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LEGENDA: GA – Grande Auditório | GA-P – Plateia do Grande Auditório | PA – Pequeno Auditório | SEN – Sala de Ensaios

JANEIRO

MARÇO

FEVEREIRO

CALENDÁRIO

TER | 3 SHORTCUTZ VILA REAL     21h30|  p. 25
SEX | 6 ORQUESTRA DE SOPROS DA ACADEMIA DE ARTES DE CHAVES 21h30|GA p. 4
SÁB | 7 ENCONTRO DE CANTADORES DE JANEIRAS   14h30|GA  p. 28
TER |10 'ALMA VIVA'      21h30|PA  p. 25
QUA |11 FILMINHOS INFANTIS     10h30/14h30|PA p. 26
SEX |13 CONCERTO SOLIDÁRIO ROTARY CLUB DE VILA REAL  21h00|GA p. 28
SÁB |14 INÊS FILIPE E A MUSICAMERATA    21h30|   p. 5
QUA |18 CONCERTO PEDAGÓGICO – ORQUESTRA DO NORTE   10h30|GA p. 6
SEX |20 EA WIM       21h30|PA  p. 7
SÁB |21 BÜŞRA KAYIKÇI   21h30|PA  p. 8
TER |24 'AUTO DA BARCA DO INFERNO' – FILANDORRA   10h30/14h30|GA p. 26
QUA |25 'FARSA DE INÊS PEREIRA' – FILANDORRA   10h30/14h30|GA p. 26
SEX |27 'VIDA REAL' — ONDAMARELA / TNDMII   21h30|  p. 9
SÁB |28 'VIDA REAL' — ONDAMARELA / TNDMII   21h30|  p. 9

SEX | 3 'O CEREJAL' – FILANDORRA  21h30|PA  p. 17
SÁB | 4 IX REAL ACADEMICVS     21h00|GA p. 28
 'O CEREJAL' – FILANDORRA     21h30|PA  p. 17
TER | 7 SHORTCUTZ VILA REAL     21h30|  p. 25
SEX |10 L PERTUÉS + ORQUESTRA CONSERVATÓRIO R. M. VILA REAL 21h30|GA p. 18
TER |14 'ESTRADA FORA'      21h30|PA  p. 25
SEX |17 'AS ÁRVORES NÃO TÊM PERNAS PARA ANDAR' — JOANA GAMA 10h30/14h30|PA p. 19
 'O LIVRO DOS SONS' — JOANA GAMA   21h30|PA  p. 20
SÁB |18 'AS ÁRVORES NÃO TÊM PERNAS PARA ANDAR' — JOANA GAMA 16h00|PA p. 19
 'FÁBRICA HUMANA' — PT ACADEMY   21h30|GA p. 28
TER |21 'A MENTIRA' — MIGUEL FALABELLA ET AL.   21h30|GA p. 21
QUA |22 'A MENTIRA' — MIGUEL FALABELLA ET AL.   21h30|GA p. 21
SEX |24 'MAMA' — COMPANHIA INSTÁVEL   15h00/21h30|PA p. 22
SEG |27 'ENTRELINHAS' — TÓNAN QUITO    19h00|  p. 23
SEX |31 'OS MOSQU3TEIROS' — ESTE / MARMORE PRODUCCIONES  15h00/21h30|PA p. 24

QUA | 1 VISITAS ENCENADAS — PLATAFORMA285 / TNDMII  10h30/14h30 p. 10
QUI  | 2 VISITAS ENCENADAS — PLATAFORMA285 / TNDMII  10h30/14h30 p. 10
SEX | 3 VISITAS ENCENADAS — PLATAFORMA285 / TNDMII  10h30/14h30 p. 10
SÁB | 4 'CASA PORTUGUESA' — TNDMII    21h30|GA p. 11
TER | 7 SHORTCUTZ VILA REAL     21h30|  p. 25
SEX |10 'ALMA' — A TURMA      15h00/21h30|PA p. 12
SÁB |11 VII CLAVE — REAL FESTIVAL DE TUNAS   21h00|GA  p. 28
QUA |15 'O CAVALEIRO DA DINAMARCA' — TEATRO DO BOLHÃO   10h30/14h30|GA-P p. 13
SEX |17 THE GIFT       21h30|GA p. 14
SÁB |18 'A PORTA ABERTA'      21h30|PA  p. 27
QUA |22 SARA BARROS LEITÃO (CONVERSA DE BASTIDORES)   21h30|SEN p. 15
SEX |24 BOREAL — FESTIVAL DE INVERNO      p. 16
SÁB |25 BOREAL — FESTIVAL DE INVERNO      p. 16
TER |28 'CESÁRIA ÉVORA'      21h30|PA  p. 25
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No primeiro trimestre de 
2023 o Teatro de Vila Real 
continua a sua ambição 
(e missão) de apresentar 
um programa alargado e 
representativo de várias 
disciplinas e abordagens 
artísticas. Neste período, 
passam pelo Teatro 
artistas de renome nacional e internacional 
e artistas emergentes; instituições como o 
Teatro Nacional D. Maria II e criadores locais. 
É, de novo, um programa diverso como a 
sociedade contemporânea e que, com a 
sua multiplicidade de escolhas, promove a 
democratização no acesso à cultura.
 É também um programa com uma aposta 
na formação e mediação de públicos e na 
inclusão, com espectáculos e acções que 
abordam temas socialmente relevantes e 
promovem a integração de pessoas com 
deficiência.

A mudança de ano no Teatro de Vila Real 
faz-se com o FAN – Festival de Ano Novo, 
que decorre entre 22 de Dezembro e 21 de 
Janeiro e apresenta sete concertos de música 
clássica ou erudita e clássica contemporânea. 
A abertura do programa em 2023 faz-se com 
a Orquestra de Sopros da Academia de Artes 
de Chaves, recentemente sagrada campeã do 
mundo numa competição nos Países Baixos. 
Segue-se um concerto com a pianista Inês 
Filipe e a Musicamerata que homenageia 
Olga Prats. A secção final do programa 
acolhe concertos de duas artistas em estreia 
absoluta em Portugal: a pianista turca Büşra 
Kayikçi e a dinamarquesa Ea Wim. Pelo 
meio, há lugar para “Clássicos Divertidos”, 
um concerto pedagógico para escolas com a 
Orquestra do Norte.

No final de Janeiro e início de Fevereiro o 
Teatro de Vila Real acolhe três acções do 
projecto Odisseia Nacional, uma digressão 

do Teatro Nacional D. 
Maria II pelo território 
português. Além da criação 
de um espectáculo em 
residência artística a partir 
de práticas colaborativas e 
das identidades locais e da 
concepção e realização de 
visitas escolares encenadas 

ao TVR, o TNDMII apresenta ainda para o 
grande público a peça “Casa Portuguesa”.

Na área do teatro, foram agendadas mais dez 
produções, quatro delas para públicos infanto-
juvenis. Uma referência para a vinda do actor 
brasileiro Miguel Falabella com a comédia 
“A Mentira” e para outras duas criações 
que integram mais uma edição do Vinte e 
Sete – Festival de Teatro: “Entrelinhas”, 
de Tiago Rodrigues e Tonan Quito, e “Os 
Mosqu3teiros”, da Este – Estação Teatral. 
Referência ainda nesta área artística para a 
primeira Conversa de Bastidores de 2023 que 
tem como convidada a actriz e encenadora 
Sara Barros Leitão.

O trimestre acolhe outras músicas. Além do 
Boreal – Festival de Inverno estão agendados 
concertos dos The Gift, de Joana Gama e 
do projecto vila-realense L Pertués com a 
Orquestra do Conservatório de Vila Real.

