" 
da próstata ao “forno” uterino, este 
casal não tem tabus. Mas Zezé e 
Détinha têm alguns segredos um 
do outro.... Lamentavelmente (ou 
lamentavelmentemestes, diria Zezé),  
os portugueses vão ter de os saber.  
Que treta!

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

m|14   BILHETE 10 € 
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SÁB|21.30h

Tudo aquilo que fazemos tem um 
significado. Bom, pode não ter 
um significado. Se estiver no mar 
do Algarve, a tomar um banho, e 
de repente um carapau saltar e o 
agredir, não terá assim um grande 
significado... ou terá? Porque isto 
realmente aconteceu com António 
Raminhos e faz parte do seu novo 
espetáculo, O Sentido das Coisas... 
E Isso, uma viagem entre o humor 
e a busca da resposta à dúvida 
"porque é que estamos aqui"... e já 
agora porque é que um carapau o 
agrediu no Algarve.

ANTÓNIO 
RAMINHOS

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

m|16   BILHETE 10 € 
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23 MAI
SÁB|21.30h

Nascido no decote da nação, entre o 
Caramulo e a Estrela, Samuel Úria leva para 
os palcos o blues do Delta do Dão. De lenda 
rural para lenda urbana, tudo está certo: 
meio homem meio gospel, mãos de fado e 
pés de "roque enrole".

Com uma proveniência marcada pelo punk, 
pelo rock’n’roll e pela estética low-fi, Úria tem 
ganho notoriedade desde 2008, altura em 
que, entre edições caseiras e concertos em 
que apenas se acompanhava pela guitarra 
acústica, se deu a conhecer. Singular na 
língua materna, singular nas melodias e 
singular na relação com o público, que 
o consagrou como o mais interessante 
cantautor do século XXI português.

E eis que já passou uma década desde  
O Caminho Ferroviário Estreito, o primeiro 
registo oficial de Samuel Úria, à data 
disponibilizado pela emergente FlorCaveira, 
mas que só a edição do EP Em Bruto, 
em 2008, revelou ao grande público. 
Se em O Caminho Ferroviário Estreito, o 
nomadismo de Samuel Úria, consequência 
da sua atividade itinerante de professor 
de educação visual se fazia sentir, já em 
Em Bruto despontavam canções como 
Barbarella e Barba Rala ou Teimoso. 

Nem Lhe Tocava surgiu em 2009, 
recuperando algumas das gravações de 

Em Bruto e confirmando as expectativas 
fundadamente criadas em torno das 
primeiras gravações de Samuel Úria.

Ainda nesse ano, escreveu e gravou, num só dia, 
um disco inteiro em sua casa. A composição e 
registo das músicas foi filmada e transmitida em 
direto pela internet, enquanto os espectadores 
forneciam sugestões via e-mail. O resultado foi 
o disco A Descondecoração de Samuel Úria, 
lançado um ano depois.

Samuel Úria publicou em 2013 O Grande 
Medo do Pequeno Mundo, uma verdadeira 
jewel-case (leia-se “caixa de jóias”) em que 
o talento do “trovador de patilhas”, como 
é frequentemente intitulado, convive com 
um conjunto de participações de nomes 
aparentemente tão distantes como Manel 
Cruz, Márcia, António Zambujo ou Miguel 
Araújo, entre outros, que a música e as 
palavras de Samuel Úria aproximaram.

Em 2016, Carga de Ombro, disco bastante 
diversificado, conquistou os lugares 
cimeiros do que melhor e mais interessante 
se vai produzindo. Já em 2017, o vídeo de 
animação para o tema É Preciso Que Eu 
Diminua, realizado por Pedro Serrazina, 
ganhou o prémio da Monstra. Em 2018, 
na celebração da edição em vinil da sua 
discografia, produziu em parceria com 
Miguel Ferreira o mini-álbum Marcha Atroz.

