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 ↓  DESTAQUES 

2022

↓setembro

MÚSICA RUI VELOSO TRIO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p10

↓outubro

MÚSICA DIOGO SARGEDAS TRIO GENTE DE CÁ  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p12

MULTIDISCIPLINAR BOM ANFITRIÃO GENTE DE CÁ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p14

MÚSICA YAMANDU COSTA   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p16

TEATRO A TARTARUGA E O MENINO DO MAR   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p18

MUSICAL CALVÁRIO, UMA VIDA DE CANÇÕES   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p20

TEATRO | MÚSICA DAMA PÉ DE MIM   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p22

↓novembro

QUEM SÃO OS OLHARÁPIOS?  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p24

INFANTIL  TEATRO | MÚSICA  | ARTES VISUAIS NO INÍCIO ERA UM JARDIM  ~~  p26

MÚSICA JOANA CÁRMEN GENTE DE CÁ  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p28

TEATRO MEMÓRIAS DE UMA FALSIFICADORA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p30

MÚSICA | LITERATURA  | MOVIMENTO  
NOTAS DE CONTACTO: BARREIRAS INIMAGINÁVEIS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p32

INFANTIL  MÚSICA CONCERTO PARA BEBÉS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p34

↓dezembro

INFANTIL  TEATRO TEATRO INFANTIL  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p36

BILHETES À VENDA 
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BILHETES À VENDA 

↓  DESTAQUES 

2023

↓janeiro

OFICINA PARTICIPATIVA LER O MUNDO  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p38

OFICINA PARTICIPATIVA VAMOS DESENHAR O TERRITÓRIO? ~~~~~~~~~~~~ p40

MÚSICA PEDRO CUNHA GENTE DE CÁ  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p42

TEATRO O PRINCIPEZINHO EM TEATRO NEGRO ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p44

MÚSICA LUÍSA SOBRAL ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p46

↓fevereiro

INFANTIL  TEATRO O CARDUME  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  p48

MÚSICA JOANA GAMA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p50

TEATRO INSÓNIA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p52

INFANTIL  TEATRO NÃO HÁ DUAS SEM TRÊS  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p54

↓março

MÚSICA MARIANA GUIMARÃES GENTE DE CÁ  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p56

INFANTIL  TEATRO ÁLBUM DE FAMÍLIA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p58

INFANTIL  OFICINA PARTICIPATIVA TEMOS NÓS,  
TAMBÉM, DIREITO À PREGUIÇA? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p60

COMÉDIA GILMÁRIO VEMBA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p62

INFANTIL  MÚSICA MÃO VERDE  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p64

↓abril

15 DIAS NA PAUSA LOOP GATE FEST  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p66

INFANTIL  OFICINA CRIATIVA RADIOATIVIDADE  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p68

15 DIAS NA PAUSA CLASSE CRUA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p70

DANÇA LIBERDADE MINHA  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p72

↓maio

INFANTIL  TEATRO MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p74

MÚSICA JOSÉ CID  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p76

INFANTIL  TEATRO | MÚSICA PICOPIU  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~p78

INFORMAÇÕES ÚTEIS  | NORMAS ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ p80
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Bilhetes à venda  

NÃO SE EFETUAM RESERVAS  
PARA ESTE ESPETÁCULO

BILHETE único 20 €

rui  rui  
velosoveloso

TRIOTRIO
ALEXANDRE MANAIA

EDUARDO ESPINHO

CONCERTO INTIMISTA  
COM TRIO DE GUITARRAS

Rui Veloso, o grande nome da música 
portuguesa e um dos mais influentes, com uma 
carreira repleta de sucessos que atravessam 
gerações, apresenta-se num formato único: um 
concerto intimista com trio de guitarras. Cantor, 
compositor e guitarrista, Rui Veloso apaixonou-
-se pela música aos 6 anos. Em 1980, editou o 
seu primeiro álbum, Ar de Rock, que alcançou 
um êxito surpreendente e o projetou no 
panorama musical. Chico Fininho transformou-
-se num dos maiores sucessos do artista e do 
letrista Carlos Tê. Hoje, conta com um longo 
repertório repleto de sucessos, e facilmente 
identificáveis pelo público, como Porto Sentido, 
Não há Estrelas no Céu, A Paixão (Segundo 
Nicolau da Viola), Porto Côvo, entre muitos 
outros, atualmente referências  
da música portuguesa. 
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8 OUT
SÁB|21h

Estudantes  
até 25 anos e seniores 
(mais de 65 anos):  
30% de desconto 

Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|6   BILHETE 5 € 

Formado em Percussão Clássica, 
licenciado em Jazz e com Mestrado em 
Educação, Diogo Sargedas convida Diogo 
Dias e Raquel Almeida, para reviverem 
em conjunto as tradições musicais 
sesimbrenses. O recente trio de Diogo 
Sargedas, reflete um grupo de três 
amigos e músicos da terra, que ao som 
do piano, do contrabaixo, da voz bem 

como de algumas pequenas percussões, 
prometem fazer-nos viajar no tempo com 
sonoridades diferentes e refrescantes. 
Ao longo do concerto, a viagem decorrerá 
“Entre a terra e o mar” com os temas 
tradicionais que todos conhecemos, 
sendo ainda apresentados alguns 
originais do trio, também eles dedicados 
a Sesimbra. 

diogodiogo
sargedassargedas

TRIOTRIO
ENTRE A TERRA E O MARENTRE A TERRA E O MAR
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bom  bom  
anfitriãoanfitrião

FILIPA FRANCISCO  
EM COCRIAÇÃO COM ARTISTAS LOCAIS  

LUÍS COELHO, NUNO REIS,  
IZA DA COSTA E ANA VAZ

15 OUT
SÁB|21.30h  
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Esta nova criação de Filipa Francisco 
parte da colaboração com quatro artistas 
locais, um por território, Montemor-o-Novo, 
Palmela, Santarém e Sesimbra. Performers, 
bailarinos, atores, músicos, para realizarem 
um trabalho de cocriação multidisciplinar 
(dança, teatro, performance). A base do 
encontro é a colaboração, a investigação  
e a improvisação, com o principal objetivo 
de explorarem juntos as mudanças 
climáticas e o papel que podemos 
desempenhar através das artes para 
abordar essa questão importante.  

Com um programa de residências que passa 
pelos quatro territórios, pretende-se também 
abordar a pergunta que François Matarasso 
(investigador ligado à arte participativa) faz às 
comunidades com quem trabalha:  
O que torna um lugar especial (lugar físico, 
mental, real e fictício)? De que queremos 
falar? O que queremos mudar nas nossas 
comunidades?

Direção artística e criação Filipa Francisco  
Cocriação e interpretação Ana Vaz, Iza da Costa,  
Luís Coelho Graça, Nuno Reis  
Composição musical José Grossinho 
Direção técnica e desenho de luz Pedro Fonseca/ 
Colectivo A.C.  
Registo vídeo Miguel Canaverde  
Fotografia Bruno Simão  
Produção executiva Rita Maia  
Produção e difusão Mundo em Reboliço  
Promotor e coprodutor Artemrede  
Coprodução Municípios de Abrantes, Alcanena,  
Alcobaça, Montemor-o-Novo, Palmela, Pombal,  
Santarém, Sesimbra, Tomar, Torres Vedras

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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22 OUT
SÁB|21h

A tradição ibérica engloba países de 
culturas diversas e variadas que são ligados 
por um fio cultural rico e sólido que cria 
pontos de encontros e de desencontros... 
Essas semelhanças e diferenças são uma 
fonte de inspiração inesgotável. 
Yamandu Costa, o prodígio do violão de 
sete cordas, idealizou um projeto em que 
convida dois grandes músicos, ligados  
por pertencerem à mesma geração  
e carregarem em si uma tradição de cada 
um dos seus países, onde a tradição ibérica 
é inevitável. Neste caso: Brasil, Argentina  
e Portugal. Além da tradição, estes 
músicos reinventam juntos uma linguagem 
própria que nasce da junção das suas 
culturas. Linguagens, sentimentos que se 
acomodam de diversas formas, sons com 
que nasceram e cresceram, é isto que este 
projeto único proporciona.
O bandoneon, bandeira do tango, desloca-
-se para falar outro idioma, junto à icónica 
guitarra portuguesa que carrega a voz do 
fado e ao não menos representativo violão 
de sete cordas que remete imediatamente 
ao Brasil. Respeitando as suas raízes, 
Yamandu e os seus convidados propõem 

uma visão pessoal e reinventada sobre 
o conceito musical ibero-americano. 
Este encontro teve o seu culminar no 
lançamento do CD Caminantes, onde 
se podem encontrar as faixas que o trio 
gravou em conjunto. 
Yamandu Costa apresentou este projeto 
em diversos locais em Portugal, como 
Espinho, Estarreja, Ílhavo, Lisboa, Porto, 
Alcobaça ou Amarante.

