Centro de Artes
de Águeda

O Centro de Artes de Águeda (CAA) é um equipamento
municipal que, na sua missão de serviço público,
pretende construir uma programação artística regular,
contemporânea e eclética, pautada pela excelência
técnica e artística, promovendo o contacto próximo da
comunidade com um vasto conjunto de linguagens e
disciplinas artísticas.
Através de um Projeto Educativo permanente, o CAA
tem ainda como objetivos sensibilizar e formar novos
públicos, desenvolvendo o seu sentido crítico, estético
e criativo e promover o encontro entre as artes e os
diversos públicos e comunidades, propondo contextos
participativos na atualidade artística.
Equipado com um Auditório, um espaço para atividades
pedagógicas, um Café Concerto, um Espaço Expositivo
e uma Livraria, o Centro de Artes de Águeda é um
equipamento central na dinâmica cultural da cidade e
da região, que contribui para a integração das políticas
públicas da cultura, desenvolvendo ligações aos demais
equipamentos culturais da cidade, de forma a potenciar
toda uma rede de valências e competências no âmbito
da criação artística.
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A FILHA DO FERREIRO
MULTIDISCIPLINAR
Auditório
sáb 10 set, 21h30

ORQUESTRA
DE JAZZ DE ÁGUEDA
MÚSICA
Auditório
sex 16 set, 21h30

PERPÉTUA
MÚSICA
Café Concerto
qui 22 set, 19h00

TANGERINA
MÚSICA
Auditório
dom 25 set, 17h00

A RATOEIRA
TEATRO
Auditório
sex 30 set, 21h30

SETEMBRO
A Ratoeira
sex 30 set, 21h30
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(IM)MATERIALITY
EXPOSIÇÃO
Espaço Expositivo
sáb 1 out 2022 a dom 15 jan 2023

OUTUBRO

21º FESTIVAL
GESTO ORELHUDO
TRANSDISCIPLINAR
qua 5 out a sáb 8 out

JASMIM
ACORDADO OU A SONHAR
MÚSICA
Café Concerto
qui 13 out, 19h00

MUSICAIS DE UMA VIDA
BANDA NOVA DE FERMENTELOS
COM FF E SOFIA ESCOBAR
MÚSICA
Auditório
sáb 15 out, 21h30

MUNDO AO COLO
TALEGUINHO
MÚSICA
Caixa de palco
dom 16 out, 17h00

MONÓLOGOS
DA VACINA
TEATRO
Auditório
sex 21 out, 21h30

O FIO
DA MACAQUINHA
COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA
DANÇA
Auditório
qui 27 out, 10h30

GILMÁRIO VEMBA
STAND UP
Auditório
sex 28 out, 21h30

Gilmário Vemba
sex 28 out, 21h30
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NOVEMBRO

LA TRAVIATA
ÓPERA
Auditório
sex 4 nov, 21h30

CAPTAIN BOY
MÚSICA
Café Concerto
qui 10 nov, 19h00

O AMOR É
TÃO SIMPLES
TEATRO
Auditório
sáb 12 nov, 21h30

FESTIVAIS DE OUTONO ‘22
GRUPO DE CHORO
DE AVEIRO
MÚSICA
Casa do Adro
qua 9 nov, 21h30

SINAIS
DE PAUSA
DANÇA
Auditório
sex 18 nov, 21h30

O MEU AVÔ
CONSEGUE VOAR
TEATRO DE MARIONETAS
Caixa de palco
dom 20 nov, 17h00

CONCERTO
SANTA CECÍLIA
CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA
MÚSICA
Auditório
dom 27 nov, 17h00

A DANÇA
E A LITERATURA
OFICINA
CAA e Escolas do Concelho
ter 29 e qua 30 nov
Sinais de Pausa
sex 18 nov, 21h30
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ZOO STORY
TEATRO
Auditório
sex 9 dez, 10h30 e 21h30

CHEFE SILVA
MÚSICA
Café Concerto
qui 15 dez, 19h00

DIOGO
LUÍS FRANCO BASTOS
STAND UP
Auditório
sáb 17 dez, 21h30

FICAR
A VER ESTRELAS
MÚSICA
Caixa de palco
dom 18 dez, 17h00

DEZEMBRO
Zoo Story
sex 9 dez, 10h30 e 21h30
10

TEATRO

A FILHA
DO FERREIRO

MÚSICA

AUDITÓRIO
SÁB 10 SET, 21H30
NOVA DATA

“A Filha do Ferreiro” é um espetáculo singular, lendário e criado a partir da
origem da alcunha gentílica de Pilatos atribuída aos mourisquenses e que
incorpora muitas das tradições desta região.
Um jovem de nome Pilatos, oriundo do norte de Portugal e estudante na
Universidade de Coimbra, por aqui pernoitou numa das suas passagens e
logo se terá enfeitiçado pela mais encantadora das filhas de um dos muitos
ferreiros que na época aí bigornavam.
A relação de amor entre os jovens não foi aceite pela família
e muito menos pelos pretendentes locais que tudo fizeram para eliminar
o jovem Pilatos.
Ainda hoje alguns que vêm de norte, chegados a Mourisca do Vouga,
perguntam: “Onde estão os ossos de Pilatos?”.
O espetáculo, em formato de Opereta, reúne em palco cerca de 50
elementos, entre atores/cantores, um coro cénico e uma orquestra que,
num cenário bem representativo de uma qualquer povoação portuguesa do

M/6
Aprox 2h
10€
40% desconto para crianças
menores de 12 anos

séc. XVIII ou XIX, vão dando cena a uma história de amores e desamores. O
espetáculo representa o quotidiano de uma povoação que se divide entre o
trabalho na ferraria e o final do dia na tasca, as idas à fonte e as brincadeiras
dos rapazes e raparigas, as lides da casa e a festa com o inevitável baile.
Toda a cena desenrola-se num enquadramento perfeito entre os diálogos,
num texto escrito em 2019, e as cantigas de autores portugueses como
Adolfo Portela e Fernando Caldeira, entre outros, que se celebrizaram
enquanto autores de Operetas e Comédias Líricas nos finais do séc. XIX
e início do séc. XX.