Há ainda cinema (com curtas-metragens 
e dois filmes portugueses e um iraniano) 
e dança, com o espectáculo “Mama”, de 
Mafalda Deville.

Uma última nota para as actividades de 
Serviço Educativo / Mediação de Públicos, 
com mais de uma dúzia de iniciativas, 
entre visitas encenadas, trabalho com a 
comunidade, espectáculos de vários géneros 
e para vários escalões etários – da primeira 
infância à idade adulta – e conversas de 
descodificação.

Um programa 
diverso como 
a sociedade 

contemporânea

Primeiro trimestre de 2023: 



4  

SEX
JAN6 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M6 / 65 MIN / 4€/3€/

MÚSICA

©
 D

R

Orquestra de Sopros da 
Academia de Artes de Chaves
A Orquestra de Sopros da Academia de Artes de Chaves 
foi fundada em 2008, integrada na oferta curricular 
do Curso Básico de Música da Academia de Artes de 
Chaves. Rapidamente o âmbito do trabalho realizado 
evoluiu de um cariz exclusivamente pedagógico para 
uma postura de desenvolvimento artístico e cultural do 
próprio meio envolvente, começando a integrar jovens 
músicos oriundos de outros locais e instituições.
Actualmente conta nos seus quadros com cerca de 
90 jovens músicos. Realiza temporadas de concertos 
com uma intensa actividade artística, apresentando-se 
nos mais prestigiados palcos, festivais e concursos em 
Portugal e no estrangeiro. Já acompanhou alguns dos 
mais destacados solistas internacionais, como Florent 
Héau, Nuno Pinto e Jorge Almeida.
Tem desenvolvido uma acção forte no desenvolvimento 
de repertórios, seja através de encomendas de música, 
seja através das variadas estreias que tem realizado ao 
logo da sua existência.
A sua qualidade, reconhecida internacionalmente, faz 
desta uma das mais vibrantes e conceituadas orquestras 
de sopros na actualidade, facto esse reflectido nas 
variadas menções e prémios que tem alcançado, entre os 

quais se destaca em 2022 o PRÉMIO DE CAMPEÃ DO 
MUNDO – WIND BAND CONCERT DIVISION – NO 19.º 
WORLD MUSIC CONTEST, NOS PAÍSES BAIXOS.

Neste concerto, a Orquestra faz uma viagem pela 
música norte americana do século XX e XXI, explorando 
sonoridades que variam entre a música sinfónica e as 
reinterpretações de música popular americana, sem 
deixar de passar pelas ambiências do jazz. Olhando 
para ocidente, observa a criatividade e inventividade de 
alguns dos mais importantes compositores americanos.

PROGRAMA:
- “Variations on a Shaker Melody” (1960) – Aaron 

COPLAND
- “Adrenaline City” (2006) – Adam GORB
- “Riften Wed” (2013) – Julie GIROUX
- “Concert for Trumpet” – Alexander ARUTIUNIAN
 (trs. Guy Duker)
- “Symphony nr. 5” (1995) – Alfred REED
- “Turkey in the Straw” (2008) – Michael MARKOWSKY 

(Trompete Solo: Tiago Melo)

Luciano Pereira – direcção | Tiago Melo – Trompete
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Inês Filipe e a 
Musicamerata
“TRIO DE DAMAS”

©
 D

R

©
 D
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SÁB
JAN14 21h30

M6 / 70 MIN
4€/3€/

MÚSICA

Este concerto integra o projecto “Trio de Damas”, que 
visa homenagear três pianistas portuguesas de suma 
relevância no panorama cultural do séc. XX: Helena Sá e 
Costa, Nella Maíssa e Olga Prats. A longeva e brilhante 
carreira de cada uma destas grandes Damas da música 
foi, na sua maior parte, dedicada à divulgação da música 
de matriz autoral portuguesa, por via de incontáveis 
estreias de obras e pela inspiração e estímulo que 
proporcionaram aos compositores da sua geração. No 
concerto em que a pianista Inês Filipe e a Musicamerata 
homenageiam Olga Prats, a 14 de Janeiro, ouviremos 
obras de Fernando Lopes-Graça, César Viana e Astor 
Piazzolla.
Assim almeja-se, através da exaltação da sua memória 
e exemplo, dar a conhecer o repertório de sucessivas 

gerações de criadores portugueses e 
internacionais que as três damas tão 
generosa e brilhantemente trouxeram ao 
nosso convívio.

(As “4 Estaciones Porteñas”, de Piazzolla, 
foram orquestradas para esta formação por 
Alejandro Oliva, Filipe Melo, Daniel Schvetz e 
Mário Laginha.)

Inês Filipe (piano) 
Brian MacKay (direcção)
Eliot Lawson, Luís Pacheco Cunha (violinos)
Isabel Pimentel (violeta)
Catherine Strynckx (violoncelo)
Adriano Aguiar (contrabaixo)
Katharine Rawdon (flauta)
Bethany Akers (oboé)
Paulo Gaspar (clarinete)
Franz Jurgen-Dorsam (fagote)
Luís Vieira (trompa)
Rodrigo Azevedo (percussão)
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Orquestra 
do Norte
Concerto Pedagógico

"CLÁSSICOS DIVERTIDOS"

Direcção: Tiago Moreira da Silva

QUA
JAN18 10h30

GRANDE AUDITÓRIO
M6 / 70 MIN

MÚSICA

Programa:

J. P. Rameau:
Les Indes Galantes
- Contradance
- Tambourin I-II

J. Haydn:
Sinfonia N.º 60 Il Distratto em Dó Maior, Hob. I:60
- Adagio (di Lamentatione)
- Finale: Prestissimo

L. van Beethoven:
Sinfonia N.º 8 em Fá Maior, Op. 93
- Allegretto scherzando

G. Rossini:
Abertura (Finale) da Ópera Guilherme Tell

J. Brahms:
Dança Húngara n.º 6 em Ré Maior

J. Strauss Sr.:
Radetzky March, Op. 228

Leroy Anderson:
Sleigh Ride

©
 D

R

PÚBLICO ESCOLAR
1.º e 2.º Ciclos
(ENTRADA GRATUITA)
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Ea Wim
DINAMARCA

Estreia absoluta em Portugal

SEX
JAN20 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 70 MIN / 4€/3€/

MÚSICA

A dinamarquesa Ea Wim é uma atípica jovem compositora, 
instrumentista e cantora neoclássica.
Criou o seu álbum de estreia, “Bevægende Stilstand”, entre a euforia 
da descoberta do amor aos 16 anos de idade e o diagnóstico de um 
cancro à sua mãe. O disco acaba por refletir esses dois sentimentos 
antagónicos. Solidão, ansiedade e depressão são destiladas em 
composições que pintam atmosferas melancólicas impactantes e 
de forte expressão poética, a que Ea confere com a sua voz uma 
vitalidade comovente.

Ea Wim: piano e voz | Caroline Gammeltoft-Hansen: viola d'arco

O talento, a voz 
e a introspecção 
patentes na música 
de Ea Wim são algo 
completamente único.

©
 D

R
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SÁB
JAN21 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 70 MIN / 4€/3€/

MÚSICA

Büşra Kayikçi é uma artista multidisciplinar 
turca baseada em Istambul. Teve uma introdução 
precoce a diferentes campos da arte, como 
piano, ballet e pintura. A sua infância foi repleta 
de inspirações artísticas e estudos técnicos. 
Estudou obras de compositores clássicos 
e contemporâneos até a faculdade, onde 
ingressou em 2017 para estudar arquitectura 
de interiores e design ambiental. Após 
quatro anos a trabalhar em projectos 
de design, e enquanto estudava obras 
de compositores como John Cage e 
Nils Frahm, descobriu outra forma 
de design, feita por elementos 
musicais. Com a inspiração e a 
técnica que traz da formação, 
Kayikçi passou a trabalhar em 
composições minimalistas e 
neoclássicas para piano. 