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

m|6   BILHETE 10 € 
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30 MAI
SÁB|21.30h

DAVID     
FONSECA

É difícil catalogar David Fonseca, um dos 
músicos e compositores mais prolíferos 
e diversificados da história da música 
portuguesa. Começou com os Silence 
4, um êxito imediato e esmagador que 
levou as suas canções a milhões de uma 
só vez. A sua carreira a solo produziu 
inúmeros singles de sucesso e os seus 
álbuns estão sempre equilibrados entre o 
experimentalismo e refrões impossíveis 
de resistir, seja na língua inglesa ou 
portuguesa. Fez parte dos Humanos, 
o projeto que redescobriu António 
Variações para o novo século; produziu 
de raiz um álbum de tributo a David 
Bowie, Bowie 70, com a colaboração de 
algumas das maiores vozes da música 
nacional; realizou (e realiza) grande 
parte dos seus videoclips, fotografias e 
capas de discos. Comemorou 20 anos de 
carreira recentemente e, apesar do longo 
percurso, recusa-se a olhar para trás e 
continua a desbravar novos caminhos 
na música e na arte. David Fonseca 
é conhecido pelos seus espetáculos 

e pela sua performance fora-de-série, 
nunca se sabendo exatamente o que 
poderá acontecer a seguir. Para este ano, 
preparou algo que há muito queria fazer 
e que intitulou Radio Gemini_Closer: o 
cruzamento do cinema e das imagens 
com a sua música num espetáculo único 
que se propõe a levar o público numa 
viagem intimista através do seu imaginário 
peculiar. Uma oportunidade única de 
descobrir muitos dos caminhos secretos 
que este artista percorre através das suas 
composições e dos seus olhos. Um filme 
interativo em tempo real para acompanhar 
em conjunto com a sua performance ao 
vivo. Segundo David Fonseca, “há um lado 
imensamente pessoal nesta abordagem, 
mas talvez seja essa a magia de tocar 
ao vivo, de me revelar como raramente 
tenho oportunidade de fazer. Vai ser um 
espetáculo em cima de uma corda bamba 
entre imagens e sons, tão real e frágil 
como a vida, mas maior, mais alto e, se 
tudo correr bem, com confettis!” 
A não perder.
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• Estudantes  
até 25 anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|6   BILHETE 15 € 
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flak
Flak, pseudónimo de João Pires  
de Campos, é um músico e produtor 
português com uma carreira de mais  
de três décadas, que vive em Alfarim há 
15 anos. Em 1983, fundou, juntamente 
com Xana e Alex Cortez, os Rádio Macau, 
banda com a qual editou oito discos e 
escreveu temas como Anzol, Amanhã 
é Sempre Longe Demais e Elevador da 
Glória. Em 2001 formou os Micro Audio 
Waves, com os quais viajou pela Europa 
e cujo disco No Waves foi considerado 
como um dos mais excitantes do ano pelo 
lendário John Peel da BBC Radio One. 
Fez parte dos Palma’s Gang nos anos 90 
e produziu dezenas de discos, incluindo 
discos de Jorge Palma – entre eles Voo 
Noturno (dupla platina) –, GNR, Entre 
Aspas e dos próprios Rádio Macau, bem 
como de várias bandas emergentes.  
Em 2017, Flak uniu forças com Benjamim 
(pseudónimo de Luís Nunes, também 
ele músico e produtor), tendo em vista 
a gravação de um digno sucessor do há 

muito esgotado álbum a solo (homónimo) 
lançado por Flak em 1998. O álbum 
novo - Cidade Fantástica – que, em 
grande parte foi composto em Alfarim, 
o único local onde Flak afirma conseguir 
escrever letras, foi gravado entre o seu 
antigo estúdio, na Rua do Olival (foi o 
último disco a ser gravado neste estúdio, 
depois de 30 anos em funcionamento) 
e o Estúdio Submarino, de Benjamim, e 
chegou às lojas em novembro de 2018. 
Deu origem a singles como Ao Sol da 
Manhã e Verão, e foi considerado um dos 
melhores discos nacionais de 2018 pela 
Antena 3 e pelos leitores da Blitz. Em 
2019 Flak tem levado este disco para 
a estrada (destacando-se presenças 
em festivais como o Sol da Caparica, 
as Festas do Mar, em Cascais e o Rádio 
Faneca, em Ílhavo), com a sua super 
banda e um espetáculo ambicioso. 
2019 ficará também marcado pela 
participação enquanto compositor  
no RTP Festival da Canção.
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• Estudantes  
até 25 anos e seniores  
(mais de 65 anos):  
30% de desconto
Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|6   BILHETE 7,5 € 
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THE  
BUTCHER 

