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Dia 28 fevereiro 

Era uma vez… ou lá o que é que é | TEATRO EXTREMO  
Onde | Auditório do Centro Paroquial de Rio de Mouro 

Horas| 21:30 
Origem | Almada 

Duração | 75 min 

Classificação | M/06 

Bilhetes | Entrada Livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse 

O Teatro Extremo apresenta a comédia “Era uma vez… ou lá o que é que é”. Uma criação inspirada 

nas histórias que todos conhecemos desde a mais tenra idade.  

Desenvolvido na técnica do “clown” moderno, o “clown” de teatro, o espetáculo procura através 

da ingenuidade, espontaneidade e imaginação, equacionar as inquietações do público 

contemporâneo de todas as idades, devolvendo-lhe o desejo de sonhar e inventar histórias através 

do jogo cénico inscrito na representação burlesca dos personagens desses contos universais. 

53ª criação do Teatro Extremo este espetáculo conta com a direção artística do belga Joseph 

Collard, criador que tem no seu curriculum a passagem por largos anos pelo Cirque do Soleil. 

 

Ficha Técnica e Artística 

Criação Coletiva; Direção Artística: Joseph Collard; Interpretação: Bibi Gomes, Fernando Jorge 

Lopes e Rui Cerveira; Direção Técnica: Celestino Verdades; Assistência de Encenação: Josefina 

Correia; Figurinos: Arminda Moisés Coelho; Cenário: Daniel Verdades; Desenho de Luz: Celestino 

Verdades; Montagem: Celestino Verdades e Daniel Verdades; Operação de luz e som: Celestino 

Verdades/Daniel Verdades; Sonoplastia: Fernando Jorge Lopes e Joseph Collard; Movimento: 

Bárbara Salvador; Imagem:  Fedra Santos; Design Gráfico: P2F Atelier; Fotografia: José Frade; 

Vídeo: Diogo Barbosa; Direção de Produção: Sofia Oliveira; Assistência de Produção: Josefina 

Correia e Paula Almeida; Comunicação e Assessoria de Imprensa: Nádia Santos; Promoção: Victor 

Pinto Ângelo 

 
Bio Teatro Extremo  

Estrutura profissional com sede em Almada, Portugal, desde 1994, constitui-se Associação Cultural 

em 1996 e celebrou 25 anos de atividade em 2019.  

Companhia de Teatro apoiada pelo Ministério da Cultura/SEC/DGArtes Câmara Municipal de 

Almada, Juntas de Freguesia de Almada, municípios e entidades públicas e privadas.  Condecorado 

com a Medalha de Prata Mérito Cultural de Almada, desde 2015 garante a programação e o 

funcionamento do equipamento municipal Teatro-Estúdio António Assunção.  

Cria espetáculos de produção própria ou em coprodução essencialmente para jovens públicos, 

investindo na dramaturgia contemporânea e itinerância. Alcançou mais de meio milhão de 

espetadores na Europa, Brasil, Cabo Verde e Índia. Desenvolve um Serviço Educativo com o 

envolvimento da comunidade.  

Organiza desde 1996 “Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público”, festival 

multidisciplinar e descentralizado dedicado à família. 
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Dia 29 fevereiro  

Lavandaria Europa | ASTA Teatro 
Onde | Casa de Teatro de Sintra 

Horas| 21:30 
Origem | Covilhã 

Duração |55 min 

Classificação | M/16 

Bilhetes | Normal 7,50 € | Desconto 5,00 € (4 pessoas ou + ; < 25 anos ; > 65 anos ; Profissionais de espetáculos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica e Artística: 

A partir de textos de Angélica Liddell, David Mamet, Gonçalo M. Tavares, Filomena Oliveira, Miguel 

Real e Rodrigo Garcia; Encenação: José C. Garcia; Dramaturgia: Bruno Esteves, Carmo Teixeira e José 

C. Garcia; Interpretação: Bruno Esteves e Carmo Teixeira; Cenografia: Bruno Esteves, Carmo Teixeira e 

José C. Garcia; Figurinos: ASTA; Costureira: Atelier de Costura Vera Flor; Desenho de Luz: Bruno Esteves 

e José C. Garcia; Operação de Luz e Som: João Cantador e Rui Pires; Design Gráfico: Sofia Serrazina; 

Produção Executiva: Carmo Teixeira e Rui Pires 

 

 

Bio ASTA 
A ASTA é uma estrutura de criação e programação fundada em 2000. A sua identidade está assente 

numa cultura transdisciplinar, tendo por base o teatro. Desde a sua origem, procuramos a originalidade 

e a diferença a fim de alcançar a individualidade na criação, nos métodos e nas linguagens, seja 

reinventando clássicos ou criando a partir do espaço vazio. O seu trabalho é bastante diversificado, 

centrando-se em três eixos principais: Criações, Programação/Festivais e Serviço Educativo.  