“Eskizler” (Esquiços), o seu álbum de 
estreia, é uma colecção minimalista de 9 
peças para piano solo. 
Uma das composições deste álbum, 
“Gölgeler” (Sombras), foi rearranjada por 
si em 2020 e foi masterizada em Berlim 
por Zino Mikorey (conhecido pelo seu 
trabalho em álbuns de artistas como Thom 

Yorke e Nils Frahm).
Um dos destaques da sua carreira foi a 
colaboração com o New York Theatre Ballet, 
numa peça dançada por Mónica Lima e 
coreografada apor Melissa Toogood.

Recentemente, Kayikçi lançou 
um novo single chamado 

‘’Bring The Light’’ 
través do icónico selo 
alemão Deutsche 
Grammophon.
Enquanto se prepara 
para editar um novo 
álbum em 2023, faz 
no Teatro de Vila 
Real a sua estreia 
absoluta em 
Portugal. 

Büşra Kayikçi
TURQUIA

Estreia absoluta em Portugal
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TRANSDISCIPLINAR 27/21h30/28/21h30/JAN/ENTRADA GRATUITA
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“Vida Real”
ONDAMARELA

A partir da folha 
branca, o processo 
de criação será o 
da descoberta de 
um espectáculo nas 
suas mais diversas 
possibilidades. 
Procurar-se-á 

reflectir acerca da comunidade e do lugar, das suas 
especificidades, ânsias e desejos, rotinas e memórias. 
Criar-se-á com a vida que surgir nas sessões de trabalho.

Coordenação do projecto: Ana Bragança
Direcção artística: Ricardo Baptista e Ana Bragança
Produção executiva e mediação: Sara Fernandes

A Ondamarela é uma organização cultural que 
encontra nas pessoas e nos lugares a inspiração 

para o desenvolvimento de projectos artísticos, 
sociais e educativos. Estuda os territórios e as 
comunidades, concebe projectos que contribuam para 
a sua valorização, cria novas abordagens ao lugar e 
implementa acções inovadoras e criativas para e com as 
pessoas.
Em actividade desde 2015, foi galardoada com o Prémio 
Acesso Cultura 2019 – Acesso Social e Intelectual. Com 
este prémio, a Associação «pretende distinguir, divulgar 
e promover entidades e projectos que se diferenciam 
pelo desenvolvimento de políticas exemplares e de boas 
práticas na promoção da melhoria das condições de 
acesso – nomeadamente físico, social e intelectual – à 
participação cultural em Portugal». 

Classificação etária: a definir
Duração: a definir
Entrada gratuita

Espectáculo criado 
participativamente, 
através de práticas 
colaborativas e partindo 
da identidade local.
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TEATRO M6 / ENTRADA GRATUITA1/2/3/FEV/    /10h30
14h30
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A convite do Teatro Nacional D. Maria II, a Plataforma285 
cria um espectáculo em andamento, em formato de visita 
mais ou menos guiada, dirigida a alunos e professores do 
1.º ciclo. 
A viagem é enorme, os teatros esperam-nos! A Odisseia 
continua e aqui materializa-se num conjunto de 
percursos onde se tenta conhecer e apresentar estes 
edifícios, as suas histórias e curiosidades. Esperam-se 
olhares curiosos e ouvidos atentos.
Que a aventura comece!

Direcção artística e texto:
Raimundo Cosme e Cecília Henriques
Com:
André Loubet, Cecília Henriques e Raimundo Cosme
Direcção de produção:
Raquel Bravo
Direcção de comunicação:
Beatriz Vasconcelos
Restante equipa a definir

Classificação etária: M/ 6 anos
Duração: a definir
Entrada gratuita

Primeiro Andamento
| Visitas Encenadas
Coordenação PLATAFORMA285

PÚBLICO ESCOLAR
1.º Ciclo do Ensino Básico
(ENTRADA GRATUITA)
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“Casa Portuguesa” conta a história (ficcional) de um 
ex-soldado da Guerra Colonial que, dialogando com os 
seus fantasmas, se vê confrontado com a decadência e 
a transformação do ideal de casa, de família, de país e 
do cânone da figura paterna. Um retrato do que foi, do 
que é e do que poderá ser (ou não ser) a célula familiar 
patriarcal por excelência, a casa, tendo como pano de 
fundo os acontecimentos recentes da nossa democracia 
e revisitando a mais dolorosa das feridas abertas da 
nossa história.
Em data incerta, talvez no final dos anos 40, num bar de 
um hotel em Moçambique, três portugueses escrevem a 
canção “Uma Casa Portuguesa”, um fado pobre e alegre 
que reproduz um saudosismo estereotipado de uma ideia 
de Portugal, bem ao gosto da ideologia do Estado Novo. 
Fado que, passados 48 anos de vida democrática, ainda 
muitos portugueses sabem de cor.
Em 1968, Joaquim Penim, parte, a contragosto e contra 

a sua ideologia, para a Guerra Colonial em Moçambique, 
experiência que servirá de matéria, muitos anos depois, 
para o seu livro “No Planalto dos Macondes”.
Em 2021, Emanuele Coccia edita “Filosofia della Casa”, 
um ensaio que descreve a casa como um espaço em que 
injustiças, opressões e desigualdades foram escondidas 
e reproduzidas mecanicamente durante séculos. É 
na casa e através da casa, por exemplo, que se gera 
a maior parte da violência sexual, que se privilegia a 
heteronormatividade e o racismo.
É da conjugação destes três materiais – fado, diário de 
guerra e ensaio filosófico – que nasce este espectáculo.

Texto e encenação: Pedro Penim
Interpretação: Carla Maciel, João Lagarto, Sandro 
Feliciano e Fado Bicha (Lila Tiago e João Caçador)
Cenário: Joana Sousa
Figurinos: Béhen
Luz: Daniel Worm d’Assumpção
Sonoplastia e tema original: Miguel Lucas Mendes
Canção final: João Caçador (música), Lila Tiago (letra), 
Miguel Madeira (produção)
Carpintaria: Filipe Dominguez
Graffiti: Claúdio Sena
Assistência de encenação: Bernardo de Lacerda
Produção: Teatro Nacional D. Maria II
Agradecimentos: APICCAPS, Centro Cultural de Belém, 
Joaquim Penim, Josefinas, Levi’s, Mariano, Palácio do 
Grilo, Sanjo, Teatro Praga, Vasco Araújo

“Casa 
Portuguesa”
De PEDRO PENIM

TEATRO NACIONAL D. MARIA II

SÁB
FEV4 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M14 / 110 MIN / 7€/5€/

TEATRO
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A solidão e a possibilidade de confiança na amizade 
e no amor, a importância de que se revestem os laços 
familiares e a transmissão de valores entre gerações 
são alguns dos temas abordados.
É retratado um episódio de viragem na vida conturbada 
de um adolescente. Impossibilitado de se mover após 
um acidente, um rapaz passa os dias no sótão da casa 
dos avós, a olhar pela janela. As visitas do amigo, da 
namorada e de uma desconhecida vão precipitar a 
revelação do que verdadeiramente aconteceu.

A peça foi distinguida com o Grande Prémio de Teatro 
Português SPA 2018. O júri realçou a qualidade da 
obra, «as personagens apresentam-se com uma 
autenticidade surpreendente, num texto que dirige um 
olhar lúcido e questionador sobre a futilidade do mundo 
contemporâneo».

