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LEGENDA: GA – Grande Auditório | PA – Pequeno Auditório | SEN – Sala de Ensaios

ABRIL

JUNHO

MAIO

CALENDÁRIO

SÁB |  1 ANDRÉ GAGO E JORGE L. FIGUEIRA (CONVERSA DE BASTIDORES) 21h30|SEN  p. 4
TER | 4 SHORTCUTZ VILA REAL     21h30|  p. 24
QUI   | 6 'PÉ NA TERRA, CABEÇA NO AR'    21h30|GA p. 5
SÁB | 8 'AMADEO'      21h30|PA  p. 24
QUA |12 'DAMAS DA NOITE – UMA FARSA DE ELMANO SANCHO'   21h30|PA  p. 6
SEX |14 'O REI JOÃO' – ESCOLA DO LARGO    21h30|PA  p. 7
SÁB |15 CONCERTO SOLIDÁRIO DE BANDAS DE MÚSICA DE VILA REAL 21h30|GA p. 28
QUI |20 'ANTÍGONA 3 POR 3,5' – COMPANHIA DO CHAPITÔ  15h00/21h30|PA p. 8
SEX |21 'UMA BAILARINA ESPE(TA)CULAR' — COMP. DANÇA MATOSINHOS 14h30/15h30|PA p. 9
SÁB |22 'UMA BAILARINA ESPE(TA)CULAR' — COMP. DANÇA MATOSINHOS 16h00|PA p. 9
 GISELA JOÃO      21h30|GA p. 10
QUI   |27 'EX-TINTA' – RICARDO MINGORANCE    21h30|PA  p. 11
SEX |28 WORKSHOP QUORUM BALLET    18h00|
SÁB |29 'ROMEU & JULIETA' – QUORUM BALLET   21h30|GA p. 12

QUI   |  1 'BENDITA, A BRUXA MÁ' – ONIROS ENSEMBLE   10h30/15h30|PA p. 20
SÁB | 3 ADRIANA CALCANHOTTO     21h30|GA p. 21
TER | 6 SHORTCUTZ VILA REAL     21h30|  p. 24
QUA | 7 'BEING A BODY, HAVING A BODY...' – INTRANZYT CIA.®  21h30|GA p. 22
SEX | 9 'BENDITA, A BRUXA MÁ' – ONIROS ENSEMBLE   21h00|PA p. 20
QUI   |15 'MAL VIVER'       21h30|PA  p. 25
SEX |16 ROCK NORDESTE     p. 23
SÁB |17 ROCK NORDESTE     p. 23
QUA | 21 'MAMMA MIA!      21h30|PA  p. 28
SEX | 23 'MEDEIA – O MITO'      21h30|GA p. 28

TER | 2 SHORTCUTZ VILA REAL     21h30|  p. 24
SÁB | 6 'AS BRUXAS DE SALÉM' – TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO  21h00|GA  p. 13
TER | 9 FILMINHOS INFANTIS: 'AVENTURAS DIVERTIDAS!'  14h30|PA p. 24
 'URSOS NÃO HÁ'      21h30|PA  p. 24
SEX |12 LISA MORGENSTERN     21h30|PA  p. 14
SÁB |13 'A ESTUDANTE E O SR. HENRIQUE' – INÊS CASTEL-BRANCO ET AL. 21h30|GA p. 15
TER |16 'GABRIEL E A MONTANHA'     21h30|PA  p. 25
QUA |17 'A CORDILHEIRA DOS SONHOS'   21h30|PA  p. 25
SÁB |20 TIAGO BETTENCOURT E BANDA DE MÚSICA DA PORTELA 21h30|GA  p. 16
QUI   |25 'SECUNDÁRIA' – PERIPÉCIA TEATRO    15h00/21h30|PA p. 17
SEX |26 'SECUNDÁRIA' – PERIPÉCIA TEATRO    15h00/21h30|PA p. 17
SÁB |27 'MI~MAR' – DANÇARTE E ÁRIA DA MÚSICA   11h00/15h00|  p. 18
 SILVANA ESTRADA      21h30|PA  p. 19
TER |30 WORKSHOP INTRANZYT (horário pós-laboral)     p. 26
QUA |31 WORKSHOPS INTRANZYT (horário pós-laboral)     p. 26
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Cada trimestre na programação do 
Teatro de Vila Real é uma festa das 
artes, pela variedade e a cadência 
das propostas, mas os meses de Abril 
a Junho de 2023 representam um 
período particularmente intenso na 
oferta cultural para a região e o país. 

Nomes consagrados e artistas 
emergentes cruzam-se numa 
agenda que visita clássicos de várias 
épocas e apresenta dramaturgias 
contemporâneas, que junta artistas de 
âmbito nacional a formações locais e 
mesmo a amadores, que traz produções 
de instituições como o TNSJ e trabalhos 
de novos criadores, que acolhe artistas 
portugueses e internacionais, que 
encontra ainda espaço para residências 
artísticas, acções de formação e 
mediação de públicos e grandes 
propostas de cinema.

A alternância de disciplinas artísticas 
permite abordar alguns clássicos através 
de diferentes linguagens e estéticas. A 
tragédia grega, Shakespeare, por duas 
vezes, ou Arthur Miller, representam 
momentos fortes do teatro e da dança 
no programa. Mas não são menos 
relevantes criações originais, a partir 
de residências artísticas, como “Pé na 
Terra, Cabeça no Ar”, que junta mais 

de duas dezenas de vila-realenses em 
palco sob direcção de Mafalda Saloio, 
“Secundária”, da Peripécia, ou “Being a 
Body, Having à Body  – Thematic Touch”, 
co-produção com a companhia de dança 
Intranzyt Cia.®.

Vale a pena destacar, além de Adriana 
Calcanhotto, duas outras artistas 
internacionais, a mexicana Silvana 
Estrada, recentemente vencedora de 
um Grammy para melhor artista latina e 
que está a ganhar uma forte projecção 
mundial, e Lisa Morgenstern, alemã 
que o Teatro de Vila Real convidou 
para compor uma música inspirada em 
paisagens da região.

Como sempre, o serviço educativo 
propõe formações e espectáculos para 
vários escalões etários, incluindo bébés, 
e tem ainda a novidade de um curso de 
história da arte contemporânea.

Em Março e Abril realiza-se a 18.ª 
edição do Vinte e Sete – Festival de 
Teatro e, para comemorar o Dia Mundial 
da Dança, o Quorum Ballet revisita o 
clássico “Romeu & Julieta”.

Explore a agenda e desfrute de um 
programa que certamente deixará 
marcas.

Abril, Maio e Junho | 2023

UMA INTENSA CELEBRAÇÃO DAS ARTES
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No âmbito do projecto de programação em rede Palavras 
Cruzadas*, o Teatro de Vila Real encomendou a André 
Gago e Jorge Louraço Figueira textos originais para 
espectáculos de inspiração regional, criados a partir 
de residências artísticas in situ. Os espectáculos foram 
apresentados em Vila Real e Bragança no Verão de 2021.
Como extensão do projecto, foram feitas gravações áudio 
das criações artísticas e impressos os respectivos libretos. 
Esta Conversa de Bastidores é ocasião para 
apresentação pública desses trabalhos e para conhecer 
melhor os autores dos textos e os processos de criação.

A sessão conta ainda com a participação de Nuno 
Trocado, compositor de “Umbral”, e Edmundo Pires, 
director musical de “Marandicui”.

ANDRÉ GAGO, actor, escritor, compositor 
e intérprete, vem desde 2004 criando 
e participando em espectáculos em que 
a poesia e a música se interpelam, com 
destaque para “A Flor do Lácio”, “Beat 
Hotel”, “No Precipício Era o Verbo” e, mais 
recentemente, “Canções para Poetas”. 
Colabora com a Lisbon Poetry Orchestra. 
Adaptou ou traduziu para teatro autores 
como Jorge de Sena, Aquilino Ribeiro, 
Jean Anouilh, Shakespeare ou Tabucchi. 
Actuou de forma mais pontual, no cinema, 
destacando-se “Solo de Violino”, de 
Monique Rutler, e “100 Eyes”, de Thijs 
Bayens. Colecciona máscaras portuguesas. 
Com “O Circo da Lua” recebe o prémio 
Revelação da APE e cria o espectáculo 
de novo-circo “Lua!”. Em 2010 publica 
“Rio Homem”, finalista do prémio Leya e 
Prémio PEN Clube para Primeiro Romance. 