Ao longo destes 20 anos, a ASTA tem convidado vários criadores nacionais e internacionais, para 

dirigirem alguns dos seus trabalhos, como são os casos de Vera Mantero, Miguel Pereira, Filipa 

Francisco, José Carlos Garcia ou Marco Ferreira (Portugal); Lorena Briscoe, Cecilia Gómez (Argentina); 

Harvey Grossman (Estados Unidos da América); Ruth Mandel (Bélgica) ou Pati Domech (Espanha).  

A ASTA já apresentou o seu trabalho na maioria do território português. No estrangeiro marcou 

presença em 15 países de 4 continentes diferentes. Alemanha; Arménia; Argentina; Brasil; Costa Rica; 

Espanha; França; Grécia; Itália; Marrocos; México; Noruega; Suécia; Turquia e Venezuela. 

 

 

Sinopse 

Lavandaria Europa, é uma comédia negra, onde a brincar se 

dizem algumas das verdades dos tempos de hoje. A situação 

da emigração para a Europa e as mortes no Mediterrâneo, o 

branqueamento de capitais ou o enriquecimento elícito, bem 

como a poluição ou o consumo desenfreado são alguns dos 

temas que Lavandaria Europa aborda, sob a passividade de 

todos nós, que nos limitamos a ser espectadores, sem 

intervenção num mundo em constante evolução. A partir de 

textos de Angélica Liddell, David Mamet, Gonçalo M. Tavares, 

Filomena Oliveira, Miguel Real e Rodrigo Garcia. 
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Dia 01 março  

Os Grandes não têm Grandes Ideias| Fértil Cultural  
Onde | Auditório Municipal António Silva (AMAS) – Cacém 

Horas| 16:00 
Origem | V. N. Famalicão 

Duração | 45 min 

Classificação | M/6 

Bilhetes | Normal 7,00 € | Desconto 5,00 € (< 30 anos 

> 65 anos; 4 pessoas ou + ; Deficientes, Profissionais de 

espetáculos) 

 
 

 

 

 

 

Sinopse 

Constança viaja com Ninguém, um amigo de infância, para Lado Nenhum. Transporta consigo um 

monte de preocupações, experiências vividas e aprendidas fechadas em malas e caixas. Gosta de 

palavras novas, do seu significado e da sua utilidade ou inutilidade. As dúvidas que pairam nas cabeças 

destes amigos são as mesmas de algumas crianças e alguns adultos: o planeta, a escola, as regras, 

governo e governar e porquê trabalhar? Juntos vão descobrir e nós também que afinal os Grandes não 

têm grandes ideias, mas nós que somos pequenos ainda vamos a tempo de mudar. 

 

 

Ficha Técnica e Artística  

Criação e interpretação: Neusa Fangueiro; Cenografia e marionetas: Sandra Neves; Figurinos: Inês 

Mariana Moitas; Música: Rúben Fangueiro; Construção de cenário: Colectivo Monte; Desenho de Luz: 

Paulo Neto; Animação: Filipe Teixeira; Vídeo: Rúben Marques; Fotografia: Margarida Ribeiro; Apoio à 

criação: Rui Alves Leitão  

 

Bio FÉRTIL  

A Fértil surge do encontro entre o teatro e a antropologia, duas formas de olhar para o ser humano 

como produtor de cultura e de questionar a sua condição de vida. Em 2010 é fundada a associação 

com o propósito de dar voz às criações e investigações que partam desse princípio. As criações da Fértil 

assentam essencialmente no teatro e na sua relação com as outras formas artísticas. O teatro é por 

excelência o laboratório onde se permite a experimentação do nosso trabalho. Privilegiando as 

criações originais, permite-nos, como criadores, uma melhor abordagem às mais diferentes temáticas 

e a adequação destas ao nosso propósito, assim como a afirmação dos artistas envolvidos. É aqui que 

nos expressamos e onde partilhamos o nosso pensamento com o outro. O objeto de trabalho da Fértil 

