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A cultura que se faz para todos

A cultura inclui todo um conceito, lato e abrangente, onde se (inter)ligam as diversas expressões culturais – como a pintura, 

o desenho, a literatura, o teatro, a dança, a música ou o cinema e outras artes – com as perspetivas pessoais, individuais, 

únicas e intransmissíveis, próprias de uma determinada época ou geração. Poder-se-ia dizer que tudo é cultura e, de certa 

forma, é mesmo assim, porque é expressão e identidade de um povo, de uma nação, do mundo em que vivemos.

Uma cultura que se herda e que, com os contributos pessoais, criativos e artísticos – resultado das  vivências, 

experiências, sentimentos e formas de expressão – divulgamos, exibimos e passamos a novas gerações. Um legado que 

se torna uma dádiva para os outros e para o qual podem contribuir com novas perceções. A cultura é uma realidade em 

constante mutação e evolução, que contribui para a formação do indivíduo. 

Águeda pretende afirmar-se, cada vez mais, como concelho produtor de arte e cultura. Este é um dos pilares da 

programação cultural do Município que pode observar-se tanto nas atividades que se realizam por todo o concelho, 

nos diferentes equipamentos culturais, numa lógica de parceria com as coletividades e agentes culturais, como com o 

conteúdo programático do Centro de Artes de Águeda (CAA).

Este espaço celebra, em maio, seis anos de uma programação intensa que espelha esta aposta e visão estratégica 

municipal na cultura, proporcionando aos vários públicos, sejam adultos ou crianças, uma oferta muito diversificada das 

mais variadas linguagens artísticas. Que afirma o nosso compromisso com a difusão e acesso à cultura, estabelecendo 

pontes com os artistas e diversos agentes culturais. 

Um  espaço de inclusão e de envolvimento social, que valoriza o concelho, a região e o país. Uma das evidências dessa 

valorização e que expressa a posição estratégica do CAA no quadro nacional é a sua integração recente na lista de 

equipamentos/espaços da Rede Portuguesa de Arte Contemporânea.

Mais do que um espaço onde a cultura acontece, onde a herança de cada um é exposta, esta é uma casa que acolhe, 

vive, divulga e promove o acesso à arte; que tem no Projeto Educativo uma das suas linhas de intervenção mais intensas, 

estimulando a criatividade e o sentido artístico junto dos mais novos, com destaque neste trimestre para a celebração do 

Dia Mundial da Criança; que aposta na coprodução com agentes locais e nacionais. Onde queremos que se sintam em casa.

Durante este trimestre – de aniversário – muitas vão ser as associações e coletividades do concelho que vão regressar ao 

auditório do CAA para apresentar os seus espetáculos e esperam-se grandes figuras do panorama artístico nacional que 

escolheram Águeda para apresentar as suas criações e para promover coproduções únicas.

Da herança geracional e cultural de Ruy de Carvalho, ao circuito expositivo do Ciclo Desenho como Pensamento e a parceria 

com o Teatro Nacional Dona Maria II para a exposição “Odisseia Nacional”, ao espetáculo da Orquestra Municipal de Águeda, 

da Orquestra de Jazz de Águeda e a Ópera AIDA são alguns dos destaques deste trimestre a que se juntam Os Quatro e 

Meia, Beatriz Gosta, Carlos Coutinho Vilhena, José Mata, Jessica Athayde, Miguel Raposo e Ana Cloe, entre muitos outros.

Desejo que apreciem cada momento que vai ser proporcionado em cada espetáculo e que se deixem contagiar com a alegria 

da expressão cultural de cada um.

Jorge Almeida

Presidente da Câmara Municipal de Águeda

O Centro de Artes de Águeda completa, no próximo mês de Maio, seis anos de existência, sendo este um marco de sucesso 

para todos comemorarmos e reafirmar o compromisso de elevar cada vez mais os padrões culturais de todo o concelho. A 

melhor forma de o assinalar é apostar numa programação diversificada e de qualidade aos munícipes e aos visitantes.

A contínua promoção da cultura no município, através da construção de pontes entre artistas e autores, a aposta em 

coproduções locais e nacionais, aliando tradição e contemporaneidade e assente numa estratégia que garanta a inclusão 

e equidade no acesso à cultura nas suas diversas manifestações artísticas, permite afirmar Águeda como uma cidade 

criativa.

O nosso investimento na cultura tem como princípio fundamental a responsabilidade cultural, tendo em conta que a 

consideramos um fator de desenvolvimento social, das comunidades, dos públicos e dos agentes culturais. A valorização 

da cultura permite aos que cá vivem e aos que nos visitam usufruir de uma programação regular, diversificada, que nos 

aproxima da comunidade, mas que também a desafia e estimula.

Este novo ciclo inicia-se com muitas novidades das quais realço: a adesão do Centro de Artes de Águeda para a RPAC 

(Rede Portuguesa de Arte Contemporânea) e a nossa parceria com o Teatro Nacional Dona Maria II, no projeto “Odisseia 

Nacional”, da qual resultará a exposição “Quem és Tu?” - Um Teatro Nacional a olhar para o país”, que estabelece ligações 

entre a prática artística e o seu contexto social e político; e ainda a peça “O Misantropo”, dos autores Hugo van der Ding e 

Martim Sousa Tavares, a partir da obra de Molière, que traz ao CAA vários artistas de relevo nacional.

“Promover o encontro entre as artes e os diversos públicos e comunidades” faz parte da missão do CAA e o nosso esforço 

na construção e formação de diversos públicos será visível ao longo deste segundo trimestre de 2023, no qual também 

estarão representadas as diversas coletividades aguedenses que irão revisitar o nosso auditório durante este trimestre 

que agora iniciamos.

Celebramos o Dia Internacional do Jazz com a emblemática “Glenn Miller Orchestra”, uma das Big Bands mais

reconhecidas do mundo, dirigida pelo maestro Ray McVay e que apresentará os maiores clássicos do jazz em Lisboa, Porto 

e Águeda. As comemorações continuam com a nossa Orquestra Jazz Águeda, que promete celebrar a tradição do jazz 

tocada e vivida no concelho e na região.

O carismático Ruy de Carvalho, Os Quatro e Meia, Beatriz Gosta, Carlos Coutinho Vilhena e também José Mata, Jessica 

Athayde, Miguel Raposo e Ana Cloe pisarão, igualmente, o palco do Centro de Artes de Águeda ao longo dos próximos 

meses.

De destacar também o Projeto Educativo e Mediação de Públicos do CAA que apresenta um conjunto de espetáculos 

dirigidos a crianças e famílias, todos com entrada gratuita. Com uma programação desenhada em articulação com os 

vários serviços da cultura e destinada aos alunos das escolas do concelho, o Projeto Educativo inclui, ainda, na sua oferta 

cultural apresentações para a comemoração do 25 de abril e para a celebração do Dia Mundial da Criança.

Águeda será, neste semestre e através do CAA, arte, música e criatividade.

Acreditamos que a cultura, quando plenamente exercida, permite momentos de liberdade, de construção e de

transformação, permitindo-nos assumir novas competências interpretativas, críticas e, sobretudo, criativas.

Edson Santos

Vice Presidente da Câmara Municipal de Águeda
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ABRIL

O Misantropo

por Hugo van der Ding e Martim Sousa Tavares 

a partir de Molière

sáb 22 abr, 21h30

COMEMORAÇÕES 
DO DIA INTERNACIONAL 
DO JAZZ

EXPOSIÇÃO COLETIVA

UM TEATRO NACIONAL 

POR HUGO VAN DER DING

CONVIDAM ORFEÃO DE ÁGUEDA

BEATRIZ GOSTA

A OLHAR PARA O PAÍS

E MARTIM SOUSA TAVARES

O DESENHO COMO PENSAMENTO

CICLO DE EXPOSIÇÕES
E CONVERSAS
CAA e espaços convergentes

sáb 14 jan a sáb 30 set

CICLO DE EXPOSIÇÕES
E CONVERSAS
Espaço Expositivo

sáb 13 mai a sáb 30 set

EXPOSIÇÃO 
Espaço Expositivo

sáb 25 mar a dom 30 abr

MÚSICA 
Auditório

sáb 22 abr, 21h30

MÚSICA
Auditório

sáb 1 abr, 21h30

STAND-UP COMEDY
Auditório

qui 13 abr, 21h30

O DESENHO

VER NO ESCURO

QUEM ÉS TU?