Escreveu “Marandicui”, para música de Álvaro Escalona.

JORGE LOURAÇO FIGUEIRA (Nazaré, 1973) escreveu as 
peças “As Sete Vidas da Argila”, “À Espera de Beckett 
ou quaquaquaqua”, “Cassandra de Balaclava”, “Xmas 
qd Kiseres” e “O Espantalho Teso”, entre outras. Foi 
coordenador da Pós-Graduação em Dramaturgia da 
ESMAE, Porto; crítico de teatro do jornal Público; e 
dramaturgo residente no Teatrão, Coimbra.

A conversa será moderada por CARLA CARVALHO, 
jornalista na área da cultura, Mestre em Estudos de 
Arte, pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto, prestes a terminar a licenciatura em Ciências da 
Comunicação, na Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, e espectadora de quase tudo.

SÁB
ABR1 21h30

SALA DE ENSAIOS
M12 / 90 MIN / GRATUITO

André Gago
e Jorge Louraço
Figueira
Moderação: Carla Carvalho

Apresentação dos libretos e CDs
de “Marandicui” e “Umbral”
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QUI
ABR6 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M12 / 60 MIN / 4€/3€/

MULTIDISCIPLINAR

“Pé na Terra, Cabeça no Ar” é um projecto de teatro-
dança com a comunidade que fala da vontade de saltar, 
de voar, de tornar leve o corpo, de procurar o sonho. Um 
encontro entre terra e céu. Trabalhar a terra a dançar, a 
força da comunidade, a destreza dos passos de dança, 
os encontros e desencontros, a rudeza do árido. Uma 
viagem pelas histórias de uma terra onde é preciso 
caminhar, saltar, correr, cantar, rezar, resitir, lutar para  
fazer caminho.
A memória do folclore acompanha o trabalho criativo.  
Como reinventamos  as nossas danças a partir de 
memórias que temos? Danças com pés esquerdos, 
arritmas, inventadas, movimentos fortes mesmo quando 
dizemos que não sabemos dançar. Quando dançamos em 
conjunto é mais facil saltar para apanhar os sonhos. 

Concepção e direcção artística: Mafalda Saloio
Intérpretes (lista provisória): Ada Falcato Cardoso, 
Adalgisa Videira, Ana Amélia Ferreira, Ana Paula 
Gomes, Ana Paula Rodrigues, Anísia Lourenço, 
António Pedro Dias de Barros, Elodie Teixeira, 
Francisca Pires Claro e Ribeiro da Costa, Goreti 
Miranda, Inês Ferreira, Lília Macieirinha, Luís 

Calheiros Pereira, Luísa Costa, Luís Costa, Manuela 
Domingues, Maria Madalena da Silva Rodrigues, Maria 
João Pádua, Maribela Barbeiro, Marília de Jesus 
Pinto, Miguel Andrade, Paula Monteiro, Rosa Marcelina 
Monteiro, Rui Alves, Sandra Sousa, Susana Cruz, Teresa 
Pádua e Vítor Barbosa
Direcção musical e composição de alguns temas: Carlos 
Pinto Pereira
Composição de alguns temas musicais: Fernando Lopes
Músicos: Vítor Hugo Ribeiro e outros a definir
Participação de elementos da Banda de Música de Mateus
Espaço Cénico: Mafalda Saloio, Pedro Fonseca, Pedro 
Santiago Cal
Desenho de luz: Pedro Fonseca
Coordenação técnica: Pedro Fonseca
Produção: Mafalda Saloio, Carlos Chaves – Teatro Vila Real
Agradecimentos: Sérgio Pereira, do Rancho Folclórico e 
Etnográfico Ceifeiras da Fanadia 

Projecto original criado em 2014 em residência artística 
de Mafalda Saloio no CCC – Centro Cultural e de 
Congressos de Caldas da Rainha com o Rancho Folclórico 
e Etnográfico Ceifeiras da Fanadia.

Um projecto de teatro-dança 
com a comunidade de Vila Real, a 
partir da memória do folclore

Pé na Terra, 
Cabeça no Ar
Criação de MAFALDA SALOIO
Co-produção: Teatro Vila Real
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QUA
ABR12 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M16 / 60 MIN / 4€/3€/

TEATRO

©
 D

R

Elmano Sancho evoca a conflituosa reviravolta de 
expectativas em torno do seu nascimento para levantar 
o véu de “Damas da Noite”: os pais esperavam uma 
menina, de nome já destinado, Cléopâtre, mas nasceu 
um menino. O encenador pretende assim dar vida a esse 
outro desejado de si mesmo, como se este fosse uma 
espécie de duplo e existisse numa realidade paralela 
que “Damas da Noite” encena. Para erguer essa figura 
ficcionada chamada Cléopâtre, Elmano Sancho imergiu 
no mundo fascinante e provocador do transformismo. 
Os artistas transformistas “vestem a pele de um 
outro, tentam ser um outro”. São “flores que abrem 

de noite”, intérpretes de uma transformação “pautada 
pela transgressão, o desconforto, a ambiguidade, a 
brutalidade dos corpos e a violência das emoções”. 
Através dessa interpretação paradoxal da diferença, 
“Damas da Noite” explora a presença ou ausência de 
fronteiras entre realidade e ficção, ator e personagem, 
homem e mulher, teatro e performance, tragédia e 
comédia, original e cópia, interior e exterior, dia e noite. 
Nesse jogo de relações, aposta-se a identidade como 
matéria fluida, “rimbaudiana”, revelando o outro que 
somos, o estrangeiro que albergamos.

Interpretação: Elmano Sancho, Dennis Correia aka Lexa 
Black, Pedro Simões aka Filha da Mãe, Marie Carré (em 
vídeo)
Espaço cénico: Samantha Silva
Desenho de luz: Alexandre Coelho
Assistência de encenação: Paulo Lage
Produção executiva: Nuno Pratas
Co-produção: Casa das Artes de Famalicão, 
Culturproject, Loup Solitaire, Teatro Nacional D. Maria II, 
Teatro Nacional São João
Apoio à criação e internacionalização: Direção-Geral 
das Artes
Parceiro Institucional: República Portuguesa/Ministério 
da Cultura
Apoio: Deixa o Amor Passar

Damas
da Noite
Uma farsa de
Elmano Sancho
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CO-PRODUÇÃO

SEX
ABR14 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 120 MIN / 4€/3€/

TEATRO
©

 ©
T

U
N

A
/T

N
S

J

“O Rei João”, de William Shakespeare, é uma 
das peças menos representadas do autor. Marcos 
Barbosa retira-a desse silêncio numa encenação 
que conta com dramaturgia de Jacinto Lucas 
Pires. Escrita entre 1594-96 e publicada 
no “Primeiro Folio” (1623), é uma peça histórica, 
género que permite ao público aceder à experiência 
do passado como impulso para pensar o presente. 
A dramatização do turbulento reinado de João 
(entre 1199-1216), com as vicissitudes da guerra 
entre França e Inglaterra como nó central, levanta 
um conjunto de questões que avaliam o “estado 

da nação”, ontem como hoje. O que é este espaço 
a que chamamos Europa? Como recuperamos os 
valores deste lugar simbólico? Como redefinimos a 
representatividade do povo? Como nos posicionamos 
perante a nova realidade migratória? Como nos 
relacionamos com os novos conceitos de identidade e 
de nação? Quem assume o vazio do poder espiritual? 
Quais são os mecanismos da luta de poderes?