- arte, educação e cultura - é a base de desenvolvimento de todos os seres humanos, 

independentemente da sua etnia ou cultura. Estes três pontos são horizontais e pertencem a todos 

nós num formato não hierárquico. Acreditando nas capacidades de todos, a Fértil pretende 

desenvolver os seus trabalhos numa forma simbiótica de dádiva, partilhando os seus conhecimentos 

e aprendendo com os conhecimentos dos outros. 
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Dia 05 e 06 março  

Refúgio | Teatro e Marionetas de Mandrágora 
Onde | Auditório Pequeno – Centro Cultural Olga Cadaval 

Horas| 10:00 
Origem | Gondomar 

Duração | 40 min 

Classificação | M/6 

Bilhetes | Normal 5,00 € (preço único) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica e Artística 

Direção Artística: Filipa Mesquita; Interpretação: Clara Ribeiro; Marionetas, Cenografia e Adereços: 

Marta Fernandes da Silva; Figurinos: Patrícia Costa; Músicos: Ana Maria Pinto; Composição Musical: 

Ana Maria Pinto; Operação de Luz: César Cardoso; Registo Vídeo: Sérgio Torres; Produção: Teatro e 

Marionetas de Mandrágora 

 

Bio Teatro e Marionetas de Mandrágora 

é uma companhia profissional de teatro de marionetas com direção artística de Clara Ribeiro e Filipa 

Mesquita e direção plástica de enVide neFelibata. 

A Companhia foi fundada em 2002, data que marca o início da nossa atividade profissional. Na 

simbiose de uma linguagem simbólica, que conjugue o património e legado tradicional e o 

pensamento e universo contemporâneo, nem sempre pacífica surge um elemento fundamental, a 

marioneta. 

Este elemento apoia-nos na procura de uma identidade cultural própria. O nosso objetivo é o de 

descobrir as potencialidades estéticas, plásticas, cénicas e dramáticas da marioneta em si mesma, 

como em relação com o ator e nessa descoberta explorar a dramaturgia que nos caracteriza. O de 

explorar a cultura e as culturas, a crença, a lenda, aliando-se à urbe, à exploração tecnológica, à 

velocidade da aldeia global. 

Ao longo do nosso percurso artístico têm sido diversas as propostas quer para públicos; adulto, 

jovem, escolar e familiar; quer na formação de base ou especializada. Uma das nossas grandes 

apostas é a digressão nacional e internacional dos projetos. 

Descentralização, trabalho comunitário, criação em parceria e a valorização social e inclusiva são 

preocupações preponderantes no nosso quotidiano. 

 

Sinopse: 

REFÚGIO espetáculo de teatro com música 

e marionetas 

A floresta era tão grande, tinha tantas 

árvores onde cabíam, e onde vivíam todos… 

Mas agora vão cortar as árvores e destruír a 

floresta, para fabricar, para comprar coisas. 

E é fumo, lixo e poluição. 

O homem não percebe que a floresta é sua! 

O homem não percebe que a floresta é o 

seu pulmão! 

Mas o que está a acontecer? 

O homem está a enlouquecer! 

 



PERIFERIAS – Espetáculos disponíveis – Programação 2020 

 

 

Dia 06 março  

Silvestre Fonseca e Amigos | Silvestre Fonseca   
Onde | Centro Cultural Olga Cadaval - Auditório Pequeno 

Horas| 21:30 
Origem | Aroeira 

Duração | 90 min 

Classificação | M/6 

Bilhetes | Normal 10,00 € (preço único) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse 

Silvestre Fonseca é um apaixonado pela arte, pela música, pela vida. Tem realizado concertos 

em toda a Europa, África e Continente Americano a solo e com orquestra. Chega agora a 

Sintra, no âmbito do Festival Periferias. Um concerto cheio de influências do mundo, desde as 

obras clássicas, passando pelo fado. Um espetáculo cheio de emoção, alegria e acompanhado 

por vários amigos das Mornas e da Bossa Nova. Silvestre Fonseca respira música e vai-nos 

encher a alma com a sua arte. O conceituado guitarrista clássico, com mais de quarenta anos 

de carreira e 35 discos gravados, vai subir ao palco do Centro Cultural Olga Cadaval no dia 6 

de março, sexta-feira, pelas 21h30. 

 

 

Bio Silvestre Fonseca 
Silvestre Fonseca que nasceu em Lisboa em 1959, é compositor, professor e concertista de guitarra 

clássica.  

