
No seguimento da procura pela so-
noridade ideal surge o projeto mu-
sical Ricardo Gordo, uma evolução 
da guitarra portuguesa fora dos am-
bientes de Alfama mas respeitando 
a técnica característica do instru-
mento.

Qui /// 01
///MARÇO/// ///21h00///

CICLO DE CORDAS 

Guitarra Portuguesa

Ricardo Gordo

GUITARRA PORTUGUESA: RICARDO GORDO
GUITARRA: SAMUEL LUPI
BAIXO: JOSÉ SALES
PERCUSSÃO : LUIS NEIVA
VOZ: VALÉRIA 

6,00 EUROS
\\ 

AUDITÓRIO
\\ 

M\6 DURAÇÃO APROX.: 1H20 



6,00 EUROS
\\ 

CAIXA DE PALCO
\\ 

M\16DURAÇÃO APROX.: 1H30 

Sáb /// 03
///MARÇO//////21h00///

Nos últimos três anos, a encena-
dora Luísa Pinto, reuniu histórias 
reais de mulheres que mataram 
os seus filhos. Confrontando-se 
com os inúmeros casos relaciona-
dos com o complexo de Medeia, 
Luísa Pinto decidiu levar à cena 
uma reflexão sobre o Filicídio; 
crime que está longe de ser uma 
abominação exclusiva da antiguida-
de, mas que ocorre na atualidade, 
inundando noticiários e páginas 
de jornal. A encenadora desafiou 
Martas Freitas para escrever um 

texto a partir das referidas histó-
rias. 
O Deserto de Medeia interroga a 
condição de mulheres, que matam 
os filhos, normalmente movidas 
de amor e ódio a um só tempo. Esta 
proposta estabelece um paralelismo 
entre a Medeia de Eurípedes e as 
Medeias de hoje.

Companhia Teatro
Narrativensaio

O Deserto de Medeia 

TEXTO: MARTA FREITAS
ENCENAÇÃO: LUÍSA PINTO
INTERPRETAÇÃO: JOÃO MELO E MARGARIDA CARVALHO
COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO MUSICAL:
PAULO ALEXANDRE JORGE E RUI DAVID
VOZ: RUI DAVID
FOTOGRAFIA: PAULO PIMENTA

Uma coprodução Narrativensaio-AC
e Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão
com o apoio da ACE Famalicão Escola de Artes



Viagem
Tocar é a minha forma de «dia-
logar» com o mundo: aliás, a 
música tem de ser um meio de 
contar histórias, isso é algo que 
fui aprendendo e compreendendo 
ao longo dos anos.
Muito mais do que fazer um CD, 
um registo musical, o importante 
é perguntar que história quere-
mos contar, e tentar contá-la o 
melhor que podemos!
É desta forma que surge mais 
uma viagem, onde cada música, 
cada elemento se dirige a alguém 
que se reconheça neste ambiente 
e nesta paleta de cores e de sons 
tão diversos.

E a realização, o verdadeiro sucesso, 
acontece quando uma composição, 
uma frase que seja, alcança, trans-
forma, «toca» o Outro.
Obrigada aos Mestres que me 
ensinaram o caminho (Carlos 
Paredes, José Lopes e Silva, Maria 
Amélia Abreu e Maria Luisa Anido 
(querida Mimita).
Quando temos a felicidade de 
encontrar professores destes no 
nosso caminho, encontraremos 
sempre o caminho de volta, não 
importa quanto difícil ou sinuosa 
a viagem seja...
Vivo de acordo com o que sou, 
obedecendo ao meu estilo e nada 
mais.

Qui /// 08
///MARÇO/// ///21h00///

CICLO DE CORDAS 

Guitarra Portuguesa

Luisa Amaro

Luisa Amaro

6,00 EUROS
\\ 

AUDITÓRIO
\\ 

M\12 DURAÇÃO APROX.: 1H20 

///18h00///
 Homenagem a Luisa Amaro
 COLOCAÇÃO DE PLACA EVOCATIVA  (foyer)

GUITARRA PORTUGUESA: LUISA AMARO ; CLARINETE : GONÇALO LOPES
PIANO: PAULO SÉRGIO ; GUITARRA CLÁSSICA: HELOISA MONTEIRO
VOZ: LEONOR PADINHA