Texto e encenação: Tiago Correia
Interpretação: Bernardo Gavina, Inês Filipe, Rafael 
Ferreira, Telma Cardoso
Cenografia: Ana Gormicho
Figurinos: Sara Miro
Desenho de luz: Pedro Nabais
Música original: André Júlio Teixeira
Vídeo e fotografia: Francisco Lobo
Desenho de som: Joel Azevedo
Design gráfico: Francisco Ribeiro
Assistência à criação: Maria Pinto
Produção: A Turma
Co-produção: Teatro Nacional São João, Teatro Virgínia

A Turma é uma estrutura financiada por República 
Portuguesa | Ministério da Cultura | DGArtes

SEX
FEV10 15h00 e 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M14 / 95 MIN / 4€/3€/

TEATRO

“Alma”
A TURMA
Texto original e encenação de Tiago Correia
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Uma peça sobre a juventude.

Sessão Para Escolas (15h00):
Ensino Secundário | Entrada gratuita
Seguida de conversa sobre o espectáculo
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Livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para 
leitura orientada no 7.° ano de escolaridade.

“O Cavaleiro da Dinamarca” leva-nos por viagens 
incríveis; por histórias, lugares e pessoas, cuja memória 
sobrevive ao passar dos séculos.
É nosso objectivo viajar com este Cavaleiro; segui-lo por 
todas as aventuras vividas até chegar a casa.
Viajamos sonhando, imaginando novos mundos, 
tempestades, infernos, cidades magníficas… Tudo isto, 
e tudo o que pode haver de fantástico, nós procuramos, 
através do teatro, da nossa imaginação.

COMPANHIA – Projecto Artístico é uma iniciativa 
de inovação e empreendedorismo social, promovida 
pelo Teatro do Bolhão, uma companhia profissional, 
intrinsecamente ligada a uma escola profissional, a 

ACE Escola de Artes e 
propõe uma resposta 
social e artística a um 
problema grave da nossa 
sociedade: a insuficiência 
das medidas existentes 
na inclusão socio-
profissional de pessoas 
com deficiência mental e outras. Esta IIES é 
financiada pelo Portugal Inovação Social e conta 
com o investimento social da Câmara Municipal 
de Vila Nova de Gaia.

Encenação: Margarida Gonçalves
Interpretação: Daniel Moreira, Francisca 
Trindade, Hugo Lima, Marlene Sousa, Miguel 
Sousa, Sara Duarte, Ricardo Resende e Teresa 
Rossio
Cenografia, figurinos e adereços: Susete 
Rebelo, Nuno Encarnação, Mafalda Costa, 

António Lopes, Alexandre Rossio, Bruno Santos, Cármen 
Oliveira, Cassandra Morais, Humberto Mendes, Joana 
Marinho, João Almeida, Leonor Martins, Maria Fernanda 
Ricca, Matilde Santos, Paula Moreira, Paulo Silva e 
Susana Almeida
Luz, som e multimédia: Alberto Lopes, João Ricardo, 
Liliana Macedo, Mário Bessa, Inês Domingos, Miguel 
Silva, Rodrigo Teixeira e Rui Bastos
Coordenação técnica, fotografia, divulgação: Liliana 
Macedo
Coordenação artística da IIES Companhia Projecto 
Artístico: Cristiana Castro, Margarida Gonçalves, Mário 
Bessa e Susete Rebelo
Produção executiva: Rosa Bessa
Direcção de Produção: Glória Cheio
Produção: Teatro do Bolhão, no Âmbito da IIES 
Companhia Projecto Artístico

“O Cavaleiro
da Dinamarca”
A partir do texto homónimo de
Sophia de Mello Breyner Andresen

COMPANHIA — PROJECTO ARTÍSTICO
| TEATRO DO BOLHÃO

QUA
FEV1510h30 e 14h30

GR. AUDITÓRIO (PLATEIA)
M10 / 40 MIN

TEATRO
A equipa deste 
espectáculo é 
constituída por 
profissionais e 
pessoas com 
deficiência.

©
 D

R

Público Escolar (3.º Ciclo)
Entrada Gratuita
Seguida de conversa sobre o espectáculo
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SEX
FEV17 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M12 / 80 MIN / 12€/9€/

MÚSICA

The Gift
"CORAL"

©
 D

R
«A busca do som. Chegamos a uma certa altura da vida 
que a busca dos sons para fazer discos começa a ser 
pouco produtiva. Nada nos enche. Nada nos diz... Um 
novo som é uma folha em branco. É a partir de ali que 
tudo se desenha. 
Dos estímulos que menos esperamos saem respostas. 
Como do filme  “A Grande Beleza” de Paolo Sorrentino, 
que começa com um coro de nove vozes, que alimentam 
os quotidianos de tantas vidas. Como se as vozes 
conduzissem a banda sonora daquilo que fazemos, 
daquilo que somos... E como se a raiz desse som que 
buscamos fosse o ser humano... A voz. As vozes. 
A folha em branco encontrada. Um coro de um lado, ou 
no núcleo da folha... As múltiplas vozes dão a forma, o 
conteúdo, a mensagem. A outra voz, da Sónia por cima 
de tudo. As letras em Português. 
 
O Coral nasce deste encontro. Desta folha em branco que 
sempre foi a busca do som. O disco saiu sem aviso. Saiu-
nos de dentro. Não estávamos à espera. O músico de 
hoje tem de seguir instintos, mas sobretudo respeitar os 

impulsos. Nada se organiza com tempo. As coisas saem. 
Ou se aproveitam, ou não. A digressão deste Coral é um 
desses momentos. Únicos, que nos saem de dentro sem 
aviso... O nosso impulso, fazer os concertos certos, nos 
locais certos. Será sobretudo por respeito àquilo que não 
se prevê, os nossos impulsos. Ou se aproveita ou não. 
Por detrás da cortina de cada teatro e auditório, um coro 
que enche o palco, e os Gift. Uns agarrados às letras, 
outros agarrados ao laboratório rude da eletrónica. Coral 
ao vivo é sobretudo uma celebração. Da vida. Do impulso. 
De estarmos ainda aqui a seguir aquilo que não se vê, o 
nosso instinto.»

Nuno Gonçalves 

The Gift 
Sónia Tavares - voz
Nuno Gonçalves – teclados
John Gonçalves – teclados
Miguel Ribeiro - teclados

Coro 
Manuel Rebelo, Catarina Rebelo, Bianca Varela, Miguel 
Carvalho, Rita Meireles, Henrique Coelho, Martim Líbano 
Monteiro, Mateus Líbano Monteiro, Sérgio Fontão, Rui 
Miranda, Luis Beirão, Filipe Teixeira, Carolina Saldanha, 
Maria Castanheira, Isabel Fernandes, Sofia David, 
Catarina Brown, Lia Frusoni, Tomás Aragão e Nuno 
Pimenta 
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QUA
FEV22 21h30

SALA DE ENSAIOS
M12 / 90 MIN / GRATUITO
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A primeira convidada das Conversas de Bastidores em 
2023 é Sara Barros Leitão, vencedora em 2020 da 
primeira edição do Prémio Revelação Ageas/Teatro 
Nacional D. Maria II.
A actriz, dramaturga e encenadora nasceu no Porto 
em 1990 e formou-se em Interpretação pela Academia 
Contemporânea do Espectáculo. Iniciou a licenciatura 
em Estudos Clássicos na Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e o mestrado em Estudos sobre 
as Mulheres – Género, Cidadania e Desenvolvimento, na 
Universidade Aberta. Não concluiu nenhum. 
Escreve, encena e interpreta. Trabalha regularmente em 
teatro, cinema, televisão e dobragens. 
É feminista, activista, incoerente e a tentar ser melhor. 

Gosta de histórias, papéis, arquivos e coisas pequenas.
Nesta Conversa vamos conhecer um pouco melhor a 
artista, a sua carreira, alguns momentos marcantes, 
a sua visão sobre a arte em Portugal (e no mundo) no 
nosso tempo. Além disso, interessa-nos ainda conhecer 
um pouco das suas experiências e expectativas enquanto 
espectadora.