SHOW
por SUI GENERIS TEATRO

O mundo mudou. Está em constante 
mutação, numa vertigem acelerada 
para a destruição. A sociedade caminha 
em uníssono para um lugar-comum, 
numa marcha obcecada pela procura da 
imagem perfeita. O desespero impera 
no pensamento dos que não caminham 
lado a lado com a sociedade, o medo de 
não corresponder aos padrões impostos 
pelo poder leva-os a procurar soluções, 
em métodos outrora inaceitáveis. Já não 

sabemos quem controla. Conseguiremos 
nós controlar alguma coisa, ou seremos 
sempre, e cada vez mais, invadidos por 
informação desajustada à vida real? Este 
espetáculo remete para um tempo futuro 
onde a humanidade se transforma em 
escrava da informação, numa cegueira, 
que não nos permite distinguir o real 
da ficção, num mundo completamente 
assoberbado de imagens e situações 
irreais.

2 NOV
SÁB|21.30h

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

m|12   BILHETE 5 € 
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41

À PROCURA  
da ESTRELA
pelo GRUPO DE TEATRO AMADOR DE VEZ EM QUANDO

Dina é uma estrela que vive no fundo 
do mar preocupada com tudo o que a 
rodeia. Porém, na sua missão de limpeza 
dos oceanos, é capturada pelo ser mais 
temível dos mares. Com o objetivo de 
a salvar, os seus amigos marinhos vão 

passar por grandes peripécias. Embarca 
nesta aventura! Na segunda parte, os 
palhaços Trambolho, Tinóni e Piolho vão 
fazer muitas trapalhadas e não vão faltar 
surpresas.

14 e 15 DEZ
SÁB e DOM | 16h

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

m|3   BILHETE 3 € 
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INSIDE OUT  
by MGBOOS
Riley é uma menina de 11 anos, que 
enfrenta mudanças importantes na sua 
vida quando os pais decidem ir viver 
para São Francisco. Dentro do cérebro 
de Riley, convivem várias emoções: a 
Alegria, o Medo, a Raiva, a Repulsa e a 
Tristeza. A líder do grupo é a Alegria, que 
se esforça para fazer com que a vida de 
Riley seja sempre feliz. Entretanto, uma 

confusão no quartel-general do cérebro 
de Riley faz com que a Alegria e a 
Tristeza sejam expelidas para fora do 
local. Agora, precisam percorrer várias 
ilhas existentes nos pensamentos de 
Riley para que possam regressar ao 
centro de controlo – e enquanto isso 
não acontece a vida da menina muda 
radicalmente.

11 JAN
SÁB|21.30h

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

m|3   BILHETE 5 € 
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As Cegadas são um costume centenário 
típico da zona rural do concelho. 
Constituídos exclusivamente por 
homens, os grupos cantam em verso 
textos de escárnio, acompanhados por 
guitarras portuguesas. Atualmente, são 
as Cegadas de Alfarim e Zambujal que 
ainda mantêm viva esta tradição do 
Carnaval de Sesimbra.

cegadas 
de sesimbra

29 FEV
SÁB|21.30h
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NUNO  
FERRARIA

MUNDO PARALELO

Depois do sucesso de Imagina 
- a Evolução, Nuno Ferraria 
volta a público com Mundo 
Paralelo, um espetáculo onde 
o mundo mágico é comparado 
com o mundo em que vivemos 
na atualidade. Contando 
novamente com a imaginação 
de cada espectador, Nuno 
revela um leque de novos 
truques.