Tradução: Nuno Pinto Ribeiro (edição Relógio D’Água)
Dramaturgia: Jacinto Lucas Pires
Cenografia e figurinos: Sara Amado
Desenho de luz: Pedro Vieira de Carvalho
Produção executiva: Raquel Silva
Interpretação: Luciano Amarelo, Pedro Fontes, 
Pedro Moldão, Marcos Barbosa
Música: Silas Ferreira
Co-produção: Admirável Reino - Escola do Largo, 
Teatro de Vila Real, Teatro Nacional São João e 
Município de Ponte de Sor

O Rei João
de William Shakespeare
encenação Marcos Barbosa

ADMIRÁVEL REINO
– ESCOLA DO LARGO

Participação de pessoas da 
comunidade local no Coro 
Grego do espectáculo
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Que raio de sol atravessa Tebas 
Esperem pela sombra 
O destino final dos descendentes de Édipo 
Antígona 3 por três e meio 
Quanto sangue cabe num quadrado 

Após a morte de Édipo, a regência de Tebas foi dividida 
entre os seus dois filhos, Etéocles e Polinices, que 
acordaram alternar o poder por períodos iguais. No final 
do primeiro período, Polinices vem tomar o seu lugar 

e é impedido por Etéocles. Junta-se ao rei de Argos 
iniciando uma guerra com o seu irmão, da qual resulta a 
morte de ambos.

Transformar a tragédia em comédia, valorizando-a 
pelo seu poder de questionar todos os aspectos da 
realidade física e social, tem sido uma das premissas da 
Companhia do Chapitô. Destruir, transformar e reciclar 
tragédias tem sido uma das práticas da Companhia do 
Chapitô. Encontrar um olhar diferente sobre os textos, 
recriando-os e contando as histórias de uma forma clara 
e original. O trabalho do actor é sempre privilegiado, o 
actor transforma-se em som, ambiente, cenário. Três 
actores são toda uma nação, um reino.

Criação colectiva da Companhia do Chapitô 
Encenação: José C. Garcia e Cláudia Nóvoa
Com: Pedro Diogo, Susana Nunes e Tiago Viegas
Direcção de produção: Tânia Melo Rodrigues 
Ambiente sonoro: A Cadeira d’Avó 
Figurinos: Glória Mendes
Desenho de luz: José C. Garcia e Bruno Boaro

Antígona
- 3 por 3,5
COMPANHIA DO CHAPITÔ

QUI
ABR20 15h00 / 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M16 / 60 MIN / 4€/3€/

TEATRO

15h00:
Sessão Para Escolas
(ensino secundário)
Entrada gratuita
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«As bailarinas foram crianças. Cresceram para a 
dança obrigando o corpo e a cabeça a caberem 
dentro de um certo molde. O que é que se perde ou 
se alcança quando se realiza um sonho de dança? 
Perguntando-se quem sonha a criança que dança, 
uma bailarina encontra, pela dança, a criança 
contando como foi sonhada». Regina Guimarães

Criada para o pequeno público e suas famílias, 
“Uma Bailarina Espe(ta)cular” é uma peça 
artística multidisciplinar que cruza teatro, dança 
e arquitectura, que estreou em 2017 no Teatro 
Municipal de Matosinhos Constantino Nery, e desde 
então tem viajado pelo território português. Dirigida 
por Manuel Tur para o texto de Regina Guimarães, 
a peça apresenta o diálogo entre a bailarina já na 
meia-idade, representada pela voz de Sara Pinto 
Pereira, a bailarina no auge de carreira, representada 
pela bailarina Sara Silva e o seu retorno à menina-
criança quando se relaciona com a caixa, criada pelo 
colectivo Moradavaga.

O espectáculo desenvolve-se em 
torno da ideia de uma bailarina, 
Anita, que tem uma dificuldade 
de compreensão. Para a apoiar na 
sua dificuldade, o seu avô decide 
construir-lhe uma mala-caixa-
brinquedo, que a acompanha 
toda a sua vida. A relação que 
estabelece com a caixa transforma-
se numa relação de dependência 
da qual não se consegue libertar. A 
persistência com que a bailarina, 
incessantemente, tenta ultrapassar 
a sua dificuldade em se afastar da 
caixa ou em memorizar a direita e a 

esquerda acabam por funcionar como uma estratégia 
de sensibilizar os espectadores, para a importância 
da persistência e capacidade de resiliência, como 
características essenciais no ultrapassar das 
dificuldades e na resolução de problemas.
                                      
Direcção: Manuel Tur
Texto: Regina Guimarães
Interpretação: Sara Silva
Cenografia: Moradavaga
Voz: Sara Pinto Pereira
Apoio à criação: Diana Amaral
Design de Luz: Joaquim Madaíl
Fotografia: Luís Tobias, Pedro Cavaco Leitão
Design: Ângela Metelo
Assistência de Produção: Filipa Silva
Co-produção: Companhia de Dança de Matosinhos e 
Câmara Municipal de Matosinhos/Teatro Municipal 
de Matosinhos Constantino Nery
Apoios: BlueBook, Clínica Dr. António Sérgio, 
Papagaio Loiro, Pé d’Arroz, SetePés, Teatro do Bairro 

21/         /22/16h00/ABR/

Uma bailarina 
espe(ta)cular
COMPANHIA DE DANÇA
DE MATOSINHOS

DANÇA
14h30
15h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M3 / 20 MIN / 3€/
ESCOLAS: GRATUITO
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SÁB
ABR22 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M12 / 70 MIN / 15€ (PREÇO ÚNICO)

MÚSICA
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Gisela 
João

Com uma voz e um timbre absolutamente singulares, Gisela João é uma 
figura central e uma das mais importantes intérpretes da história da música 
portuguesa. Na primavera de 2021, editou o seu terceiro álbum “AuRora”, o 
seu registo mais pessoal e intimista, onde pela primeira vez revelou os seus 
dotes de letrista e compositora.
Com quatro remisturas de temas de “AuRora”, Gisela João continua a 
declarar o seu amor às pistas de dança, uma paixão antiga e diversas vezes 
mencionada em entrevistas, em que assume ter crescido entre as festas de 
música electrónica e o fado tradicional.
Miguel Esteves Cardoso disse: “Amália Rodrigues foi a grande fadista do 
século XX. (...) Sei e sinto, com a mesma força, que Gisela João é a grande 
fadista do século XXI.” E quem somos nós para o negar?

CO-PRODUÇÃO:
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Ex-Tinta
RICARDO MINGORANCE

QUI
ABR2721h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 50 MIN (APROX.) / 4€/3€/

TEATRO
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Adão é um advogado divorciado, pai de dois filhos que vive distante 
da família e sozinho, cuja casa é também local de trabalho. Num dia 
que parecia ser comum, sente o início de um tremor de terra, seguido 
por estrondos e imediatamente esconde-se no bunker de sua casa.
Após três meses confinado, sai do bunker e depara-se com paisagens 
cheias de fumo, poeira, céu cinzento, escombros e sem vestígios de 
vida, cenário que o leva a constatar: “houve um ataque nuclear!”
Durante dias, caminha a esmo na tentativa de encontrar a sua família 
e, já a perder as esperanças, encontra uma flor e uma câmara digital 
no meio dos escombros. Liga a câmara e desabafa sobre a sua vida e o 
seu passado, num diálogo com um futuro incerto.