Ângelo Castanheira
Rogério Fernandes
Direção musical
Rogério Fernandes
Direção de atores
Ângelo Castanheira
Cenografia e figurinos
Nuno Sebastião Guerra
Textos
Rogério Fernandes
Promotor
Orquestra Típica de Águeda
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Os bilhetes adquiridos para
as sessões de 22 e 23 de janeiro
de 2022, são válidos para
a nova data.
Produção
Orquestra Típica de Águeda
Grupo Folclórico da Região do Vouga
Encenação

ORQUESTRA
DE JAZZ DE ÁGUEDA
Inspirada na tradição do Jazz e na memória dos “jazzbandistas”
que tocaram e viveram no concelho e na região, durante a primeira
metade do século XX, a Orquestra de Jazz de Águeda constitui‑se
como um laboratório para a produção de música, que tem
vindo a desenvolver diferentes temporadas de produção. Neste
concerto o repertório conta com alguns clássicos para Bigband,
composições frescas de músicos contemporâneos e arranjos
inovadores de obras de autores portugueses. Um concerto de jazz
em português e uma sonoridade única em palco.

AUDITÓRIO
SEX 16 SET, 21H30
M/6
Aprox 1h15
Entrada gratuita mediante
levantamento de bilhete,
até ao máximo de 2 bilhetes
por pessoa, a partir de
9 de setembro de 2022.
Produção
Pauta Humana
Câmara Municipal de Águeda
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MÚSICA

PERPÉTUA
Em 2020 sentimos as primeiras agitações de Perpétua, banda que
deu à costa com urgência feroz mas de toque cristalino. Foi no ano
seguinte que lançaram o seu álbum de estreia, “Esperar Pra Ver”,
que confirmou a banda como um valor emergente da Pop alternativa
nacional. Tendo a Terra como bandeira, já subiram e desceram
o país levando a cada um dos lugares um pouquinho do Carlos
Paião. Preparam-se agora para lançar um conjunto de versões em
homenagem ao seu conterrâneo, intitulado “Muito Mais”, que ficará
disponível no dia do concerto. E como bom filho a casa torna, vamos
socorrê-los neste retorno.

14

MÚSICA

CAFÉ CONCERTO
QUI 22 SET, 19H00
CICLO “QUINTA ÀS 7”
M/6
Aprox 1h
3€ (c/descontos)

TANGERINA
TANGERINA é uma viagem pelo universo da palavra feita ora prosa
ora poesia num “tom de menino pequeno que está a falar com a
sua mãe”. Inspirado no livro “A Invenção do Dia Claro” de Almada
Negreiros, é recuperada a metáfora da tangerina que rola de um cesto
até ao mar e descobre o mundo, e com ela também todos partem
à descoberta de novos lugares. Inventar o que já foi inventado é a
proposta deste concerto para a infância, emprestando vida e sons
a palavras. Tangerina é um concerto encenado que traz consigo um
disco cuja música se identifica com os estilos rock/pop, sendo ainda
influenciada pela harmonia do jazz, a música erudita e a música de
dança/festa ou étnica. Na senda de Almada Negreiros, a música de
Tangerina pretende ser tão simples quanto sofisticada, repleta de
dinâmicas ricas e contrastantes, cores luminosas e vitais.
Textos
Almada Negreiros
Bruno Pinto
Música
Ana Bento

Cenografia e Figurinos
Patrícia Costa (aka DonaPata)
Desenho de Luz
Mário Bessa
Vídeos

Bruno Pinto
Apoio ao Movimento
Joana Providência
Interpretação
Ana Bento (voz, sax e percussão)
Artur Pinto (voz, bateria)
Bruno Pinto (voz, guitarra)
Jasmim Pinto
(voz, trompete e teclado)
Olívia Pinto (voz, baixo e teclado)
Úrsula Pinto
(voz, teclado e violoncelo)

Maria Mónica
Joana Providência
Tomás Pereira

AUDITÓRIO
DOM 25 SET, 17H00
M/3
Aprox 35 min
Entrada gratuita
mediante levantamento
de bilhete obrigatório,
até um máximo de 2 bilhetes
por pessoa, a partir de
18 de setembro de 2022.
Sáb 24 set, 10h30
Oficina para pais, professores
e educadores, onde serão
explorados os materiais
e processos de criação
do espetáculo, a decorrer na
Biblioteca Municipal
Manuel Alegre
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TEATRO

A RATOEIRA

MÚSICA

AUDITÓRIO

Um jovem casal converteu uma casa de campo num pequeno hotel,
iniciando um negócio no ramo da hotelaria, mas vive com dificuldades
financeiras. Certa noite, devido a uma forte tempestade de neve, todos,
incluindo os quatro hóspedes que lá se encontram, vêem-se isolados,
ficando impedidos de sair do hotel. Até que chega o detetive Trotter, que
conseguiu ultrapassar as dificuldades da tempestade, caminhando até ao
hotel com os seus esquis. Trotter vem avisar que um assassino está à solta,
a dirigir-se para lá, depois de ter cometido um homicídio em Londres. Nessa
mesma noite, quando uma das hóspedes, a Sra. Boyle, aparece morta
no hotel, percebemos que o assassino já se encontra entre eles.
A suspeita recai de imediato sobre Christopher Wren, um jovem que tem
uma aparência semelhante à descrição do criminoso, feita pelo detetive.
Após um minucioso questionário levado a cabo pelo detetive, fica evidente
que o assassino pode ser qualquer um deles, inclusive os donos do hotel.
A revelação sobre o criminoso será chocante, até porque TODOS
são suspeitos!