14 MAR
SÁB|21.30h

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

m|3   BILHETE 5 € 
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O surgimento da Eterna Galé começou a 
desenhar-se numa noite do carnaval de 
2017. Todos os elementos que integram 
o coletivo pertencem também a um 
grupo informal de carnaval, que reúne 
um conjunto de amigos mais alargado, 
autodenominado de GRES (Gang 
Revolucionário do Entrudo Sesimbrense) 
GRUTA. Foi numa dessas noites, que 
ao som da guitarra de Hugo Pinto, 
começaram a cantar as músicas do 
conjunto Os Galés e dos seus precursores 
Os Galãs e Nova Galé. Todos conhecem 

as músicas e sentem-nas como suas, pelo 
que o surgimento desta nova formação 
era o desfecho óbvio. A existência de um 
sentimento de vazio, pela descontinuidade 
nesta forma de evocar a alma sesimbrense, 
tornou-se uma necessidade e um imperativo 
moral para todos. Numa Sesimbra tão 
diferente daquela em que cresceram, a 
possibilidade de transmitirem às gerações 
mais novas histórias e vivências do que 
é ser pexito, é o maior objetivo da Eterna 
Galé, preservando dessa forma a identidade 
sesimbrense.

ETERNA 
GALÉ

4 ABR
SÁB|21.30h

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

m|6   BILHETE 5 € 
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20 OUT
DOM|16h

O medo, sentimento universal, 
tão avassalador quanto essencial, 
acompanha-nos diariamente e 
faz-nos muitas vezes questionar a 
nossa coragem. Mas existem medos 
muito diferentes, entre materiais e 
abstratos, entre os que precisam de ser 

conquistados e os que são essenciais 
à sobrevivência. Fobos é um mergulho 
no desconhecido, uma tentativa de 
compreender aquilo que nos assusta e 
porque nos assusta. É uma caixa cheia 
de desconhecido. Fecha os olhos. Dá um 
passo em frente! 

fobos 
pela COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA
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• Crianças  
(até 12 anos): 1,5 €
• Acompanhantes: 2,5 €

m|4   BILHETE 2,5 € 

 
©

Pe
dr

o 
S

oa
re

s

em
DOMINGOS

FAMÍLIA



 IN
FA

N
TI

L 
| t

e
at

r
o

 m
u

s
ic

a
l 

C
in

et
ea

tr
o 

M
un

ic
ip

al
 J

oã
o 

M
ot

a

50 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2019/2020

17 NOV
DOM|16h

HAKUNA  
MATATA,  
O MUSICAL 
Hakuna Matata, o Musical leva-nos numa 
viagem pela vida do suricata mais conhecido 
da savana. Quando cresce, decide deixar 
os pais e partir à aventura rumo à cidade 
grande. E é lá que vive as maiores aventuras 
com que alguma vez sonhou. Entre divertidas 
peripécias com a diretora do jardim zoológico 
e encontros inesperados, apercebe-se que o 
seu coração está na selva, junto da família e 
dos amigos. Decide então, depois de muitas 
aventuras, regressar a casa. Só não sabia 
que o dia do seu regresso era também o 
dia da grande festa de nascimento do novo 
rei da selva, e é nesse dia que conhece 
aquele que será o seu companheiro para 
a vida! Este espetáculo é um original de 
João Duarte Costa, ator e autor, licenciado 
pela Escola Superior de Teatro e Cinema, e 
com formações diversas em musical pela 
Universidade GuildHall, em Londres.  
A produção fica a cargo da ProtagonizaMagia, 
que está no mercado com musicais infantis 
desde 2011, tendo já em carteira grandes 
sucessos como A Cigarra e a Formiga, A Bela 
e o Monstro, Os Três Porquinhos, Abc, O Jogo 
do Conhecimento, A Carochinha, Onde Está o 
Pai Natal e a Fada dos Dentes.
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HAKUNA  
MATATA,  
O MUSICAL 

• Crianças  
(até 12 anos): 1,5 €
• Acompanhantes: 2,5 €

m|3   BILHETE 2,5 € 
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Paula não tem medo do escuro, mas das formas 
que aparecem quando a luz se apaga. Durante um 
sonho, encontra-se a si própria e convence-se que 
a melhor maneira de lidar com o medo é dar-lhe uma 
face. Numa viagem onde todas somos Paula, o medo 
torna-se um aliado e a imaginação a matéria que nos 
faz avançar. Figuras extravagantes, metade-mulher 
e metade-animal saídas das pinturas e do imaginário 
de Paula Rego, serão as guias desta jornada em que 
o medo deixa de ser um inimigo.