YAMANDU YAMANDU 
COSTACOSTA

ENCONTRO IBERO-AMERICANO ENCONTRO IBERO-AMERICANO 

Estudantes  
até 25 anos e seniores 
(mais de 65 anos):  
30% de desconto 

Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|6   BILHETE 10€ 

YAMANDU COSTA CONVIDA  
LUÍS GUERREIRO E MARTIN SUED  

- GUITARRA PORTUGUESA  
E BANDONEON
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Numa ilha distante, no princípio do mundo, 
nasceu um menino que, em troca  
da prosperidade eterna dos homens,  
foi entregue à grande tartaruga, guardiã  
do mar e dos seus mistérios profundos.  
Um conto da tradição oral dos povos 
insulares, reinventado na costa atlântica 

para reencontrarmos, juntos, os caminhos 
do mar. 

Criação e Dramaturgia Ana Sofia Paiva  
e Margarida Botelho 
Narração Ana Sofia Paiva 
Ilustração ao vivo Margarida Botelho 
Filme Mário Rainha Campos e Inês Janeiro

A TARTARUGA A TARTARUGA 
e o e o MENINO  MENINO  

dodo MAR MAR
MARGARIDA BOTELHO E ANA SOFIA PAIVA

Teatro, narração oral e ilustração ao vivo

em
DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA

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

m|3   BILHETE

em
DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA
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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 10 € 

Com uma vida cheia de histórias e de 
canções, António Calvário é um dos nomes 
maiores da música portuguesa. Calvário, 
uma Vida de Canções é um espetáculo 
inédito, em jeito de reconhecimento pelo 
seu percurso de cantor um espetáculo que 
aplaude de pé a cultura, um espetáculo 
sobre a vida, os sonhos e as canções de 
António Calvário. Pelo palco desfilarão 
as mais emblemáticas canções e serão 

desvendadas histórias nunca contadas 
de uma carreira intensa.  
Um luxuoso guarda-roupa, criativa 
cenografia e atrativas projeções, numa 
mistura de concerto e de teatro que 
resulta, evidentemente, num espetáculo 
interativo e cantado ao vivo. Há vidas  
que merecem ser recordadas e 
contadas! A de António Calvário merece 
ser cantada!

calvário,  calvário,  
uma vida  uma vida  

de de cançõescanções
COM ANTÓNIO CALVÁRIO,  

JORGE BAPTISTA DA SILVA, 
RAQUEL CANECA E RICARDO MIGUEL
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Se tem uma coroa, deve ser uma princesa. 
Pois bem. Uma princesa vive aborrecida no 
seu castelo, onde tudo é amarelo. Se é uma 
princesa, deve ter um cavalo. Certo. Um 
dia, farta de olhar para o umbigo, monta o 
seu cavalo e parte à procura de um amigo. 
Servida de um minimalismo surpreendente 
e de uma proximidade invulgar, esta história 
musical leva-nos pelas subtilezas da 
amizade e pela riqueza dos valores que ela 
convoca. 

Direção e Interpretação Ana Madureira 
Assistência de direção  
e cocriação musical Vahan Kerovpyan 
Conceção do objeto musical Nuno Guedes 
Desenho de luz Vasco Ferreira 
Apoio à criação Blaise Powell 
Uma encomenda do Projeto Pedagógico  
das Comédias do Minho. 
Projeto inserido na programação  
do 5.º Manobras - Festival Internacional de Marionetas  
e Formas Animadas, promovido pela Artemrede 
Esta apresentação é também programada  
no âmbito do projeto Be SpectACTive!

dama  dama  
pé pé de de mimmim

ANA MADUREIRAANA MADUREIRA

30 OUT
DOM | 16h

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

m|3   BILHETE

em
DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA
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Os Olharápios são o grupo de espetadores 
ativos do concelho de Sesimbra, que teve 
como ponto de partida o projeto Visionários. 

E QUEM SÃO  
OS VISIONÁRIOS?
O projeto Visionários foi lançado em 2017, 
pela Associação Cultural Artemrede, da 
qual o município de Sesimbra é associado, 
e propõe um novo modelo de aproximação 
entre espectadores, artistas e instituições 
culturais. Subjacente a este projeto 
está a criação de grupos de debate em 
que o espetador abandona o seu papel 
tendencialmente passivo e passa a 
participar ativamente nos processos de 
escolha e programação. 

COMO SURGIU?
Esta proposta da Artemrede baseou-se 
numa iniciativa de desenvolvimento de 
públicos, inspirada no projeto italiano 
Visionari. Durante a edição do terceiro 
Festival Kilowatt, dedicado à arte 
contemporânea, em Sansepolcro, Itália, 
a organização tinha vendido poucos 
bilhetes em quatro dias de performances, 
apesar da diversidade de espetáculos. 
Numa noite, nas desmontagens, um 
técnico referiu que talvez fosse melhor 
acabarem com o festival, a não ser que 
se encontrasse uma forma da cidade o 
sentir como “algo seu”.  Foi então que 
decidiram convidar a população a participar 
na escolha dos espetáculos. Foram 
convidados a assistir, comparar e discutir 
os mais inovadores projetos e companhias 

emergentes, escolhendo a programação 
do festival denominada como “«Seleção 
dos Visionários”». Foi a partir daqui que 
o Festival ganhou grande dinamismo e 
projeção. 
A Artemrede convidou cada município 
associado a criar grupos de visionários para 
analisar e debater propostas artísticas, 
tendo cada grupo assumido contornos 
ligeiramente diferentes mediante as 
especificidades de cada município.

E EM SESIMBRA?
Em Sesimbra, o primeiro grupo de 
Visionários traduziu-se numa pequena 
experiência com um grupo de jovens, 
sendo que apenas em 2019 se criou um 
grupo com maior diversidade etária, os 
Olharápios – Grupo de Espetadores Ativos 
do Cineteatro Municipal João Mota, nome 
escolhido pelo próprio grupo. 
Os “Olharápios” foram crescendo pouco 
a pouco, nomeadamente através de 
alguns open calls à população e ao longo 
dos últimos meses dividiu-se em três 
pequenos grupos e foi responsável por 
toda a programação de novembro, mês 
que contempla a Semana Europeia do 
Espetador e mês do Espetador Ativo! 
Observaram-se espetáculos, performances, 
concertos, conversou-se sobre eles, olhou-
-se para o nosso município, partilharam-se 
opiniões, refletiu-se e tomaram-se decisões 
em conjunto. E Voilá! Programaram-se os 
espetáculos para escolas, infantis e para o 
público em geral do mês do novembro da 
temporada 2022/2023 do Cineteatro! 

quem  quem  
são são osos  
olharápiosolharápios
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Entre o canto dos pássaros e o perfume 
das flores existem pequenos paraísos, que 
celebram os sonhos do pintor Hieronymus 
Bosch. Sentir o mundo à flor da pele, 
dançar e amar, cheirar e provar, tocar e 
rir... tudo isto é permitido numa canção, ou 
não?! Num abrir e fechar de olhos todos 
entrámos num mundo surrealista, onde 
sentimos saudades e escutamos mais alto 
o bater do coração... Eis que chega agora o 
momento de cantar uma nova canção, num 
concerto-festa feito de luz e sombra, onde 
dois braços servem para dar um abraço e 
onde o amor transforma o medo em bolas 
de sabão! 