O MISANTROPO

THE PEAKLES

RESORT

COMO PENSAMENTO

MÚSICA
Auditório

sáb 8 abr, 17h00

ORQUESTRA

MUNICIPAL DE ÁGUEDA

TEATRO
Auditório

sáb 15 abr, 21h30

CRIANÇAS E FAMÍLIAS
TEATRO PARA BÉBES
Caixa de Palco

dom 16 abr, 17h00

ONDE É

À PROCURA

QUE EU IA?

DO Ó-Ó PERDIDO

STAND-UP COMEDY
Auditório

sex 28 abr, 21h30

STAND-UP

BY PIONEIROS

TEATRO
Caixa de Palco

qui 27 abr, 9h30, 11h30 e 15h00

DEMOKRATÍA

MÚSICA
Auditório

sáb 29 abr, 21h30

MÚSICA
Auditório

dom 30 abr, 21h30

GLENN MILLER

ORCHESTRA

PAUTA JAZZ 2023

ORQUESTRA DE

JAZZ DE ÁGUEDA
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Ruy, a História Devida

sáb 20 mai, 21h30

MAIO

TEATRO
Auditório

sex 5 mai, 10h30

TEATRO
Auditório

sáb 20 mai, 21h30

MÚSICA
Auditório

sáb 6 mai, 21h30

ÓPERA
Auditório

sex 12 mai, 21h30

CRIANÇAS E FAMÍLIAS
TEATRO DE MARIONETAS
Auditório

dom 14 mai, 17h00

LEANDRO,

RUY,

O REI DA HELÍRIA

A HISTÓRIA DEVIDA

OS QUATRO E MEIA

AIDA

FAROL

CARLOS COUTINHO VILHENA

CAMPUS JAZZ

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

TEATRO
Auditório

sáb 13 mai, 18h30 e 21h30

MÚSICA
Café Concerto

qui 25 mai, 21h30

MULTIDISCIPLINAR
Auditório

sex 26  e sáb 27 mai, 21h30

dom 28 mai, 17h00

SÍNDROME DE LISBOA

THEMANDUS

COM CAPICUA, 

FESTIVAL I

32ª EDIÇÃO

FRANCISCA CORTESÃO,

PEDRO GERALDES

E ANTÓNIO SERGINHO

MÚSICA 
Auditório

sex 19 mai, 21h30

ESCOLÍADAS

GLICÍNIAS PLAZA

MÃO VERDE II



Dois + Dois

sáb 3 jun, 21h30

JUNHO

11

DIA MUNDIAL

POPULAR INATEL

DA CRIANÇA

TEATRO DE MARIONETAS E MÚSICA
Auditório

qui 1 jun, 10h00 e 11h00

CRIANÇAS E FAMÍLIAS
MÚSICA
Caixa de Palco

dom 4 jun, 17h00

RESPOSTA A TODAS 

OUTROS TEMPOS

AS PERGUNTAS

DO CANTO

MÚSICA
Auditório

sex 23 jun, 22h00

MÚSICA
Auditório

sáb 24, 21h30

MÚSICA
Auditório

sex 16 jun, 21h30

MÚSICA
Auditório

sáb 17 jun, 21h30

DOIS + DOIS

LAVOISIER

BANDUA

MÚSICA
Auditório

dom 18 jun, 17h00

TRIO

DANIEL

PEREIRA CRISTO

FESTIM (14ª EDIÇÃO)

NO CORETO COM ROGÉRIO CHARRAZ

FESTIVAL INTERMUNICIPAL 

107º ANIVERSÁRIO

 DO ORFEÃO DE ÁGUEDA

DE MÚSICAS DO MUNDO

EDMAR

CASTANEDA QUARTET

ORFEÃO DE ÁGUEDA

TEATRO
Auditório

sáb 3 jun, 21h30
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CICLO DE EXPOSIÇÕES E CONVERSASO DESENHO COMO PENSAMENTOO DESENHO COMO PENSAMENTOCICLO DE EXPOSIÇÕES E CONVERSAS

Todos os Públicos

Entrada Livre

Diretor Artístico do Ciclo

Alexandre Baptista

Numa rápida leitura, o desenho para muitos não será mais do que um 

processo para adornar algo, aliado a um virtuosismo de execução. Mas 

esta forma de o “olhar” não deixa de ser redutora quanto à sua apreciação. 

O desenho é muito mais para além disso. O desenho faz parte de um 

pensamento visual que move o trabalho do artista. A obra de arte nasce 

como uma interação entre visão e pensamento, sendo corporizada 

grande parte das vezes através do recurso a este meio de registo. Isto é, 

poderemos entendê-lo como uma prática intelectual, uma manifestação 

primeira do pensamento, resultando na materialização visual do que  

se pensa.

Ao longo da História da Arte, verificou-se que o desenho foi sendo relegado 

para um segundo plano, tido como um mero registo preparatório e que 

não deveria ser partilhado. Apenas lhe era conferida a função de apoio à 

elaboração das práticas maiores, ou seja, da pintura e escultura.

A partir dos anos 50 e 60 do século passado, foi reconhecido como uma 

área de criação autónoma, com um estatuto idêntico ao da pintura ou 

da escultura, podendo assumir-se o desenho, nos seus vários registos, 

como materialização final, portadora de sentidos autónomos. Os discursos 

artísticos interdisciplinares, com pontos de partida de várias áreas, 

adquirem agora um novo corpo, misturando-se e complementando-se, 

tornando assim as nomenclaturas tradicionais de algum modo obsoletas.

As imagens desencadeiam processos no nosso cérebro que as palavras 

não reconhecem. Desenhar não é apenas um processo artístico,  

é também pensamento.

Desenhar é apropriar-se da realidade, é dar-lhe forma. O desenho é uma 

das formas mais antigas e perfeitas de interpretação e criação do mundo.

Este é o mote para um conjunto de exposições que integram o programa 

do ciclo “O Desenho como Pensamento”, em que diversos artistas 

convidados, distintos na sua linguagem conceptual, privilegiam o desenho 

na sua obra.

CAA

E ESPAÇOS

CONVERGENTES

SÁB 14 JAN 

A SÁB 30 SET

O DESENHO
COMO PENSAMENTO

CICLO DE EXPOSIÇÕES E CONVERSAS

EXPOSIÇÕES INDIVIDUAIS 

Curadoria : Alexandre Baptista

Ângela Ferreira

Sala Estúdio

sáb 4 mar a qua 12 abr

Pedro Vaz

Salão de Chá – Alta Vila

sáb 4 mar a qua 12 abr

Isabel Madureira Andrade

ESTGA e Biblioteca Municipal

sáb 4 mar a qua 12 abr

Carlos Garaioca

Sala Estúdio - CAA

sáb 22 abr a qua 24 mai

Cristina Ataíde 

Salão de Chá - Parque da Alta Vila 

sáb 22 abr a qua 24 mai

Francisco Vidal 

ESTGA e Biblioteca Municipal  

Manuel Alegre

sáb 22 abr a qua 24 mai

Jorge Queiroz

Sala Estúdio - CAA

sáb 2 a sáb 30 set

Cristina Massena 

Salão de Chá - Parque da Alta Vila 

sáb 2 a sáb 30 set

Pilar Mackenna 

ESTGA e Biblioteca Municipal  

Manuel Alegre

sáb 2 a sáb 30 set

CICLO DE CONVERSAS

O Desenho e o Cinema

Café Concerto 

sex 21 abr, 18h30

O Desenho na Educação Infantil

Café Concerto 

sex 5 mai, 18h30

O Desenho e a Moda 

Café Concerto

sex 2 jun, 18h30

O Desenho Como Processo  

do Trabalho Científico

Café Concerto  

sex 14 jul, 18h30

Vasco Araújo 

Sala Estúdio - CAA

sáb 3 jun a qua 5 jul

Gabriela Albergaria 

Salão de Chá - Parque da Alta Vila 

sáb 3 jun a qua 5 jul

Marcelo Moscheta 

ESTGA e Biblioteca Municipal  

Manuel Alegre

sáb 3 jun a qua 5 jul

Jorge Martins 

Sala Estúdio - CAA

sáb 15 jul a qua 23 ago

Pedro Valdez Cardoso

Salão de Chá - Parque da Alta Vila 

sáb 15 jul a qua 23 ago

Catarina Leitão

ESTGA e Biblioteca Municipal  

Manuel Alegre

sáb 15 jul a qua 23 ago
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CICLO DE EXPOSIÇÕES E CONVERSASO DESENHO COMO PENSAMENTOTEATRO

14

VER NO ESCURO
EXPOSIÇÃO COLETIVA

Todos os Públicos

Entrada Livre

Curadoria

Ana Anacleto

A partir de um entendimento do desenho enquanto verbo – o acto de 

desenhar – e das suas particularidades processuais, propõe-se uma 

exposição coletiva que reúne um conjunto de obras de diversos autores 

portugueses contemporâneos. Trabalhando e entendendo o desenho 

no seu território expandido (que extravasa, necessariamente, o seu 

contexto disciplinar para abraçar outras dimensões da expressão como 

a imagem gráfica, fotográfica ou em movimento, ou mesmo a escultura 

ou a instalação) procurar-se-á investigar as condições de invisibilidade 

inerentes à edificação do processo do desenho e o quanto estas podem 

enformar não somente o processo, mas também, invariavelmente, o  

seu resultado. 