paula  
de papel
pelo TEATRO O BANDO

• Crianças  
(até 12 anos): 1,5 €
• Acompanhantes: 2,5 €

m|6   BILHETE 2,5 € 
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16 FEV
DOM|16h

Lembram-se da Capuchinho que foi levar os 
bolinhos a casa da avó? Pois bem, passou-se 
o tempo, a receita dos bolinhos é a mesma, a 
casa da avó continua no mesmo lugar, mas as 
árvores deixaram de ser árvores, as flores foram 
substituídas e a floresta passou a ter outro 
nome. A Capuchinho que aqui vão ver é a mesma 
menina mas o que a rodeia já não é igual. Vão 
reconhecê-la mas o desconhecido andará bem 
perto das vossas cadeiras.

A  
CAPUCHINHO  
na FLORESTA  
das MIL  
JANELAS!
pela SUI GENERIS TEATRO

• Crianças  
(até 12 anos): 1,5 €
• Acompanhantes: 2,5 €

m|3   BILHETE 2,5 € 
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17 NOV
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DOM|16h

Num dia normal da biblioteca, um investigador 
descobre uma palavra desaparecida desde 
os tempos dos afonsinhos: Achimpa. Todos a 
usam, mas não sabem como. Será que a dona 
Zulmira conhece essa palavra? Certamente 
que sim. Os investigadores resolvem percorrer 
a cidade, as feiras, as bibliotecas, as livrarias 
em busca do seu significado...  
Há debates nas rádios, nas televisões  
e até o primeiro-ministro tem uma palavra a 
dizer. Será um pronome? Um nome?  
Um verbo? Ou um adjetivo? Um espetáculo 
divertido e dinâmico, onde o público é 
chamado a brincar com as palavras.

ACHIMPA
pelos VALDEVINOS TEATRO DE MARIONETAS

• Crianças  
(até 12 anos): 1,5 €
• Acompanhantes: 2,5 €

m|3   BILHETE 2,5 € 
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19 ABR
DOM|16h

Junto é um espetáculo-instalação 
para crianças até aos 3 anos, famílias e 
amigos, que deseja criar um encontro 
intergeracional. Ao revelar uma cenografia 
interativa, composta por camadas de 
tecidos espalhados pelo palco, convida-
-nos a diversas perspetivas e pede uma 
proximidade concreta com os atores- 

-bailarinos, levando-nos, aos poucos, a 
mergulhar no palco-cenário. É uma criação 
que parte do corpo e que deseja gerar um 
encontro sem hierarquias de idades, no 
qual a dança é o meio de materialização 
de uma dramaturgia própria. Estreou em 
Lisboa, numa coprodução com o Teatro  
da Trindade/Fundação Inatel.

JUNTO
pelo COLETIVO LAGOA

• Crianças (até 3 anos): 1,5 €
• Acompanhantes: 2,5 €

até 3 anos   BILHETE 2,5 € 
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24 MAI
DOM|16h

Etc... é um espetáculo que conta, sem palavras, histórias de um lugar onde os 
habitantes vivem as mais variadas peripécias. A inocência das ações resulta em 
momentos de humor vividos por personagens esculpidas em esponja. Os sons e os 
movimentos substituem as palavras, as marionetas cativam pela sua simplicidade, 
transportando-nos para um lugar mágico, etc., etc., etc… Entretanto, o passarinho faz 
algo que não devia, o gato brinca, a bola rebola, etc., etc. e etc…

ETC...
pela S.A.MARIONETAS - TEATRO & BONECOS

em
DOMINGOS

FAMÍLIA
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destaques

• Crianças  
(até 12 anos): 1,5 €
• Acompanhantes: 2,5 €

m|6   BILHETE 2,5 € 

 
©

S
ofi

a 
V

in
ag

re



58 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2019/2020

 IN
FA

N
TI

L 
| 

O
F

IC
IN

A
S

  C
in

et
ea

tr
o 

M
un

ic
ip

al
 J

oã
o 

M
ot

a
19 OUT
SÁB|10.30h

tubossauro    
OFICINAS
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tubossauro    