Guião e Interpretação: Ricardo Mingorance
Encenação: Ángel Fragua 
Arranjos e interpretação musical: Edmundo Pires
Desenho de Luz: Pedro Pires Cabral
Produção e Comunicação: Inquieta - Agência Criativa 
Co-produção: Teatro de Vila Real
Apoio: Direcção Regional de Cultura do Norte
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SÁB
ABR29 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M6 / 110 MIN. (C/ INT.) / ENTRADA GRATUITA

DANÇA

©
 D

R

DIA MUNDIAL DA DANÇA

«Esta produção nasce do desejo de continuar a trabalhar 
os grandes clássicos, dando seguimento ao trabalho 
desenvolvido com “Lago dos Cisnes” e “Sagração da 
Primavera”, de Daniel Cardoso, relacionando-os com 
a vida e a sociedade de hoje. O coreógrafo assumiu o 
desafio de apresentar uma nova 
criação inspirada em “Romeu e 
Julieta”, de William Shakespeare.
A versão de “Romeu e Julieta” 
aqui apresentada leva-nos ao 
mundo do amor romântico, 
amor este que nada ou ninguém 
pode destruir. Um amor que 
é cego, um tipo de amor tão 
forte que nem pela morte 
poderá ser vencido. Poderá esta 
história ser transposta para 
a atualidade, numa época em 
que egocentrismo, egoísmo e 
autoindulgência são um dos focos 
principais nas nossas vidas?
Sendo uma peça com a qual as 
pessoas se relacionam, “Romeu 
e Julieta” é reconhecida pela 

maioria das culturas como a maior história de amor.
A coreografia de Daniel Cardoso, ao lado da música de 
Sergei Prokofiev, visa questionar o público sobre o que 
temos de mais precioso nas nossas vidas e que muitas 
vezes esquecemos… o amor.»

Direcção artística, coreografia e 
conceito: Daniel Cardoso
Assistente de direcção e ensaiador:
Rui Reis Lopes
Apoio à dramaturgia: Ana Lázaro
Bailarinos: Abel Rojo, Inês Godinho, 
Isadora Miragaia, John Hackett, 
Margarida Carvalho, Mariana Matos, 
Pedro Alves e Upock Qauqavan
Cenografia: Daniel Cardoso e Hugo 
Franco Matos
Figurinos: Maria Monte
Desenho de luz: Daniel Cardoso
Equipa técnica: David Vaquinhas
Produção: Raquel Vieira de Almeida
Relações-públicas: Maria Dolores do 
Espírito Santo
Direcção Financeira: Cristina Bernardino

Romeu & Julieta
QUORUM BALLET

WORKSHOP
SEX/28 | 18h00
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As Bruxas
de Salém
de Arthur Miller
encenação Nuno Cardoso

TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO 

SÁB
MAI6 21h00

GRANDE AUDITÓRIO
M12 / 150 MIN / 7€/5€/

TEATRO

“As Bruxas de Salém (The Crucible) foi um acto de 
desespero.” Palavras do dramaturgo Arthur Miller sobre 
a génese desta peça, baseada em factos históricos. Em 
1692, na pequena comunidade americana de Salém, 
mulheres e homens são perseguidos e julgados por 
bruxaria. O rumor e a mentira incandescem e ninguém 
parece a salvo da acusação ou da vingança. Estreada em 
1953, As Bruxas de Salém foi pensada como um paralelo 
às trevas do macarthismo que corroíam o coração da 
América consumida pela febre anticomunista, que também 
vitimou Miller. Do seu epicentro – um fascínio primevo pela 
paranoia, que sacrifica indivíduos na sua fúria colectiva 
– ressoam hoje múltiplos ecos. É com ela que Nuno 
Cardoso prossegue a inquirição dos alicerces da vida em 
comunidade, num outro ensaio sobre a cegueira do homem 
social. De novo Miller: “Por debaixo das questões sobre 
justiça, a peça desenterra um caldo letal de sexualidade 
ilícita, medo do sobrenatural e manipulação política.”

Encenação: Nuno Cardoso
Tradução: Fernando Villas-Boas
Cenografia: F. Ribeiro
Música e desenho de som: João Oliveira 
Desenho de luz: Nuno Meira
Vídeo: Luís Porto
Movimento: Roldy Harrys
Figurinos: TNSJ
Assistência de encenação: Pedro Nunes
Elenco: Ana Brandão, Carolina Amaral, Joana Carvalho, 
Jorge Mota, Lisa Reis, Mário Santos, Nuno Nunes, Paulo 
Freixinho, Patrícia Queirós, Pedro Frias, Sérgio Sá Cunha
Produção: Teatro Nacional São João
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SEX
MAI12 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M6 / 60 MIN / 5€/3,5€/

MÚSICA

Lisa Morgenstern
ALEMANHA

©
 D

R

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

Lisa Morgenstern é uma compositora, cantora, pianista 
e amante de sintetizadores vintage baseada em 
Berlim. A atenção da crítica e do público chegou com 
o disco “Chameleon”, editado em 2019 e produzido 
por Sebastian Plano. Depois vieram as digressões 
com Ólafur Arnalds e Max Cooper, ou festivais como o 
Iceland Airwaves e Reeperbahn Festival. Em 2021 foi 
convidada para co-compor a banda sonora da série da 
Netflix “A Imperatriz”, que criou outras oportunidades de 
colaborações musicais com Casper, Balmorhea ou Aukai. 
«As pessoas dizem-me frequentemente que a minha 
música descreve paisagens e pequenas histórias, e 

muitas vezes é mesmo essa a minha intenção. É uma 
abordagem romântica, embora numa forma mais 
moderna. Estou ansiosa pela oportunidade de conhecer 
a região do Douro e principalmente de captar as minhas 
impressões do Parque do Alvão numa nova peça musical, 
mas também de remodelar peças existentes sob uma 
nova luz durante a minha residência no Teatro Vila Real.» 
Lisa Morgenstern

Lisa Morgenstern: voz, piano, teclados, electrónica 
Miguel Murrieta Vásquez: som

Desafiámos Lisa 
Morgenstern a 
compor um tema 
inspirado nas 
paisagens da 
região durante uma 
residência artística 
prévia ao concerto no 
Teatro de Vila Real.
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SÁB
MAI13 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M12 / 90 MIN / 13€ (PREÇO ÚNICO)

TEATRO
COMÉDIA

A Estudante e
o Sr. Henrique

©
 D

R

ALDO LIMA
INÊS CASTEL-BRANCO 
INÊS SÁ FRIAS
JOSÉ PEDRO GOMES

O Sr. Henrique é um septuagenário mal-humorado que vive 
sozinho no seu apartamento em Lisboa. Paulo, seu único filho, 
preocupado com o isolamento do pai, convence-o a alugar um 
quarto a uma estudante. Constança é bela, de recursos escassos 
e está completamente perdida. O Sr. Henrique vai usá-la para 
pôr em prática um estranho plano que acabará por provocar o 
caos no seio da família. Uma comédia enternecedora sobre a 
fragilidade dos laços familiares, a bagagem que carregamos e os 
compromissos que fazemos com a nossa consciência para lidar 
com a distância que separa os nossos sonhos da vida que vai 
acontecendo. 

Texto: Ivan Calbérac 
Encenação: Ricardo Neves-Neves 
Tradução: Ana Sampaio 
Cenário: Stéphane Alberto 
Figurinos: Dino Alves
Música: Noiserv 
Desenho de luz: Luís Duarte 
Assistente encenação: Diana Vaz 
Produção: Força de Produção



16  

SÁB
MAI20 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M7 / 75 MIN / 12€/9€/

MÚSICA

Tiago Bettencourt
+ Banda de Música da Portela
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O ano de 2023 será de celebração para Tiago 
Bettencourt – são 20 anos de carreira que tiveram 
início com “Esquissos”, o primeiro álbum dos Toranja, 
editado em março de 2003.
Por entre edições especiais, marcos e datas 
comemorativas, concertos únicos e irrepetíveis, é 
inegável que 2023 será marcado com concertos do 
artista pelo país com orquestras e bandas filarmónicas. 
Não será uma, mas as várias que compõem o 
rico tecido cultural que são estas associações de 
músicos que, tal como Tiago Bettencourt, nutrem um 
verdadeiro amor à música.
 