FOTOGRAFIA: JOAQUIM ARAÚJO



6,00 EUROS
\\ 

AUDITÓRIO
\\ 

M\6DURAÇÃO APROX.: 1H10 

Qui /// 15
///MARÇO//////21h00///

Para Marta Pereira da Costa, foi in-
significante  ser mulher num mun-
do de homens. 
Porque quando, pela primeira 
vez, ouviu o timbre da guitarra e 
experimentou correr as suas mãos 
pelo instrumento extraindo-lhe o 
inimitável trinado, foi tomada por 
uma paixão repentina à qual não 
mais conseguiu escapar. A gui-
tarra tornou-se a partir de então 
uma obsessão na sua vida.
Surge agora a apresentação do 

álbum homónimo “MARTA PEREI-
RA DA COSTA”. Todo ele espelha 
fielmente a sua natureza e perso-
nalidade.
Um disco feito de encontros, de 
partida em busca das pessoas, de 
homenagem àqueles que, saben-
do-o ou não, a ajudaram a che-
gar até aqui. 
Um registo arriscado e fascinante 
na assunção da diferença.

CICLO DE CORDAS 

Guitarra Portuguesa

Marta Pereira da Costa

GUITARRA PORTUGUESA: MARTA PEREIRA DA COSTA
GUITARRA CLÁSSICA: ANTÓNIO PINHO
CONTRABAIXO: NELSON CASCAIS
PIANO E ACORDEÃO: ALEXANDRE DINIZ
PERCUSSÃO: ANDRÉ SOUSA MACHADO

FOTOGRAFIA: RUI AGUIAR E JOAQUIM ARAÚJO 



Quem foi Bamba (c. 643-687/688 
DC)? Qualquer aproximação que 
o busque representar não pode 
ignorar esta maturação milenar 
e transcendental, essa que o fez 
transformar-se possivelmente nou-
tra "coisa" pelo seu devir.
Três atores e um palco vazio. A evo-
cação do mesmo rei, perpassando 
uma paisagem cultural ibérica pelo 
mito revisitado de Bamba (Vamba 
ou Wamba). Mito fundacional, re-
velador da circunstância humana, 
ontem como hoje. 

Um período muito concreto da 
história política peninsular, onde 
o teatro, enquanto arte do espetá-
culo, só pode contribuir para a sua 
universalidade. 

Sáb /// 17
///MARÇO/// ///21h00///

Companhia Teatro
ESTE_Estação Teatral

Bamba, Vamba, Wamba

DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO: NUNO PINO CUSTÓDIO, EM CO-CRIAÇÃO
COM: PEDRO DA SILVA, ROBERTO QUERIDO E TIAGO POIARES
APOIO DRAMATÚRGICO: PEDRO MIGUEL SALVADO

FOTOGRAFIA: MIGUEL PROENÇA

6,00 EUROS
\\ 

CAIXA DE PALCO
\\ 

M\12 DURAÇÃO APROX.: 1H10 



ENTRADA LIVRE (1º CICLO)
(OBRIGATÓRIO LEVANTAR BILHETE)

\\ 

6,00 EUROS
(PÚBLICO EM GERAL)

\\ 

AUDITÓRIO
\\ 

M\6DURAÇÃO APROX.: 50 MINUTOS

Qua /// 21
///MARÇO//////15h00///

Oriana ou o Rapaz de Bronze?
Um Cavaleiro ou o Mar?
Quatro histórias nascidas da memória e escritas 
a tinta de liberdade.
Em comum, uma letra apenas: 
S de Sophia. S de Saudade.

Uma viagem pelas memórias de Sophia de Mello 
Breyner Andresen, onde as palavras ganham vida, 
numa coreografia de magia e simplicidade.

POETAS AO PALCO
Quorum Ballet

Para lá do Mar de Sophia

DIRECÇÃO ARTÍSTICA: DANIEL CARDOSO
COREOGRAFIA: INÊS GODINHO
CONCEITO: INÊS GODINHO, CATARINA CLARO
TEXTOS: INÊS GODINHO, CATARINA CLARO
NARRAÇÃO: CATARINA CLARO
ILUSTRAÇÃO: ESTER GONÇALVES
MÚSICA: LOUIS ARMSTRONG; JELLY ROLL MORTON & HIS RED HOT PEPPERS; 
ALEXANDRE DESPLAT; DANNY ELFMAN; MICHAEL GIACCHINO; MAX RITCHER; 
RUPERT GREGSON-WILLIAMS; JUSTIN HURWITZ; CHRISTOPHE BECK.