Desenhar é estabelecer, permanentemente, uma relação com o 

desconhecido, com o que ainda não foi desenhado, com o que está por vir. 

Tentar desvendar-lhe os contornos, imaginando-o, procurando tocar-lhe 

simultaneamente. Encontrando essa linha que promove o estabelecimento 

de relações dialógicas entre as suas dimensões ótica e háptica,  

e extraindo permanentemente uma análise, em tempo real, sobre as suas 

condições perspectivas, projetivas e prospetivas. 

Procurar o desenhável revelando o indesenhável.

A exposição “Ver no escuro” procurará constituir-se como um encontro com 

este lugar obscuro do desenho e prevê a apresentação de obras de: Alice 

Geirinhas, Ana Jotta, AnaMary Bilbao, Bruno Cidra, Carlos Noronha Feio, 

Catarina Lopes Vicente, Cláudia Guerreiro, Cristina Ataíde, Daniel Fernandes, 

Dayana Lucas, Diogo Bolota, Francisca Carvalho, Gonçalo Barreiros, Horácio 

Frutuoso, Isabel Carvalho, Joana Fervença, Jorge Queiroz, Mariana Gomes, 

Mattia Denisse, Noé Sendas, Pedro A. H. Paixão, Pedro Barateiro, Pedro 

Henriques, Rui Horta Pereira, Sara Bichão e Sara Chang Yan.

“Há um desenho em tudo, até no desenho. O desenho do desenho do desenho não tem autor nem 

suporte nem gesto nem desenho. É um desenho a desenhar-se sem consciência da consciência 

do desenho. Desenhar invade o campo do aparente, onde o desenhar-desenhar é imperceptível. 

Desenhar-desenhar-desenhar é ainda mais oculto, é o desenho a desenhar o indesenhável. (...)”

Miguel-Manso, in “Um Lugar a Menos”

Os Carimbos de Gent (edição de autor), Lisboa, 2012 (p.64)

ESPAÇO

EXPOSITIVO

SÁB 13 MAI

A SÁB 30 SET
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MÚSICAEXPOSIÇÃO

16

ESPAÇO 

EXPOSITIVO

SÁB 25 MAR

A SEX 28 ABR

Todos os públicos

Entrada livre

Curadoria

Tiago Bartolomeu Costa

Museografia e concepção gráfica

José Dias Design

A exposição “Quem és tu?”, 

integrada na Odisseia Nacional,  

é uma iniciativa

Parceria

A concessão do Teatro Nacional D. Maria II à Companhia Rey Colaço-Robles 

Monteiro, no final de 1929, acompanhou a afirmação de um regime, 

instaurado três anos antes, que tinha com este teatro público uma relação 

ambígua. Que teatro, e que país, foram representados, como e com quem, 

antes e depois da revolução de 1974? Que país se pode ver a partir do 

Rossio, no palco do D. Maria II, nas suas presenças no território nacional, 

quando este permaneceu fechado e depois de recuperado?

Esta exposição, recuperando a relação da Companhia Rey Colaço-Robles 

Monteiro com o país, estabelece ligações entre a prática artística e o 

seu contexto político e social. As diferentes camadas de representação 

(do país, da sociedade, do teatro, dos regimes políticos), potenciam a 

perceção pública de uma certa ideia de (e para o) teatro nacional, tanto 

enquanto edifício, como na sua missão. Será um exercício de remontagem 

da história espelhada da ditadura e da democracia, a partir do papel, e 

do modelo, que as instituições culturais e equipamentos de programação 

tiveram em Portugal.

Através de linhas temáticas comuns, são estabelecidas relações entre 

espetáculos distintos, propondo leituras que aprofundem a prática 

artística e a implementação de políticas, num trabalho que identifica 

princípios de resistência, mas também de participação nas atividades e 

ações dos regimes. A partir de materiais documentais – figurinos e trajes, 

fotografias, registos sonoros e audiovisuais, programas, objetos de cena, 

imprensa – , produz-se um comentário crítico à história social e política 

que o país construiu, observando a permeabilidade e a resistência do 

teatro a essas realidades. 

A criação artística, tendo participado do processo de reconfiguração das 

identidades culturais do território, será objeto de análise retrospetiva de 

questões dominantes e atuais, inscrevendo e sublinhando o histórico do  

D. Maria II na transformação da perceção sobre a prática artística. Desse 

modo, Quem és tu? contribuirá para uma reflexão sobre a transformação 

de valores como a democratização, acessibilidade e coesão territorial e a 

forma como estes podem ser estruturantes para a criação artística.

No âmbito da exposição, serão ainda dinamizadas oficinas para escolas, 

debates e visitas orientadas, em vários concelhos do país.

QUEM ÉS TU?
UM TEATRO NACIONAL A OLHAR PARA O PAÍS

Quem és tu?

Um teatro nacional a olhar para o país 

sáb 25 mar a dom 30 abr
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MÚSICA MÚSICA
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Para celebrar o 10º aniversário, os The Peakles trazem a Águeda um 

espetáculo especial de comemoração da carreira dos The Beatles, a banda 

mais influente de todos os tempos.

Numa colaboração singular com o Orfeão de Águeda, vamos assistir a uma 

viagem imperdível por alguns dos principais êxitos da carreira dos Beatles, 

os “fabulosos 4” de Liverpool.

Ao espetáculo junta-se também a artista Mary Mónica com as suas 

projeções ao vivo que catapultam esta viagem para outro nível audiovisual. 

AUDITÓRIO

SÁB 1 ABR, 21H30

M/6

Aprox 2h

8€

The Peakles

Bateria e voz

André Conceição

Guitarra e voz

João Paiva

Baixo

Luís Felix

Voz, harmónica e pandeireta

Nelson Mendes 

Teclas, voz e guitarra 

Ricardo Monteiro 

Orfeão de Águeda

Maestro

Paulo Zé Neto

Ilustração e artes visuais

Mary Mónica

Promotor 

ProtagonizaMagia

THE PEAKLES
CONVIDAM ORFEÃO DE ÁGUEDA

M/6

Aprox 1h30

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia

1 de abril de 2023

Maestro

António Rosado 

Intervenientes

Banda Alvarense

Banda Castanheirense

Banda Marcial de Fermentelos

Banda Nova de Fermentelos

Orquestra Filarmónica 12 de Abril

ORQUESTRA
MUNICIPAL DE ÁGUEDA

AUDITÓRIO

SÁB 8 ABR, 17H00

De 5 a 8 de abril, a UBA, em parceria com a Câmara Municipal de 

Águeda, volta a organizar o seu estágio de Orquestra, que culminará 

em mais uma apresentação da Orquestra Municipal de Águeda, pela 

batuta do orientador deste ano, António Rosado, Major, Chefe da 

Banda da Força Aérea Portuguesa.
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TEATROSTAND-UP COMEDY

20

AUDITÓRIO

QUI 13 ABR, 21H30

RESORT
BEATRIZ GOSTA

Beatriz Gosta está de regresso ao stand-up com o novo espetáculo, 

RESORT. 

Depois de dois anos de pandemia. De amores e desamores. De se endividar 

para cumprir o sonho da casa própria. De gerar e parir uma criança. De virar 

mãe a solo, trabalhadora independente e do setor da cultura. De reconstruir 

uma autoestima, voltar ao ginásio e pôr mamas de silicone. De sobreviver 

à privação do sono, a viroses de infantário e à toxicidade das redes sociais. 

Beatriz Gosta precisou de parar. Férias? Retiro? Escapismo? RESORT pode 

ser tudo isso e um burnout numa hora e pouco de espetáculo. Sempre 

naquele equilíbrio ténue entre rir de nervoso e gargalhar até pingar na 

cueca. Só há uma certeza: é de perder o juízo!