Encenação, dramaturgia e desenho  
do espaço cénico Tânia Cardoso 
Apoio à encenação Olhar Externo - na primeira fase  
do espetáculo (2018) 
Arranjos Vocais Fernando Mota
Criação musical Sofia Adriana Portugal,  
Susana Quaresma 
Cocriação e interpretação Sofia Adriana Portugal, 
Susana Quaresma e Tânia Cardoso 
Desenho de luz Saturnino Rodrigues/Attos Produções 
Cenografia Pedro Ramalho e Liliana Santos  
Coprodução A Monda Teatro-Música/  
CCB-Fábrica das Artes/2018

NO INÍCIO NO INÍCIO 
ERA ERA um um 

JARDIMJARDIM
A MONDA TEATRO-MÚSICAA MONDA TEATRO-MÚSICA
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Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €

m|3   BILHETE
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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|3   BILHETE 5 € 

joanajoana
cármencármen
LANÇAMENTO EP BEM JASMIM

Será o concerto de estreia do primeiro EP de Joana na terra que a viu 
crescer. Serão apresentadas músicas que contam histórias do coração, 
do vento, da solitude e do amor próprio. Presente desde sempre na 
vida de Joana, jasmim é uma flor de fragância única que nos envolve 
e anima a alma, assim como se quer que estas músicas sejam, uma 
caminhada por entre jasmins e inspirações que acalentam o coração.

 
©

Te
re

sa
 P

am
pl

on
a



30 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 31

t
e

a
t

r
o

 |
 C

in
et

ea
tr

o 
M

un
ic

ip
al

 J
oã

o 
M

ot
a

19 NOV
SÁB|21h  

©
Es

te
lle

 V
al

en
te

Memórias  Memórias  
de de Uma  Uma  
FalsiFalsiFIFIcadoracadora
A PARTIR DO LIVRO HOMÓNIMO  A PARTIR DO LIVRO HOMÓNIMO  
DE MARGARIDA TENGARRINHA,  DE MARGARIDA TENGARRINHA,  
COM CATARINA REQUEIJOCOM CATARINA REQUEIJO
Memórias de uma Falsificadora evoca  
a vida de Margarida Tengarrinha,  
sobretudo o longo período em que  
viveu na clandestinidade (1954-1974):  
o seu trabalho como falsificadora,  
a mudança constante de casa e de  
identidade, a morte do companheiro  
- José Dias Coelho - brutalmente  
assassinado pela PIDE, a separação  
das filhas, o isolamento da família  
e dos amigos. Numa relação de grande  
proximidade com o público, recorrendo  
a artefactos muito simples, uma atriz habituada a fazer-se passar 
por outras pessoas recria os passos mais importantes do percurso 
de Margarida e dá voz à perspetiva das mulheres sobre a vida na 
clandestinidade. Uma vida cheia de privações, mas que, ainda assim, a 
autora considera uma vida feliz, plena de sentido. Numa altura em que 
vários terrores ameaçam a democracia, é urgente lembrar algumas coisas 
que já aconteceram, mas não deviam ainda acontecer, não depois  
da revolução. É uma oportunidade de recordar a História recente  
de Portugal e lembrar que nem sempre vivemos em democracia.  
É preciso lembrar, para que a História não se repita!

Estudantes  
até 25 anos e seniores 
(mais de 65 anos):  
30% de desconto 

Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|12   BILHETE 5€ 



32 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 33

m
ú

s
ic

a
 |

 l
it

e
r

a
t

u
r

a
 |

 m
o

v
im

e
n

t
o

 |
 C

in
et

ea
tr

o 
M

un
ic

ip
al

 J
oã

o 
M

ot
a

A pessoa com deficiência ultrapassa 
barreiras inimagináveis - os nossos 
preconceitos são as nossas deficiências. 
Os músicos da Orquestra de Câmara 
Portuguesa (OCP) em parceria com os 
terapeutas da CerciOeiras desenvolvem 
neste projeto estratégias de aprendizagem 
musical direcionadas às limitações 
concretas destes adultos, realizando 
atividades em que a música se apresenta 
não só como elemento facilitador de 
comunicação, mas essencialmente como 
ferramenta terapêutica de melhoria 
de competências físicas e cognitivas. 
Em julho de 2019 esteve presente no 
festival Young Euro Classic, na mítica 

Konzerthaus em Berlim, onde estreou a 
composição Alcance (Reach), de João 
Godinho, uma obra para cinco solistas do 
projeto Notas de Contacto, três músicos 
e a grande orquestra com a Jovem 
Orquestra Portuguesa (JOP). O compositor 
foi convidado para compor para o projeto 
Notas de Contacto - a OCPsolidária na 
CerciOeiras no âmbito do PARTIS III e, com 
esta peça, foi distinguido com o European 
Composer Award. Este prémio é concedido 
em reconhecimento da Melhor Estreia 
Mundial pela organização do festival Young 
Euro Classic. Desde então, em colaboração 
estreita com os 5.ª Punkada, desenvolve- 
-se o projeto de uma digressão em Espanha 
com um espetáculo de rock e composições 
originais, pelos elementos dos 5.ª Punkada 

e do Notas de Contacto. A estreia que  
pretendemos realizar em  
2023 é um espetáculo  
multidisciplinar que  
atravessa barreiras 
inimagináveis e no qual o  
movimento, a poesia e a música  
experimental irão ter lugar. O conceito 
original deste espetáculo tem como base 
uma pesquisa em Fernando Pessoa e na 
sua poesia. O trabalho musical tem como 
base a experimentação, improvisação e 
desenvolvimento de partituras digitais que 
fazem parte do processo de maturação e 
desenvolvimento deste ensemble desde 
2009.

 
©

D
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.26 NOV
SÁB|21h

NOTAS NOTAS de de 
CONTACTO: CONTACTO: 
BARREIRAS BARREIRAS 

INIMAGINÁVEISINIMAGINÁVEIS
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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concerto concerto 
para  para  

bebésbebés

São saxofones, clarinetes e berimbaus. 
Também cavaquinhos e outros sons da 
terra. Muitas chupetas, sorrisos e olhos 
de espanto. Viagens por Mozart, Bach e 
Monteverdi, que embalam avós ao colo dos 
netos. Um acordeão espreita uma bailarina 
atrevida. Os cantos não têm palavras, mas 
estas contam muito pouco das emoções 
partilhadas entre intérpretes e bebés.
Há quem chegue em busca do efeito Mozart 
ou de uma história musical, e encontra um 
silêncio cheio de sons. Às vezes um pássaro. 
Há quem entre em palco com vontade de 
dançar e bater palmas, e surpreende-se com 
a vontade de contemplar. Os olhos abraçam 
ouvidos e aninham-se perante aquelas fadas 
que cantam músicas diferentes. Num ápice, 
intenso, acabou-se o concerto.

em
DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA

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

BILHETE
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mais uma peça de teatro infantil do grupo 
de teatro sesimbrense. Vai com certeza ser 
uma peça divertida e cheia de peripécias 
que refletirá sobre as temáticas mais 
atuais. Na segunda parte,  
os palhaços Trambolho,  
Tinóni e Piolho vão, como  
habitualmente, fazer  
muitas trapalhadas  
e confusão e não vão faltar  
surpresas. Embarca nesta  
aventura!

teatroteatro
infantlinfantl

PELO GRUPO DE  PELO GRUPO DE  
TEATRO AMADOR DE  TEATRO AMADOR DE  

VEZ EM QUANDOVEZ EM QUANDO
Crianças (até 12 anos): 1,5 €
Acompanhantes: 2,5 €

m|3   BILHETE
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ALETRIA - BIBLIOTECA ITINERANTE  ALETRIA - BIBLIOTECA ITINERANTE  
E ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA INVISÍVELE ASSOCIAÇÃO CULTURAL CASA INVISÍVEL

Ler é um ato de resistência e de 
emancipação, e os livros são uma das 
ferramentas mais antigas na construção 
e desconstrução permanente do mundo. 
A Biblioteca é um espaço de recolhimento 
interior e de fantasia lúdica, um jardim 
na infância, mas também um centro 
de cidadania plena e adulta, uma ágora 
onde se cultiva o pensamento livre, o 
debate e o empoderamento individual e 
social. A Biblioteca Aletria vem, com esta 
residência filosófica e artística mediada 
pelas perguntas guardadas nos livros 
que transporta, promover a invenção de 
soluções mágicas e poéticas e a discussão 
de práticas possíveis e urgentes para 
os desafios e desejos do século XXI. 
Pretende-se construir uma performance-
-manifesto feita à medida de todos os 
participantes e aberta ao diálogo com os 
espetadores. 