SEX 30 SET, 21H30
M/12
Aprox 2h
10€ (c/ descontos)
Encenação
Paulo Sousa Costa
Elenco
Ruy de Carvalho
Daniel Cerca Santos
Elsa Galvão
Filipe Crawford
Henrique de Carvalho
Luís Pacheco
Sara Cecília
Sofia de Portugal

Produção

Diogo
Luís Franco Bastos
16

sáb 17 dez, 21h30
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EXPOSIÇÃO

EXPOSIÇÃO

(IM)MATERIALITY
“(IM)MATERIALITY” tem a curadoria de Graça Rodrigues, Sónia
Ribeiro, Katherine Sirois, Lourenço Egreja e Diogo Bento e expõe,
através de três núcleos distintos, uma conjugação significativa
de meios que vão da pintura ao desenho, passando pela escultura,
pela fotografia e pela instalação.
Promove uma reflexão em torno dos conceitos de materialidade
e imaterialidade, destacando a obra de cerca de 40 artistas
provenientes de uma grande variedade de origens culturais e
geográficas - incluindo Portugal, Angola, Moçambique, África do
Sul, RDC, São Tomé e Príncipe, Burkina Faso, Namíbia, Holanda,
Alemanha e Brasil - cujas práticas ultrapassam fronteiras espaciais
e técnicas.
Centra-se no fascínio produzido pelos efeitos transitórios da
matéria e da técnica, decorrente do atual interesse da comunidade
artística pela exploração de novos materialismos, de novos meios
e géneros artísticos, cada vez mais híbridos, bem como da sua
dedicação crescente à recuperação e consagração de práticas
ancestrais de criação artística.
Ao longo da exposição prevalece a noção da ambiguidade de
género. Através dela, é-nos permitido compreender a forma como
os autores avaliam a matéria e a não-matéria, a tangibilidade e a
intangibilidade como um meio de comunicação, seja expandindo
os media e as narrativas tradicionais, seja utilizando objetos do
quotidiano como recurso para edificar novas formas.
“(IM)MATERIALITY” desafia o status quo e a significação da
materialidade e da imaterialidade, que aqui são constantemente
questionados e também continuamente redefinidos. Apresenta
a obra de arte como um objeto social cuja forma material, longe
de ser acessória, é ao contrário, essencial para a geração de
um sentido.
Através desta produção, produzida pela galeria THIS IS NOT A WHITE
CUBE em parceria com a Cooperativa Árvore e o Centro de Artes de
Águeda, apresenta-se um projeto que pretende gerar um diálogo
entre países com afinidades coloniais e históricas, refletindo sobre
o conceito de decolonialidade e procurando promover uma reflexão
sobre a forma como a arte contemporânea africana se tem vindo
a afirmar à escala global.
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ESPAÇO EXPOSITIVO
SÁB 1 OUT 2022
A DOM 15 JAN 2023
Todos os públicos
Entrada livre
Curadoria
Graça Rodrigues
Sónia Ribeiro
Katherine Sirois
Lourenço Egreja
Diogo Bento
Inauguração
Sáb 1 out, 16h00

DAGMAR VAN WEEGHEL
The African Princess - Crowned
120x90cm
Special 2022 edition / Produced in 2015
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TRANSDISCIPLINAR

TRANSDISCIPLINAR

21º FESTIVAL
O GESTO ORELHUDO

POR HUMOR À MÚSICA
Orelhas no ar! Está aí a 21ª edição do Festival O Gesto Orelhudo.
De 5 a 8 de outubro, Águeda recebe quatro grandes noites de
musicomédia, entre o Auditório, o Café Concerto e a Sala Estúdio do
CAA – Centro de Artes de Águeda.
Entre estreias e regressos há muito esperados, são oito os
espetáculos de fusão músico-teatral que compõem o cartaz deste
ano. Sempre por humor à música!

M/6
Programa completo
e preços em
dorfeu.pt/ogestoorelhudo

Uma coprodução
d’Orfeu AC / CMA

Espetáculo de Abertura
The MozART Group (Polónia)
Auditório

QUA 5 A SÁB 8 OUT
20

Em 2011 apresentaram-se n’O Gesto Orelhudo pela primeira vez.
Agora, onze anos depois, é mais do que altura de regressarem.
Fenómeno de popularidade à escala planetária, The MozART Group
são um virtuoso quarteto de cordas, de sólida formação clássica,
que apresenta a música erudita de uma forma criativa, cómica e
muito original, brincando com a formalidade sóbria dos grandes
concertos. Venham rir-se deles, e com eles, na abertura da 21ª
edição d’O Gesto Orelhudo!
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MÚSICA

MÚSICA

JASMIM
ACORDADO OU A SONHAR

CAFÉ CONCERTO
QUI 13 OUT, 19H00
CICLO “QUINTA ÀS 7”

Jasmim é Martim Braz Teixeira.
Tornou-se num caso sério do nosso espectro musical após ter
surpreendido com a demo “Primavera” (2016), o EP “Oitavo Mar”
(2017) e o LP “Culto da Brisa” (2019), vinculando-se à lírica
bucólica e arranjos ancestrais que têm marcado a paisagem sonora
da produção contemporânea.
Em 2021 regressou com o novo álbum, “Acordado ou a Sonhar”,
um conjunto de nove belíssimas canções, produzidas por
Miguel Vilhena.

M/6
Aprox 1h
3€ (c/descontos)

MUSICAIS
DE UMA VIDA
BANDA NOVA DE FERMENTELOS
COM FF E SOFIA ESCOBAR

AUDITÓRIO
SÁB 15 OUT, 21H30

A Banda Nova de Fermentelos e os seus convidados, FF (Fernando
Fernandes) e Sofia Escobar, protagonizam um espetáculo intitulado
“Musicais de uma Vida!”. Irão interpretar uma série de temas
ímpares como o Fantasma da Ópera de Andrew Lloyd Webber, West
Side Story de Leonard Bernstein, entre outros temas com uma
dimensão expressiva e artística singular.
Os solistas convidados cantam e dançam, em duo ou a solo,
acompanhados por um vasto número de instrumentistas, sob
a direção artística do maestro Orlando Rocha, onde todos em

M/6
Aprox 1h30
6€ (c/ descontos)

conjunto cativam a assistência com uma interpretação única e
singular dos temas escolhidos.
Um concerto, programa e solistas especialmente escolhidos para
assinalar o Centenário desta banda filarmónica ímpar do concelho
de Águeda.
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MÚSICA