Beatriz Gosta dispensa apresentações, depois de ganhar vida através 

de um vídeo blog em 2015, alcançou um lugar de destaque no meio 

digital, dando rapidamente o salto para a rádio e televisão. Atingiu grande 

notoriedade junto do público e conseguiu conquistar os corações de várias 

gerações com o seu jeito único de ser e abordar até os assuntos mais 

sensíveis. Em 2019 Beatriz Gosta subiu ao palco pela primeira vez, também 

no Teatro Villaret, com o espetáculo QUEM ACREDITA VAI em sucessivas 

apresentações esgotadas. Um sucesso imediato que a levou a percorrer 

o país de norte a sul, estabelecendo-a como uma das principais vozes da 

nova geração de humoristas portuguesas.

M/16

Aprox 1h30

10€ (c/ descontos)

De e com

Beatriz Gosta 

Produção

Em 2015 Nuno Artur Silva estava a fazer o seu primeiro espetáculo de 

(quase) stand-up comedy, um solo acompanhado por António Jorge 

Gonçalves e pelos Dead Combo, quando foi convidado para administrador  

da RTP.

Depois de três anos como administrador, regressa agora a um solo 

acompanhado por António Jorge Gonçalves a desenhar em tempo real e uma 

inesperada banda sonora.

Considerações e divagações sobre a vida nestes últimos anos foram sendo 

registados num bloco de notas que nunca deixou de o acompanhar. É desse 

bloco de notas que esta apresentação parte.

Uma espécie de diário, com pensamentos e interrogações sobre o que 

estamos aqui a fazer, não só na administração da coisa pública propriamente 

dita, mas na administração da coisa pública que é cada um de nós em 

sociedade: qual o sentido da vida, mas principalmente qual o sentido 

das reuniões intermináveis que se fazem para decidir o que se deve fazer 

entretanto sobre outras coisas; o que nos passa pela cabeça nessas 

reuniões; o que nos passa pela cabeça em geral;  apontamentos à margem 

das coisas que estamos a fazer, sobretudo sobre as coisas que não estamos 

a fazer; listas de  decisões; listas de indecisões; dispersões e interrup...

A vida em geral, mas sobretudo a vida em particular.  

“Onde é que eu ia?”, uma série de coisas, brevemente num teatro perto de si.

(A não ser que entretanto haja um convite para outra coisa melhor). 

AUDITÓRIO

SÁB 15 ABR, 21H30

M/12

1h15

10€ (c/ descontos)

Texto e interpretação

Nuno Artur Silva

Desenho em tempo real

António Jorge Gonçalves 

Produção

Sons em Trânsito

Comunicação

Sons em Trânsito

Operação de teleponto

José Machado 

Músicas

Lisboa Mulata e Esse Olhar  

Que Era Só Teu (Dead Combo)

Feelings (Morris Albert) 

Agradecimentos

Agência Lusa e Rodrigo Antunes, 

Fernando Alvim e muito 

especialmente, Tó Trips,  

Dead Combo, para sempre,  

Pedro Gonçalves 

ONDE É
QUE EU IA?
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TEATROCRIANÇAS E FAMÍLIASTEATRO PARA BÉBES

1 a 5 anos

45 min

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia

9 de abril de 2023

Texto e encenação 

Pascal Sanvic 

Coordenação do projeto, 

assistente de encenação

e operação técnica 

Maria João Trindade 

Interpretação

Catarina Mota 

Música

Cristiano Barata 

Marionetas

Patrícia Gattepaille 

Adereços

Teresa Negrão 

Construção de elemento cénico 

Adriano Sérgio 

Desenho de luz  

Ana Sofia Montez 

Coordenação de montagem

Ana Enes 

À PROCURA
DO Ó-Ó PERDIDO

CAIXA DE PALCO

DOM 16 ABR, 17H00
Um bebé adormece no pequeno jardim no meio da praça. Durante o 

sono, um passarinho apodera-se do seu ó-ó branco e macio e leva-o 

para longe no céu. Quando acorda, o bebé não fica nada contente. 

Propõem-lhe outros ó-ós, mas um ó-ó não se substitui. Com a ajuda 

do ar, da água, do fogo e do contador de histórias o bebé vive várias 

aventuras. Será que reencontra o seu precioso bocadinho de tecido 

sobre a ilha Ó-Ó?

É noite de estreia. O Misantropo, de Molière, vai ser representado pela 

primeira vez em Portugal perante o Rei e toda a corte e o espetáculo está 

longe de estar pronto.

Há um grupo de atores, juntos por misteriosas e diversas razões, com os 

nervos à flor da pele, dispostos a muito – ou a tudo – mesmo antes de se 

ouvirem as pancadas de Molière.

Há um homem que tem aversão aos seres humanos, que não gosta da 

convivência social, que é melancólico, insociável, misantrópico, mocho, 

bufo. (in dicionário Priberam)

Há, acima de tudo, o desejo fervoroso de frequentar a corte e agradar o Rei.

A pergunta crucial é:

“Que feliz acaso vos trouxe a este lugar?”

AUDITÓRIO

SÁB 22 ABR, 21H30

O MISANTROPO
POR HUGO VAN DER DING

E MARTIM SOUSA TAVARES
M/14

Aprox 1h30

8€ (c/ descontos)

Autores

Hugo van der Ding

Martim Sousa Tavares

Encenação

Mónica Garnel

Cenografia e Figurinos

Marta Carreiras

Desenho de Luz

Rui Monteiro

Música Original

Vitória

Desenho de Som e Sonoplastia

João Pratas

Apoio à Criação

Inês Vaz

Assistência de Encenação

Ana Água

Intérpretes

Ana Guiomar

David Esteves

Inês Vaz

Joana Bernardo

João Vicente

José Neves

Manuel Coelho 

Manuel Moreira 

Produção
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STAND-UP COMEDYTEATRO
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CAIXA DE PALCO

QUI 27 ABR

9H30, 11H30 E 15H00

DEMOKRATÍA

M/12

Espetáculo dirigido aos alunos  

do 11º ano das escolas  

do concelho de Águeda

Aprox 1h00

Entrada gratuita

Encenação e texto

Manuel Jerónimo

Interpretação

David Correia

Fernanda Paulo

José Coelho

Juana Pereira da Silva

Direção coral

Joana Fonseca

Assistente de encenação

João Borges de Oliveira

Desenho de luz

João Rafael da Silva

Operação técnica

João Rafael da Silva

Rodrigo Augusto

Imagem

Ana Veiga

Promotor

Boutique da Cultura

Quatro atores são convidados para o novo espetáculo de um 

encenador. Mas quando chegam para o primeiro ensaio descobrem 

não só que o encenador não vai estar presente, como também que 

cada um recebeu um convite diferente. Agora, têm de arranjar uma 

forma de chegar a uma decisão em conjunto. Mas como? Como se 

pode chegar a uma decisão quando quatro pessoas querem coisas 

diferentes?

AUDITÓRIO

SEX 28 ABR, 21H30

STAND-UP
BY PIONEIROS

A Associação de Pais de Mourisca do Vouga – “Os Pioneiros” é uma 

Instituição Particular de Solidariedade Social sem fins lucrativos e de 

utilidade pública que presta apoio social a crianças, jovens, idosos, 

comunidade e pessoas com deficiência. 

A Instituição, no âmbito do Programa PARES 3.0, vai proceder a obras de 

remodelação e ampliação da resposta social Lar e, para isso, propõe-se 

realizar várias iniciativas de angariação de fundos de forma a apoiar a 

concretização deste projeto. 

Uma das iniciativas será a realização de um espetáculo de stand-up comedy, 

onde reúnem três nomes do humor em Portugal - Carlos Vidal,  

Rui Xará e João Seabra. 

Carlos Vidal é humorista, médico e músico. 

Rui Xará é um dos pioneiros do stand-up comedy em Portugal, tendo sido  

o inventor e cicerone das famosas noites Púcaros Bar no Porto. 

João Seabra começou como humorista profissional, é ator e ventríloquo, 

revelado pelo programa “Levanta-te e Ri” da SIC. 

Três titãs do humor português que se juntam num noite única, resultando 

num cocktail explosivo de gargalhadas e boa disposição.

M/16

Aprox 1h30

15€

Ficha Artística

Carlos Vidal

João Seabra 

Rui Xará 

Promotor



26 27

MÚSICACOMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO JAZZMÚSICA COMEMORAÇÕES DO DIA INTERNACIONAL DO JAZZ

M/6

Aprox 1h30

20€

Promotor 

Incubadora d’Artes

GLENN MILLER
ORCHESTRA AUDITÓRIO

SÁB 29 ABR, 21H30

Caso de sucesso em Portugal, esgotando sempre as salas por onde 

passam, a Glenn Miller Orchestra, dirigida pelo Maestro Ray McVay, 

regressa para espetáculos no Porto e em Lisboa.