João Tempera – Teatro 
Susana Pires – Literatura e filosofia 
Luís Pulido - Música 

5 FEV | DOM | 16h Apresentação final
Participação Gratuita
Inscrições e informações: cineteatro@cm-sesimbra.pt
Destinatários: Famílias com crianças e jovens  
entre os 8 e os 18
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7, 14, 21 e 28 JAN e 4 FEV
das 10 às 13h
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VAMOS VAMOS 
DESENHAR  DESENHAR  

o o TERRITÓRIO?TERRITÓRIO?
ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA AMARELA  ASSOCIAÇÃO CULTURAL TERRA AMARELA  

PLATAFORMA DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA INCLUSIVA PLATAFORMA DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA INCLUSIVA 

Vamos desenhar o nosso território, analisá-lo, 
olhar para fora dele e regressar para o fazer 
crescer. Tudo isto através da extraordinária 
capacidade da arte de tornar visível o que 
está já ali ao virar da esquina. Com esta ofi-
cina pretendemos dotar os participantes de 
ferramentas de criação e composi-
ção teatral, que partam da explo-
ração das idios sin crasias de cada 
indivíduo, explorando e po tenciando 
a sua visão sobre o que entende so-
bre si e o outro, os territórios 
que ocupa (Plano da Cons-
ciência) e as geografias que 
pretende habitar (Plano do 
Inconsciente) caminhando do 
real para a ficção. Du rante duas 
semanas criaremos juntos um 
novo território. Um território fei-
to de cada uma das pessoas do 
coletivo. Trataremos de observar 
e praticar minuciosamente a 
poesia de cada movimento, de 
cada posição critica, de cada 
nova palavra, de cada nova 
reinvenção do quotidiano. E no 
final apresentaremos esta nova 
forma de olhar para o Mundo, uma 
forma que se centra na ideia de olhar 
para cada individuo como um ser 
plural, inconstante, imprevisí-
vel e infinitamente misterioso.  
Cada individuo como uma nova possibilidade 
de reler o Mundo e os seus territórios; cada 
individuo como um novo território poético.  
E no final de tudo, deixar em aberto a possibi-
lidade de nos olharmos para além da primeira 
camada: sermos para além da carne.
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l9a 13 e 16 a 20 JAN
das 19 às 22h 21 JAN | SÁB | 21h Apresentação final

Destinatários: Público em geral, a partir dos 16 anos,  
com e sem deficiência e surdos | Caso necessário  
as sessões serão acompanhadas por intérprete  
de língua gestual portuguesa. As sessões serão  
acompanhadas por sistema webcapturing. 
Participação Gratuita
Inscrições e informações:  
cineteatro@cm-sesimbra.pt
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14 JAN
SÁB|21h

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 € 

Convite é o nome do meu novo projecto. 
Trata-se de um disco gravado ao vivo em 
10 espetáculos realizados em diferentes 
localidades de Portugal e onde em cada 
espetáculo terei um artista local como 
convidado a participar num tema. Em 
Sesimbra, o Trio da Terra. O resultado final 
dessa parceria será a gravação de um 
disco com 10 temas novos e originais, 
cantados em português, onde o pop e o 
tradicional se cruzam e juntos formam o fio 
condutor deste projeto. Pedro Cunha é um 
músico e compositor português, nascido 
em Lisboa, que, em 2004, trocou a capital 

pela também belíssima vila de Sesimbra. 
Durante anos esteve na linha de frente 
do pop e do rock nacional como membro 
da banda Santos & Pecadores, com 10 
álbuns editados, vários prémios e galardões 
associados. Entre esses sucessos 
destacam-se: Não Voltarei a Ser Fiel, 
Fala-me de Amor, Momento Final e Tela.  
Paralelamente à carreira em Santos & 
Pecadores, em 2005, faz parte do projeto 
Spin que lança o álbum Scanning System 
for Problems. Lança dois álbuns a solo com 
o pseudónimo Ah Nuc: Satélite On (2015) e 
Between Silence & Noise (2019). 

pedro pedro 
cunhacunha

CONVITECONVITE
COM TRIO DA TERRACOM TRIO DA TERRA
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O Principezinho, obra intemporal do 
francês Antoine de Saint-Exupéry, 
publicada pela primeira vez em 1943 
chega agora em versão de teatro negro. 
Com produção da Myheartheatre e 
encenação de Simão Biernat, este 
espectáculo mostra-nos a magia desta 
obra de uma forma visual única, com 
bonecos e humanos, tudo no escuro 
para salientar que o essencial é invisível 
para os olhos… O princípio do teatro 
negro, inventado pelo fundador e diretor 
artístico Jiří Srnec, é baseado numa 
nova exploração criativa aplicando um 
truque simples, o chamado “caixa preta“, 
na qual os atores, vestidos de preto e 
usando adereços, não podem ser vistos. 
Os adereços e todos os objetos tornam-
-se capazes de se mover e parecem 
viver as suas próprias vidas.

O Principezinho  O Principezinho  
em em Teatro  Teatro  

NegroNegro
MYHEARTHEATRE MYHEARTHEATRE 

em
DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA

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

m|6   BILHETE
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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|3   BILHETE 10 € 

Luísa Sobral é uma das cantoras- 
-compositoras mais importantes da nova 
geração de músicos portugueses. Estreia-se 
em 2011 com The Cherry on My Cake, álbum 
muito bem recebido pelo público e pela crítica. 
Seguem-se There’s a Flower In My Bedroom 
(2013), com convidados como Jamie Cullum, 
António Zambujo e Mário Laginha, Lu-Pu-I-Pi-
Sa-Pa (2014), destinado ao público infantil, e 
Luísa (2016), gravado em Los Angeles por Joe 
Henry (Madonna, Elvis Costello, entre outros). 
Rosa, o quinto álbum de originais, produzido 
por Raul Refree (Silvia Pères Cruz, Rosália, 
Rocío Márquez) chega em 2018. 
A sua faceta de compositora 
vai-se destacando, chegando 
a compor para artistas como 
Ana Moura, António Zambujo, 
Sara Correia, Mayra Andrade, 
entre muitos outros. Em 2017, 
assina Amar pelos Dois, a 
canção vencedora da 
Eurovisão. Luísa volta 
a expandir os seus 
horizontes criativos 
em 2020: lança 
Tudo Lo Que No 
Está, single com a 
cantora espanhola 
Zahara, e estreia  
O Avesso da 
Canção, podcast 

no qual conversa com grandes nomes da 
música portuguesa. No ano seguinte, regressa 
as edições com Camomila (2021), mini álbum 
de canções de embalar que agarra o coração 
do público mais jovem, e com o single Quero 
Morar numa Canção (2022). Além de ser 
uma das artistas mais queridas do público 
português, Luísa tem também uma vasta 
experiência internacional. Desde 2011, ano em 
que atuou no mítico programa da BBC Later...
with Jools Holland, Luísa tem vindo a acumular 
digressões em países tão distintos como 
Espanha, França, Turquia, Israel, Austrália, 
Alemanha, Suíça, Luxemburgo, EUA, Marrocos, 
África do Sul, Namíbia, Zimbabué, Botswana, 

Japão, Brasil e Uruguai. Atuou também em 
festivais como o WOMAD em Adelaide 
(Austrália), o Red Sea Winter Jazz Festival 

em Eilat (Israel), Barcelona Jazz Festival, 
Cartagena Jazz Festival, London Jazz 
Festival, Cully Jazz, SXSW (Texas, EUA), 

entre muitos outros. O sexto 
álbum de originais de Luísa 
Sobral é editado em outubro  
de 2022. O novo trabalho  
foi produzido pelo multi- 
-instrumentista brasileiro e 
vencedor do Grammy Latino 
Tó Brandileone e apresenta 
uma estética mais pop que 
os seus antecessores.

