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I Need Ya
Isaura revela “I Need Ya”, o pri-
meiro single daquele que será o 
seu álbum de estreia, escrito e 
composto por Isaura, e co-produ-
zido pela artista em parceria com 
Kking Kong (‘Agulha no Palheiro’ 
de Carlão, ‘Erro’ de Diogo Piçarra, 
em co-produção com Branko).

“Na maioria das vezes sabemos 
exatamente aquilo de que preci-
samos e insistimos em procurar 
onde sabemos que é garantido 
não encontrarmos; I Need Ya fala 
sobre este ciclo vicioso a que só 

nós podemos ditar o fim. 
É uma saída à noite vazia, bre-
ve, passageira, fútil; como se 
procurássemos ofegantemente 
qualquer coisa, uma sensação ou 
alguém que só vive de dia e que 
não está nem nunca estará ali. 
I Need Ya é o que de nós já viveu 
de amores bêbedos e sem nome; 
é estar entorpecido, é estar ador-
mecido para a vida.”
Isaura

NOITES FRIAS VOZES QUENTES

Isaura

VOZ E PIANO: ISAURA
BAIXO E TECLAS: MIGUEL FERRADOR
BATERIA: GONÇALO ALMEIDA
GUITARRA E TECLAS: JOÃO ABRANTES
FOTOGRAFIA: MARIA RITA



O Grande Embrulho é um espe-
táculo de circo contemporâneo 
que reúne as linguagens de 
clown, dança, música e mani-
pulação de objetos em torno de 
um cónico saco de papel. Numa 
performance visualmente poéti-
ca, o sentido funcional de ‘saco’ 
vai sendo desconstruído à me-
dida que se revelam formas, 
texturas e sons deste objeto or-
gânico, vivo. 

Durante o encontro íntimo entre 
artista e objeto, o público é envol-
vido numa experiência sensorial 
universal que chega a todas as 
idades e culturas.
Um espetáculo interativo com uma 
forte mensagem ecológica ‘em-
brulhada’ em momentos de hu-
mor, surpresa e poesia.
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NOVO - CIRCO

O Grande
Embrulho

CRIAÇÃO: THORSTEN GRÜTJEN
INTERPRETAÇÃO: THORSTEN GRÜTJEN
MÚSICO: GIL ABRANTES
CENOGRAFIA: THORSTEN GRÜTJEN
ADAPTAÇÃO AO ESPAÇO PÚBLICO: 
THORSTEN GRÜTJEN
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Todos nós temos um universo 
mágico que carregamos da nossa 
infância. Inspirados em rituais e 
tradições que remontam ao final 
dos anos 60, fomos buscar inspi-
ração para esta criação, ao fa-
moso Baile dos cinco candeeiros.
Com este trabalho, a companhia 
RADAR 360º, reforça o ato criativo 
contemporâneo no universo das 
artes de rua, apostando numa 
intervenção não convencional, 

com fortes contornos plásticos e 
de características multidisciplina-
res, associado a uma composição 
coreográfica do movimento dos 
corpos no espaço, e da luz como 
cenário visual vivo. 
Candeeiros humanos, autónomos, 
espalhados por pontos estratégi-
cos. Ganham características dos 
espaços que habitam. Acendem, 
apagam, respiram, dançam, inte-
ragem, reagem... 

O Baile 
dos
Candeeiros 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO: RADAR 360º
DIRECÇÃO ARTÍSTICA: ANTÓNIO OLIVEIRA;
INTERPRETAÇÃO: ANTÓNIO OLIVEIRA, FILIPE MOREIRA, 
FLÁVIO RODRIGUES, JULIETA RODRIGUES E TANYA RUIVO
SONOPLASTIA: FERNANDO RODRIGUES
ADEREÇOS E CENOGRAFIA: ANTÓNIO OLIVEIRA, 
EMANUEL SANTOS E PEDRO ESTEVAM 
FIGURINOS: JULIETA RODRIGUES
DIRECÇÃO E COORDENAÇÃO TÉCNICA: ANTONIO OLIVEIRA
FOTOGRAFIA: J.M, GILBERTO FIGUEIREDO, 
DIOGO AZEVEDO, JOAQUIM BAPTISTA



com Manecas Costa & 
Paulo Flores

Paulo Flores é um dos músicos mais 
consagrados de Angola. Após 30 
anos de carreira e inúmeros êxi-
tos reconhecidos mundialmente, 
continua a inovar e reinventar a 
sonoridade tradicional angolana, 
sem nunca esquecer o papel fun-
damental que a música tem na 
politica e na consciência social.
Da mesma forma, na Guiné-Bis-
sau, Manecas Costa defende in-
cansavelmente o Gumbé. 
A música é a arma para mudar a 

imagem do seu país, que atraves-
sa um período de instabilidade. 
Mais do que um concerto, uma 
viagem pela carreira e pela vida 
destes de dois grandes músicos. 
Dois irmãos, duas guitarras que 
contam histórias de vida e ema-
nam a contagiante energia da 
Mãe África.
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Mulheres Móveis é uma viagem do-
cumental e ficcionada pelas histórias e 
memórias das carreteiras, mulheres que 
transportavam os móveis à cabeça no 
concelho de Paredes em tempos que já 
lá vão.
Um espetáculo visual e musical que 
pretende homenagear as mulheres car-
reteiras, partindo dos seus testemunhos 
e do contributo do imaginário do poeta 
italiano Tonino Guerra.

Astro Fingido 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Mulheres Móveis

DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO: FERNANDO MOREIRA
INTERPRETAÇÃO: ÂNGELA MARQUES, FILOMENA GIGANTE,
LUÍSA CALADO E PATRÍCIA QUEIRÓS
MÚSICA: CARLOS ADOLFO
COREOGRAFIA E MOVIMENTO: ANDREA GABILONDO
CENOGRAFIA E ADEREÇOS: ANA PINTO
FIGURINOS: XANA MIRANDA
DESIGNER E OPERAÇÃO DE LUZ:
CLÁUDIA VALENTE
FOTOGRAFIA: ELSA PACHECO

APOIO: DIRECÇÃO GERAL DAS ARTES



Branco
Este novo trabalho da cantora, com 
arranjos do trio composto por Ber-
nardo Couto (guitarra portuguesa),  
Bernardo Moreira (contrabaixo) e 
Luís Figueiredo (piano) é um disco 
pessoal e uma nova página na car-
reira de Cristina.
Segundo a própria, “é o disco em 
que prometo livrar-me de qualquer 
preconceito, juntando realidades que 
se transformam gradualmente num 
novo-normal em que tudo é possível 
e as alternativas se revelam claras, 
nítidas”.
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Cristina Branco

VOZ : CRISTINA BRANCO
GUITARRA PORTUGUESA: BERNARDO COUTO
CONTRABAIXO: BERNARDO MOREIRA 
PIANO: LUÍS FIGUEIREDO

FOTOGRAFIA: JOANA LINDA
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A Sétima Arte é a inspiração para o 
Reino Maravilhoso.
O espetáculo subtitulado “A Magia do 
Cinema” vai levar o público a uma 
viagem, através da dança, ao mundo 
do sonho e fantasia do universo cine-
matográfico.

Reino Maravilhoso 

DIREÇÃO ARTÍSTICA:
CRISTIANA MORAIS (KYAHARA YASMIN)
ORGANIZAÇÃO:
KYAHARA YASMIN, APDV
APOIO:
MUNICÍPIO DE BRAGANÇA

Bilhetes à venda na loja 
XICAGO