A Glenn Miller Orchestra continua a encantar nos seus espetáculos 

com os grandes sucessos, “Moonlight Serenade”, “In The Mood”, 

“Tuxedo Junction” ou “Chattanooga Choo Choo”. Ray McVay dirige 

cerca de 20 talentosos músicos e cantores nesta big band numa 

hora e meia de espetáculo, como num estalar de dedos, nos faz 

recuar até aos anos trinta. 

M/6

Aprox 1h15

7€ 

 

Artista convidado

Marco Figueiredo

Promotor

Parceiros 

AUDITÓRIO

DOM 30 ABR, 21H30
No dia 30 de abril a Pauta Humana assinala o Dia Internacional do Jazz 

com a oitava edição do Festival Pauta Jazz, num concerto da Orquestra 

de Jazz de Águeda e o pianista Marco Figueiredo, no Centro de Artes 

de Águeda, às 21h30. O evento insere-se como habitualmente nas 

comemorações que decorrem por todo o Mundo.

Criada em 2016, a Orquestra de Jazz de Águeda, inspira-se na tradição 

do jazz e na memória dos “jazzbandistas” que tocaram e viveram no 

conselho de Águeda e na região centro do país, durante a primeira 

metade do século XX. Depois dos espetáculos nas temporadas 

anteriores nos quais a orquestra contou com convidados como João 

Mortágua e Miguel Calhaz, e seguido do último concerto dedicado à 

História do jazz na região centro do país, a Orquestra de Jazz de Águeda 

apresenta um concerto único com o pianista Marco Figueiredo. Músico 

natural da Beira Baixa, é um dos pianistas mais ecléticos da nova 

geração. Estudou piano e composição no conservatório de Música de 

Coimbra e mais tarde licenciou-se em piano jazz, na Escola Superior de 

Musica do Porto, onde participou em inúmeros projetos, que vão do jazz 

à música tradicional com composições para pequenas formações, como 

trios ou quartetos, até às formações de big band ou orquestra.

ORQUESTRA DE
JAZZ DE ÁGUEDA

PAUTA JAZZ 2023
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TEATROMÚSICA
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Os Quatro e Meia

sáb 6 mai, 21h30

LEANDRO,
O REI DA HELÍRIA

AUDITÓRIO

SEX 5 MAI, 10H30

M/6

Espetáculo dirigido aos alunos 

do 7º ano das escolas  

do concelho de Águeda

Aprox 1h15

Entrada gratuita

Nesta história temos um Rei que se encontra já cansado dos seus 

deveres. Percebendo que o fim está prestes a chegar, decide que 

está na hora de passar o testemunho. Para isso reúne as três filhas 

e pede-lhes uma prova de todo o amor que estas têm por ele. O Rei 

ouve o que quer, mas também o que (supostamente) não quer e 

acaba por expulsar a sua filha Violeta, entregando o reino às filhas 

Amarílis e Hortênsia e seus respetivos noivos.

A vida do Rei muda radicalmente e ele irá descobrir, juntamente 

com o seu cómico e fiel amigo – o Bobo – que a vida é muito mais do 

que riquezas e que precisa de ”sal” para ser saboreada.

Nesta adaptação da obra, que conta com quatro atores em 

cena, juntamos o ator, a marioneta e as artes circenses para um 

espetáculo de belo efeito e que irá prender e motivar os alunos para 

a leitura e estudo da obra. 
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MÚSICA
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AUDITÓRIO

SÁB 6 MAI, 21H30

M/6

Aprox 1h15

25€

Promotor  

Primeira Linha

Em Maio de 2013, cinco amigos com gosto pela música juntavam-se para 

uma pequena atuação num Sarau de Gala no TAGV, em Coimbra. Estava assim 

realizada a primeira reunião d’Os Quatro e Meia. 

Atualmente a banda é composta por seis elementos – João Cristóvão 

Rodrigues (violino e bandolim), Mário Ferreira (acordeão e voz), Pedro 

Figueiredo (Percussão), Ricardo Liz Almeida (guitarra e voz), Rui Marques 

(contrabaixo) e Tiago Nogueira (guitarra e voz). 

Com base na ideia de que “todos os dias são dias bons, simplesmente, uns 

dão mais trabalho para o ser do que outros”, a banda apropriou-se de uma 

expressão recorrente do nosso quotidiano, “P’ra Frente é Que É Lisboa”, para 

criar a sua primeira composição e assim batizar o seu single de apresentação. 

O álbum de estreia – “Pontos nos Is” – foi editado a 30 de junho de 2017, com 

o selo da Sony Music Portugal, e entrou diretamente para o primeiro lugar do 

top nacional de vendas. 

A digressão “Pontos nos Is” passou por salas como a Casa da Música, CC 

Olga Cadaval, Casino de Tróia e festivais como o MEO Marés Vivas ou O Sol 

da Caparica, dando a conhecer as músicas do álbum, com a boa disposição 

e energia que tanto caraterizam Os Quatro e Meia. As estreias no Coliseu do 

Porto (Novembro de 2018) e no Coliseu dos Recreios (outubro de 2019) foram 

um sucesso com salas esgotadas.

Em 2020 regressam com o segundo longa-duração de originais “O Tempo Vai 

Esperar”, editado em setembro, com produção de João Só. Os singles “A Terra 

Gira”, “Canção do Metro” e o mais recente “Bom Rapaz”, com a participação 

especial do músico Carlão, são alguns dos temas incluídos no álbum que, tal 

como “Pontos nos Is”, conquistou o primeiro lugar no top nacional de vendas 

na semana em que foi editado. 2020 terminou com um concerto esgotado 

no Campo Pequeno e já em 2021 estrearam-se em dose dupla no Super 

Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, com sala cheia, tendo contado nos três 

concertos com Tatanka e Carlão como convidados.

2021 trouxe ainda uma nomeação para os Prémio Play, na categoria de 

“Melhor Banda”.

2022 foi o ano em que a banda deu o maior concerto da sua carreira, até 

agora, no Estádio Cidade de Coimbra e marcou presença no palco principal de 

um dos maiores festivais do país, o NOS Alive.

Para completar o leque de desafios, Os Quatro e Meia foram finalistas do 

Festival da Canção 2022, com “Amanhã”, da autoria de Tiago Nogueira, 

terminando o concurso em 2º lugar.

OS QUATRO E MEIA

Inaugurado no dia 11 de maio de 2017, o Centro de Artes de 
Águeda completa, em 2023, seis anos de intensa atividade. 
Para assinalar a data comemorativa, apresentamos, nas 
próximas páginas, uma programação eclética, inclusiva, 
acessível e contemporânea, dirigida a todos os públicos e que 
se estenderá por todo o mês de maio. A proposta assenta num 
acervo de espetáculos de diferentes linguagens artísticas que 
prometem agitar a dinâmica cultural  e artística do Município 
de Águeda.
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ÓPERA ÓPERA
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Ópera Aida 

sex 12 mai, 21h30

M/16

2h00 (c/ intervalo)

20€

Desenho de cenário 

Alejandro Contreras

Desenho de vestuário

Ana Ramos

Iluminação e projeções 

Alejandro Contreras

Maquilhagem

Ana Ramírez

Diretor técnico

Francisco Hernández

Guarda roupa

Maribel Martínez

Direção de cena

Ignacio García

Aurora Cano

Direção musical

Antonio Ariza Momblant

Orquestra 

Hesperian Symphony Orchestra

Ópera em quatro atos, com música de Giuseppe Verdi,  

com libreto de Antonio Ghislanzoni, segundo a obra  

de Camille du Locle y  Auguste Mariette.

Estreada na Casa da Ópera do Cairo a 24 de dezembro de 1871

Considerada uma das maiores criações operáticas de todos os 

tempos, a grandiosa ópera “Aida”, de quatro atos e oito cenas, 

cantada em italiano, explora o drama da guerra na vida e no 

amor, no Egito antigo, no tempo dos faraós, quando os egípcios 

invadiram a Etiópia. Um drama do amor entre uma escrava etíope 

chamada Aida, mas de origem nobre (e escravizada no reino 

faraónico) e um general egípcio chamado Radamés, comandante 

das forças de ocupação do país da escrava (Etiópia).

Ao saber que a sua filha, a bela princesa etíope Aida, foi 

capturada pelos egípcios e ficou prisioneira e escrava da princesa 

egípcia Amneris, ambas apaixonadas por Ramadés, Amonasro, 

o rei da Etiópia (pai de Aida) organiza as tropas numa tentativa 

derradeira para a libertar. Mas, embora o jovem guerreiro da 

armada egípcia, corresponda à paixão de Aida, sonha regressar 

a este seu amor secreto coroado de louros da luta contra os 

etíopes.  No meio desta paixão, surge ainda a sua condenação 

pelo pai de Aida, que exige também vingança pela prisão e 

escravatura da filha.