Sara Barros Leitão estará à conversa com a jovem actriz 
e dramaturga JOANA SILVA FERRAJÃO (2001, Vila 
Real), que tem trabalhado com Ángel Fragua e Mara 
Correia, Marionet Teatro e Visões Úteis e é licenciada 
em Estudos Artísticos pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, onde frequenta o Mestrado em 
Literatura de Língua Portuguesa.

Sara Barros 
Leitão
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O Boreal é um festival de 
Inverno dedicado sobretudo 
a artistas emergentes 
da música moderna 
portuguesa. Durante dois 
dias, mais de meia dúzia 
de concertos e dj sets têm 
lugar nos dois auditórios 
do Teatro de Vila Real e no 
Café-Concerto.
Programa a divulgar 
oportunamente.

Convocatória

O Boreal abre de novo as portas a 
projectos emergentes da região. 
As propostas podem ser enviadas 
por e-mail, com ficheiros áudio ou 
vídeo ou ligações para páginas onde 
esse material esteja disponível, ou 
através da entrega de demos nas 
instalações do Teatro.
Será seleccionado um projecto, caso 
a qualidade o justifique, que integrará 
a edição de 2023 do festival.

Entrega de propostas até:
20 de Janeiro
Mais informações e entrega de 
propostas:
producao@teatrodevilareal.com
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Uma mansão decrépita que aguenta o passar do 
tempo… Um cerejal enorme que resiste às noites frias, 
mas não mais ao abandono por uma aristocracia rural, 
parada no tempo. Apodrecem as cerejas, acumulam-se 
dívidas, a ruína é iminente… E agora? 

«Em 1986, a Filandorra apresenta-se pela primeira vez 
ao público de Trás-os-Montes com a comédia de Anton 
Tchekhov “Um pedido de Casamento”. No culminar das 
comemorações dos 25 anos de atividade, em 2013, 
revisitámos o autor e estreamos na Casa dos Barros, 
em Sabrosa, “Tio Vânia”, cenas da vida na quinta.  No 
ano em que assinalamos os 37 anos “fazemos” “O 
Cerejal”, a última peça escrita por Tchekhov e estreada 

a 17 de janeiro de 1904 no Teatro de Arte de Moscovo, 
numa encenação de Constantin Stanislavski, que 
conta a história de uma perda trágica de uma família 
aristocrática russa, dividida entre dois mundos: a 
Rússia ainda feudal do século XIX e o fim pressentido 
desse mundo.  

“O Cerejal” – Segundo acto:
TROFÍMOV- “Ei-la, a felicidade, já lá vem, está cada 
vez mais perto, já lhe ouço os passos. E se nós não 
chegarmos a vê-la, se não chegarmos a conhecê-la, que 
importa? Outros a verão!” 

Texto: Anton Tchekhov
Versão cénica e encenação: David Carvalho 
Figurinos/guarda roupa: Helena Vital Leitão
Desenho de luz: Pedro Pires Cabral
Luz: Carlos Carvalho 
Som e imagem: Pedro Carlos  
Interpretação: Anita Pizarro, Bibiana Mota, Bruno 
Pizarro, Débora Ribeiro, Felícia Ribeiro, Helena Vital, 
Inês Medeiros, Luís Filipe, Paulo Magalhães, Rui Moura, 
Silvano Magalhães, Sinas Pereira, Victor Santos 
Produção: Cristina M. Carvalho
Comunicação: Silvina Lopes
83.ª Produção da Filandorra – Teatro do Nordeste
Apoio: DGArtes

“O Cerejal”
de Anton Tchékhov
encenação de David Carvalho

FILANDORRA
— TEATRO DO NORDESTE

21h30 / PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 120 MIN / 4€/3€/TEATRO 3/4/MAR/
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L Pertués + Orquestra do 
Conservatório R. M. de Vila Real
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SEX
MAR10 21h30

GRANDE AUDITÓRIO
M8 / 70 MIN / 4€/3€/

MÚSICA

Primeira parte: apresentação 
do novo disco, “A Felicidade 
Intermitente do Artista”. 

L Pertués, projeto com canções originais de Vítor Hugo 
Ribeiro que tem como base a música tradicional e a 
língua portuguesa, tem dois discos editados e um EP 
gravado ao vivo. Depois de “Crónicas de Um Pássaro 
Antes de Partir” (2017), lançou o segundo registo de 

longa duração “Bater Na Porta Do Fundo” (2021), escrito 
durante a pandemia, onde as canções nasceram sobre 
toques e ritmos tradicionais portugueses, fundindo-os 
com instrumentos e guitarras eléctricas sem perder a 
identidade com que se assume. 
Para uma noite que promete ser especial, L Pertués 
convida a Orquestra do Conservatório Regional de 
Música de Vila Real para revisitar canções dos seus 
discos e alguns inéditos, reservando a primeira parte 
do concerto para a apresentação de um novo disco “A 
Felicidade Intermitente do Artista”. 
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“As árvores não têm 
pernas para andar”
JOANA GAMA

TEATRO
MUSICAL

PEQUENO AUDITÓRIO
M3 / 35 MIN (APROX.) / 3€/
ESCOLAS: GRATUITO

17/    /18/16h00/MAR/10h30
14h30

ESCOLAS
E FAMÍLIAS*

«Já repararam que desde que são semeadas as árvores 
permanecem sempre no mesmo sítio, a partir do qual se 
alimentam, se defendem e se reproduzem? Não são como 
nós, que nascemos num país e podemos viajar ou até ir 
morar para o outro lado do planeta. E tal como a música 
difere de continente para continente, podemos encontrar 
árvores muito diferentes espalhadas pelo mundo: árvores 
que são autênticas casas, outras que movem multidões 
para serem admiradas, outras que produzem material 
que já chegou à lua... Mas não quero estragar 
a surpresa: no meu concerto vou contar-vos 
histórias sobre o mundo maravilhoso das 
árvores com a ajuda de um pequeno 
grande instrumento: o toy piano!»

Joana Gama (Braga, 1983) é 
uma pianista portuguesa que 
se desdobra em múltiplos 
projetos, quer a solo, quer em 
colaborações nas áreas do 

cinema, da dança, do teatro, da fotografia e da música. 
Doutorada pela Universidade de Évora, prossegue as 
suas investigações enquanto membro do CESEM. A 
sua discografia está presente nas editoras Shhpuma, 
Room40, mpmp, Pianola, Grand Piano, Boca/Douda 
Correria e Holuzam. Esta é a sua terceira criação para 
o público mais jovem, depois de “Nocturno” (co-criação 
com Victor Hugo Pontes) e “Eu gosto muito do Senhor 

Satie”.