É autor da iNISilvestre Fonseca Collection, uma colecção de livros, editada em Inglaterra pelo London 

Guitar Studio que é a base de estudo em quase todas as Universidades do Mundo. 

Silvestre Fonseca tem uma vasta discografia gravada por editoras como Ovação Emi, Polygram, 

Movieplay, sendo considerado um dos melhores guitarristas clássicos, distinguido com vários prémios 

nacionais e internacionais.  

Compõe música para teatro e cinema e é professor em múltiplas instituições. Em 2012, foi o 

conferencista convidado para a abertura do Festival Internacional Andrés Segóvia, no Museu San 

Isidro, em Madrid.   

Para além do curso de pintura em Belas Artes, do Curso de Música e de vários cursos de música 

internacionais, Silvestre Fonseca é ainda licenciado em Direito e escritor com vasta obra publicada, 

romances, contos, ensaios, crónicas, as famosas "Estórias da História da Música". 
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Dia 7 março 

O Relatório da Coisa | Mákina de Cena 

Onde | Casa da Cultura Lívio de Morais - Mira Sintra 

Horas| 21:30 
Origem | Loulé 

Duração | 50 min   

Classificação | M/12 

Bilhetes | Normal 5,00 € (preço único) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha Técnica e Artística 

A partir do conto de homónimo de Clarisse Lispector; Criação e Interpretação: Carolina Santos; 
Manipulação de figuras e adereços: Ana Karina; Sonoplastia: Marco Martins; Tema principal: excerto 
de Arriba de José Salgueiro; Cenário, adereços e figuras: Carolina Santos e Marco Martins; Figurino, 
desenhos e fotografia: Carina Inês; Grafismo, vídeo e comunicação: Carolina Santos; Produção: Mákina 
de Cena / MdC Teatro 2019 
 
 
Bio Mákina de Cena 

A Mákina de Cena é uma estrutura artística sediada em Loulé, com direção de Marco Martins e Carolina 

Santos, que vocaciona o seu trabalho no campo das artes performativas, nomeadamente na área da 

música jazz e do teatro contemporâneo. 

Entre a formação especializada e a programação da Casa da Mákina, a criação artística é o motor de 

toda a sua atividade. Em 2019 destacam-se as duas criações encenadas por Carolina Santos: O relatório 

da coisa, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e da Direção Regional de Cultura do Algarve; e 

Encanecer, em coprodução com a Folha de Medronho, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé e 

da Fundação GDA; e os projetos de música do mundo e jazz Sangah e The West Sessions #2, 

apresentados no Festival MED (Loulé) e Festival F (Faro). 

Sinopse 

Uma comédia mordaz, onde D. Madalena Prudência 

vive só num espaço fora do normal, com uma rotina 

muito própria de alguém que concentra em si todas 

as dúvidas relativas à existência do tempo e das 

coisas, dos fenómenos energéticos da matéria, e do 

seu futuro na literatura. 

Procura terminar um relatório preciso e 

confidencial, ainda que não consiga, pois tudo o que 

é essencial é seco, e o seu discurso fica muito vezes 

molhado pelas emoções. 

De imaginação fértil e íntimo sofrido, o seu cansaço 

e falta de sono dificultam a tarefa de relatar e 

transmitir certas características de uma vida 

apodrecível. 

E, por mais incrível que pareça, ela sabe que o 

público está lá, faz parte do seu delírio, e confirma 

a necessidade de descrever os erros do Tempo, que 

vem de Deus. 
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Dia 08 março  

Florival – o pequeno pastor | Urze Teatro 
Onde | Centro Cultural Olga Cadaval - Auditório Pequeno 

Horas| 16:00 
Origem | Vila Real  

Duração | 50 min   

Classificação | M/6 

Bilhetes | Normal 7,50 € (preço único) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

personagem enigmática, que nos lembra um Cogumelo, que lhe traz as respostas às perguntas 

espontâneas — As aves batem as asas para voar — tem de ser! Então porque é que os aviões não 

precisam de as bater? 

O ambiente familiar, com a sua Mãe sempre certa no que diz e pronta para o mimar, o seu Tio 

resmungão e cheio de bondade, e uma realidade onde descobrimos soluções pela Magia, caracterizam 

um ambiente idílico que nos faz aperceber que vale a pena acreditar que somos capazes de viver 

respeitando a Natureza. 