Esta é uma ópera de caráter épico, com um grande aparato 

cénico, com coros, ballets, grandes cenários e atos longos. Tem 

um caráter exótico, cenicamente grandiosa e de grandes efeitos, 

plena de dramatismo e intensidade narrativa, e de uma grande 

modernidade em termos de mensagem.

ÓPERA AIDA
AUDITÓRIO

SEX 12 MAI, 21H30
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TEATRO DE MARIONETASCRIANÇAS E FAMÍLIASTEATRO
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Sem solução para as constantes ameaças autodestrutivas de um 

amigo, Carlos é aconselhado a fazer terapia contra a sua vontade. 

Torna-se assim no último paciente de uma terapeuta que pretende 

deixar de o ser.

Com um sentido de humor muito caraterístico, Carlos Coutinho 

Vilhena regressa ao palco, acompanhado da atriz Catarina Rebelo, com 

uma peça que aborda a consciência, a culpa, a forma como vemos os 

outros e também como nos vemos a nós próprios.

 

AUDITÓRIO

SÁB 13 MAI, 

18H30 E 21H30

M/16

Aprox 1h15

18€

 

Ideia

Carlos Coutinho Vilhena

Texto

Carlos Coutinho Vilhena

Pedro Durão

Elenco

Carlos Coutinho Vilhena

Catarina Rebelo

Encenação

João André

Promotor

Bridgetown Talent Agency

SÍNDROME

CARLOS COUTINHO VILHENA

DE LISBOA
M/6

Aprox 1h00

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia

7 de maio de 2023A partir da obra 

“Tout Seul”,  

de Christophe Chabouté”

Encenação 

Tommy Luther Hughes 

Interpretação 

Samantha Jesus 

Voz off 

Rui Oliveira 

Cenografia 

Marta Silva

Samantha Jesus 

Sistema  

e conteúdos multimédia

Luís Grifu 

Composição da banda  

sonora original

Laura Felício 

Guitarras 

Eu.Clides 

Percussões 

Ricardo Coelho 

Masterização

Nuno Coelho 

Desenho de luz 

Kiko Rurelas 

Marionetas e adereços

Samantha Jesus 

Produção executiva  

e comunicação

Nuno Santos 

Documentação 

fotográfica e vídeo

Ana Sousa

Sozinho no seu farol, sem nunca ter visto nada no mundo, um faroleiro 

inventa a sua própria versão da realidade, a partir de palavras escolhidas ao 

acaso num antigo dicionário, como um cego que tenta imaginar a cor. Cada 

definição abre uma fresta para o mundo exterior, para onde se esgueira, 

através da imaginação. Será possível imaginar algo que nunca se viu? Será 

possível conhecer o mundo por meio de definições abstratas, sem qualquer 

experiência empírica? Até onde nos leva a imaginação?

FAROL
AUDITÓRIO

DOM 14 MAI, 17H00
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AUDITÓRIO

SEX 19 MAI, 21H30

M/3

1h

Preços e programa detalhado

em www.dorfeu.pt/i

Voz

Capicua

Guitarras 

Pedro Geraldes 

Baixo e voz

Francisca Cortesão 

Percussões

António Serginho 

Depois de alguns anos em dupla (com Capicua e Pedro Geraldes) e uma 

passagem pelo Festival i!, a Mão Verde regressa agora em quarteto. 

Francisca Cortesão e António Serginho acrescentam instrumentos e 

voz e, agora em banda, as canções antigas desdobraram-se em novas 

possibilidades, fazendo duplicar o repertório. Agora, em palco, são quatro 

gomos da mesma laranja, com guitarra, baixo, bateria, teclados, percussão 

e vozes, num espetáculo que se quer ainda mais dançável e participado. 

Mão Verde II convida verdes e maduros a dançar como se ninguém estivesse 

a ver, enquanto aprendem mais sobre as ervas, as borboletas, a fruta da 

época e tudo o que tem a ver com a natureza.

COM CAPICUA, FRANCISCA CORTESÃO, 

FESTIVAL I

PEDRO GERALDES E ANTÓNIO SERGINHO

MÃO VERDE II

Simplesmente “Ruy” ou Ruy de Carvalho.

Figura máxima do Teatro em Portugal sobe ao palco, abre o coração e 

conta histórias inéditas da sua longa e inspiradora carreira.

Histórias de amor, histórias de humor e até mesmo histórias para 

nos emocionar.

É Ruy de Carvalho como nunca o vimos e ouvimos!

Ao longo de cerca de uma hora, ninguém fica indiferente à sua faceta 

menos conhecida de contador de histórias.

E porque não é todos os dias que temos Ruy de Carvalho perto de 

nós, o público é convidado a fazer perguntas ao ator, fazendo desta 

experiência mais do que um espetáculo, mas uma conversa intimista 

entre amigos.

E que melhores amigos o Ruy podia ter para conversar senão o  

seu público?

“Ruy, a História Devida” é o espetáculo que não pode perder.

RUY,
A HISTÓRIA DEVIDA

AUDITÓRIO

SÁB 20 MAI, 21H30

M/6

1h15m

10€ (c/ descontos) 

Elenco

Ruy de Carvalho

Luís Pacheco

Encenação

Paulo Sousa Costa

Texto

Paulo Coelho

Cenografia e figurino

Anne Carestiato

Fernanda Dias

Assistência de cenografia

José Teles

Desenho de luz

Felix Feliciano

Diretora executiva

Marta Gomes

Diretor técnica

Raul Ferraz

Diretor de produção

João Figueiredo Dias

Produtora

Luana Pires 

Produção

Yellow Star Company
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THEMANDUS, projeto criado à responsabilidade de Afonso Silva, vê 

agora essa responsabilidade repartida pelos 3 membros do grupo. Isto 

porque, sem esta repartição democrática, a proposta musical seria 

comprometida.

Partindo de uma instrumentação que, a priori, é peculiar - bateria, 

guitarra e saxofone – mas que não é assim tão incomum, o trio explora 

ideias composicionais que vão desde a música escrita à totalmente 

improvisada e é neste processo preliminar que o arrojo composicional 

e instrumental se expandem: a bateria aumenta o número de tarolas, 

pratos e acessórios; a guitarra o número de pedais; o saxofone é agora 

colega de estante de sintetizadores analógicos e de um EWI. Este 

expandir dos instrumentos é crucial, dada a polivalência necessária 

para cumprir a música e o número limitado de instrumentistas.

Assentes no ecletismo que o jazz sempre lhes proporcionou, 

THEMANDUS percorre estéticas como drum ‘n’ bass, ambient, boom 

bap, a fim de saciarem as suas necessidades musicais e, paralela ou 

paradoxalmente, as esfaimar.

THEMANDUS foi o ensemble vencedor do prémio “Melhor Arranjo 

Original” da 2ª edição do Concurso Internacional de Jazz da 

Universidade de Aveiro com o tema “Clair de Lune” de Claude Debussy.

CAFÉ CONCERTO

QUI 25 MAI, 21H30

M/6

1h

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia 

18 de maio de 2023

Bateria e percussão

Eduardo Carneiro Dias

Guitarra 

Ricardo Alves

Saxofone

Afonso Boucinha Silva

Apoios

Município de Águeda

Centro de Artes de Águeda

DeCA

Universidade de Aveiro

Centro de Estudos de Jazz American 

Corners

THEMANDUS
CAMPUS JAZZ - UNIVERSIDADE DE AVEIRO

AUDITÓRIO

SEX 26 MAI

A DOM 28 MAI

M/ 6

2h

6€

sex 26 mai, 21h30

Final Polo I

sáb 27 mai, 21h30

Final Polo II

dom 28 mai, 17h00

Final Polo III

Produção

Associação Escolíadas

ESCOLÍADAS GLICÍNIAS PLAZA é um concurso artístico interescolar, 

direcionado para o ensino secundário regular, profissional, público 

e privado, que abrange os distritos de Aveiro, Coimbra e Viseu. As 

escolas participantes reúnem um grupo de alunos, pessoal docente 

e não docente, que prepara provas na área do Teatro, Música e/ou 

Dança, Artes Plásticas e Claque, competindo entre si ao longo de 

várias sessões. Em cada Polo, as 3 escolas mais pontuadas passam 

às Finais. Estabelecidos os vencedores de cada Polo nas respetivas 

finais, estes competem entre si na Finalíssima. 