TEATRO

MUNDO AO COLO
TALEGUINHO

CAIXA DE PALCO
DOM 16 OUT, 17H00

Não é com palavras que se aprende a perceber o mundo, naqueles
tempos primeiros em que ainda somos bicho e já nos tratam como
gente. É com cantos, os de embalo antes dos outros, toada mansa
de que as palavras precisam para se fazerem entender. Porque
os cantos chegam sempre antes das palavras. Se eu quisesse
cantava‑vos só os sons e, mesmo assim, vazios de dizeres, haviam
de perceber-me dizer ternura nas línguas todas do mundo, esse pano
de quietude primeira, em que se hão-de escrever os sentimentos
todos dos humanos, do amor ao ódio, do júbilo ao pranto. Mas
isso será depois, já que de início são as canções de embalar, de
ninar, lullabys, berceuses, kolybelnayas, canciones de cuna. Todas
diferentes todas iguais, como agora se diz, e nem sempre é verdade.
Verdade são papões e João-pestanas, anjinhos voadores e meninos
d’oiro, personagens fantásticos que são cicerones do mundo para
os dias em que nos largarem a mão (quem dera não fosse nunca).
Virão então as outras, as de roda, lenga-lengas, faz-de-conta,
jogos de palavras e de viveres - mapas das vidas de gente e, neste
Mundo que trago ao Colo, dos cantos deste planeta. O Mundo ao
Colo é um espetáculo direcionado especialmente para bebés que,
na companhia dos seus pais e/ou avós (ou qualquer outro familiar
ou amigo) e num ambiente acolhedor, irão desfrutar de um concerto
de músicas do mundo, 40 minutos de envolvimento musical e
emocional entre pais e bebés.
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Dos 0 aos 5 anos
40 min
Entrada gratuita
mediante levantamento
de bilhete obrigatório,
até um máximo de 2 bilhetes
por pessoa, a partir de
9 de outubro de 2022.
Criação e interpretação
Catarina Moura
Luís Pedro Madeira
Direção Musical
Luís Pedro Madeira
Cenografia e adereços
Catarina Moura
Vídeo
Luís Pedro Madeira
Técnico de luz e vídeo
Eduardo Pinto
Produção
Taleguinho
Apoio à criação
A Escola da Noite –
– Teatro da Cerca de São Bernardo

OS MONÓLOGOS
DA VACINA
UM ESPETÁCULO COM FIBRA
“Os Monólogos da Vacina, um espetáculo com fibra” é um espetáculo
musical que marca o regresso de João Baião aos palcos de todo o país.
“Os Monólogos da Vacina, um espetáculo com fibra” é um espetáculo
que de “monólogos” tem muito pouco, pois irá ser palco das mais diversas
situações que através do humor, da música e da dança irão materializar
a energia e o positivismo inerentes a João Baião.
A vacina é aqui o sinónimo da fibra e da energia de todo um povo que se
materializa através do sorriso na resiliência, na capacidade de superação.
Numa abordagem divertida e descontraída à realidade contemporânea que
Portugal e o Mundo atravessam demonstrando que, com o prisma do humor
e da fantasia, tudo de torna mais fácil.
Atores, cantores e bailarinos levarão até si um espetáculo vibrante

AUDITÓRIO
SEX 21 OUT, 21H30
M/12
1h30
18€
Elenco
João Baião
Cristina Oliveira
Telmo Miranda
Mané Ribeiro
Susana Cacela
Promotor
B Produções

e muito divertido.
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DANÇA

O FIO
DA MACAQUINHA
COMPANHIA DE DANÇA DE ALMADA
Um grupo de crianças brinca num Pátio entre os prédios da Cidade, sempre
que regressam da Escola… Este é um Pátio especial. Naquele lugar, cada
uma das Crianças é um Animal diferente: há a Girafa, o Sapo, o Cão, o Gato,
o Pássaro... e a Macaquinha. Mas um dia, o Pátio, a Escola e toda a Cidade
fecham. E as Crianças são forçadas a brincar dentro das suas casas.
“O Fio da Macaquinha” fala sobre a relação entre pessoas: sobre os fios que
nos ligam e que nos permitem sentir próximos uns dos outros. Da forma
como certos fios nos conduzem, nos libertam ou nos fazem sentir seguros,
mas também nos amarram, se embaraçam e confundem.

STAND-UP

GILMÁRIO VEMBA
AUDITÓRIO

TEMAS

SEX 28 OUT, 21H30

AUDITÓRIO
QUI 27 OUT, 10H30
M/4
2º Ciclo do Ensino Básico
45 min
Criação
Ana Lázaro
Inês Pedruco
Espaço Cénico e Figurinos
Catarina Pé-Curto
Interpretação
Bruno Duarte ou Miguel Pinheiro
Lúcia Salgueiro
Luís Malaquias
Mariana Romão
Raquel Tavares
Vitor Afonso
Desenho de Luz
Hugo Franco – Stageplot
Sonoplastia
José Pacheco
Ensaiadora
Maria João Lopes

TEMAS, é o mais recente espetáculo de Gilmário Vemba, que nos
promete surpreender!
Nos últimos anos, Gilmário Vemba tem feito parte de vários
programas de conteúdo humorista nos canais abertos da televisão
portuguesa e angolana. Neste momento, podemos encontrar o
Gilmário diariamente nas manhãs da Rádio Comercial, com a rúbrica
“Responder à Letra”, na novela “Rua das Flores” na TVI e, ao fim de
semana, participa no “TaskMaster” na RTP1 e apresenta juntamente
com a Ana Garcia Martins o “Mano a Mano” da TVI.
Com tudo isto é preciso não esquecer que o Gilmário Vemba é
comediante e propôs-se a um conceito que vai resultar na maior Tour
de Stand Up Comedy alguma fez feita, em Portugal e talvez no mundo.
São 41 semanas, com 41 espetáculos diferentes (todos eles
gravados) em que vai percorrer Portugal, de Norte a Sul, passando por
83 cidades diferentes num total de 123 espetáculos.
Família, guerra, supermercados, heróis e invasões alien são só alguns

M/16
16€
1h10
Promotor
Meio Termo

dos temas que o humorista vai abordar nesta sua aventura.
Curiosos?

