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Número… Tabela … Estatística…
Pelo Ensaiarte
20 Março | 21h30 | Auditório Municipal de Pinhal Novo
Ensaio Aberto

Público-alvo familiar
Entrada gratuita mediante levantamento de bilhete
Organização Ensaiarte com Câmara Municipal de Palmela

Artimanha convida
Canto Hondo 
Dia 21 Março | 21h30
Auditório Municipal de Pinhal Novo
O Canto Hondo nasce em 2011 resultado de um 
encontro entre uma actriz/cantora e um guitarris-
ta. O projecto parte das músicas mediterrânicas 
aliadas a uma certa portugalidade, para a composi-
ção de um mosaico poético actual, onde uma voz 
feminina se une ao som das cordas da guitarra. A 
esta voz e à guitarra juntamos o ritmo da percus-
são e a criação de diferentes paisagens sonoras.  
Existe neste projecto uma procura de unir o canto 
da terra (oriundo dos países do mediterrâneo), às 
palavras dos poetas contemporâneos e do Al-anda-
luz português, através de canções, paisagens 
sonoras e de pequenas encenações musicais. 
A palavra Canto Hondo traduz o canto intuitivo, 
inquieto e profundo e uma música que nos liga 
a quem escuta...

Voz, adufe, adaptação cénica Tânia Cardoso 
Guitarra e composição Rodrigo Crespo 
Percussão (tambores, ambientes sonoros) João Luís
Entrada €5
Apoio Câmara Municipal de Palmela
Organização ATA – Acção Teatral Artimanha

O problema do corvo
Partículas Elementares – Teatro de Marionetas
22 Março | 16h00 | Centro Cultural de Poceirão
Um espetáculo divertido, intimista e ternurento 
que tem como ponto de partida, velhas caixas de 
madeira, que pouco a pouco foram sendo habita-
das por personagens peculiares...O Rato, a Doni-
nha, a Toupeira, o Senhor Ouriço, que é o Presiden-
te da Assembleia dos Bichos, e entre muitos outros, 
a gralha Julieta e o Corvo Cardoso. Ora o Corvo é 
mentiroso e em Assembleia deliberou-se que todos 
deveriam ajudá-lo a resolver o seu problema...Com 
um trabalho cenográfico sóbrio, interessante e que 
apela à imaginação, “O problema do Corvo” é sem 
dúvida um espetáculo a que vale a pena assistir!

Texto Martinho S.
Interpretação Carlos Silva
Encenação Leonor Bandeira
Sonoplastia dOAM
Marionetas Leonor Bandeira
Cenografia Carlos Silva
Produção Partículas Elementares
Duração 45 min s/ intervalo
M/4
Entrada 1 €
Informações e inscrições 212 336 655 | 935 321 218
Organização Artemrede com Câmara Municipal de Palmela

Revista a Preto e Branco
(Bocas Vermelhas com Talento)
TELA (Teatro Estranhamente Louco e Absurdo)
22 Março | 21h30 | Cineteatro S. João

Entrada valor facultativo 
Apoio Câmara Municipal de Palmela
Organização TELA

Aulas de teatro
4.ªs feiras das 18h00 às 19h00
Casa das Expressões Fantasiarte
Destinatários 6 aos 12 anos
Mensalidade €7,5

Aulas de teatro
4.ªs feiras das 19h00 às 20h30
Casa das Expressões Fantasiarte 
Destinatários a partir dos 12 anos
Mensalidade €10

Informações e Inscrições 916 533 636 | draca.ac@gmail.com
Apoio Câmara Municipal de Palmela
Organização DRACA Associação Cultural

Quem conta um conto 
Acrescenta três pontos… 
Iniciação à Costura  
Segunda e Quarta 5ª feira do mês, das 18h00 às 20h00
Casa das Expressões Fantasiarte
O objectivo será o da partilha de conhecimentos 
não se tratando de um curso de costura formal, 
com formador(a) certificado ou profissional de 
costura, pelo que serão bem vindos todos os que 
já sabendo costurar, ou não, procurem um local 
de partilha de saberes e de ideias, um local 
de convívio em torno nas linhas, dos tecidos, 
das agulhas…e do teatro!
Os participantes devem trazer máquina de costura 
(que pode ser partilhada) assim como os materiais 
básicos para confecção de peças simples (tecido, 
linhas, agulhas, etc.). 
Participação Livre e Gratuita

Organização Grupo de Teatro dos Serviços Sociais e 
Culturais dos Trabalhadores do Município de Palmela 
com Câmara Municipal de Palmela