Luísa Luísa 
SobralSobral
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Era uma vez um 
polvo que um dia 
encontrou uma linda pérola no 
fundo do mar. Tomado pela ambição, 
só pensava em ter mais e mais pérolas na 
sua coleção. Quando se encontrou com 
um cardume de sardinhas, tantas e 
tão juntinhas, teve uma ideia 
genial: em troca de mais 
pérolas, vendeu-lhes 
o próprio coral. Uma 
fábula submarina 
para toda a família, 
ao som de canções originais, 
onde o público imerge num oceano mágico 
e sensorial. Os peixes, no cardume, não têm 
um líder, mas ainda assim nadam a grandes 
velocidades em todas as direções sem nunca 
desfazer a formação. Basta-lhes ter consciência 
da presença dos vizinhos e respeitar a sua 
distância. Assim, quando um peixe vê algo, seja 
alimento ou um predador, pode guiar os outros 
com um simples movimento, provocando uma 
reação em cadeia. Nós somos de certa forma 
como o cardume. Evoluímos em consenso 
no grupo em que estamos inseridos. Mesmo 
que tenhamos noção do que nos está a 
acontecer, não podemos simplesmente mudar 
a forma como as coisas acontecem. Todavia, 
talvez a nossa consciência coletiva possa 
desencadear uma reação em cadeia. Muda 

contigo 
o cardume! 

é o mote deste 
espetáculo. Para o criar, 

mergulhámos num intenso processo de 
pesquisa e experimentação, e conseguimos 
construir um conjunto de marionetas, com 
100 por cento plástico reciclado, utilizando 
tampas de garrafas, embalagens de champôs, 
produtos de limpeza, sacos de plástico, etc.  
O excesso da exploração de recursos 
naturais, a constante necessidade de 
consumo de mais e mais coisas obsoletas  
e a abismal quantidade de lixo que produzimos 
diariamente, em particular o plástico, estão 
a intoxicar o ar que respiramos, a água que 
bebemos e até os alimentos que comemos. 
É urgente promover um maior conhecimento 
sobre as consequências da forma como 
vivemos, especialmente junto das crianças, 
herdeiras desta dívida gigantesca que temos 
para com o planeta.

o cardumeo cardume
HISTORIOSCÓPIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL  HISTORIOSCÓPIO - ASSOCIAÇÃO CULTURAL  

em
DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA

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

m|3   BILHETE



50 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 51

m
ú

s
ic

a
 |

 C
in

et
ea

tr
o 

M
un

ic
ip

al
 J

oã
o 

M
ot

a
4 FEV
SÁB|21h

joana  joana  
gamagama

CONCERTO DE PIANO O LIVRO DOS SONS, DE HANS OTTE

Escrito entre 1979 e 1982, O Livro dos 
Sons (Das Buch der Klänge) é a obra-prima 
de Hans Otte (1926-2007) e um momento 
de rara luminosidade da criação artística 
do século XX. Quase quatro décadas 
desde a sua estreia, esta composição 
para piano solo continua escondida 
do grande público, como um tesouro 
que precisa de ser partilhado de mão 
em mão numa corrente de apreciação. 
A descoberta vai maravilhando novos 
públicos, abrindo portas para uma fruição 
que nos revela também muito das nossas 
próprias conquistas. O Livro dos Sons é, 
por isso, uma lição do tamanho da vida: 

na repetição desvenda um convite à 
introspeção, no minimalismo mostra a 
simplicidade das formas artísticas, na 
contenção entrega-nos à humildade, 
no som explica a minúcia dos detalhes, 
na riqueza das harmonias acompanha- 
-nos num passeio pela Natureza. Numa 
época em que o mundo nos coloca 
obstáculos e muitas incertezas, esta 
obra ressoa inevitavelmente mais forte, 
tocando-nos de um modo singular e 
emotivo, demonstrando como as suas 
qualidades se expandem e se mostram 
no preciso instante em que precisamos 
delas. [Pedro Santos, Culturgest] 

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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Em Insónia, Fernando Mendes estará a 
solo e encarnará na pessoa de Custódio 
Reis, um vendedor de vinhos e licorosos, 
que vive com a corda no pescoço. Tanto 
financeiramente, como familiarmente. 
É o comum português de classe média, 
que vive afogado em dívidas e créditos. 
Custódio encontra-se à beira do divórcio. 
A mulher, Sónia, esgotou de vez a sua 
paciência para com um marido que é cada 
vez mais um falhado e um tipo sem rumo 
ou grandes objetivos de vida para além 
de comer, beber e dormir. É um marido 
ausente e um pai ainda mais. Não tanto 
por falta de amor, mas mais de energia… 
Custódio sente-se cansado, pesado e 
sem paciência. A única ginástica que faz 
é financeira e a pouca pachorra que ainda 
vai tendo é para o trabalho. Aos dezassete 
anos começou a trabalhar como padeiro. 
Hoje em dia, vende vinho, mas, na verdade, 
é quase tanto aquele que bebe como 
aquele que vende. Até gosta do que faz e 
acha-se entendido em vinhos, não o sendo 
verdadeiramente. É, em boa verdade, um 
tipo sem grande profundidade intelectual e 
sem grandes teses filosóficas. Por sua vez, 
é desenrascado e tem lábia de vendedor. 
O típico português de café que fala de 
tudo sem dizer quase nada. Certa noite, 
Custódio, que sempre teve preguiça de 
pensar muito na sua vida, pára para pensar 
e ao contrário de passar a noite a ressonar, 
como é seu hábito, não consegue dormir. 
Tem uma terrível insónia. Uma insónia onde 

vai questionar tudo na sua vida e tentar 
encontrar soluções. Só que, por mais que 
grande parte dos seus problemas tenham 
soluções óbvias, para um homem que foi 
toda a vida assim, a mudança não parece 
fácil. Assistimos, então, a uma hilariante crise 

insóniainsónia
FERNANDO MENDESFERNANDO MENDES

11 FEV
SÁB|21h

Estudantes  
até 25 anos e seniores 
(mais de 65 anos):  
30% de desconto 

Crianças até 12 anos: 
50% de desconto

m|12   BILHETE 10€ 

interior pela qual, em tempo real, Custódio 
vai passar, na tentativa de alcançar a 
paz de alma necessária para que volte a 
conseguir dormir. Pelo meio desta Insónia 
vamos assistindo a alguns programas de 
televisão que Custódio vai vendo para “ver 

se chama o sono”, onde Fernando Mendes 
protagoniza momentos muito improváveis 
com alguns dos seus amigos e colegas de 
toda a vida. Insónia, um espetáculo para 
brincar com coisas sérias.
Autoria e encenaçã Roberto Pereira
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26 FEV
DOM|16h

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

m|6   BILHETE

em
DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA

A família quase perfeita reúne-se outra vez.
Na feira popular ninguém passa frete! É a 
certeza da tia Odete. A sobrinha Manela vai 
adorar e o marido Alfredo vai ter de alinhar.
Lugar de aventuras, mas também de 
surpresa e não é que a pequena resolve sair 
à francesa? Aproveitando uma distração, 
Manela desaparece no meio da multidão. 
Odete numa aflição, culpa o marido 
mandrião. Alfredo, defende-se a medo. 
Odete não vai desarmar. A sobrinha hão-
-de encontrar, apesar do Alfredo se estar 
sempre a queixar. Onde estará a pequena? 
No carrossel? No comboio fantasma? 
A comer uma fartura? E assim começa 
a aventura. Seguem-se sustos, quedas, 
perseguições e também alguns arranhões. 
Odete não perde a lucidez porque sabe que 
“Não há duas sem três”.
Acabarão por encontrar a Manela? E, afinal, 
onde estava ela?