A Companhia de Dança de Almada
é uma estrutura financiada por
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27

ÓPERA

LA TRAVIATA

AUDITÓRIO
SEX 4 NOV, 21H30

Violetta, uma distinta cortesã parisiense, apaixona-se por Alfredo Germont,
com quem vai viver para uma vila perto de Paris. O pai de Alfredo tenta fazer
com que o seu filho regresse a uma vida convencional e, convencido de
que o amor é mais forte do que a sua autoridade, humilha-se e vai implorar
à amada do seu filho que ponha fim à relação, que, segundo ele, prejudica
muitíssimo Alfredo. Violetta convence o ancião da sinceridade do seu
amor, mas, sacrificando-o pelo bem do seu amado, vai-se embora de casa,
deixando a Alfredo uma carta frívola e cruel. Este, ferido pela desilusão e
picado pelo ciúme, ofende Violetta publicamente, e é então que o seu pai
lhe explica o que aconteceu, comentando a grandeza do amor de Violetta.
Alfredo vai ter com Violetta para lhe pedir perdão. Violetta está muito
doente e tem apenas algumas horas de vida. Durante este período, ambos
recordam o seu amor e o tempo maravilhoso que passaram juntos.
La Traviata é uma ópera de Giuseppe Verdi. O texto é de Francesco Maria
Piave e baseia-se no romance de Alexandre Dumas (filho) “A Dama das
Camélias”. Foi apresentada pela primeira vez no teatro La Fenice, em
Veneza, em 1853.
Com La Traviata, Verdi alcançou um estilo maduro, com maior profundidade
na descrição das personagens, maior solidez nas construções dramáticas,

M/6
Aprox 2h30 (c/ intervalo)
20€ (c/ descontos)

e uma orquestra mais importante e completa.
Está dividida em três atos que respeitam a estrutura tradicional:
apresentação, desenvolvimento e desenlace.
O eixo dramático da ópera está centrado na protagonista, Violetta Valery,
ao contrário do romance de Alexandre Dumas, que está centrado no seu
amante Alfredo Germont, e retrata-a de uma forma ainda mais idealizada,
mostrando-a como um ser quase angelical.

La Traviata
sex 4 nov, 21h30
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FESTIVAIS DE OUTONO ‘22

GRUPO CHORO
DE AVEIRO
Formado por músicos e investigadores brasileiros ligados ao Departamento
de Comunicação e Artes da Universidade de Aveiro, o grupo Choro de Aveiro
é especializado na música popular urbana do Brasil, com especial foco no
choro — género musical nascido no Rio de Janeiro em meados do século XIX,
a partir de influências de danças de salão europeias tais como a polca, o
schottisch e a valsa, além de rítmicas africanas. Constituindo um autêntico
grupo de choro aveirense, apresenta repertórios das mais distintas épocas
e variantes estéticas do choro — incluindo autores como Pixinguinha,
Jacob do Bandolim, Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth, Paulinho da
Viola, Sivuca, Dominguinhos, Hermeto Pascoal, entre muitos outros. Além
do choro, o grupo também interpreta outros géneros populares urbanos
brasileiros como samba, samba-canção, frevo e forró.
O grupo tem atuado em festivais e eventos de nível nacional e
internacional, a citar: II Festival de Percussão de Amarante, TEDxAVEIRO,
2ª Gala de São Gonçalinho, Boas Festas de Aveiro, Arte nos Canais, Festival

MÚSICA

CAPTAIN BOY
CASA DO ADRO

DOMINGOS LENTOS

QUA 9 NOV, 21H30
M/6
1h
Entrada livre mediante
disponibilidade de lotação

CAFÉ CONCERTO
QUI 10 NOV, 19H00
CICLO “QUINTA ÀS 7”

Captain Boy é o alter ego do músico vimaranense Pedro Ribeiro.
Vagabundo com voz rouca e guitarra a tiracolo, Captain Boy canta
histórias que transcendem o tempo. Na sua carreira conta já com
um EP homónimo (2015), dois discos “1” (2017) e “Memories and
Bad Photographs” (2019) e com alguns singles editados, um deles
uma homenagem a Daniel Johnston, uma versão de “True Love Will
Find you In The End” com a participação de Surma. Em abril de 2022
o Puto Capitão lançou o seu mais recente disco, “Domingos Lentos”,
o primeiro em português da sua carreira. Um álbum inspirado
em Charles Bukowski que fala sobre autodestruição, perda e
descoberta. O disco foi gravado na Casa do Vento, em Torres Vedras,
e teve o apoio da Fundo de Fomento Cultural e da Fundação GDA.

M/6
Aprox 1h15
3€ (c/ descontos)

Choro de Lille, EUROFIMUS - Festival Europeu de Música.
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TEATRO

O AMOR É
TÃO SIMPLES
No original Present Laughter, esta comédia, escrita em 1939, celebra o
lendário espírito livre do dramaturgo Noël Coward. Amplamente considerada
como a peça mais autobiográfica do autor, teve a sua estreia em 1942,
interpretada pelo próprio. Peter O’Toole, Douglas Fairbanks Jr., Frank Langella
e mais recentemente, Andrew Scott, em Inglaterra, e Kevin Kline, nos EUA,
são alguns dos atores que vestiram a pele do famoso Garry Essendine em
produções no Reino Unido e no outro lado do Atlântico.
Guilherme de Andrade é um famoso ator com uma vasta legião de fãs, que
atraídos pelo seu charme e carisma, transformam a sua casa num verdadeiro
caos. Na semana antes de partir para uma digressão em África, vê-se
obrigado a lidar com a sua devota comitiva: a secretária, a sua ex‑mulher,
uma jovem atriz apaixonada e cheia de ambições, um desequilibrado
aspirante a dramaturgo, a mulher do melhor amigo determinada em seduzi‑lo,
o seu agente, o seu produtor, o mordomo e a governanta.
Simultaneamente, Guilherme sente-se atormentado por uma crise de

AUDITÓRIO
SÁB 12 NOV, 21H30
M/12
1h45
10€

meia‑idade, que insiste em manifestar-se sempre que se olha ao espelho.
O Amor é Tão Simples é uma deliciosa e intemporal comédia, que reflete
sobre o papel da fama, do amor e do próprio teatro.