ESCOLÍADAS 

32ª EDIÇÃO

GLICÍNIAS PLAZA
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Festival POPular Inatel

Lavoisier

sex 16 jun, 21h30

AUDITÓRIO

QUI 1 JUN

10H00 E 11H00

M/3

Espetáculo dirigido aos alunos  

do ensino Pré-escolar  

do concelho de Águeda

45 min

Entrada gratuita

Interpretação,  

dramaturgia e encenação

Diogo Bastos Pinho

Música original e som

Diogo Bastos Pinho 

Figurinos

Sara Vitália

Desenho de luz e produção

Sara Vitália 

Fotografia e vídeo

Pedro Capela 

Rodolfo é um cientista louco, com ambições desmedidas.  

Acreditando que, algures no futuro, já terá sido inventada uma 

Fórmula Matemática que Responde a Todas as Perguntas, constrói 

uma máquina do tempo e envia o seu assistente Ramiro numa 

viagem ao futuro com a missão de a encontrar e regressar ao 

presente, para dominar o mundo através do conhecimento.

RESPOSTA A 
TODAS AS

PERGUNTAS
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Ana Cloe, Jessica Athayde, José Mata e Miguel Raposo dão corpo e vida 

a dois casais de amigos numa encruzilhada emocional nesta comédia 

encenada e adaptada por Miguel Thiré a partir do texto de Daniel Cúparo e 

Juan Vera. 

É possível manter a paixão viva em relacionamentos longos? O que acontece 

ao desejo quando se forma uma família? Será o amor suficiente para manter 

um casal unido? Existe apenas uma maneira de entender a fidelidade? 

Quais as novas regras do casamento quando os arquétipos tradicionais são 

ultrapassados?

Este espetáculo reflete sobre todas estas questões através de dois casais 

de amigos com duas formas totalmente diferentes de entender as suas 

relações e a vida, mas que, como bons polos opostos, não deixam de se 

sentir atraídos.

Ordem versus impulsividade. Rotina versus novidade. O que é socialmente 

aceite versus desejos ocultos. O yin e o yang da vida andam de mãos dadas 

nesta comédia onde nada é o que parece e onde os personagens terão de 

enfrentar as suas próprias contradições.

M/14

Aprox 1h30

10€ (c/ descontos)

A partir do texto de 

Daniel Cúparo e Juan Vera

Encenação

Miguel Thiré

Tradução

Ana Rita Sousa

Adaptação

Miguel Thiré

Mafalda Santos

Cenografia

Aurora dos Campos

Figurinos

Andy Dyo

Desenho de luz

Tomás Ribas

Tema original

Ana Cloe

Assistente encenação

Joana Castro

Assistentes de cenografia

Saulo Santos

Raquel Merlino

Com

José Mata

Jessica Athayde

Miguel Raposo 

Ana Cloe

AUDITÓRIO

SÁB 3 JUN, 21H30

DOIS + DOIS

CAIXA DE PALCO

DOM 4 JUN, 17H00

M/4

Aprox 1h00

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia 

28 de maio de 2023

“Outros Tempos do Canto “ consiste num concerto espetáculo 

de canções, contos e brincadeiras vindas do Brasil e de Portugal. 

Entre músicas, histórias e jogos de aqui e de além mar, Alexander 

Lima (BR) e Vânia Couto (PT) apresentam uma mostra da Lusofonia 

Luso-Brasileira para Crianças. Composições populares unem-se 

com narrativas de um tempo onde os países se misturam, estórias 

místicas, fábulas, jogos de crianças de antigamente, entre 

projeções, vídeos, teatros de sombras, num concerto ao vivo com 

momentos performativos e interativos com o público. A língua e as 

tradições misturam-se com alegria desde o Sertão até ao Alentejo 

e afins...! Semeia-se conhecimento da cultura de dois países, em 

canções, que contam os tempos de ontem e de hoje.

OUTROS
TEMPOS DO CANTO
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POPULAR INATEL POPULAR INATEL

LAVOISIER

M/6

1h15m

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia 

9 de junho de 2023

Voz, percussão e electrónicas

Patrícia Relvas

Guitarra elétrica e voz

Roberto Afonso

 

Promotor

Lavoisier é formado por Roberto Afonso e Patrícia Relvas, que nasce com 

a necessidade interior de criar um diálogo, onde a expressão musical 

é elevada ao seu expoente mais sensível. A estadia em Berlim entre 

2009 e 2013 criou-lhes um novo olhar e, com a distância, chegou a 

inevitável “saudade”. Depois de consolidar conceptualmente o projeto 

na antropofagia adoptada pelos Tropicalistas brasileiros nos anos 70, o 

primeiro passo para a sua aproximação à música tradicional portuguesa 

teve origem no trabalho de recolha musical, levado a cabo por Michel 

Giacometti e Fernando Lopes Graça. Foi através desses registos que 

se apaixonaram pelo canto do povo português e conheceram as suas 

maiores fontes de inspiração que são, afinal, as suas próprias raízes. 

E foi com esse espírito que começou a jornada de Lavoisier, rumo a 

uma maior perceção da essência musical, onde a dualidade liberdade/

responsabilidade é inerente à célebre frase: “Na Natureza nada se perde, 

nada se cria, tudo se transforma…”

Considerados pelo jornal Público como “um dos mais interessantes nomes 

da música portuguesa desta década”, Patrícia Relvas e Roberto Afonso 

formaram os Lavoisier em 2012 com o objetivo de explorar as raízes 

tradicionais da música portuguesa através de uma guitarra elétrica e 

duas vozes. Desde então editaram já quatro álbuns – “Aí” (2022, edição 

de autor) “Miguel Torga por Lavoisier: Viagem a um Reino Maravilhoso” 

(2019, Armoniz), “É Teu” (2017, edição de autor) e “Projeto 675” (2014, 

edição de autor). Em 2019, integraram o disco de homenagem a José 

Mário Branco, “Um disco para José Mário Branco” (Valentim de Carvalho), 

com o tema “Eu não me entendo”, e participaram ainda no mais recente 

disco do rapper brasileiro Vinicius Terra, “Elxs Ñ Sabem A Minha Língua”, 

com o belíssimo tema “Máscaras de Azulejo”. Ao longo dos últimos anos 

atuaram nos mais diversos festivais e salas de espetáculos dentro e fora 

de Portugal, conquistando a atenção da imprensa e público pelas intensas 

prestações em palco.

AUDITÓRIO

SEX 16 JUN, 21H30

M/6

1h15m

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia 

9 de junho de 2023

Promotor

BANDUA
Bandua agarra no cancioneiro popular da região da Beira Baixa e encara-o 

com uma reinterpretação folk eletrónica à moda do down tempo 

berlinense. Concebido pelo músico e produtor luso-brasileiro Tempura 

the Purple Boy e com a participação do cantor e músico português Edgar 

Valente, Bandua representa a primeira vez em que estas sonoridades, 

poemas e canções são transformadas num disco melancólico pop 

eletrónico de língua portuguesa.

AUDITÓRIO

SÁB 17 JUN, 21H30
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M/6

1h15m

Entrada gratuita  

mediante levantamento  

de bilhete obrigatório,  

até um máximo de 2 bilhetes  

por pessoa, a partir do dia 

9 de junho de 2023

Promotor

Tem vindo a ser reconhecido como um dos nomes maiores da nossa 

música de raiz, venceu alguns prémios dos quais se destaca o Prémio 

Carlos Paredes em 2018 (atribuído por unanimidade do Júri).

Daniel Pereira Cristo tem sabido trazer a música, o canto e os 

instrumentos tradicionais para a contemporaneidade. Acompanhado pelas 

influências do seu produtor Hélder Costa e dos seus grandes músicos. 

Neste concerto, mais intimista e em trio, a aposta grande é na música 

tradicional reinventada, na variedade dos seus ritmos e nas várias 

sonoridades dos instrumentos de raiz (dos cordofones em particular). 

Num formato mais reduzido há lugar a maior atenção na multiplicidade 

das percussões de André NO e no virtuosismo do acordeonista João 

Ferreira. A ideia parte sempre por explorar a variedade dos cordofones, 

melodias, ritmos e percussões tradicionais e trazê-los para o presente!

Numa permanente dicotomia entre passado e presente, onde o futuro 

quer tomar lugar e a identidade e a raiz teimam em mostrar-se - sob 

a velha máxima de saber quem somos, para melhor sabermos onde 

queremos ir e chegar - o mote é promover a pluralidade no mundo e o 

respeito intercultural tendo como ponto de partida o auto-conhecimento 

e o respeito pela nossa própria cultura, instrumentos e música milenares - 

com particular foco no nosso pequeno grande tetracórdio - o cavaquinho.