 

 

Ficha Técnica e Artística 

Encenação: Filipa Mesquita; Interpretação e manipulação: Glória de Sousa, Isabel Feliciano e Fábio 

Timor; Criação e execução Marionetas: EnVide NeFalibata; Música: Paulo Araújo; Apoio à Criação: 

Teatro e Marionetas de Mandrágora; Direção Artística: Urze Teatro 

 

Bio Urze Teatro 

Em novembro de 2000, dava-se início ao projeto artístico Urze Teatro, designação 

comum da Cenários e Enredos Associação, com a estreia do espetáculo «O Rei 

Imaginário», de Raul Brandão. Fundada pela atriz Glória de Sousa e pelo encena dor Fábio 

Timor, que desde aí partilham a direção artística, a companhia mantém uma atividade 

ininterrupta assente numa estrutura profissional, que resumidamente se poderia 

também traduzir em alguns números: 48 criações (17 das quais dirigidas à infância) e 

1292 representações realizadas para um total acumulado de mais de 147 mil 

espectadores, de Norte a Sul do País.   

Ainda que sem se deixar enclausurar esteticamente, a Urze foi sempre assumindo 

influências artísticas contemporâneas e explorando regularment e a aparente 

contradição entre minimalismo e expressionismo. Dir -se-ia que, no percurso artístico da 

companhia, o minimalismo está para o espaço cénico como o expressionismo está para 

a interpretação. Paralelamente, as propostas para a infância foram sempr e dando corpo 

a outro pilar importante da estratégia identitária.  

 

 

Sinopse 

Florival é um menino inocente e curioso, que 

vive em perfeita harmonia com a Natureza, 

acompanhado pelas ovelhas que pasta por 

entre as montanhas e vales. Ao longe, ele vê a 

cidade que lhe provoca interrogações, e é uma 
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Dia 13 março  

Chiquinho| Fladu Fla /Compª Teatro Sintra  
Onde | Casa de Teatro de Sintra 

Horas| 21:30 
Origem | Praia (Cabo Verde) / Sintra 

Duração | 50 min   

Classificação | M/12 

Bilhetes | Normal 7,50 € | Desconto 5,00 € (4 pessoas 

ou +; < 25 anos; > 65 anos; profissionais de espetáculos) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinopse 

Chiquinho é o nome da peça de teatro inspirada na obra literária de Baltasar Lopes, com o mesmo 

nome. Esta criação teatral é fiel à poesia do romance e conta a história do protagonista a partir da sua 

infância, a sua juventude em São Vicente e o seu regresso ao São Nicolau, até o momento da sua 

partida para América.  

Chiquinho é uma coprodução resultante de uma parceria entre Companhia de Teatro Fladu Fla (Cabo 

Verde) e Companhia de Teatro de Sintra / Chão de Oliva (Portugal).  

A história retrata as conjunturas da seca e toda a dinâmica do povo das ilhas, com foco em São Nicolau, 

numa luta persistente contra a fome, face à esperança eterna na chuva que não cai. Ciente da previsão 

do lunário perpetuo sobre a seca cíclica de 20 em 20 anos no país, provocado pelo desvio da chuva das 

terras áridas para o mar, a força da crença no divino obriga o povo a manter o apego firme à terra, 

mesmo que entre no processo da morte lenta, provocada pela fome.  

Nesse drama de uma “vida miúda” como o próprio sujeito da história nos faz saber, ora como narrador, 

ora como personagem integrante da sua própria vida, durante uma hora, faz-se uma abordagem dos 

capítulos da obra. Os três atores e uma atriz, interpretam vários episódios desta história que se 

transformou em clássico da literatura cabo-verdiana.  

 

 

 

Ficha Técnica e Artística 

Dramaturgia/Encenação: Sabino Baessa e Suzana Gaspar; Cenografia: Sabino Baessa e Alvaro Cardoso;   

Sonoplastia: Cleny Almeida; Iluminação: Paulo Silva; Figurinos: Vandrea Monteiro e Jailson Miranda;   

Atores: Vandrea Monteiro, Jailson Miranda, Alvaro Cardoso, Cleny Almeida; Apoio técnico: Alvino 

Mota e Abeline Adruzila; Produção – Biblioteca Nacional / Chão de Oliva; Comunicação – Ministério 

da Cultura e das Indústrias Criativas / The Square 
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Bio Fládu Fla 

A Associação Teatral FLÁDU FLA tem como objetivo primordial a promoção do espírito de grupo, 

integração social e profissional dos associados para um cabal exercício da cidadania. Ainda, 

desenvolver atividades de sensibilização dos jovens face à problemática moderna que assola a 

sociedade cabo-verdiana. A cultura, sobretudo de identidade cabo-verdiana, constitui para a 

associação um veículo no cumprimento dos objetivos preconizados. 