Modesta Proposta
Cia. De Um Ator Só (Brasil)
8 Março | 21h00 e 9 Março | 17h00
Teatro O Bando
A partir de Jonathan Swift 
Encenação e Interpretação Ramon Aguiar
Supervisão Jan Gomes

Módulo de formação  
– Consciência do Ator em Cena
14, 15 e 16 Março – Dilatação do Tempo Presença
28, 29 e 30 Março – Planos de Expressão
Teatro O Bando

Entroncamento  
23 Março
Teatro O Bando
Resultado final da Linhas de Formação  
da Confraria do Teatro

Adolescentes
ATA – Acção Teatral Artimanha
13 de Março | 21h30
Auditório Municipal de Pinhal Novo
Se acontecer o diálogo entre pais e filhos sobre os 
temas da juventude, a nossa missão será cumprida.

Elenco Inês Ariana, Inês Ribeiro, Malaika Teixeira, Rute Pascoal
Técnico André Santos
Espaço Cénico e Direção Rui Guerreiro
M/12 anos | Entrada livre sujeita a marcação de bilhetes
Apoio Câmara Municipal de Palmela
Organização ATA – Acção Teatral Artimanha

Anjos Caídos
Água Ardente – Produções Teatrais
15  Março | 21h30 | Cineteatro S. João
Um local onde existem anjos, no qual estamos 
imersos e que não vemos, mas que atua sem ser 
visto. Podemos descobri-lo bastando, para isso, que 
acreditemos na sua existência.
Pensamos que os Anjos pertencem possivelmente 
ao mundo infantil e que perdemos a sua compa-
nhia quando superamos a infância, mas não é 
assim…
O teatro, a música e a dança… todos juntos na 
procura de um resultado que seja um pacto de 
criatividade convertida na manifestação de 
emoção.

Encenação e direção de atores Olavo Nóbrega
Texto original Rui Zink
Direção vocal Nuno Batalha
Figurinos Susana Estrela
Coreografia Iolanda Rodrigues
Adereços Susana Estrela
Design gráfico Dinis Carrilho
Maquilhagem Carolina Macedo
Atores Isabel Ganilho | Miguel Assis |  
Tiago Lacerda Pacheco
Bailarinos Camila Fernandes | Ivanoel Tavares |  
Jéssica Cruz | Jéssica Morgado | Joana Silva
M/ 12
Entrada 5€
Apoio Câmara Municipal de Palmela
Organização Água Ardente – Produções Teatrais

Atelier construção de máscaras de papel
Por Pedro Leal
17 a 21 Março | 20h30-23h00
Espaço Contrafacção, Pinhal Novo 
Neste mundo, o Homem criou formas mágicas, 
míticas, ritualistas e lúdicas, escondendo-se 
durante a noite atrás de disfarces a que chamou 
Máscaras. Atravessou o Neolítico formando ciclos 
agrários ou sazonais, domesticando plantas e 
animais, moldando a terra para vasilhame. Para a 
mais perfeita expressão, esse Homem aperfeiçoou 
os caracteres estéticos da máscara, individualizando 
a sua fabricação. Segundo o uso ao qual a máscara 
era utilizada, este estudou o seu impacto no grupo 
social a que pertencia, adaptando-as aos diversos 
aspectos das forças sobrenaturais e demoníacas, 
que julgava descobrir e conhecer. Deste modo criou 
uma variada morfologia entre diversas culturas 
que se multiplicaram. O que o é o Homem senão 
“múltiplas máscaras” com diferentes expressões…

Destinatários aberto aos demais interessados nesta 
técnica de construção (M>12)
Preço 12€
Inscrições piacrl@gmail.com | 936 476 878 | www.piacrl.com
Apoio Câmara Municipal de Palmela
Organização PIA – Projectos de Intervenção Artística, Crl

Workshop de técnica de andas
Por Helena Oliveira
20 a 23 março | Espaço Contrafacção, Pinhal Novo
Estes simples paus de madeira, alumínio ou ferro a 
que chamamos andas, zancas (em espanhol) ou 
stilts (em inglês), foram utilizados como ferramen-
tas de trabalho, que permitiam caminhar por 
zonas pantanosas e passar riachos. Usadas desde 
então por pastores, permitindo-lhes controlar 
melhor os rebanhos, só mais tarde se incorpora-
ram em jogos e folclore de alguns povos, nomeada-
mente em França, na região de landes. Desde 
então, as andas tornaram-se parte da cultura de 
muitos países. Trazidas por saltimbancos estran-
geiros, as andas são utilizadas em quase todo o 
mundo. Hoje em dia, tornaram-se uma excelente 
prática recreativa, sem necessidade de estarem 
ligadas a tarefas concretas, podendo até ser 
considerada dinamizadoras lúdicas.