Joana Gama: toy piano & histórias 
João Godinho: música original 
Francisco Eduardo: ilustrações 
Frederico Rompante: desenho de luz 
Eles®: cenografia 

Co-produtores: Fundação Lapa do Lobo, 
Teatro Municipal do Porto - Rivoli . Campo 
Alegre, São Luiz Teatro Municipal, A Oficina, 

CAE Sever do Vouga 

* Público escolar: Pré-escolar e 1.º ciclo
Famílias: maiores de 3 anos
Duração: aprox. 35 minutos + conversa com o público no final 
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«Escrita entre 1979 e 1982, “O Livro dos Sons” (Das 
Buch der Klänge) é a obra-prima de Hans Otte 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 apre-
ciação. A descoberta vai maravilhando novos públicos, 
abrindo portas para uma fruição que nos revela tam-
bém muito das nossas próprias conquistas. “O Livro 
dos Sons” é, por isso, uma lição do tamanho da vida: 
narepetição desvenda um convite à introspecção, no 
minimalismo mostra a simplicidade das formas artís-
ticas, na contenção entrega-nos à humildade, no som 
explica a minúcia dos detalhes, na riqueza das harmo-
nias acompanha-nos num passeio pelas 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 comoas suas qualidades se expandem 
e se mostram no preciso instante em que precisamos 
delas.» [Pedro Santos, Culturgest]

Joana Gama (Braga, 1983) é uma pianista portuguesa 
que se desdobra em múltiplos projectos quer a solo 
quer em colaborações nas áreas do cinema, da dança, 
do teatro, da fotografia e da música. Em 2010, na classe 
de António Rosado, concluiu o Mestrado em Interpreta-
ção na Universidade de Évora, onde, em 2017, se douto-
rou, como bolseira da FCT.
Desde 2010 que se dedica a divulgar a obra do composi-
tor francês Erik Satie: em 2016, com o apoio da Antena 
2, assinalou o 150º aniversário do nascimento do com-
positor com a digressão “SATIE.150 - Uma celebração 
em forma de guarda-chuva”. Tocou a peça “Vexations” 
de Erik Satie em quatro ocasiões: Serralves em Festa, 
2016; Festival Jardins Efémeros, 2016; Fundação Ca-
louste Gulbenkian, 2018; Atelier Re.al com João Fiadei-
ro, 2019, em performances que duraram 40 minutos, 15 
horas, 14 horas e 7 horas, respectivamente.
Em Outubro de 2020, num concerto na Culturgest, 
estreou, em Portugal, “O Livro dos Sons” de Hans Otte, 
a primeira acção de divulgação da obra de Hans Otte 
no nosso país, parte do Festival Hans Otte : Sound of 
Sounds.
Ainda em 2020 estreou o espectáculo “As árvores não 
têm pernas para andar”, que já ultrapassou as cem 
apresentações e que, em 2022, foi apresentado no Pa-
lacete de São Bento, no âmbito das Comemorações do 
25 de Abril. Para os mais novos criou ainda “Nocturno” 
(2017), com Victor Hugo Pontes, “Eu gosto muito do Se-
nhor Satie” (2018) e “Pássaros & Cogumelos” (2022).
Em Janeiro de 2022 assinalou-se o lançamento do 
quinto álbum do duo de piano e electrónica que mantém 
com Luís Fernandes desde 2014. “There’s no knowing” 
veio no seguimento do convite lançado por Nuno M. 
Cardoso para a criação da banda sonora para a série 
televisiva “Cassandra”, que passará na RTP2 em breve. 
| www.joanagama.com

“O Livro 
dos Sons”
Obra de Hans Otte

JOANA GAMA piano

SEX
MAR17 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 80 MIN / 4€/3€/
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“A Mentira” é uma deliciosa comédia que nos traz de 
forma leve e divertida uma reflexão sobre os limites 
da sinceridade e da lealdade nas relações pessoais. 
 
Na história, Alice surpreende o marido da sua melhor 
amiga com outra mulher, criando assim, um conflito 
para si mesma: contar ou não à amiga o que viu. O 
seu marido, Paulo, tenta convencê-la a esconder 
a verdade, defendendo assim a mentira. É só para 
proteger seu amigo? Ou ele também tem algo a 
esconder?
 
A peça tem uma narrativa brilhante e abre um 
diálogo instigante sobre a verdade, em um momento 
em que estamos sendo bombardeados por fake news, 
traçando um paralelo com a realidade onde não se 
sabe mais o que é verdade e o que é mentira. 
 
Traduzida, dirigida e estrelada por Miguel 
Falabella, “A Mentira” é uma comédia sobre a arte 
de esconder para proteger aqueles que amamos ou 
não. No elenco Falabella divide o palco com Danielle 
Winits, Alessandra Verney e Fred Reuter.

“A Mentira”
Uma comédia de Florian Zeller

21h30 | GRANDE AUDITÓRIO
M14 / 80 MIN / 20€ (preço único)

COMÉDIA

MIGUEL FALABELLA
DANIELLE WINITS
ALESSANDRA VERNEY
FRED REUTER

21/22/MAR
BRASIL

Produção
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«Nesta residência iniciei 
uma investigação sobre 
os conflitos emocionais 
e sociais da maternidade 
juvenil. Tive, como ponto 
de partida, o meu caso 
e fui ao encontro de 
jovens mulheres que 
se encontram a gerir 
a situação de estarem 
grávidas ou de terem sido 
mães recentemente. Em 
comum, no processo de entrevistas iniciado, o estado 
fisiológico—pré ou pós parto—e uma precariedade 
emocional e social devastadora.

Exploramos o intervalo temporal entre a descoberta do 
estar grávida e o nascimento do filho. Longos meses de 
profunda transformação física revoltos num turbilhão 
de acontecimentos e emoções. Da primeira vez que 

viemos à tona do mergulho das entrevistas, decidimos 
trabalhar com materiais precários e instáveis, frágeis 
e voláteis, tanto na cenografia como na pesquisa 
coreográfica. Em cena, uma personagem para duas 
intérpretes que vão invocando memórias, medos e 
inseguranças, em diálogo surdo entre si. O interior e o 
exterior, a queda e o salto, o privado e o público, tudo 
embrulhado em canções de embalar. Em cena dois 
corpos que não se cansam de tentar. Dois corpos que 
sabem que por vezes é preciso reaprender a viver, e até 
reaprender a respirar.»

Direção e coreografia: 
Mafalda Deville
Cenografia e dramaturgia: 
Israel Pimenta
Desenho de luz: Diogo 
Barbedo
Interpretação e criação: 
Beatriz Valentim e Mafalda 
Deville
Música: Ravel, Chopin, Louis 
Spohr, Claude Debussy, 
PJHarvey, Johnny Greenwood
Figurinos: Mafalda Deville
Agradecimentos: Instituição 

Irmãs do Bom Pastor, Eduardo Leitão, Joana Neves

Peça desenvolvida no âmbito do apoio à residência da 
Companhia Instável 

A Companhia Instável é apoiada pela República 
Portuguesa – Cultura / Direção- Geral das Artes e pelo 
programa “Bolsas para a formação Fundação GDA”.

“Mama”
de Mafalda Deville

PALCOS INSTÁVEIS 
SEGUNDA CASA / 
COMPANHIA INSTÁVEL

SEX
MAR24 15h00 e 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 70 MIN / 4€/3€/

DANÇA
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“MAMA” é um espectáculo 
coreográfico sobre os conflitos 
emocionais e sociais da maternidade 
juvenil. Sobre ser mulher e 
criança simultaneamente. Estar 
entre a infância e ter sobre si a 
responsabilidade de ser adulta.

Sessão Para Escolas (15h00):
3.º ciclo e secundário | Entrada gratuita
Seguida de conversa sobre o espectáculo
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Tiago Rodrigues já escreveu várias vezes para Tónan 
Quito. Agora tinha que escrever um novo texto para este 
actor interpretar sozinho no palco mas, por motivos 
misteriosos, falhou todos os prazos. Foi então que uma 
série de acidentes, tão reais quanto literários, deu 
origem a “Entrelinhas.”
Retrato da longa e enigmática relação entre o autor e 

o actor, esta peça é uma passagem secreta que 
liga a realidade aos subterrâneos da ficção. Num 
labirinto narrativo, a peça mistura o texto de 
“Édipo Rei”, de Sófocles, com as cartas de um 
preso para a sua mãe, escritas nas entrelinhas 
duma edição da tragédia grega encontrada na 
biblioteca da prisão. Mas regressa sempre ao 
presente: um teatro onde um actor vem explicar 
ao público por que motivo não conseguiu 
construir o espetáculo que estava prometido. 