Jasmim
Acordado ou a sonhar
Ciclo “Quinta às 7”
qui 13 out, 19h00

De
Noël Coward
Tradução
Ana Sampaio
Encenação
Diogo Infante
Com
Diogo Infante
Ana Brito e Cunha
Ana Cloe
António Melo
Cristóvão Campos
Flávio Gil

Gabriela Barros
Miguel Raposo
Patrícia Tavares
Rita Salema
Cenografia
F. Ribeiro
Desenho de luz
Paulo Sabino
Figurinos
José António Tenente
Música Nuno Rafael
Filipe Melo

Letra
Rui Melo
Assistência
de encenação
Anna Sant’Ana
Co-Produção
Força de Produção
Teatro da Trindade
Inatel
33

DANÇA

TEATRO

SINAIS DE PAUSA
DE E COM SÃO CASTRO
E ANTÓNIO M CABRITA

AUDITÓRIO
SEX 18 NOV, 21H30

“Ensaio sobre a Cegueira”, “As Intermitências da Morte”, “Memorial do
Convento”, “Objecto Quase”, “A Viagem do Elefante”, e tantas outras obras
de José Saramago inspiraram São Castro e António M Cabrita a criar “Sinais
de Pausa”.
Este dueto, interpretado pelos próprios, mais do que uma tentativa de
transpor as obras do escritor nobilizado para a dança, propõem-nos uma
viagem pelas palavras e personagens, temas e perspetivas de Saramago,
percorrendo a sua exímia capacidade em questionar o papel do ser
humano. A fisicalidade das palavras de José Saramago, a sua intenção e
força dramática no corpo, tece e revela o sentido de humanidade repleto
de fragilidades e contradições, a invocação do passado com um olhar no
presente, o diálogo no interior da instância narrativa, o tempo comparado
a um harmónio, a desordem revolucionária do uso da pontuação ou como o

M/6
Aprox 1h15
6€ (c/ descontos)

próprio gostava de chamar, sinais de pausa.

Philip Glass
Erik Satie
Machinefabriek
Arvo Pärt
Johann Sebastian Bach
Tema original e adaptado de
São Castro
Coprodução
Teatro Viriato, Viseu
Teatro Diogo Bernardes,
Ponte de Lima
Casa da Criatividade
Câmara Municipal de São João
da Madeira
Parceiro institucional
Fundação José Saramago
Produção
PLAY FALSE - Associação Cultural
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Conceito,
coreografia e interpretação
São Castro
António M Cabrita
Desenho de luz
Nuno Meira
Cenografia
Fernando Ribeiro
Música

Perpétua
Ciclo “Quinta às 7”
qui 22 set, 19h00
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TEATRO DE MARIONETAS

MÚSICA

O MEU AVÔ
CONSEGUE VOAR

CONCERTO
SANTA CECÍLIA
CAIXA DE PALCO

Pelos olhos do Pedro viajamos à infância das boas memórias, onde o
avô era um herói e a avó um mar de carinho. Viajantes nesta história,
brincamos, com o avô herói que enfrenta o mar, que voa mesmo sem
capa e leva-nos no seu foguetão, ensina-nos a escutar o som do mar
num búzio, a nadar... Existe um momento na infância em que os avós
ficam gravados no coração com o maior amor que uma criança pode ter.
A partir do texto de Pedro Seromenho
e das ilustrações de Paulo Galindro.
Direção Artística
Filipa Mesquita
Texto
Pedro Seromenho
Interpretação

Música Cénica
Fernando Mota
Desenho de luz
César Cardoso
Fotografia de cena

Filipa Mesquita
Direção plástica
enVide neFelibata
Marionetas
enVide neFelibata
Joana Nogueira
Vânia Kosta
Cenografia
Joana Nogueira
Figurino e adereços
Vânia Kosta

Margarida Ribeiro
Apoio à construção
Hélder Silva
Apoio à produção
Clara Ribeiro
Produção
Teatro e Marionetas de Mandrágora
Parceria
Município de Braga

DOM 20 NOV, 17H00
M/3
45 min
Entrada gratuita
mediante levantamento
de bilhete obrigatório,
até um máximo de 2 bilhetes
por pessoa, a partir de
13 de novembro de 2022.
Oficina “Velhos são os trapos”
com o autor Pedro Seromenho
na Biblioteca Municipal
Manuel Alegre
Sáb 19 nov, 11h00
Tem a duração de 1 hora
e destina‑se exclusivamente
a crianças e famílias. Apresenta
o formato de uma hora de conto
presencial com a realização de
várias ilustrações de autor ao vivo
e ainda uma sessão de autógrafos
personalizada no final da sessão.

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA DE ÁGUEDA
AUDITÓRIO
Fundado em 1995, o Conservatório de Música de Águeda instalou-se desde
a sua génese na Casa do Adro, onde se encontra sediado na atualidade.
Para além do ensino da música, este Conservatório realiza diversas
atividades paralelas ao longo do ano letivo, com o intuito de promover a
divulgação da arte musical, orientando-se sempre por um espírito de ampla
abertura ao meio envolvente.
Nesse sentido, e inserido no seu Plano Anual de Atividades, celebra o Dia
de Santa Cecília - A Padroeira da Música e dos Músicos, apresentando-se
num concerto que reúne alunos e professores da instituição, que através
da qualidade artística, ano após ano, surpreendem o público.
Este concerto é pois já uma tradição, não obstante ter-se verificado uma
interrupção na sua realização no ano 2020, derivado da pandemia.

DOM 27 NOV, 17H00
M/3
1h30
Entrada Gratuita
mediante levantamento
de bilhete obrigatório,
até ao máximo de 2 bilhetes
por pessoa, a partir de
20 de novembro de 2022.

