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JULHO 2019PROGRAMA 26 julho – sexta

22h00 | Largo Almirante Gago Coutinho 
(jardim do Coreto)
“HOMEM DELÍRIO” | Ricardo Mondim e 
Um Corpo Estranho (teatro físico/música)

 27 julho – sábado
11h00 | Largo Barão de Samora Correia 
(jardim do Rossio)
“ROSA E A SEMENTE” | Grupo Pedras [Brasil] (teatro)

20h00 | Núcleo antigo da Vila de Alcochete
NOITE BRANCA (consultar programa específico)

 
28 julho – domingo
11h00 | Largo Almirante Gago Coutinho 
(jardim do Coreto)
“EPHEMEROS… E SE A VIDA DURASSE UM SÓ DIA?” 

18h30 | Praça do Flamingo
“TUG OF WAR” | Mr. Tartuffo [Chile] 
(circo/malabarismo/magia/comédia)

A humanidade caminha para o abismo. A guerra e o 
consumo excessivo de recursos materiais, tornou o mundo 
cinzento e inóspito onde a doença e o medo proliferam. 
Arrastando a sua casa, Abelâmio deambula por entre os 
escombros procurando a sorte; é um homem sonhador e 
solitário dotado de uma imaginação incrível. Para ele nada 
é descartável, cada descoberta é uma oportunidade. Tem 
a vulnerabilidade de uma formiga, mas a sua sensibilidade 
é do tamanho de um elefante. Refugia-se num universo 
imaginário onde habitam gigantes, músicos, cantores, 
poetas e seres estranhos. Vive apenas dos restos dos 
outros… e é feliz.
Duração: 40 minutos (aprox.). | Público-alvo: > 6 anos.
Encenação e dramaturgia: Sérgio Fernandes. | Compositor (mísica): 
Ferdinand Breil. |Máscara: Bernardo Rey / Sérgio Fernandes. | 
Guarda-roupa: Tuya Hermann. | Adereços: Olga Dumova. | Cenário 
(banco): Eddie Dorner. | Fotos: Stefanie Hanna. | Interpretação: Sérgio 
Fernandes. | Técnica: Spiros.

Dois indivíduos estranhos vagueiam pelo mundo 
carregando um velho piano. Carregam-no pois só ele os 
pode distrair do constante aborrecimento, da 
incessante espera de coisa nenhuma. Foi o que 
conseguiram resgatar dos escombros da cidade onde 
viviam. Para estes seres semifantasmagóricos, a vida seria 
bem mais confortável se durasse um só dia. Servindo-se 
do seu piano e humor negro, decidem expor as inúmeras 
vantagens de uma vida curta, dando um tratamento 
inusitado à história da condição humana.
“Ephemeros” é um espetáculo cómico de humor negro, 
premiado na edição de 2016 do “Imaginarius” – Festival 
Internacional de Teatro de Rua de Santa Maria da Feira.
Duração: 40 minutos (aprox.). | Público-alvo: > 6 anos.

A menina Rosa passa por uma aventura na busca de fazer 
brotar a semente que recebeu para o concurso do Mestre na 
sua terra. O Mestre, já velho, precisa de um aprendiz e decide 
fazer um concurso de flores. Rosa não consegue fazer brotar a 
semente e apresenta ao Mestre um pote vazio, enquanto as 
outras crianças levam lindas flores…
Direção: Isaac Bernat. | Interpretação: Diogo Magalhães, Helena Stewart, 
Lucas Oradovschi e Marina Bezze. | Assistente de direção e direção de 
produção: Camila de Aquino. | Dramaturgia: elenco e direção. | Direção de 
movimento: Andrea Jabor. | Figurinos: Flávio Souza. | Direção musical: Ricardo 
Cotrim. | Cenário: Marimba. | Programação visual: Caco Chagas. | 
Ilustração: Luciana Grether. | Produção executiva: Inês Chada. | Fotografia: 
Renato Mangolim.

E se deixássemos de lado as nossas obrigações por um 
simples momento para ajudar alguém a realizar o seu sonho? 
E se em vez de pensarmos que existem feitos inalcançáveis, 
nos atrevêssemos a conquistá-los? É isso que Mr. Tartuffo nos 
propõe: quebrar as regas do equilíbrio… mas com a ajuda 
do público.
“Tug of War” é um espetáculo que combina malabarismo, 
equilibrismo, magia… e muita comédia. Um espetáculo de 
circo que se baseia no improviso e na participação do 
público. Um espetáculo incomum que já viajou um pouco por 
todo o mundo e que chega agora a Alcochete.
Duração: 45 minutos (aprox.). | Público-alvo: Todos os públicos.
Conceção e interpretação: Robert Richard.