Aqui fica o testemunho do artista: 
A ideia talvez tenha ganho mais forma depois de 
um bonito concerto onde participei em 2022 com 
a Banda Filarmónica de Paços de Ferreira. Foi, 
surpreendentemente, o primeiro concerto que dei 

com uma Banda Filarmónica, feita de músicos tanto 
amadores como profissionais, e onde dei de caras com 
o papel social e educativo que esta tradição tem. (…) 
as Bandas Filarmónicas são um tesouro cultural do 
nosso país e uma ponte preciosa para jovens e adultos 
iniciarem ou manterem o contacto com a música e 
toda a riqueza que ela transporta. (…) A missão desta 
digressão será então a de, através destes concertos e 
sua consequente comunicação, dar mais visibilidade 
e enaltecer o papel das Bandas Filarmónicas em todo 
o território. (…) Volto assim à estrada, em ano de 
celebração de 20 anos de carreira, para este desafio 
em jeito de retribuição. Quero conhecer estes músicos 
de todas as idades, amadores e profissionais, estas 
nossas bandas espalhadas por todo o país, perceber as 
suas histórias e construir um concerto único de cada 
vez. Espero que se juntem a nós pelo caminho.
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15h00 e 21h30 / PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 70 MIN / 5€/3,5€/TEATRO 25/26/MAI/

O tema central é a adolescência. Dentro deste imenso 
universo afloram seguramente as questões de género, 
o bullying e a eco-ansiedade como assuntos chave. 
Esta é uma proposta artística que integra no processo 
criativo alunos da Escola Secundária Camilo Castelo 
Branco (Vila Real).

Uma publicação partilhada nas redes sociais de 
pessoas LGBTI+ questiona: “A diferença de géneros 
não deveria ser entrave de viver, a orientação sexual 
de alguém não deveria continuar a ser um incómodo 
para quem não está no corpo de quem é homossexual, 
bissexual ou seja o que for! Até quando estes temas 
não vão ser alvo de abordagem nas escolas?”

Aceitando esta pergunta como provocação, 
respondemos com uma criação teatral concebida e 
realizada em cumplicidade com adolescentes para 
ouvir na primeira pessoa o que pensam e o que têm 
para nos transmitir.
Recorde-se ainda que um estudo da Fundação 
Francisco Manuel dos Santos, publicado em Novembro 
de 2021, dava conta que 23% dos jovens já tiveram 
pensamentos ou actos suicidas e que 26% toma ou já 
tomou antidepressivos.

Criação: Élio Ferreira, Filipe Moreira, José Carlos 
Garcia, Noelia Domínguez e Sérgio Agostinho
Dramaturgia e direcção: José Carlos Garcia
Interpretação: Filipe Moreira, Noelia Domínguez, 
Sérgio Agostinho e Tiago Santos (música ao vivo)
Figurinos: Cláudia Ribeiro
Execução de espaço cénico: André Rodrigues
Design gráfico e ilustração: Alexandra Teixeira
Iluminação e som: Nuno Tomás
Produção executiva: Sara Casal

Secundária*

PERIPÉCIA TEATRO

15h00:
SESSÃO PARA ESCOLAS
(3.º ciclo e ensino secundário)
Entrada gratuita

CO-PRODUÇÃO

E S T R E I A

* Título provisório.
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SÁB
MAI27 11h00

e 15h00 
45 MIN / 3€/

DANÇA
MÚSICA

Pé ante pé, é no MAR que mergulhamos em busca de 
mimos, de surpresas e de seres luminosos.  
Ao som de doces melodias, mimamos os Dragões 
marinhos, abraçamos o Polvo, conversamos com os 
Peixes, brincamos com a Baleia e dançamos com o 
Caranguejo. 
Orientados pela luz do farol, emergimos felizes e 
divertidos depois de muitas aventuras aquáticas. 
Repleto de surpresas e em constante transformação, 
“Mi~Mar” convida-nos a ver, ouvir, sentir e fazer novos 
amigos. 

“Mi~Mar – dança e música para bebés” é um espectáculo 
que oferece a dança, a música e outras artes, num 
contexto pensado ao pormenor, onde a luz, o som, o 

cenário e a imagem se interligam e criam 
uma oferta única. 
Os intérpretes partilham o espaço com os 
bebés e os amigos que os acompanham, 
apelando à partilha e interacção. Pretende-
se assim criar novos públicos, desde tenra 
idade, e estabelecer também hábitos 
culturais para toda a família.

Concepção artística e espaço cénico: 
António Machado, Ricardo Mondim e Sofia 
Belchior 

Coreografia: Sofia Belchior (com 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
Interpretação: DançArte – Companhia residente no Cine 
Teatro S. João, Palmela – Ricardo Mondim e Sofia Luz, 
Ária da Música – António Machado
Apresentação: Sofia Belchior e Joana Machado  
Produção: Passos e Compassos
Apoios: Câmara Municipal de Palmela, República de 
Portugal | Cultura e DGArtes – Direção-Geral das Artes

Mi~Mar
Dança e música para bebés
DANÇARTE E ÁRIA DA MÚSICA
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Silvana Estrada, uma das novas estrelas da música global, 
regressa a Portugal em Maio.
A artista mexicana já se estava a tornar a cada semana 
que passava um caso sério de sucesso internacional, 
mesmo ainda antes da saída do seu disco de estreia 
“Marchita” (2022), antecedido pelo EP “Primeras 
Canciones” (2018), mas o facto de ter ganhado o Grammy 
Latino de Artista Revelação fez com que ainda mais 
imprensa e público olhassem para a sua música.

“Marchita”, o primeiro álbum de Silvana 
Estrada, colheu as melhores críticas 
na imprensa especializada um pouco 
por todo o mundo (Portugal não foi 
exceção).

A cantautora mexicana de 26 anos de idade desde cedo 
decidiu que aquilo que queria fazer na sua vida era 
música: cursou jazz na Universidad Veracruzana (México) 
e viveu em Nova Iorque por uns tempos (onde colaborou 
em discos do músico Charlie Hunter, por exemplo). 
Decide então regressar ao seu país natal, neste caso, à 
cidade do México.

Desde 2017 que tem cruzado 
fronteiras, não apenas no 

continente americano mas 
também na Europa e em 

países como Espanha, Itália, 
Países Baixos, Reino 

Unido, etc.
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Silvana Estrada
MÉXICO

SÁB
MAI2721h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M6 / 70 MIN / 12€ (PREÇO ÚNICO)

MÚSICA

Grammy 
Latino  
Artista 
Revelação
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Bendita, a Bruxa Má
Texto: João Negreiros | Música: Fernando C. Lapa

ONIROS ENSEMBLE

TEATRO
MÚSICA

PEQUENO AUDITÓRIO
M3 / 45 MIN / 3€/
ESCOLAS: GRATUITO

1/    /9/21h00/JUN/10h30
15h00

Público escolar:
1.º 2.º e 3.os ciclos

“Bendita, a Bruxa Má” é um espectáculo que caminha 
entre o sorriso e a poesia. É a história de uma bruxa 
que não consegue ser má, apesar de tentar… Bendita 
ajuda as crianças (e não só…) a olhar para dentro e a 
reforçar os valores da auto-estima. Os nossos “defeitos” 
serão mesmo defeitos? Numa altura em que a sociedade 
questiona os valores pelos quais se rege, Bendita anda à 
procura de respostas, entre a música e os caldeirões. 

Encenação e interpretação: Angel Frágua
Interpretação musical: Edmundo Pires (violino), Luís 
Santos (clarinete), Vânia Santos (piano), Ricardo Frade 
(percussão)
Desenho de luz: Pedro Pires Cabral

Dia Mundial da Criança
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Adriana Calcanhotto é um dos grandes nomes da 
riquíssima herança artística brasileira. Com cerca de 
1,3 milhões de ouvintes mensais no Spotify, a música 
nascida em Porto Alegre e que se estreou com o álbum 
“Enguiço”, em 1990, colecciona sucessos atrás de 
sucessos: “Vambora”, “Devolva-me”, “Esquadros” ou 

“Mentiras” são algumas das canções mais celebradas de 
uma carreira com mais de 30 anos. 
 
Neste ano de 2023, Adriana Calcanhotto lançará o seu 
décimo terceiro disco de originais e andará pelos palcos, 
numa digressão mundial com estreia em Portugal.