AUDITÓRIO

DOM 18 JUN, 17H00

DANIEL
PEREIRA CRISTO

TRIO

Festival POPular Inatel 

Daniel Pereira Cristo

Trio

dom 18 jun, 17h00
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M/6

1h30

5€ (50% desconto  

com cartão d’Orfeu)

Harpa 

Edmar Castañeda

Voz 

Andrea Tierra 

Saxofone

Shlomi Cohe

Percussões

Rodrigo Villalon

AUDITÓRIO

SEX 23 JUN, 22H00

Edmar Castañeda é reconhecidamente um dos mais excitantes 

harpistas do mundo e chega ao Festim acompanhado de três 

exímios músicos: o saxofonista Shlomi Cohen, o baterista Rodrigo 

Villalon e a cantora Andrea Tierra. Embora a ideia de um harpista 

a liderar um grupo de jazz possa parecer improvável, o músico e 

compositor colombiano rapidamente refuta isso, com a sua mestria 

e criatividade. Castañeda reinventa a harpa. Sentem-se cómodos e 

preparem os ouvidos, é a abertura do 14º Festim! 

EDMAR
CASTANEDA QUARTET

FESTIM (14ª EDIÇÃO)

FESTIVAL INTERMUNICIPAL DE MÚSICAS DO MUNDO
Cortesias da sua memória? Ele, Orfeão? Guarda todas. Na ternura da 

longevidade e no querer do seu porvir vai ornando, de violetas, o silêncio 

rendilhado das melodias. É que um Orfeão também sente.

Nas comemorações do 107º Aniversário, o Orfeão de Águeda tem o prazer de 

apresentar e partilhar o palco com Rogério Charraz e os “seus”.

 “O Coreto”, com músicas do próprio, letras de José Fialho Gouveia e 

produção de Luísa Sobral, acompanhados pela banda do coreto, é um 

espetáculo que conta uma história. 

Saturado da cidade, Sebastião muda-se para a aldeia do pai e, junto 

ao coreto, apaixona-se por Ana. O romance dos dois é o fio condutor 

deste disco transformado em concerto, que tem como pano de fundo as 

assimetrias entre os grandes centros urbanos e o interior do país, cada vez 

mais vazio de gente.

“O Coreto” veste-se com sonoridades tradicionais, que vão desde o cante 

alentejano ao vira minhoto, passando por temas com arranjos mais urbanos. 

Nos palcos, é um projeto que vai além de um concerto tradicional. José 

Fialho Gouveia assume o papel de narrador e vai desfiando a história que as 

letras contam. 

M/6

Aprox 1h15

8€ (c/ descontos)  

 

Direção e arranjos musicais

Paulo Neto

Voz e guitarra

Rogério Charraz 

Narração 

José Fialho Gouveia

Bateria

Jaume Pradas

Baixo

Luís Pinto 

Trompetes 

Sérgio Charrinho 

Clarinetes e saxofone 

Paulo Loureiro 

Guitarras 

João Rato 

Som

Vasco Teodoro

Luzes 

Pedro Leston Martins

AUDITÓRIO

SÁB 24 JUN, 21H30

ORFEÃO DE ÁGUEDA
NO CORETO COM ROGÉRIO CHARRAZ 

107º ANIVERSÁRIO DO ORFEÃO DE ÁGUEDA
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INFORMAÇÕES, BILHETEIRA 

E RESERVAS

Informações  e reservas 

através do e-mail 

caa.bilheteira@cm-agueda.pt,

pelo telefone 234 180 151  

e reservas Ticketline 1820 

HORÁRIO

ter-sáb, 10h00–19h00

dom 14h00–18h00 

Dias de espetáculo: abre 2 

horas antes do espetáculo, 

encerrando meia hora após 

o início. Nos 30 minutos que 

antecedem os espetáculos 

apenas se vendem bilhetes 

para os mesmos.

RESERVAS 

Os bilhetes reservados devem 

ser levantados até 5 dias 

após a reserva ou até pelo 

menos 48h antes da hora 

de início do espetáculo. 

Após estes períodos 

serão automaticamente 

disponibilizados ao público. 

Não há lista de espera.

Consultar condições Ticketline 

Nos espetáculos de “Entrada 

gratuita”, podem ser efetuadas 

reservas através do e-mail 

bilheteira@cm-agueda.pt.

Os bilhetes deverão ser 

levantados até 30 minutos 

antes do espetáculo. Após este 

período, os bilhetes que não 

tiverem sido levantados, serão 

disponibilizados ao público.

DESCONTOS

Os descontos aplicam-se apenas aos 

espetáculos cuja programação é da 

responsabilidade do Centro de Artes  

de Águeda, nos seguintes casos: 

20% DE DESCONTO

Menores de 30

Maiores de 65

Grupos de 10 ou mais pessoas

Famílias (3 ou mais elementos:  

adulto/s + criança/s até aos 12 anos)

50% DE DESCONTO 

Menores de 18 anos 

com escalão 2 da Segurança Social

GRATUITO 

Menores de 18 anos

com escalão 1 da Segurança Social

Os bilhetes com desconto são pessoais 

e intransmissíveis, obrigando à 

apresentação do respetivo documento 

de identificação sempre que solicitado. 

Os descontos não são acumuláveis e os 

espetáculos sujeitos a descontos estão 

devidamente assinalados.

As entradas gratuitas são limitadas 

à lotação do espaço, mediante 

levantamento prévio de bilhete.

BILHETEIRA ONLINE

Poderá adquirir os seus bilhetes  

através da bilheteira online 

www.ticketline.pt. Os bilhetes e recibo 

da compra serão enviados para o seu 

e-mail. Os bilhetes podem ser impressos 

assegurando que os códigos de barras 

estão legíveis e não necessitam de ser 

trocados, sendo validados à entrada. 

Os bilhetes eletrónicos podem também 

ser validados a partir de leitura  

no smartphone. 

DEVOLUÇÕES

O programa pode sofrer alterações por 

motivos imprevistos. Se, por motivo de 

força maior, a data de espetáculo for 

alterada, os bilhetes adquiridos serão 

válidos para a nova data definitiva.  

Serão restituídas aos espetadores que  

o exigirem as importâncias dos respetivos 

ingressos sempre que não se puder 

efetuar o espetáculo no local, na data 

e hora marcados, assim como em caso de 

cancelamento do mesmo. Os portadores 

dos bilhetes para o espetáculo em causa 

devem solicitar a referida devolução 

no local de compra, presencialmente 

ou através de e-mail, num prazo de 30 

dias a contar do anúncio de alteração/

cancelamento do espetáculo. O mesmo 

se aplica em caso de interrupção do 

espetáculo, nos mesmos prazos e com as 

mesmas condições.

CONDIÇÕES DE ACESSO

O espetáculo começa impreterivelmente 

à hora marcada e não é permitida a 

entrada na sala, salvo indicação dos 

assistentes de sala, e não havendo 

lugar ao reembolso do preço pago pelo 

bilhete. O bilhete deverá ser conservado 

até ao final do espetáculo. Durante o 

espetáculo, e após saída da sala, não 

é permitida a reentrada, salvo nos 

momentos indicados ou indicação dos 

assistentes. É proibida a recolha e 

gravação de imagem ou som, exceto se 

previamente autorizadas pela direção.  

É expressamente proibido fumar, 

consumir alimentos ou bebidas no interior 

no Auditório e em outros espaços de 

espetáculo.

ACESSIBILIDADE

O CAA assegura a acessibilidade  

e assistência a deficientes motores  

ou pessoas com mobilidade reduzida.

CONTACTOS

R. Joaquim Valente Almeida, 30  

3750-154 Águeda 

caa@cm-agueda.pt  

+351 234 180 151

CAA ONLINE

www.centroartesagueda.pt  

facebook.com/centroartesagueda  

instagram.com/centroartesagueda

 

CRÉDITOS 

Adrien H Tillman

Arlindo Camacho

Arquivo Municipal de Lisboa

Filipe Ferreira

Gonçalo Delgado

João Roldão

José Ribeiro

Marta Carreiras

Patrícia Blázquez

Ricardo Nery

Rita Carmo

Rui Leal

Teresa Rodrigues

EDIÇÃO

Câmara Municipal de Águeda

Centro de Artes de Águeda

TIRAGEM

3000 Exemplares

CAPA E CONTRACAPA

O Misantropo,  por Hugo van der Ding e 

Martim Sousa Tavares a partir Molière

© Filipe Ferreira



Rua Joaquim Valente Almeida, 30

3750-154 Águeda

+351 234 180 151 

www.centroartesagueda.pt

caa@cm-agueda.pt 

Acompanhe-nos em

facebook.com/centroartesagueda

instagram.com/centroartesagueda