19 julho – sexta
22h00 | Largo Almirante Gago Coutinho 
(jardim do Coreto)
“SÓMENTE” | Teatro Só (teatro/poesia visual)

 

20 julho – sábado
11h00 | Largo 1.º de maio (São Francisco)
“CHARME” | Cia. do Solo [Brasil] (clown/malabarismo)
18h30 | Praça José Coelho (Samouco)
“CHARME” | Cia. do Solo [Brasil] (clown/malabarismo)

22h00 | Núcleo Antigo da Vila de Alcochete
QUINTETO IMPOSSÍVEL (música – animação de rua)
O Quinteto Impossível é bem conhecido pela energia e animação que transporta para 
qualquer atuação. O grupo apresenta um vasto repertório com arranjos próprios e uma 
formação que passa pelo jazz, funk e fanfarra, estilos que combinados entre si tornam o 
registo musical em ambiente de festa.

 
21 julho – domingo
18h30 | Largo de S. João
“O2 – OXYGEN” | PIA – Projetos de Intervenção Artística 
(performance/formas animadas/teatro físico)

Um espetáculo poético sobre a solidão na velhice.
Por falta de tempo, em nome do progresso e da 
evolução rápida da sociedade, os idosos estão a 
ser esquecidos pela mesma, até por vezes 
abandonados por amigos e familiares. Vagueiam 
pela cidade à espera de uma mudança, que algo 
aconteça ou simplesmente que o tempo passe. Só. 
Num banco de jardim. No vazio de um dia... 
“SÓMENTE“.

Duração: 35 minutos (aprox.). | Público-alvo: Todos os públicos.
Encenação e dramaturgia: Sérgio Fernandes. | Compositor 
(mísica): Ferdinand Breil. |Máscara: Bernardo Rey / Sérgio 
Fernandes. | Guarda-roupa: Tuya Hermann. | Adereços: Olga 
Dumova. | Cenário (banco): Eddie Dorner. | Fotos: Stefanie Hanna. | 
Interpretação: Sérgio Fernandes. | Técnica: Spiros.

“O2” é a nova produção da Companhia PIA, uma 
performance que, através das linguagens do teatro 
físico e das formas animadas, convida o espetador a 
uma reflexão sobre como poderia sobreviver uma 
sociedade, onde a tecnologia desvanece as relações 
humanas e o acesso ao oxigénio se torna um luxo.
“Num futuro frágil e incerto, emerge um Mundo 
entorpecido pela desenfreada modernização, 
suspenso pelas poucas memórias que ainda ecoam em 
corpos resilientes na procura incessante do elemento 
vital que lhes suporta a Vida.”

Duração: 60 minutos (aprox.). | Público-alvo: Todos os públicos.
Autoria, encenação, direção artística e plástica: Pedro Leal. | 
Direção de produção e audiovisuais: Helena Oliveira. | Formas 
animadas e conceção Plástica: Pedro Leal. | Sonoplastia, 
equipa Técnica e construção: Álvaro Presumido. | Equipa 
técnica e de construção (Macau): Will Wong, Cita Kuong. | 
Interpretação: Ana Andrade, Helena Oliveira, Manuel Amarelo, 
Mafalda Cabral, Nuno Dores e Tiago Augusto. | Produção: PIA - 
Projectos de Intervenção Artística CRL. | Co-Produção (Macau): 
Long Fung Drama Club. | Apoio á criação (Macau): Instituto 
Cultural de Macau, Fundação de Macau e Fundação Oriente. 
| Apoio à criação: Fundação GDA.

“Charme” é um espetáculo que se passa num salão de beleza onde a palhaça Dondoca é a 
irreverente e alucinada cabeleireira que apresenta o seu salão numa ótica muito especial, 
subvertendo-se a si mesma e aos objetos que compõem o seu universo de trabalho. De uma 
simples escova faz-se um número de malabares ou de um secador de cabelo um número de 
ilusionismo. Devidamente preparado, o salão é aberto ao público que chega...

Duração: 50 minutos (aprox.). | Público-alvo: Todos os públicos. Conceção: Cia do Solo e José Regino. | Direção e 
cenografia: José Regino. | Interpretação: Martha Paiva. | Pesquisa musical, composições originais: Gabriel Sant́ Anna. | 
Figurinos: Luísa Tavares.