Vem conhecer e experimentar o instrumento 
mais grave da família dos metais, a tuba! 
Tubossauro é um espetáculo didático e 
interativo, da autoria de Gil Gonçalves, que 
tem como principal objetivo mostrar todas as 
capacidades deste grande instrumento de 
uma forma divertida. Será dada a conhecer a 
sua história através das mais famosas peças 
solísticas e orquestrais, a tuba nos diferentes 
estilos musicais, os efeitos sonoros que ela 
pode produzir e ao mesmo tempo conhecer 
as diversas partes que constituem o 
instrumento. Este espetáculo culmina num 
momento especial, onde cada participante 
terá oportunidade de experimentar a tuba.  
Gil Gonçalves nasceu em Samora Correia em 
1983. Estudou no Conservatório Nacional de 
Lisboa e na Academia Superior de Orquestra, 
onde concluiu a licenciatura. Mais tarde 
prosseguiu os seus estudos musicais com 
François Thuillier no Conservatório de Música 
de Amiens, em França. Em 2016 terminou 
o mestrado na Escola Superior de Música 
de Lisboa. Colabora regularmente com as 
principais orquestras do país. Na área do jazz 
e outros estilos musicais integra a banda 
de músicas do mundo Kumpania Algazarra, 
o projeto da cantora Luísa Sobral, a banda 
de dixieland Dixie Gang, os ensembles de 
música improvisada Suspensão e IKB e é 
membro fundador da banda On Dixie e do 
projeto SubWoof3r, em conjunto com Sérgio 
Carolino. Atualmente é artista Miraphone 
e leciona a disciplina de tuba e eufónio na 
Universidade de Évora, no Conservatório 
de Música de Palmela e no Conservatório 
Regional Silva Marques.

• Destinatários:  
dos 6 aos 12 anos

inscrição: 1,5 € 
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A partir do livro do naturalista 
David Attenborough, A Vida 
na Terra, os participantes 
vão recriar, com imagens, 
a história da evolução da 
vida, desde os primeiros 
organismos unicelulares até 
aos complexos peixes e répteis. 
Como uma fábula que se vai 
desdobrando em episódios 
científicos ou fictícios, a viagem 
culminará no presente, onde os 
ecossistemas naturais no mar 
e na terra estão perigosamente 
ameaçados. Nesta oficina, 
o objetivo é refletir sobre a 
evolução da vida no planeta e 
as problemáticas ambientais 
dos nossos dias: criar, agir e 
materializar soluções que serão 
ilustradas e compiladas num 
livro. Uma oficina de histórias 
com ilustração sobre ecologia e 
sustentabilidade.

ERA  
UMA VEZ     
UMA  
ESPONJA  
DO MAR...
HISTÓRIAS DO INÍCIO DA VIDA
por Margarida Botelho

16 NOV
SÁB|10.30h
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• Destinatários:  
dos 4 aos 9 anos

inscrição: 1,5 € 

OFICINAS
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Fundada a 1 de setembro de 2009, e com 
mais de 200 atletas inscritos, a Associação 
Desportiva, Cultural e Social da Quinta do 
Conde - MGBoos tem contribuído para o 
desenvolvimento de várias modalidades, com 
particular destaque para o Hip Hop. Já se 
sagrou, por diversas vezes, campeã nacional e 
distrital de Hip Hop e é presença assídua em 
efemérides e eventos do município.

Nesta oficina, orientada pela professora e 
coreógrafa Bárbara Matos, os participantes 
vão aprender as diversas técnicas e 
execuções dos movimentos deste estilo 
de dança e música, que surgiu na década 
de 70, em Nova Iorque. Afrika Bambaataa 
é considerado o criador deste movimento 
cujo o termo "hip" significa algo atual e o 
"hop" movimento de dança.