DIA MUNDIAL DA POESIA



Azul
O Recital Azul é um momento de 
celebração da obra do imenso com-
positor francês, Claude Debussy.
Em 2018 celebrar-se-ão os 100 
anos sobre a sua morte, e o Trio 
Garrett, juntamente com a atriz He-
lena Silva, decidiu criar um recital-
performance em que à Música de 
Debussy se juntassem as telas de 
Monet, Manet, Seurat, e a poesia de 
Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, 
Charles Baudelaire e Alfred de 
Musset, criando-se uma narrativa 
entre estas três linguagens artísticas. 
Nas palavras do próprio compositor, 

numa carta a Edgar Varèse .
"J´aime eles images presque que 
la musique". (amo as imagens tanto 
como a Música.)
O espetáculo será assim uma via-
gem ao período impressionista das 
artes, tendo como polo centralizador 
três das obras de câmara mais rele-
vantes de Debussy: A Sonata para 
Violino e Piano, a Sonata para 
Violoncelo e Piano e o Trio em Sol 
Maior.

Sex /// 23
///MARÇO/// ///21h00///

POETAS AO PALCO
Recital / Performance

Trio Garrett & Helena Silva

VIOLONCELO: ÂNGELA CARNEIRO
VIOLINO: JOÃO DE ANDRADE
PIANO: MELISSA FONTOURA 
POESIA INTERPRETADA POR HELENA SILVA.

6,00 EUROS
\\ 

CAIXA DE PALCO
\\ 

M\6 DURAÇÃO APROX.: 1H30 



ENTRADA LIVRE  
(INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA - TMB BILHETEIRA)

\\ 

SALA DE ENSAIOS
\\ 

PROFESSORES 1º CICLO E
EDUCADORES DE INFÂNCIA

Sáb /// 24
///MARÇO///

///10h00 às 12h00///

Poesia e expressão dramática

POETAS AO PALCO

Oficina:

Poema Corporal

FORMADORA: ANA LUISA PEREIRA

///14h30 às 17h30///



de Maria Monte

Ter/// 27
///MARÇO///

Máscaras

EXPOSIÇÃO
\\ 

FOYER
\\ 

TMB

(abertura do festival)

Dia Mundial do Teatro



 WORKSHOP
\\ 

FOYER
\\ 

SALA DE ENSAIOS
\\

DOS 9 AOS 11 ANOSINSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA NA BILHETEIRA DO TMB

Sáb/// 27
///MARÇO///

com Maria Monte

Trabalho desenvolvido será à vol-
ta da construção de máscaras, 
numa alusão ao Dia Mundial do 
Teatro, às Máscaras Ibéricas ou às 
Máscaras do Teatro Grego. 
Os espetadores do antigo teatro 
grego não ficavam na expectativa 
de que a máscara fosse levantada 
para que a identidade de alguém 

fosse revelada. 
Tal como acontece com as Másca-
ras Ibéricas, a máscara era apenas o 
objeto através do qual o ator perso-
nificava o seu personagem.

Jogando
com
o Invisível

///10h00 às 13h00///

///14h30 às 17h00///



“Stand Down” não é “Up”, é ou-
tra coisa. São as memórias de um 
homem, as reais e as outras. São 
as lembranças de infância com os 
olhos de agora. São os primeiros 
silêncios, que viriam a falar mais 
alto do que as mais sonoras pala-
vras. Uma viagem no palco entre 
Espanha e Portugal, numa misce-
lânea de sentimentos conduzida 
pelo ator Ángel Fragua. 
Stand Down é um espetáculo 
para rir, sorrir, ficar sério, até cho-
rar, se for o caso. Um espetáculo a 
solo, sem grande recursos cénicos, 
onde a palavra assume especial 
importância, e onde as experiên-

cias pessoais do ator se cruzam 
com as experiências de uma ou-
tra pessoa, que não está em pal-
co. Entre a realidade e a ficção, 
“Stand Down” convida o público 
a deixar-se levar pela dúvida da 
veracidade do que ouve. 
Partindo de dois contos de Félix 
Albo, “Secretos de Familia” e “Un 
Roble en un Cementerio”, Ángel 
mostra-nos neste “Stand Down” 
porque razão morrer de amor 
pode ser só o início de uma estó-
ria. Porque “Stand Down” é a Vida 
ali à espreita e o riso, por vezes, do 
avesso.

Sáb/// 27
///MARÇO/// ///21h00///

Stand Down

UMA CRIAÇÃO DE ÁNGEL FRAGUA A PARTIR DE DOIS CONTOS DE FÉLIX ALBO
COM ENCENAÇÃO DE MARA CORREIA

FOTOGRAFIA: O REVELADOR
DESIGN (CARTAZ): PAULO ARAÚJO

ENTRADA LIVRE 
(OBRIGATÓRIO LEVANTAR BILHETE)
\\ 

CAIXA DE PALCO
\\ 

M\12 DURAÇÃO APROX.: 1H20 