No decorrer do concerto, haverá lugar ainda à habitual Cerimónia de Entrega
de Diplomas de Conclusão de Curso aos alunos que finalizaram os Cursos
Básico e Secundário no ano letivo 2021/2022, bem como será celebrada
e assinalada a excelência, através da entrega de diplomas de mérito aos
alunos que se destacaram no referido ano letivo.

Apoio
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OFICINA

MÚSICA

A DANÇA
E A LITERATURA
DE E COM CATARINA CÂMARA

CAA E ESCOLAS
DO CONCELHO

O corpo do leitor fechado sobre si mesmo, imóvel e absorto da realidade
é também um corpo em movimento, que viaja sem sair do lugar e faz
trabalhar todos os músculos da imaginação.
O corpo de um bailarino, por sua vez, reconfigura-se a cada instante,
desdobra-se em infinitas formas e é ele também um corpo silencioso
e suspenso.
Nesta oficina, através de exercícios práticos com enfoque no corpo e
momentos de reflexão coletiva, vamos descobrir e inventar relações de
sentido e de sentir entre o texto literário e o movimento. Vamos utilizar
a música dos textos e poemas, seus ritmos e rimas, pausas e recursos
expressivos para desenvolver coreografias e ao invés, a partir do movimento
vamos dar pernas às palavras e produzir os nossos textos.
Vamos fomentar práticas de saber e sentir em que as polaridades entre
movimento e pensamento se aliam numa experiência de fruição global,
única e criativa.
A Dança e a Literatura é um dos três módulos do projeto A Dança e o
Ensino Criativo, produzido pela Play False - Associação Cultural, dirigido ao
público em idade/contexto escolar, que propõe o cruzamento da dança com
disciplinas curriculares, como a Filosofia, Literatura e a Matemática.

TER 29 NOV
E QUA 30 NOV
3º Ciclo e Ensino Secundário
Participação gratuita
Criação e orientação
Catarina Câmara
Autoria e coordenação do projeto
São Castro
Produção
PLAY FALSE - Associação Cultural

O amor é tão simples
38

sáb 12 nov, 21h30
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TEATRO

MÚSICA

ZOO STORY
Num espaço indefinido dá-se um encontro. Afirma-se a necessidade de
comunicação e entendimento, dispensando a retórica. A partir daqui, o
conflito escrito por Albee entre as personagens Peter e Jerry abre-se à
plateia.
Já não é uma personagem que procura outra, é um grupo de pessoas sentadas
numa sala de teatro, à procura de uma forma de se relacionar com um
espetáculo. A única morte é a de Jerry, mesmo no final da peça. Tudo o resto
é futuro.
Espetáculo em Língua Gestual Portuguesa, legendado em português e com
audiodescrição, em todas as sessões.
Texto
Edward Albee
Direção
Marco Paiva com Marta Sales
Tony Weaver
Cenografia
F. Ribeiro
Figurinos

Assistente de encenação
Bárbara Pollastri
Tradução para LGP
Carlos Martins
Produção executiva
Nuno Pratas – Culturproject
Coprodução
Teatro Nacional D. Maria II

José António Tenente
Desenho de luz
Nuno Samora
Sonoplastia
José Alberto Gomes

Terra Amarela
Cine-Teatro Louletano
Centro de Artes de Águeda
Centro Cultural Vila Flor
Culturproject

AUDITÓRIO
SEX 9 DEZ , 21H30
M/12
1h
3º Ciclo do Ensino Básico
Sex 9 dez, 10h30
Público geral
Sex 9 dez, 21h30
Entrada gratuita
mediante levantamento
de bilhete obrigatório,
até um máximo de 2 bilhetes
por pessoa, a partir de
2 de dezembro de 2022.
Oficinas de criação
teatral participativa
Qua 7 dez, 18h00
Sex 9 dez, 14h30

CHEFE SILVA
“Os girassóis também têm torcicolos”
P.S. Estas canções podem ser plantadas. Literalmente!
Calma! Chefe Silva é um cantautor de vanguarda. Eh lá! Compõe e
interpreta canções em português suave verde. Convenientemente
preguiçoso, no seu estilo lo-fi sincero, usa havaiana do folk, flanela
do handmade experimental e calções cor de Pop-Rock. Aborda
temáticas como a inquietação, a mediocridade (sua amiga), o Amor
e outros animais do mesmo calibre.
É um artista Outono/Inverno para se ouvir com espaço durante o ano
todo. Não necessita prescrição médica. Alguns temas acompanham
bem um bom vinho tinto, outros rum. É uma espécie de Shakti mat
musical. Um indivíduo e uma guitarra. Por onde andam apresentamse a solo. E então, esclarecidos?
Aconchegadas no novo disco, “Os girassóis também têm torcicolos”,
Chefe Silva apresenta um punhado transbordado de novas canções.
Esta fruta da época, sem topping, é ideal para novos e antigos
adultos que, ainda ou já, lambam a massa crua diretamente do
salazar. Para mais tarde semear. Vinde!

CAFÉ CONCERTO
QUI 15 DEZ, 19H00
CICLO “QUINTA ÀS 7”
M/6
Aprox 1h15
3€ (c/descontos)

Seminário Acesso Cultura
Sex 9 dez, 18h00

Parceria
Fundação GDA
Santa Casa da Misericórdia
de Lisboa
Projeto financiado pela
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STAND-UP

MÚSICA

DIOGO
LUÍS FRANCO-BASTOS

AUDITÓRIO

“Diogo” era o nome pelo qual os pais de Luís ”Diogo” Roda Madureira
Franco‑Bastos o tratavam na infância, com o intuito de o distinguir de Luís,
seu pai, ou de Luís Miguel, seu irmão. Os Franco-Bastos ficarão na história
por várias razões - criatividade para nomes não será certamente uma delas.
“Diogo” é um relato e uma desconstrução de experiências, de muitas
memórias, questões íntimas e familiares - ao invés de falar dos outros, Luís
Franco-Bastos vira o espetáculo para si próprio como nunca o fez.