Adriana Calcanhotto
BRASIL

SÁB
JUN321h30

GRANDE AUDITÓRIO
M12 / 75 MIN / 15€/10€/
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Being
a Body, 
Having a Body
– Thematic Touch

QUA
JUN7

21h30
GRANDE AUDITÓRIO
M6 / 70 MIN / 5€/3,5€/

DANÇA

©
 K

L
A

U
S

 H
A

N
D

N
E

R

CO-PRODUÇÃO

RESIDÊNCIA ARTÍSTICA

“Being a Body, Having a Body – Thematic Touch” é 
um trabalho de criação da cooperativa Maura Morales 
com a Intranzyt Cia®, resultante da pesquisa entre 
condicionalidade e explorações sensíveis das formas 
possíveis, entre o corpo como campo de batalha 
inescapável da política de poder social e o corpo como 
lugar de onde irradia o «ponto zero da utopia do corpo», 
como dissertava M. Foucault.
Estas e outras reflexões de M. Foucault — como por 
exemplo a pergunta que faz quando diz «O meu corpo é 
um assunto impiedoso. E se agora eu tivesse a sorte de 
viver com ele, somente, como uma sombra?» — levaram 
à pesquisa de movimento sobre “os outros corpos”, “o 
corpo do outro”, “que corpo?”. Durante a pesquisa e o 
processo de criação foram criadas extensões do trabalho 
a grupos da população com faixas etárias distintas, com 
corpos muito díspares do corpo do bailarino tradicional, ou 
mesmo junto de pessoas portadoras de deficiência física.
Outro dos vetores orientadores do processo criativo, 

tomando-se numa reflexão 
aglutinadora do conceito geral e do 
ponto de partida, foi  a afirmação de Silvia 
Federici: «A nossa luta,  então, deve começar 
pela reapropriação dos  nossos corpos, 
individual e coletivamente, para redescobrir e 
valorizar a sua capacidade de resistência. (...) A 
dança tem um papel central nesta reapropriação.»

Coreografia original: Maura Morales
Música original: Michio Woirgardt
Bailarinos: Ayano Tatekawa, Eleni Fouto, Celia Foster, 
Kauêh Costa, Leonor Silva, Margarida Filipe, Rodrigo 
Pereira, Kauã Andrare, Sabina Safiulova
Desenho de luz: Manuel Alão
Produção: Molécula Fértil Associação / INTRANZYT Cia.®
Direção artística INTRANZYT Cia.®: Cristina Pereira e 
Vasco Macide
Direção de produção: Vasco Macide
Assistente de produção: Margarida Filipe
Estreia mundial: Casa das Artes de Famalicão a 5 de 
Maio de 2023
Parceria: INTRANZYT Cia® e Cooperativa Maura Morales
Co-produção: Casa das Artes de Famalicão, Teatro de Vila 
Real, Teatro Diogo Bernardes, Teatro Municipal de Ourém
Apoio: Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão
Parceiros para esta produção: Cooperativa Maura 
Morales, Cie. Illicite-Bayonne, Act:on Braunschweig, 
FAMART, Escola Superior de Dança, Academia de Bailado 
Pirmin Treku.

Coreografia original de MAURA MORALES
música original de MICHIO WOIRGARDT

INTRANZYT CIA.®

+ WORKSHOPS E 
CONVERSAS COM 
O PÚBLICO

Depois da sua bem acolhida estreia 
em Vila Real no Dia Mundial da Dança 
em 2022, a companhia Intranzyt 
regressa para um novo espectáculo 
com nove bailarinos co-produzido pelo 
Teatro de Vila Real.
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Numa aldeia junto à fronteira do Irão com a Turquia, decorrem duas 
histórias paralelas. Pessoas que se amam enfrentam sérias dificuldades 
na concretização do seu amor, quer pelos preconceitos da sociedade, 

quer por temor às autoridades que, mesmo ao longe, as vão vigiando. 
Um filme sobre o valor da liberdade, escrito, produzido, realizado e 
protagonizado em segredo pelo iraniano Jafar Panahi (“Fora-de-Jogo”, “Isto Não 
É Um Filme”, “Táxi”, “Três Rostos”), há anos perseguido pelo governo iraniano.

PRÉMIO ESPECIAL DO JÚRI NO FESTIVAL DE CINEMA DE VENEZA.
Com: Jafar Panahi, Naser Hashemi, Vahid Mobaseri, Bakhtiar Panjei, Mina 
Kavani

Drama | Irão | 2022

 Sessão de filmes curtos de animação destinada ao público 
escolar. Ensino pré-escolar e 1.º ciclo.

Amadeo. Um homem misteriosamente inquieto e infatigável como que 
pressentindo desde sempre a brevidade do tempo que lhe resta. Um 
artista fora de definições, cuja pintura questiona a própria pintura, 

indomável, escandaloso e incompreendido. Por ser «Infinitamente» segundo 
Almada, é alguém que nunca teve o tempo dentro dele. Quantas vidas cabem na 
vida breve de Amadeo de Souza-Cardoso?

Amadeo de Souza-Cardoso nasceu a 14 de Novembro de 1887, na aldeia de 
Manhufe, Amarante. Proveniente de uma família burguesa, foi para Paris, onde 
se relacionou com algumas das mais importantes personalidades da cultura da 
época, como Amedeo Modigliani, Constantin Brâncuși, entre outros. Eduardo 
Viana, Francisco Smith ou Emmerico Nunes eram os seu amigos portugueses. 
Apaixonou-se por Lucie Meynardi Pecetto (1890-1989), com quem casou e 
que acompanhou o seu trabalho até ao fim, tornando-se guardiã da sua obra. 
Amadeo morreu com apenas 30 anos, vítima da epidemia da gripe pneumónica, 
mais conhecida como gripe espanhola. 

Com: Rafael Morais, Raquel Rocha Vieira, José Pimentão, Rogério Samora, Lúcia 
Moniz, Ana Lopes, Eunice Muñoz. 

Drama, Biografia | Portugal | 2022

#84_TER/4/ABR | #85_TER/2/MAI | #86_TER/6/JUN
Co-produção: SHORCUTZ VILA REAL / TEATRO DE VILA REAL

21h30 | M/12 | ENTRADA GRATUITA Shortcutz
Vila Real

CINEMA|SEM PIPOCAS

UM FILME DE VICENTE ALVES DO Ó
21h30 | M/12 | 98 min. | PEQ. AUDITÓRIO | 3€/2€/

UM FILME DE JAFAR PANAHI
21h30 | M/12 | 107 min. | PEQ. AUDITÓRIO | 3€/2€/

AVENTURAS DIVERTIDAS!
14h30 | M/3 | 58 min. | PEQ. AUDITÓRIO | ENTRADA GRATUITA

SÁB
ABR

TER
MAI

TER
MAI

8

9

9

Amadeo

Ursos Não Há

Filminhos Infantis
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Antes de entrar para uma universidade americana de prestígio, 
Gabriel Buchmann decide viajar pelo mundo durante um ano, 
carregado de sonhos. Depois de dez meses na estrada, chega ao 

Quénia determinado a descobrir o continente africano. Até chegar ao topo do 
Monte Mulanje, o seu último destino.

Drama | Brasil | 2017
 
Com: João Pedro Zappa, Carol Abras, Leonard Siampala

Num hotel familiar junto à costa norte de Portugal, vivem várias 
mulheres da mesma família, de gerações diferentes. Numa 
relação envenenada pela amargura, tentam sobreviver no hotel 

em decadência. A chegada inesperada de uma neta a este espaço claustrofóbico 
provoca perturbação e o avivar de ódios latentes e rancores acumulados.

VENCEDOR DO URSO DE PRATA NO FESTIVAL DE BERLIM.