Com uma interpretação que lhe valeu a nomeação para 
o Prémio de Melhor Actor do Ano pela revista Time Out, 
Tónan Quito desenvolve uma relação intimista com o 
público. E fá-lo numa área do teatro que pertence mais 
ao público do que aos artistas, o lugar da espera antes 
do início dos espetáculos. Porque “Entrelinhas” também 
é sobre isso: o que esperamos do teatro.

“Entrelinhas”
De TIAGO RODRIGUES
e TÓNAN QUITO

SEG
MAR27 19h00

M12 / 80 MIN
ENTRADA GRATUITA

TEATRO

DIA MUNDIAL DO TEATRO

No Dia Mundial do Teatro, 
uma peça onde um 
actor vem explicar ao 
público por que motivo 
não conseguiu construir 
o espetáculo que 
estava prometido. Um 
espectáculo sobre o que 
esperamos do teatro.
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SEX
MAR31 15h00 e 21h30

PEQUENO AUDITÓRIO
M12 / 70 MIN (APROX.) / 5€/3,5€/

COMÉDIA

“Os Mosqu3teiros”
ESTE – ESTAÇÃO TEATRAL DA BEIRA INTERIOR
| MARMORE PRODUCCIONES

©
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R

«“OS MOSQU3TEIROS” relata as aventuras de 
D´Artagnan, um jovem impetuoso e propenso à luta, 
na sua demanda para se tornar num dos célebres 
mosqueteiros que protegem o rei Luís XIII e a França 
de todo e qualquer perigo. No seu percurso, acaba 
por esbarrar em Athos, um alcoólatra, Aramis, um 
religioso com dificuldades em suprimir os seus desejos 
amorosos, e Porthos, um homem que tem tanto de 
crédulo como de violento. Juntos terão que defender o 
rei e a rainha dos esquemas arquitectados pelo Cardeal 
Richelieu, nos meandros dos corredores políticos.
 Nesta transcrição para o teatro, nos seus 
constrangimentos, nas suas leis e domínios, procuramos 
que a arte se manifeste, concorrendo, desta forma, para 
a promoção da essência presente na obra original de 
Alexandre Dumas. Perseguindo sempre os princípios 
artísticos e estéticos que norteiam o trabalho da 
companhia desde a sua origem, o improviso é a base 
da desconstrução/construção e da descoberta dos 
mecanismos cénicos para dar forma a esta sinfónica 

aventura, perspectivando uma actualização da obra 
para um contexto moderno.»

Encenação: José C. Garcia 
Co-criação: Ana Baleia, Angel Fragua, Beatriz Solis, 
João Figueira, Pedro Fino, Tiago Poiares e Samuel 
Querido 
Espaço cénico e figurinos: Ana Baleia 
Música: João Figueira 
Assistência de encenação: Samuel Querido 
Desenho de luz: Pedro Fino 
Fotografia: Miguel Proença 
Direcção de Produção: Alexandre Barata e Cesar Arias 
Co-produção: ESTE – Estação Teatral e Marmore 
Producciones

Sessão Para Escolas (15h00):
3.º ciclo e secundário | Entrada gratuita
Seguida de conversa sobre o espectáculo
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Uma família caótica e terna em viagem por uma paisagem 
acidentada. Mas para onde vai? No banco de trás, o pai tem uma 
perna partida, mas está mesmo magoada? A mãe tenta rir, mas 
mal consegue conter as lágrimas. O miúdo não pára de cantar. 

E todos estão preocupados com o cão doente e irritados uns com os outros. 
Apenas o misterioso irmão mais velho parece calmo.

Estreia na realização do iraniano Panah Panahi – filho de Jafar Panahi –, esta 
comédia dramática acompanha uma família numa viagem de carro por terrenos 
pouco convidativos. 

Comédia / Drama | Irão | 2021
Com: Pantea Panahiha, Hassan Madjouni, Rayan Sarlak, Amin Simiar

Como todos os anos no Verão, a pequena Salomé regressa à 
aldeia natal da sua família, nas montanhas de Trás-os-Montes, 
para passar as férias. É um tempo de festa e de descontracção, 
mas de repente a sua adorada avó morre. Enquanto os adultos 

entram numa disputam por causa do funeral, Salomé é assombrada pelo espírito 
daquela que na aldeia era vista como uma bruxa, a sua avó.

Filme candidato de Portugal a uma nomeação para os Óscares.

Drama | França, Portugal, Bélgica | 2022
Com: Lua Michel, Ana Padrão, Jacqueline Corado, Ester Catalão, Duarte Pina, 
Arthur Brigas, Catherine Salée

Um documentário intimista sobre Cesária Évora, com imagens de 
arquivo, algumas inéditas e outras raras, e testemunhos únicos. O 
filme acompanha as lutas e o sucesso da Diva dos Pés Descalços, 
da privacidade de casa para os camarins do mundo. A voz levou-a 

de Cabo Verde para o estrelato internacional, mas o seu único sonho era ter uma 
casa. A liberdade era o chão que pisava.

Prémio do Público - IndieLisboa 2022
Selecção Oficial - Festival SXSW 2022

Documentário,  Biografia | Portugal | 2022

#81_TER/3/JAN | #82_TER/7/FEV | #83_TER/7/MAR
Co-produção: SHORCUTZ VILA REAL / TEATRO DE VILA REAL

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

CINEMA|SEM PIPOCAS

UM FILME DE ANA SOFIA FONSECA
21h30 | M/12 | 94 min. | PEQ. AUDITÓRIO | 3€/2€/

UM FILME DE CRISTÈLE ALVES MEIRA
21h30 | M/14 | 86 min. | PEQ. AUDITÓRIO | 3€/2€/

UM FILME DE PANAH PANAHI
21h30 | M/12 | 94 min. | PEQ. AUDITÓRIO | 3€/2€/

TER
FEV

TER
JAN

TER
MAR
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“Cesária Évora”

“Alma Viva”

“Estrada Fora”
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Serviço Educativo / Mediação de Públicos

QUA/11/JANEIRO
10h30 e 14h30 | PEQUENO AUDITÓRIO

Filminhos Infantis
“CUIDADO COM O QUE
FAZES À TERRA!”
• Entrada gratuita
Público-alvo: Pré-escolar e 1.º Ciclo
Duração: 57 minutos

TER/24/JAN | 10h30 e 14h30 | GA | 60 MIN | 3€

Público-alvo: 9.º ano do Ensino Básico

“Auto da Barca
do Inferno”

QUA/25/JAN | 10h30 e 14h30 | GA | 60 MIN | 3€

Público-alvo: 10.º ano do Ensino Secundário

“Farsa de Inês Pereira”
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de Gil Vicente

Esta versão cénica, estreada em 2002, respeita 
fielmente o texto original, mas actualiza a galeria de 
personagens vicentinas no espaço e no tempo. 

Versão Cénica e Encenação: David Carvalho
Com: Débora Ribeiro, Bibiana Mota, Silvano Magalhães, 
Helena Vital, Sofia Duarte, Luís Pereira, Rui Moura, 
Bruno Pizarro, Anita Pizarro e Paulo Magalhães
Luz e Som/multimédia: Pedro Carlos e Carlos Carvalho
Produção: Cristina Carvalho
Arquivo e Documentação: Maria José Mota
Comunicação/R. Públicas: Silvina Lopes

FILANDORRA — TEATRO DO NORDESTE
CICLO DE TEATRO VICENTINO | A Filandorra apresenta um pequeno ciclo de teatro com o objectivo de 
proporcionar aos alunos o acesso a textos que integram o programa curricular da disciplina de Português.