SÁB 17 DEZ, 21H30
M/3
1h30
14€
Promotor
Bridgetown

FICAR
A VER ESTRELAS
Numa noite de inverno, um pastor e a mulher tentam adormecer um
bebé sob um céu estrelado. Desfiam cantigas de natal e de janeiras,
contam histórias de acordar e cantos de embalar. Acabam a cantar às
estrelas que lá de cima iluminam uma noite que afinal não é de dormir.
Este é um espetáculo para toda a família inteiramente dedicado à quadra
natalícia com histórias, canções de natal e janeiras do cancioneiro
galaico‑português.

CAIXA DE PALCO
DOM 18 DEZ, 17H00
M/6
45 min
Entrada gratuita
mediante levantamento
de bilhete obrigatório,
até um máximo de 2 bilhetes
por pessoa, a partir de
11 de dezembro de 2022.
Criação e interpretação
Catarina Moura
Luís Pedro Madeira
Arranjos Musicais
Luís Pedro Madeira
Figurinos
Catarina Moura
Cenografia e Adereços
Catarina Moura
Luís Pedro Madeira
Ilustrações
e composição dos vídeos
Luís Pedro Madeira
Técnico de Vídeo e Luz
Eduardo Pinto
Produção
Taleguinho
Apoio à Criação
A Escola da Noite - Teatro
da Cerca de São Bernardo
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MÚSICA

MÚSICA

O meu avô consegue voar
dom 20 nov, 17h00
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DESCONTOS

DEVOLUÇÕES

ACESSIBILIDADE

Os descontos aplicam-se apenas aos

O programa pode sofrer alterações por

O CAA assegura a acessibilidade

espetáculos cuja programação é da

motivos imprevistos. Se, por motivo de

e assistência a deficientes motores

responsabilidade do Centro de Artes

força maior, a data de espetáculo for

ou pessoas com mobilidade reduzida.

de Águeda, nos seguintes casos:

alterada, os bilhetes adquiridos serão

20% DE DESCONTO

válidos para a nova data definitiva.

CONTACTOS

Menores de 30

Serão restituídas aos espetadores que

R. Joaquim Valente Almeida, 30

Maiores de 65

o exigirem as importâncias dos respetivos

3750-154 Águeda

Grupos de 10 ou mais pessoas

ingressos sempre que não se puder

caa@cm-agueda.pt

Famílias (3 ou mais elementos:

efetuar o espetáculo no local, na data

+351 234 180 151

adulto/s + criança/s até aos 12 anos)

e hora marcados, assim como em caso de

50% DE DESCONTO

cancelamento do mesmo. Os portadores

CAA ONLINE

Menores de 18 anos

dos bilhetes para o espetáculo em causa

www.centroartesagueda.pt

com escalão 2 da Segurança Social

devem solicitar a referida devolução

facebook.com/centroartesagueda

GRATUITO

no local de compra, presencialmente

instagram.com/centroartesagueda

Menores de 18 anos

ou através de e-mail, num prazo de 30

com escalão 1 da Segurança Social

dias a contar do anúncio de alteração/

CRÉDITOS

cancelamento do espetáculo. O mesmo

Carlos Fernandes

Os bilhetes com desconto são pessoais

se aplica em caso de interrupção do

Giliano Boucinha

e intransmissíveis, obrigando à

espetáculo, nos mesmos prazos e com as

Hugo David

apresentação do respetivo documento

mesmas condições.

João Roldão

de identificação sempre que solicitado.

Luís Pedro Madeira

Os descontos não são acumuláveis e os

CONDIÇÕES DE ACESSO

Mário Melo Costa

espetáculos sujeitos a descontos estão

O espetáculo começa impreterivelmente

Mário Pires

devidamente assinalados.

à hora marcada e não é permitida a

Pedro Mostardinha

As entradas gratuitas são limitadas

entrada na sala, salvo indicação dos

São Castro

à lotação do espaço, mediante

assistentes de sala, e não havendo

Vera Marmelo

levantamento prévio de bilhete.

lugar ao reembolso do preço pago pelo
bilhete. O bilhete deverá ser conservado

EDIÇÃO

BILHETEIRA ONLINE

até ao final do espetáculo. Durante o

Câmara Municipal de Águeda

Poderá adquirir os seus bilhetes

espetáculo, e após saída da sala, não

Centro de Artes de Águeda

através da bilheteira online

é permitida a reentrada, salvo nos

www.ticketline.pt. Os bilhetes e recibo

momentos indicados ou indicação dos

TIRAGEM

INFORMAÇÕES, BILHETEIRA

HORÁRIO

RESERVAS

da compra serão enviados para o seu

assistentes. É proibida a recolha e

3000 Exemplares

E RESERVAS

ter-sáb, 10h00–19h00

Os bilhetes reservados devem ser

e-mail. Os bilhetes podem ser impressos

gravação de imagem ou som, exceto se

Informações e reservas

dom 14h00–18h00

levantados até 5 dias após a reserva

assegurando que os códigos de barras

previamente autorizadas pela direção.

CAPA E CONTRACAPA

através do e-mail

Dias de espetáculo: abre 2 horas antes

ou até pelo menos 48h antes da hora

estão legíveis e não necessitam de ser

É expressamente proibido fumar,

Susana Cereja

caa.bilheteira@cm-agueda.pt,

do espetáculo, encerrando meia hora

de início do espetáculo. Após estes

trocados, sendo validados à entrada.

consumir alimentos ou bebidas no interior

BOADICEA

pelo telefone 234 180 151

após o início. Nos 30 minutos que

períodos serão automaticamente

Os bilhetes eletrónicos podem também

no Auditório e em outros espaços de

Tapeçaria em ponto de Arraiolos

e reservas Ticketline 1820

antecedem os espetáculos apenas se

disponibilizados ao público.

ser validados a partir de leitura

espetáculo.

300x190cm

vendem bilhetes para os mesmos.

Não há lista de espera.

no smartphone.

2021

Consultar condições Ticketline
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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