Com: Anabela Moreira, Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera 
Barreto, Nuno Lopes, Filipa Areosa, Leonor Silveira, Rafael Morais, Lia Carvalho, 
Beatriz Batarda, Carolina Amaral, Leonor Vasconcelos

Drama | Portugal / França | 2022

CINEMA|SEM PIPOCAS

UM FILME DE JOÃO CANIJO
21h30 | M/12 | 127 min. | PEQ. AUDITÓRIO | 3€/2€/

UM FILME DE FILIPE BARBOSA
21h30 | M/12 | 127 min. | PEQ. AUDITÓRIO | ENTRADA GRATUITA

UM FILME DE PATRICIO GUZMÁN
21h30 | M/12 | 85 min. | PEQ. AUDITÓRIO | ENTRADA GRATUITA

QUI
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Mal Viver

Gabriel e a Montanha

A Cordilheira do Sonhos

No âmbito das celebrações dos 40 anos do Grupo de Montanhismo de Vila Real.

No Chile, quando o sol nasce, tem de subir colinas e montes 
até atingir o topo da Cordilheira dos Andes. No Chile, a 
cordilheira é tudo. Mas para os cidadãos chilenos, é um território 

desconhecido.  
Depois de ter ido para Norte em “Nostalgia da Luz” e para Sul em “O Botão de 
Nácar”, Guzmán quis filmar de perto esta imensa coluna vertebral para explorar 
os seus mistérios, revelando poderosas informações da história do passado e do 
presente chileno.

PRÉMIO DE MELHOR DOCUMENTÁRIO NO FESTIVAL DE CANNES

Documentário | Chile / França | 2019 



Serviço Educativo / Mediação de Públicos

QUI/6/ABRIL
21h30 | GRANDE AUDITÓRIO

Pé na Terra, Cabeça no Ar
um projecto com a comunidade
(Ver pág. 5)

SEX/14/ABRIL
21h30 | PEQUENO AUDITÓRIO

Rei João
ESCOLA DO LARGO
com a participação da comunidade
(Ver pág. 7)

QUI/20/ABRIL
15h00 | PEQUENO AUDITÓRIO

Antígona – 3 por 3,5
COMPANHIA DO CHAPITÔ
(Ver pág. 8)

SEX/21/ABRIL
14h30 e 15h30
SÁB/22/ABRIL
16h00 | PEQUENO AUDITÓRIO

Uma Bailarina Espe(ta)cular
COM. DE DANÇA DE MATOSINHOS
(Ver pág. 9)

SEX/28/ABRIL
18h00

Workshop Quorum Ballet

TER/9/MAIO
14h30 | PEQUENO AUDITÓRIO

Filminhos infantis
Aventuras divertidas!
(Ver pág. 24)

25/26/MAIO
15h00 | PEQUENO AUDITÓRIO

Secundária
PERIPÉCIA TEATRO
Uma peça criada e realizada em cumplicidade 
com adolescentes para ouvir na primeira pessoa 
o que pensam e o que têm para nos transmitir
(Ver pág. 17)

SÁB/27/MAIO
11h00 e 15h00

Mi-Mar
DANÇARTE E ÁRIA DA MÚSICA
dança e música para bebés
(Ver pág. 18)

30/31/MAIO

Workshops InTranzyt
Workshop 1:

30 de Maio, pós laboral

– alunos de música, teatro e artes em geral. 

Workshop 2:

31 de Maio, pós laboral

– alunos de dança (infanto/juvenil)

Worlshop 3:

31 de Maio, pós laboral

– workshop de movimento para adultos

QUI/1/JUNHO
10h30 e 15h00
SEX/9/JUNHO
21h00 | PEQUENO AUDITÓRIO

Bendita, a Bruxa Má
ONIROS ENSEMBLE
Musical infantil
Dia Mundial da Criança
(Ver pág. 20)



Serviço Educativo / Mediação de Públicos

8/22/ABR/6/20/MAI/3/17/JUN
11h30-13h00 | OFICINA DAS ARTES

Do modernismo
ao movimento pós-moderno
Por Isabel Nogueira
6 sessões com duração de 1h30

Objectivos:
– A identificação e compreensão dos movimentos artísticos mais 

relevantes, entre o final do século XIX — concretamente, com o 
início do modernismo — e o final do século XX, mediante uma 
perspectiva histórica, estética, analítica e crítica.

– O desenvolvimento da capacidade de observação, entendimento 
e fruição da obra de arte no complexo universo da 
contemporaneidade, nomeadamente, no contexto mais vasto de 
criação e recepção artísticas.

Destinatários:
Público, de um modo geral, interessado nas artes visuais e na sua 
relação com a sociedade, a cultura e a história, e que pretenda 
tanto solidificar conhecimentos e organizar informação como 
contactar com algumas questões pela primeira vez.

29/ABR | 6/13/MAI
14h30-18h30

Oficina de Teatro Físico
Para Além da Palavra Dita
Esta iniciativa propõe a pesquisa das infinitas 
possibilidades da expressão corporal em cena enquanto 
canal de comunicação. Um espaço para a exploração 
das diferentes dinâmicas que nos oferecem as possíveis 
leituras de uma cena, onde se procura que o corpo seja 
implicado em todas as situações que construímos e 
comunique para além da palavra dita.

Formadora: MARGARIDA GONÇALVES
Público-alvo: M/16
Número mín./máx. de participantes:: 12/16
Duração total: 12 horas

4/5/11/12/18/19/MAI
11h00-13h00

Oficina de Exploração Vocal
Esta oficina foi pensada enquanto espaço de 
exploração, onde, através de diferentes estímulos, 
poderás descobrir a tua voz e os seus registos. O 
trabalho incidirá ainda sobre competências básicas, 
próprias da abordagem à técnica vocal: relaxamento 
e postura corporal; respiração; apoio e libertação 
do som; articulação e dicção; amplitude, tessitura e 
homogeneidade dos registos; afinação e treino auditivo.

Formadora: ALEXANDRA CALADO
Público-Alvo: alunos(as) do 2.º ciclo
Duração total: 12 horas

Curso de História da Arte Contemporânea
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SÁB/15/ABRIL
21h00 | M6 | GRANDE AUDITÓRIO 

Concerto Solidário de Bandas 
Filarmónicas de Vila Real
BANDA DE MÚSICA DA PORTELA
e BANDA DE MÚSICA DE SANGUINHEDO
Organização: ROTARY CLUB DE VILA REAL

QUA/28/QUI/29/JUNHO
21h30 | M3 | GRANDE AUDITÓRIO 

Encanto
Baseado no filme da Disney

Organização: 

ESCOLA DE BAILADO
DE VILA REAL

Medeia é o mito que define a revolta de uma mulher 
contra um sofrimento imposto pelo mundo implacável 
dos homens. A luta entre a vingança e o amor, a alavanca 
para a reflexão sobre os limites e a ambiguidade dos 
sentimentos. Um tema transversal a todos os séculos. 
Porque as Medeias do século XXI, as que aparecem nos 
jornais e nos tribunais porque matam os filhos, não são 
muito diferentes da Medeia que foi escrita há 2500 anos, 
por Eurípedes, reescrita por Chico Buarque e trabalhada 
nas investigações e numa nova dramaturgia de Luísa 
Pinto.

Dramaturgia e Encenação: Luísa Pinto
Interpretação: Adriana Lima Meira, Alexandre Miguel 
dos Reis Araújo, Alexsandra Ferreira Lima, André 
Rodolfo Neto Marafona, Clara de Sousa Fonseca, Iraida 

Figueiredo Vasconcelos, João Manuel Pinto Faria, José 
Miguel Peixoto de Almeida, Luís Miguel Vieira Francisco, 
Manuel Chaves Resende, Márcia Marinho dos Reis Neto, 
Márcio Manuel Barbosa de Oliveira, Maribela Bonfim 
Pereira Barbeiro, Nuno Jorge Ferreira Pires, Paulo André 
Sequeira Alves, Rita Santos Oliveira, Susana Carvalho 
Cruz
Direcção vocal: Bel Viana
Música: Cristina Bacelar
Cenografia e Figurinos: Luísa Pinto
Desenho de Luz: Pedro Pires Cabral
Vídeo: Serviços Audiovisuais da UTAD

“Mamma Mia” é um musical extremamente leve e 
divertido para qualquer idade. Donna, proprietária de 
um hotel nas ilhas gregas, está a organizar o casamento 
da sua filha com a ajuda de duas amigas. Enquanto isso, 
a noiva Sophie convida três ex-namorados da sua mãe, 
na esperança de conhecer o seu verdadeiro pai. Com as 
canções homónimas e tão conhecidas dos ABBA, todas 
interpretadas ao vivo, este musical, promete divertir 
quem quiser assistir ao espectáculo. 