Horário
20 e 21 de Março – 20h30-22h30 
22 e 23 de Março – 15h00-17h00
Destinatários iniciados técnicas de andas ou com algum 
conhecimento básico (m>16)
Preço 35 €
Inscrições: piacrl@gmail.com | 936 476 878 | www.piacrl.com
Inscrições abertas até ao dia 17 de março
Apoio Câmara Municipal de Palmela
Organização PIA – Projectos de Intervenção Artística, Crl

Zé das Moscas
Pelo Teatro Sem Dono
23 Março | 16h00
Centro Comunitário de Águas de Moura
30 Março | 16h00
SIM – Sociedade de Instrução Musical 
– Quinta do Anjo 
Bzz-bzz O amigo Zé das Moscas anda com 
problemas com as moscas e ninguém o consegue 
ajudar. São uns zumbidos, sacode as moscas e elas 
não deixam de lhe pousar em cima, “passam e 
voltam, desandam e tornam”. Até que…vai ao juiz, 
que lhe passa uma licença para caçar e matar 
moscas. Uma poisa no Senhor Doutor Juiz e…” 
curou-se o Zé das Moscas, mas parece que quem 
ficou a ouvir zumbidos à volta da cabeça foi o tal 
Doutor Juiz”.

Texto António Torrado
Encenação Carla Castro
Interpretação André Santos, Carla Castro, Gonçalo Jorge, 
João Santos, Mariana Sofia, Marisa CalTeira, Tiago Jorge
Criação a apoio ao movimento das “moscas” Tiago Jorge
direcção cena Carla Castro
cenografia e adereços criação colectiva
caracterização e figurinos criação colectiva
pirotecnia Valdemar Fernandes
desenho de luz e sonoplastia Nelson Fernandes
design gráfico Tiago Jorge
Produção executiva Carla Castro, Tiago Jorge
Produção Teatro Sem Dono
M/4
Entrada gratuita
Apoio Câmara Municipal de Palmela e Junta de Freguesia 
de Santo António da Charneca
Organização Teatro Sem Dono

Prometeu
LaFontana Produções Artísticas
27 Março | 21h30
Auditório Municipal de Pinhal Novo
Segundo a mitologia grega, depois de Zeus ter 
criado os seres vivos, coube a Prometeu e seu 
irmão Epimeteu a tarefa de atribuir a cada animal 
variados dons e aptidões naturais; alguns recebe-
ram asas, outros, patas velozes, garras afiadas, 
carapaças de protecção, etc. Quando chegou a vez 
do homem, que deveria ser superior a todos os 
animais, Epimeteu esgotara já todos os recursos. 
Recorre então a seu irmão Prometeu, que rouba o 
fogo dos deuses, assegurando desta feita a 
superioridade dos homens sobre os outros animais. 
Como punição a Prometeu, Zeus ordena a Hefes-
tos que o acorrente para sempre ao cume do 
Monte Cáucaso, onde todos os dias uma águia 
devorava o seu fígado que se regenerava sempre. 
Aos homens também castiga Zeus, criando a 
mortal Pandora e enviando-a como noiva a 
Epimeteu. Juntamente com Pandora, manda uma 
caixa fechada, contendo um segredo que nunca 
deveria ser desvendado. Movida por uma imensa 
curiosidade, Pandora abre a caixa, libertando para 
todo o sempre os males da humanidade.

Encenação e Interpretação Marcelo lafontana
Dramaturgia José Coutinhas
Musical original José Alberto Gomes
Espaço cénico Sílvia Fagundes
Desenho de personagens Luís da Silva
Sistema multimédia Luís Grifu
Direcção técnica Pedro Cardoso
Fotografia de cena J. Pedro Martins
Captação de vídeo Paulo Agra
Coprodução LFA / Casa da Música / Festival de Curtas 
Metragens
Apoio Câmara Municipal de vila do Conde, Universidade 
de évora
Prémio de melhor espectáculo para a infância da XV Feira 
de Teatro de Castilla y León.
Duração 60 min s/ intervalo
M/6 | Entrada gratuita mediante levantamento de bilhete
Organização Artemrede com Câmara Municipal de Palmela