Texto Catarina Requeijo e Inês Barahona  
Encenação e Interpretação Catarina Requeijo 
Cenografia e figurinos Maria João Castelo 
Sonoplastia Sérgio Delgado 
Assistência de encenação  
e apoio à produção Sara Inês Gigante  
Coprodução LU.CA - Teatro Luís de Camões, 
Formiga Atómica NÃONÃO há  há DUAS DUAS 

SEM TRÊSSEM TRÊS
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marianamariana
guimarãesguimarães
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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 5 € 

Mariana nasceu em 1989, em Lisboa, e 
cresceu ora viajando o mundo, ora perto 
do mar na linha de Cascais, ora perto do 
mar e da terra em Sesimbra, onde vive 
há 6 anos. Apaixonou-se e formou-se 
em Antropologia e dedicou-se a estudar 
e trabalhar para o desenvolvimento, 
bem-estar e realização humana. Gosta 
de acordar o que existe de melhor na 
vida e em cada um através da arte.  
A dança, a escrita e a música foram 
desde sempre as suas formas de 
expressão. É cantautora, criadora, 
improvisante. Faz regularmente 
música com movimento com e para 
crianças. Compõe e escreve música 
por encomenda, já tendo feito música 

para projetos artísticos e educativos. 
Em 2021 começou a partilhar as suas 
músicas inéditas com o mundo, como 
a Bora e a Casa, singles disponíveis 
em todas as plataformas digitais. 
Uma viagem que vai além do canto e 
das palavras. Com uma voz suave e 
melodiosa, a Mariana canta canções 
originais, em português, que contam 
histórias, que inspiram, que agradecem, 
que celebram, que acordam o que há de 
bom cá dentro. Mais do que um concerto, 
proporciona a quem está presente um 
momento de escuta, de sensibilidade, 
de conexão consigo mesmo e com a sua 
essência. Um momento para relaxar mas 
também brincar, sonhar e se inspirar.
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12 MAR
DOM|16h em

DOMINGOS
FAMÍLIAFAMÍLIA

Uma personagem está sozinha em 
palco, vestida com muitas camadas de 
roupa. À medida que as vai despindo, 
recorda pessoas e fragmentos da 
sua história familiar. Cada roupa, uma 
personagem. Neste espetáculo, a 
intérprete afrodescendente Natacha 
Santos aborda a família e o fio invisível 
que liga os seus membros - a memória. 
As crianças do público são chamadas 
a colaborar na construção do álbum de 
família da atriz, feito de memórias de 
Angola e da guerra civil e colonial. No 
final são chamadas a fazer e a refletir 
sobre o seu próprio álbum, a partir dum 
suporte gráfico criado por Madalena 
Matoso, ilustradora da Planeta 
Tangerina. Com humor e simplicidade, 
reflete-se sobre a variedade e 
riqueza dos sistemas familiares 
contemporâneos.  
O projeto quer ser  
uma oportunidade  
para partilhar e  
valorizar a  
diversidade 
 e um ponto de  
partida para refletir.
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álbum  álbum  
de de famíliafamília
DE DE COSTANZA GIVONE 
INTERPRETAÇÃO DE NATACHA CAMPOS

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

m|6   BILHETE



TEMOS NÓS, TEMOS NÓS, 
TAMBÉM,  TAMBÉM,  
DIREITO  DIREITO  
à à PREGUIÇA?PREGUIÇA?
COM HUGO CRUZ

Primeira fase da residência
1,2 e 3 MAR | 20 às 22h 
4 MAR | 14.30 às 18.30h  

Segunda fase da residência
15, 16 e 17 MAR | 20 às 22h
18 MAR | 14.30 às 18.30h  
APRESENTAÇÃO FINAL
18 MAR  | 21h 

Partindo da ideia de que necessitamos 
de tempo para contemplar nas nossas 
vidas e da obra O Direito à Preguiça, de 
Paul Lafargue, esta residência propõe um 
mergulho no espaço e tempo da “paragem” 
nos nossos quotidianos. Apesar da ideia 
negativa generalizada sobre a preguiça, 
é inclusivamente considerado um dos 
pecados mortais, esta residência pretende 
explorar a necessidade urgente e preciosa 
de “preguiçar” como uma respiração 
possível ao excesso produtivo a que, de 
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uma forma ou de outra, estamos expostos. 
Vivemos para trabalhar? Ou trabalhamos 
para viver? Como podemos construir 
um lugar e vivê-lo sem nos limitarmos à 
dimensão do trabalho nas nossa vidas?
Os dias do presente precisam de rever 
modos de fazer, estar e ser. Para que tal 
possa acontecer é, também, necessário 
parar e contemplar e consequentemente 
imaginar um outro lugar. Sesimbra constrói-
-se como um lugar ligado a que trabalhos 
e profissões? Que espaços existem para a 
vida para além do trabalho? Pode Sesimbra 
ter, também, direito à preguiça para que 
possa reinventar-se enquanto lugar?
Juntem-se a nós garantimos almofadas, 
mantas (e quem sabe camas de rede!!!) e a 
vontade de pensarmos e experimentarmos 
juntos um outro lugar.

Destinatários: Público em geral | a partir dos 8 anos
Participação gratuita
Inscrições e informações: cineteatro@cm-sesimbra.pt
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SÁB|22h

Temas é o mais recente espetáculo de Gilmá-
rio Vemba, que nos promete surpreender!
Ao longo de um ano, Gilmário irá apresentar-
-nos um espetáculo completamente novo 
todas as semanas. Família, Guerra, Supermer-
cados, Heróis, Invasões Alien, e tantos mais; 
são só algumas das coisas que iremos poder 
ouvir neste novo espetáculo. Curiosos?

gilmáriogilmário
vembavemba
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Bilhetes à venda  
a partir de 2023

15 DIAS 15 DIAS 
na na PAUSAPAUSA
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DOM | 16h 

É um disco e um livro (ou um lisco-divro, se 
quiseres). Tudo começou num concerto a 
dois, que passou a disco (e a livro), em 2016, 
para depois regressar ao palco. A Ana e o 
Pedro levaram o Mão Verde a todo o país, 
em concertos muito divertidos, para verdes 
e maduros. Correu tudo tão bem que, com o 
tempo, a dupla transformou-se em banda, e 
juntaram-se a eles a Francisca e o António 
Serginho. A quatro, decidiram fazer um novo 
disco, para dar seguimento ao primeiro. Com 
mais instrumentos e mais ideias para juntar e 
misturar, nasceu este segundo lisco-divro.  
O disco tem canções compostas pelo António 
Serginho, pela Francisca e pelo Pedro e letras 
escritas pela Ana. Quase todas as canções 
foram criadas numa casa de campo, no verão, 
e, depois, gravadas na cidade, numa semana de 
outono. A Ana cantarolou quase todas as letras. 
A Francisca cantou duas delas e fez muitos 
coros bonitos, além de ter tocado guitarra, baixo 
e ukulele. O António Serginho também tocou 
ukulele, assim como bateria, todo o tipo de 
percussões, teclados e até um pifarinho que 
faz o som dos pássaros. O Pedro tocou guitarra, 
baixo e um teclado pequenino que faz sons de 
robô. Na última música pode ouvir-se um coro 
de grilos campestres muito talentosos. O livro 

tem as letras da Ana escritas no papel. São 
rimas e lengalengas sobre plantas, animais, 
pessoas, insetos, flores, frutos, coisas sérias 
e coisas boas. Além de pequenos poemas 
e muitas notas informativas, que ajudam 
a perceber melhor os temas abordados e 
que foram escritos com a ajuda do Luís (um 
agricultor muito simpático que sabe tudo 
sobre a natureza). Outro contributo importante 
foi o do Bruno, que fez muitos desenhos 
bonitos para ilustrar os textos e deixar tudo 
cheio de cor. Depois de alguns anos em dupla 
(com Capicua e Pedro Geraldes), a Mão Verde 
tornou-se um quarteto. Francisca Cortesão e 
António Serginho, acrescentam instrumentos 
e voz e, agora em banda, as canções antigas 
desdobraram-se em novas possibilidades 
e a criação de um novo disco, fez duplicar o 
repertório. Agora, em palco, são quatro gomos 
da mesma laranja, com guitarra, baixo, bateria, 
teclados, percussão e vozes, num espetáculo 
que se quer ainda mais dançável e participado. 
Com um novo disco para apresentar, uma nova 
cenografia e um novo fôlego, a Mão Verde 
convida verdes e maduros a dançar como se 
ninguém estivesse a ver, enquanto aprendem 
mais sobre as ervas, as borboletas, a fruta da 
época e tudo o que tem a ver com a natureza.