18 JAN
SÁB|10.30h

HIP  
HOP
NEW   
STYLE
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• Destinatários:  
dos 6 aos 12 anos

inscrição: 1,5 € 

OFICINAS
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a grande  
fábrica  
das palavras
pelas SOMBRONAUTAS E O TEATRO INEFÁVEL

OFICINAS
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As Sombronautas com o seu teatro de luz, 
sombra e objetos animados interpretam 
a história de Agnès de Lestrade. Num 
estranho país no qual é preciso comprar 
e engolir as palavras para pronunciá-las, 
vive um menino, o Filipe, que precisa das 
palavras certas para dizer à Sara que está 
apaixonado por ela. Mas como é que vai 
resolver a situação visto que as palavras 
que quer custam uma fortuna.
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• Destinatários:  
dos 7 aos 12 anos

inscrição: 1,5 € 
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Daqui Vê-se Melhor é um convite a todos, 
dos mais pequenos aos mais velhos, a 
conhecerem a história do Teatro, desde o 
Antigo Egito até aos dias de hoje. Ver e ouvir 
como surgiu e cresceu o teatro, num diálogo 
entre um narrador, uma atriz e um ilustrador, 
que desenhará esta história em tempo 
real. Os acontecimentos do mundo sempre 
influenciaram o Teatro. Sabem porquê? 
Porque a história do Teatro confunde-se 

com a história do Mundo. E por isso é tão 
difícil contá-la em cinquenta resumidíssimos 
minutos. Ainda assim, atrás deste palco, 
conseguimos montar uma potentíssima 
máquina do tempo que nos levará a viajar 
através dos séculos. Vamos começar por 
onde se começa sempre (pelo princípio!) e 
chegar aos nossos dias, chamando ao palco 
as personagens e os cenários que fazem 
parte desta empolgante História.

DAQUI VÊ-SE  
MELHOR
por SUZANA BRANCO
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• Destinatários:  
dos 7 aos 12 anos

inscrição: 1,5 € 

OFICINAS
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Associar a arte ao tempo livre é a proposta 
da iniciativa Férias com Arte, que decorre 
durante as pausas letivas do Natal e 
Páscoa. A oficina é dirigida a crianças dos 6 
aos 13 anos, e promove várias atividades de 

expressão artística (teatrais, movimento do 
corpo, artes plásticas e musical). O objetivo 
é que durante três dias os mais novos 
possam desafiar a criatividade, explorando 
várias técnicas.

FÉRIAS
COM ARTE
pela ANIME

 
©

D
.R

.

OFICINAS



66 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2019/2020

N
O

R
M

A
S

 C
in

et
ea

tr
o 

M
un

ic
ip

al
 J

oã
o 

M
ot

a NORMAS DA BILHETEIRA
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 para 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: 3,5 €

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

Bilhete para crianças até aos 12 anos: 1,75 €

ESPETÁCULOS E CINEMA  
PARA A INFÂNCIA
Crianças (até aos 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €

BILHETEIRA EM SESIMBRA
Rua João Luz, 5 – 2970-762 Sesimbra

Reservas e Informações:  
21 223 40 34 /  
reservas.cineteatro@cm-sesimbra.pt 
www.cm-sesimbra.pt/cineteatro

Horário:  
quarta a sábado, das 16 às 20h.

Em dias de espetáculo ou cinema, a 
bilheteira abre 1 hora antes do início do 
espetáculo ou cinema e encerra 30 minutos 
após o início do mesmo.

Adicionalmente, em dias de espetáculo ou 
cinema às 21.30h a bilheteira encerra entre 
as 19.30h e as 20.30h.

As reservas de bilhetes têm de ser 
levantadas com 48 horas de antecedência.

Não se efetuam reservas para cinema. 

BILHETEIRA NA QUINTA DO CONDE
Spot Jovem
Rua Sacadura Cabral 
2975 -395 Quinta do Conde 
Tel: 93 998 01 26 / 21 180 91 03 /  
reservas.cineteatro@cm-sesimbra.pt

Horário:  
Segunda a sexta, das 9 às 15.30h
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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



11 MAI
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