Neta sessão, composta por seis filminhos de animação 
de seis países, vamos tratar do tema “O Respeito pelo 
Planeta Terra”.
Se todos vivemos no Planeta Terra, então todos somos 
responsáveis por ele. Devemos cuidar dele como 
cuidamos na nossa casa. Devemos evitar sujá-lo, ou 
então devemos limpar o que sujámos. E devemos 
perceber que todos os restantes seres vivos têm direito 

ao seu habitat como nós gostamos que o nosso seja 
respeitado. 
Tópicos: Os ciclos da natureza, os ecossistemas, a 
agricultura, a poluição, a regra dos 3 R’s (Reduzir, 
Reutilizar e Reciclar).
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de Gil Vicente

Divertida comédia de carácteres e costumes, conta a 
história de Inês Pereira, jovem caprichosa e ambiciosa, 
que anda encantada por Brás da Mata, galante 
combatente, mas é pressionada a casar com Pêro 
Marques, um lavrador simples e sem cultura. A versão da 
Filandorra respeita o texto original, mas é actualizada no 
tempo e no espaço para o séc. XXI, em Vinhais. 

Versão cénica e encenação: David Carvalho
Com: Bibiana Mota, Helena Vital, Débora Ribeiro, 
Bruno Teixeira, Luís Pereira, Silvano Magalhães, Anita 
Pizarro, Sofia Duarte, Rui Moura e Paulo Magalhães
Luz e som/multimédia: Pedro Carlos e Carlos Carvalho
Produção: Cristina Carvalho
Arquivo e Documentação: Maria José Mota
Comunicação/R. Públicas: Silvina Lopes
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“A Porta Aberta” é o título de um dos livros do 
consagrado director teatral, Peter Brook. Uma relíquia de 
texto, que serviu como inspiração e mote para intitular 
o curso de teatro dirigido pelo actor e encenador Ángel 
Fragua que decorre entre Novembro de 2022 e Fevereiro 
de 2023.
Durante o curso abordam-se, de uma forma geral, 
diferentes estilos teatrais, dando aos participantes as 
ferramentas necessárias que lhes permitam descobrir o 
actor/actriz que habita dentro deles. 
Partindo do jogo teatral e do movimento, os 
participantes viajam de uma forma breve, mas intensa, 
por temas e técnicas como contadores de histórias, de 
mimo e pantomima, criação de personagens, melodrama, 
tragédia, máscara e clown. 
Paralelamente e facultada uma bibliografia de algumas 
das mais importantes obras e figuras da história do 
teatro. 
O último mês do curso é dedicado à criação de um micro-
espectáculo com todos os participantes a partir dos 
conhecimentos adquiridos nos meses anteriores. 
É este espectáculo que se apresenta ao público a 18 de 
Fevereiro.

[Duração: a definir] 

SÁB/18/FEV | 21h30 | Pequeno Auditório
M12 | GRATUITO

“A Porta Aberta”
Apresentação pública do micro- 
-espectáculo resultante do 
Curso de Teatro dirigido por 
ÁNGEL FRAGUA.

QUA/18/JAN | 10h30 | GA

Concerto pedagógico
Orquestra do Norte
"Clássicos Divertidos"
(ver pág. 6)

SEX/27/SÁB/28/JAN | 21h00

TNDMII | Odisseia Nacional

(Título a definir)
Ondamarela
(ver pág. 9)

1/2/3/FEV | 10h30 e 14h30

TNDMII | Odisseia Nacional

Visitas Encenadas
(ver pág. 10)

SEX/10/FEV | 10h30 e 15h00 | GA

“Alma”
A Turma
(ver pág. 12)

QUA/15/FEV | 10h30 e 14h30 | GA-PLATEIA

“O Cavaleiro da Dinamarca”
Companhia - Projecto arTístico 
| Teatro do Bolhão
(ver pág. 13)

SEX/17/MAR | 10h30/14h30
SÁB/18/MAR | 16h00 | PA

“As Árvores não têm pernas 
para andar”
Joana Gama
(ver pág. 19)

SEX/24/MAR | 15h00 e 21h30 | PA

“Mama”
Companhia Instável
(ver pág. 22)

SEX/31/MAR | 15h00 e 21h30 | PA

“Os Mosqueteiros”
ESTE — Estação Teatral
(ver pág. 24)
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SÁB/18/MARÇO
21h30 | 1h30m | GRANDE AUDITÓRIO

“Fábrica Humana”
• Bilhetes: 8€ | Organização: PT ACADEMY

SÁB/4/MARÇO
21h00 | GRANDE AUDITÓRIO 

IX Real Academicvs
Organização: TUNA ACADÉMICA DA UTAD

SEX/13/JANEIRO
21h00 | GRANDE AUDITÓRIO

Concerto Solidário 
Rotary Club
de Vila Real
Organização: ROTARY CLUB DE VILA REAL

Iniciativas de agentes locais

SÁB/7/JANEIRO
14h30 | M3 | GRANDE AUDITÓRIO 

XXVIII Encontro
de Cantadores
de Janeiras
Organização: CÂMARA MUNICIPAL DE VILA REAL

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

MÚSICA

DANÇA

SÁB/11/FEVEREIRO
21h00 | GRANDE AUDITÓRIO

VII Clave
Real Festival de Tunas 
Femininas
• Bilhetes: 4€ (estudantes) | 5€ (público em geral)
Organização: VIBRATUNA

«Na exaustão consequente da falta de aceitação 
e austerizarão social, um alguém que se toma em 
alta consideração decide dar um passo em frente... 
Em frente para um paraíso vazio que ambiciona 
popular de réplicas que diz perfeitas à sua imagem. O 
distúrbio toma lugar quando a ambição pela igualdade 
desabrocha numa obsessão desmedida. Afinal a 
liberdade de um termina no limiar da liberdade de 
outrem.»
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Exposição

«Chamo-me Firoozeh Soltan Zadeh. Nasci 
em 1987 no sudeste do Irão num cidade 
famosa por ter pessoas apaixonadas por 
gatos e arte. Os mais incríveis tapetes 
e cerâmicas pintadas à mão durante a 
história do Irão pertenciam a essa região.
Cresci numa família onde os animais 
e os livros sempre tiveram um lugar 
especial. Também estávamos ligados 
à natureza. A arte e a sensibilidade da 
minha mãe para todas aquelas belezas 
influenciaram-me principalmente para 
a pintura desde criança. O amor que eu 
tinha pelos animais e pela pintura levou-
me a estudar biologia na universidade 
e paralelamente a isso a muitas 
actividades em pintura e ilustração.
Fui premiada em diferentes concursos 
nacionais de ilustração no Irão, ilustrei 
um livro, realizei pequenas exposições 
e actividades de ilustração antes de me 
mudar para Portugal.
Mudei-me para Portugal em 2017 para 
continuar a estudar, mas em paralelo pude 
lançar o meu site, fazer duas pequenas 
exposições e colaborar em projectos 
de ilustração, como o meu trabalho 
recente: três ilustrações para o livro 
anual da escola Ajudaris no Porto.
Trabalho principalmente com 
aguarela e acrílico, tentando 
sentir e mostrar a vida fora de 
uma rotina repetitiva. O meu 
espírito feminista e o amor pelos 
animais e pela natureza são 
evidentes nas minhas pinturas.»

www.firoozehsol.com
www.instagram.com/firoozeh_
illustration

JANEIRO / FEVEREIRO

“I can fly”
FIROOZEH SOLTAN ZADEH
IRÃO

Ilustração



GRANDE AUDITÓRIO (GA)

PEQUENO AUDITÓRIO (PA)

PALCO

PALCO

FOSSO DE ORQUESTRA

PLATEIA PLATEIA

FRISA ESQ. FRISA ESQ.

BALCÃO
BALCÃO
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Apoio à divulgação:
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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:
Das 14h00 às 20h00, de segunda a sábado (excepto 
feriados).

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: Janeiro / Fevereiro / Março 
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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