Encenação: Bel Viana
Interpretação: Ana Filipa Fernandes, André Pereira, 
Beatriz Lopes, Beatriz Almeida, Beatriz Fornelos, 
Carolina Carvalho, Filipe Abreu, Jéssica Mosqueira, Marta 
Morgadinho, Marta Abreu

Núria Ramos, Raquel Grilo, Sara Faria, Shana Monteiro, 
Tânia Vieira, Vânia Milheiro, Virgílio Sousa e Luís 
Gonçalves
Direcção vocal e artística: Bel Viana
Coreografia: Shana Monteiro, Marta Abreu, Ana Silva, 
Núria Ramos 
Figurinos: Filipa Fernandes
Desenho de Luz: Pedro Pires Cabral
Grafismo: Beatriz Fornelos, Marta Morgadinho
Vídeo: Serviços Audiovisuais da UTAD

Iniciativas de agentes locais

QUA/21/JUNHO
21h30 | M6 | 90 MIN | PEQUENO AUDITÓRIO 

Mamma Mia
CURSO DE TEATRO E ARTES 
PERFORMATIVAS DA UTAD

SEX/23/JUNHO
21h30 | M16 | 90 MIN | GRANDE AUDITÓRIO 

Medeia – O Mito
CURSO DE TEATRO E ARTES 
PERFORMATIVAS DA UTAD
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Beatriz Rocha nasceu 
em 2000 em Vila Real. 
Desde 2019 que divulga 
a sua arte nas redes 
sociais, começando então 
a receber encomendas, 
entre ilustrações e outros 
trabalhos. 
Ilustrou o livro “À Luz dos 
Pirilampos”, com poemas 
de Joana Silva Ferrajão, 
publicado em 2021 com o 
apoio da DRCN. Estuda Arte 
e Design na Escola Superior 
de Educação do Politécnico 
de Bragança.

Exposições

MARÇO / MAIO
Sala de Exposições e Galeria-Bar

We Are Family!

JUNHO
Galeria-Bar

BEATRIZ 
ROCHA
Ilustração

JUNHO
Sala de Exposições

MARGARIDA
NÓBREGA
Ilustração

Organização:

Saco Azul Associação Cultural
& Maus Hábitos

Curadoria: Pablo Berástegui – Salut au Monde!
Inauguração: 18 de Março de 2023, às 19h00

Artistas

Elena Anosova, Andrea Gjestvang, Luis 
Cobelo, Lionel Jusseret, Kovi Konowiecki, 
Bharat Sikka

We are Family! é uma exposição colectiva focada em 
explorar a noção de alteridade a partir de seis ensaios 
visuais apresentados no programa de exposições da Salut au 
Monde! (Espaço SP620, Porto).

We are Family! homenageia uma das exposições de maior 
sucesso da história da fotografia, The Family of Man, 
actualizando os pressupostos daquela que foi a sua origem. 
Assim, todos os projectos incluídos nesta exposição foram 
realizados por fotógrafos oriundos do meio geográfico, afectivo 
e/ou cultural dos temas que abordam nas suas imagens.

Numa época em que os nacionalismos de identidade estão a 
crescer em todo o mundo, e parece que somos cada vez menos 
capazes de nos relacionarmos com outras pessoas além de nós 
próprios, We Are Family! quer mostrar que fazemos parte da 
mesma família e “celebrar a diversidade e abraçar a diferença”.
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Margarida Nóbrega 
nasceu em 1997 em Vila 
Real. Licenciou-se na 
Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto 
(FBAUP) e actualmente 
desenvolve projectos nas 
áreas da ilustração, street 
art e escrita.
Para onde quer que vá, leva 
sempre um diário gráfico, 
para apontar novas ideias 
que lhe possam surgir.



GRANDE AUDITÓRIO (GA)

PEQUENO AUDITÓRIO (PA)

PALCO

PALCO

FOSSO DE ORQUESTRA

PLATEIA PLATEIA

FRISA ESQ. FRISA ESQ.

BALCÃO
BALCÃO
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Assistência a 
pessoas com 
mobilidade 
reduzida sempre 

que requisitada por 
telefone ou na bilheteira.

Teatro Municipal de Vila Real
Alameda de Grasse
5000-703 Vila Real
Telefone: 259 320 000 / 259 320 002
Fax: 259 320 009

E-mails:
geral@teatrodevilareal.com
Produção e Programação: producao@teatrodevilareal.com
Departamento Técnico: tec@teatrodevilareal.com
Departamento de Gestão: gestao@teatrodevilareal.com

Bilheteira e reservas
Telefone: 259 320 000
E-mail: bilheteira@teatrodevilareal.com
Horário:
Segunda: 14h00-20h00
Terça a sábado: 14h00-22h00
Domingo e feriados: encerrado

Director Artístico
Rui Ângelo Araújo

Produção Artística
Paulo Araújo
Produção
Carlos Chaves
João Nascimento

Departamento Técnico
Coordenador
Pedro Pires Cabral
Técnico de Luz
Vítor Tuna
Técnico de Som
Henrique Lopes
Técnico de Manutenção
José Carlos Penelas

Departamento de Gestão
Coordenadora 
Carla Marquês
Secretariado
Maria José Morais
Recepção e Bilheteiras
Bruno Pinto
Paula Cristina Monteiro
Sílvia Letra
Higiene e Limpeza
Maria José Silva
Segurança
Miguel Lopes

Presidente
Rui Santos

Vereadora da Cultura
Mara Minhava

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A programação constante nesta agenda pode sofrer alterações por motivos imprevistos.

Não é permitido fotografar, filmar ou gravar os espectáculos.

Não é permitida a entrada na sala após o início dos espectáculos e até ao intervalo (se 
houver), salvo indicação dos assistentes de sala, não estando, neste caso, garantidos os 
lugares marcados.

Telemóveis e outros aparelhos com sinal sonoro ou luminoso incómodo para artistas e 
espectadores devem ser desligados antes da entrada nos auditórios.

IMPORTANT INFORMATION

No photography, video or audio recording will be allowed during the performances.

Admission to the venue is not allowed after the performance has started and until the 
break (if there is one), except if otherwise indicated by the staff.

Cell-phones and other sound-emitting devices must be turned off before entering the 
venue.

As reservas são válidas durante uma semana
e até 48 horas antes dos espectáculos.

RESERVAS

BENEFICIÁRIOS DOS DESCONTOS

Ficha Técnica:
Publicação periódica | Temporada 2023: Abril / Maio / Junho 
Edição: Teatro de Vila Real | Design gráfico: Paulo Araújo
Tiragem: 5000 exemplares

Menores de 25 anos e maiores de 65
Titulares do cartão Família Numerosa
Profissionais das artes do espectáculo
Titulares do cartão DouroAlliance Tourist Card
Estudantes
Pessoas desempregadas         

Nos espectáculos 
assinalados com 

este símbolo aplicam-se 
os benefícios do
CARTÃO do TEATRO
(50% de desconto). 

TICKETLINE 
Reservas/informações: ligue 1820  (24 horas). A partir do Estrangeiro ligue +351 21 794 14 00.
LOCAIS DE VENDA: www.ticketline.sapo.pt, Fnac, Worten, El Corte Inglés, C. C. Dolce Vita, Casino Lisboa, Galerias Campo 
Pequeno, Ag. Abreu, A.B.E.P., MMM Ticket e C. C. Mundicenter, U-Ticketline, C.C.B e Shopping Cidade do Porto.

TEATRO DE VILA REAL
Coordenadas GPS:
Latitude: N41.298888
Longitude: w-7.734343
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