em
DOMINGOS

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

m|3   BILHETE

MÃO VERDEMÃO VERDE
DE CAPICUA, PEDRO GERALDES,  
FRANCISCA CORTESÃO E ANTÓNIO SERGINHO



66 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 67

 d
a

n
ç

a
 |

 C
in

et
ea

tr
o 

M
un

ic
ip

al
 J

oã
o 

M
ot

a
1 ABR
SÁB | 22h

Nesta edição do  LOOP GATE FEST 
contamos com um novo projeto artístico 
e criativo de dança, que pretende criar 
condições para o desenvolvimento 
profissional de bailarinos locais que 
estão a iniciar a sua carreira artística, 
também para todos os profissionais 
que sintam a necessidade de explorar 
e desenvolver diferentes estímulos 
criativos para continuar o seu caminho 
profissional na dança. Pretendemos que 
este projeto ofereça um plano de formação 
intensivo, cruzando diferentes estilos de 
dança, principalmente o hip hop com o 
contemporâneo, partilhar exercícios de 
treino para um melhor equilíbrio físico, 
mental e artístico, desenvolver estímulos 
criativos com cada intérprete, entre outras 
ferramentas de reflexão e prática criativa. 
Tem início em janeiro 2023, por um período 
de três meses. Numa primeira fase irá 
decorrer um workshop intensivo, no qual 
será selecionado um grupo de bailarinos/
as que irá participar em vários períodos 
intensivos de formação com a coreógrafa, 
e ao mesmo tempo será criada uma peça 
profissional que conta com a participação 
ativa de todos e da própria coreógrafa. 
Dentro do vasto leque de fusões criativas, 
dança, interpretação e música irá resultar 
um espetáculo único a estrear no dia 
1 de abril de 2023, no Cineteatro João 
Mota, de Sesimbra. Rita Spider é a artista 
convidada para este projeto. Criativa, 

coreógrafa, bailarina e professora, a sua 
formação é extensa a nível nacional e 
internacional. Tem um conhecimento 
profundo e intenso em dança enquanto 
intérprete e coreógrafa criativa. Trabalhou 
em diversos projetos com coreógrafos 
internacionalmente conhecidos, realçando 
a sua experiência profissional com as 
companhias Boy Blue Entertainment UK, 
Zoonation UK,  Sonya Tayeh Dancers USA 
e no CIRQUE DU SOLEIL, no espetáculo 
Michael Jackson The Immortal World Tour. 
Enquanto coreógrafa já conta com um 
vasto portfólio de espetáculos originais 
criados por si e em colaboração com 
outros artistas. Na procura constante em 
estar atualizada, em termos profissionais, 
também procura bailarinos que se 
sintam curiosos em aprender e evoluir 
criativamente. Reconhece  que a sua vida 
artística-criativa, passa também por  
contribuir para uma melhor pegada 
artística e social. Os processos 
criativos são experiências que deveriam 
ser socialmente marcantes no 
desenvolvimento artístico do intérprete-
-bailarino. A existência humana é um 
processo criativo e pretende-se com este 
projeto despertar o ser criativo em cada 
um, de forma única e resiliente. 

Se estás em início de carreira e pretendes participar 
neste projeto artístico, envia o teu currículo, fotografia, 
um vídeo a dançar ou o teu Show-Reel, 
para juventude@cm-sesimbra.pt . 

LOOP  LOOP  
GATE  GATE  
FESTFEST
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Bilhetes à venda  
a partir de 2023

15 DIAS 15 DIAS 
na na PAUSAPAUSA
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Pretende criar-se uma sinergia entre 
o teatro radiofónico e a possibilidade 
artística (e, no “mundo real”, também 
ecológica) de reutilização. São temas que 
se alteram ao longo do tempo ou, dito de 
outro modo, que vão sendo entendidos 
de modos diferentes por diferentes 
gerações. O teatro radiofónico é oriundo 
de uma cultura à qual já se juntou, 
entretanto, algum avanço tecnológico, 
mas que continua a ser um terreno para 
o desenvolvimento da imaginação e da 
expressividade. É um teatro no qual a 
presença dos corpos não é direta; vive 
do som, da voz e dos diferentes jogos 
que podem ser inventados entre ambos. 
Propomos juntar pessoas de várias 
gerações para darmos atenção a tudo o 
que nos rodeia, do mais pequeno som, 
próximo do silêncio, até ao som mais 
estrondoso, e considerar diferentes 
formas de cultivar essa atenção. Serão 
os participantes a pensar e a resolver os 
diferentes obstáculos. A Mala Voadora 
irá criar um instrumento com diferentes 
possibilidades sonoras, feito a partir de 
materiais reciclados, e, em conjunto, 
iremos construir a peça, juntando a leitura, 
a interpretação e o som.

Apresentação aberta à comunidade
Destinatários: famílias| público em geral |  
a partir dos 7 anos
Participação Gratuita
Inscrições e informações: cineteatro@cm-sesimbra.pt

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA  
PARA FAMÍLIAS

POR MALA VOADORA RadioatividadeRadioatividade

7a 16 ABR
SEX, SÁB e DOM| 16h

 
©

D
.R

.



70 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 PROGRAMAÇÃO CULTURAL 2022/2023 71

8 ABR
SÁB | 22h

m
ú

s
ic

a
 |

 C
in

et
ea

tr
o 

M
un

ic
ip

al
 J

oã
o 

M
ot

a

classeclasse
cruacrua

A colaboração já era conhecida há algum 
tempo. Também já se sabia que Sam The 
Kid é um dos maiores produtores nacionais 
e que a voz de Beware Jack tinha muito a 
dar às rimas do hip hop "tuga". O que não 
se sabia era que 2019 era o escolhido para 
finalmente meter cá fora Classe Crua, 
um dos álbuns do ano em curso. As ideias 
começaram em 2016, antes disso,  
Samuel Mira já era reconhecidamente  
um dos nomes grandes do hip hop  
português e Beware Jack fazia  
o seu caminho, já com quatro  
álbuns editados. Nesse ano,  
saiu Engana primeira amostra  
do que com muita calma iria ser  
feito. Nesse percurso, os dois  
génios resolveram aprimorar  
trabalho e convidar alguns  
dos maiores nomes da música  
lusófona para colaborar no  
projeto. Chullage, Phoenix  
RDC, RAPadura, Francisco  
Rebelo, João Gomes, Silab  
ou AMAURA tornaram aquilo,  
que já se antevia muito bom,  
numa das obras de referência  
dos últimos anos do hip hop  
nacional.
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Bilhetes à venda  
a partir de 2023

15 DIAS 15 DIAS 
na na PAUSAPAUSA
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SÁB|21h

• 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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Quem são os portugueses? Quem somos nós? Como 
está organizada esta sociedade em que vivemos? 
Como éramos há 40 anos? E como somos hoje? 
Uma das maneiras mais interessantes de conhecer o 
nosso país e costumes, consiste em percorrer as suas 
mudanças. Muitos não fazem ideia o quanto custou aos 
nossos avós viver naquela altura, o quanto se sufocava 
em Portugal, o quanto se queria gritar a palavra 
liberdade e não se podia, e o quanto se queria ser livre! 
Hoje somos diferentes, graças a essas mudanças. Hoje 
vivemos mais e melhor. Hoje estamos agradecidos por 
sermos livres, e por não nos esquecermos de quem 
fomos e quem somos. “A vida de uma pessoa livre é 
considerada ofensiva para todos aqueles que vivem 
presos às aparências e regras.” Liberdade, Minha é um 
espetáculo multidisciplinar, onde a palavra liberdade é a 
chave nesta peça que nos retrata a época do antes, do 
durante e do após o 25 de Abril. Neste espetáculo em 
português a videografia tem uma forte ligação com a 
dança. Liberdade não é poder, é ser! E ser é viver!

liberdadeliberdade
minhaminha
PELA UNITED VISIONARY ARTSPELA UNITED VISIONARY ARTS
COM LAURA PÓVOA, NÁDIA FERNANDES,  COM LAURA PÓVOA, NÁDIA FERNANDES,  
FÁBIO SIMÕES E TIAGO COELHOFÁBIO SIMÕES E TIAGO COELHO
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19a 21 MAI
SEX a DOM

Este projeto destina-se a crianças desde o pré-escolar 
até ao secundário, e carateriza-se essencialmente pela 
divulgação da autoexpressão, imaginação e criatividade, 
é promovido com os estabelecimentos da rede pública, 
solidária e privada. A Câmara Municipal de Sesimbra 
pretende apoiar e valorizar estas iniciativas dinamizadas 
pelas instituições do nosso concelho, fomentando a 
arte do teatro e enriquecendo o conhecimento daqueles 
que arriscam dinamizá-la. A par com as exibições dos 
nossos alunos, também são apresentadas propostas de 
workshops sobre temas diversificados.

mostra  mostra  
de de teatro  teatro  

escolarescolar
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josé cidjosé cid

 
©

A
C

id
 R

ec
or

ds

Cantor, compositor, músico instrumentista 
e produtor musical, José Cid é um nome que 
dispensa apresentações. É um dos artistas 
mais conhecidos do público e uma referência 
no panorama musical português, contando 
com mais de meio século de vida a compor 
e interpretar temas que têm atravessado 
gerações, como Nasci p’ra Música, Cabana 
Junto à Praia, Grande, Grande Amor, Ontém, 
Hoje e Amanhã ou o inesquecível Como o 
Macaco Gosta de Banana. O álbum 10 mil 
Anos Depois entre Vénus e Marte, lançado 
em 1978, foi considerado pela revista 
americana Billboard um dos cem melhores 

discos de rock progressivo. Em 2019, 
foi distinguido com o prémio Grammy 
Latino de Excelência Musical.  Dois anos 
depois, apresentou o álbum Vozes do 
Além, editado em triplo vinil e duplo CD, 
representando um regresso ao rock 
progressivo, com poesia de Natália Correia, 
Sophia de Mello Breyner e do próprio 
músico. A 4 de fevereiro de 2022, dia em 
que comemorou o seu 80.º aniversário, 
José Cid foi condecorado pelo Presidente 
da República, Marcelo Rebelo de Sousa, 
com o grau de comendador da Ordem do 
Infante D. Henrique.  

• 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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Pico! Pico! Piu! PicoPiu! Os sons da 
natureza convidam a um passeio pelo 
bosque verdejante. Com sol ou chuva, de 
dia ou de noite, ouvem-se sons mágicos 
e melodias encantadoras, que orientam 
um trilho de aventuras. Por entre o 
arvoredo, as luzes cintilam e desvendam 
um esquilo atrevido, um ouriço 
divertido e um pica-pau simpático, boas 
companhias para conversar, abraçar, 
saltar, brincar e dançar. Uma viagem 
a um mundo encantado, com mimos, 
surpresas e alegrias que despertam 
os sentidos e oferecem momentos 
especiais, para guardar com ternura, 
nas memórias da primeira infância. A 
DançArte e a Ária da Música apresentam, 
uma vez mais, uma criação para a 
primeira infância. A 10.ª produção para 
este público, oferece dança, a música e 
outras artes, num contexto pensado ao 
pormenor, onde a luz, o som, o cenário, 
os adereços e a imagem se interligam e 
criam uma oferta única. 

FICHA ARTÍSTICA 
Conceção artística e espaço cénico  
António Machado, Ricardo Mondim e Sofia Belchior 
Coreografia Sofia Belchior – colaboração dos intérpretes 
Composição musical António Machado 
Adereços e bonecos Ricardo Mondim e Sofia Belchior 
Desenho de luz António Machado e Sofia Belchior 
Figurinos Sofia Belchior e Diana Pais
Design gráfico Utopia Designers 
Design web João Belchior
Fotografia Carlos Teixeira 
Vídeo João Bordeira 
Interpretação DançArte – Companhia residente  
no Cine Teatro S. João, Palmela – Ricardo Mondim  
e Sofia Luz; Ária da Música – António Machado
Apresentação Sofia Belchior 
Participação especial Joana Machado 
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DOMINGOS

FAMÍLIAFAMÍLIA

PicoPiuPicoPiu
DANÇA E MÚSICA PARA BEBÉS DANÇA E MÚSICA PARA BEBÉS 
PELA DANÇARTE/PASSOS E COMPASSOSPELA DANÇARTE/PASSOS E COMPASSOS

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

BILHETE
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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. 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).

ESPETÁCULOS E CINEMA  
PARA A INFÂNCIA 

Crianças (até aos 12 anos): 1,5 € 

Acompanhantes: 2,5 €

BILHETEIRA EM SESIMBRA

Rua João da Luz, 5  
2970-762 Sesimbra

Reservas e Informações:

21 223 40 34 /  
reservas.cineteatro@cm-sesimbra.pt 
www.cm-sesimbra.pt/cineteatro

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

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.

Bilhetes com desconto para crianças, 
jovens e idosos, exceto nos espetáculos/
cinemas direcionados para a infância (Cujos 
preços já estão indicados/tabelados). Pode 
conhecer os descontos na nossa bilheteira 
ou através do número de reservas e 
informações (21 223 40 34).

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 € 

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.

Dias de espetáculo ou cinema às 21 ou 
21.30h: bilheteira encerrada entre as 19  
e as 20h ou entre as 19.30 e as 20.30h, 
respetivamente.
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NORMAS DE UTILIZAÇÃO  
DA SALA DE ESPETÁCULOS
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. Para qualquer 
informação ou urgência contacte 
um assistente de sala.

Bilheteira 
NORMAS, HORÁRIOS E PREÇOS
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ENTRADA

ENTRADA

Escalão A – Espetáculos infantis
Bilhete para menores de 12 anos – 1,50 € 
Bilhete para acompanhantes – 2,50 € 

Escalão B – Projeção de cinema para o público em geral (não infantil)
Bilhete normal – 3,50 €
Bilhete para estudantes e seniores – 2,45 €
Bilhete para crianças até 12 anos – 1,75 €

Escalão F 
Bilhete normal – 10 €
Bilhete para estudantes e seniores – 7 € 
Bilhete para crianças até 12 anos – 5 €

Escalão G 
Bilhete normal – 15 €
Bilhete para estudantes e seniores – 10 €
Bilhete para crianças até 12 anos – 7,50 €

PREÇOS CINETEATRO MUNICIPAL JOÃO MOTA
Reservas e informações:  21 223 40 34 
Reservas Serviço Educativo: 21 228 87 15
Bilheteira: 21 223 40 34 
Rua João da Luz, 5 - 2970-762 Sesimbra
Serviços administrativos: 21 228 87 15 
Av. da Liberdade, 46 - 2970-635 Sesimbra