A Associação Teatral FLÁDU FLA foi criada em agosto de 2002 por cinco elementos e passou à condição 

de Associação em 27 de março de 2004. 

Conta com cerca de cinquenta associados com formação superior e especializações em diversas áreas. 

Integram ainda a associação, jovens do ensino secundário e universitários que representam a maior 

percentagem de associados. Toda a atividade da associação é orientada por um Conselho Superior, 

constituído por uma equipa de técnicos multidisciplinar que vem acompanhando a associação desde 

a sua criação. Ao longo da sua existência, a associação tem assumido o compromisso de promover a 

integração e participação dos jovens no processo do desenvolvimento do país.  

Caminhando para seu 15º aniversário, a associação financiou e coo-participou no financiamento da 

formação académica e na promoção da sua integração profissional de cerca de 20 associados. 

A associação produziu um filme – longa-metragem intitulado, PEGADAS.  

Em parceria com DGJ, INE, DGAE, CVTELECOM, CCS – SIDA, FICASE e VERDEFAM, a associação produziu 

inúmeros projetos audiovisuais promocionais e de intervenção social.  

A associação participou ainda nos festivais de teatro organizado pela Direção Geral de Juventude, pela 

Associação MINDELACT e em atividades promovidas pela ONU, Caritas de Cabo Verde, CMP, CCP, IPC, 

entre outras.  

A identificação, a investigação, a análise e a promoção, sob ponto de vista artístico, dos aspetos 

tradicionais da cultura de Cabo Verde, constituem as metodologias de trabalho da associação. Pois, a 

mesma considera que a valorização de um povo na era da globalização deve-se, entre os demais, à sua 

identidade cultural perante diversidades culturais. 

 

 

Bio Companhia de Teatro de Sintra 

A Companhia de Teatro de Sintra foi a primeira estrutura profissional de teatro a ser criada em Sintra 

(1990). Desde então tem mantido uma atividade contínua e de oferta permanente, assim como um 

projeto artístico peculiar e coerente. 

Atributo importante desta estrutura foi o processo que conduziu à sua formação, já que ele não “veio 

de fora”, mas antes partiu do desenvolvimento do trabalho de animação teatral feito junto das várias 

comunidades de Sintra, e surgiu como uma necessidade natural de desenvolvimento qualitativo desse 

mesmo trabalho, só possível através da profissionalização. 

O reconhecimento da Companhia tem vindo a ser consolidado, com reflexo nos convites para 

participação em festivais e também no estabelecimento de acordos de coprodução com companhias 

e estruturas portuguesas e internacionais. Dentro desta perspetiva de cruzamento de experiências 

artísticas a CTS/CO convida encenadores provenientes de várias escolas, privilegiando nesta escolha a 

experiência do percurso e/ou a procura de percursos inovadores.  
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Dia 14 março  

UNO | UNO Sonic 
Onde | Casarão da Lua – Almoçageme 

Horas| 16:00 
Origem | Guiné Bissau / Portugal 

Duração | 70 min 

Classificação | M/6 

Bilhetes | Entrega caixa de Paracetamol 

  

 

 

 

 

 

Ficha Técnica e Artística 

Músico e Compositor: David Martins; Cantautor: Ilesa Martins; Bailarinos: Carel Baptista, Midana 

Sanha, Izária Mário Sá, Josefina Cassama, Vera Moura; Precursão: Sanassi di Gongoma, Nazilhas e 

Manú; Técnico Vídeo e Luz: José Ricardo.  

 

Bio UNO SONIC  

Em 2009 David Martins foi convidado por uma ONG guineense (AD) para construir um estúdio de som 

em Bissau - o atual ESTÚDIO BISSOM - e, paralelamente, produzir um álbum de um grupo de teatro e 

coro local: OS FIDALGOS (Ilesa faz parte deste grupo).  Este foi o primeiro contato entre David e Ilesa. 

Esta ligação fez nascer diversos projetos culturais entre portugueses e guineenses, desde teatro a 

instalações multimédia, conferências e música.  Mais tarde Ilesa e David fundaram com família e 

amigos uma nova ONG, a Única - Mixing Cultures, apoiando jardins de infância de Bissau na luta contra 

a malária e na dinamização dos serviços que estes jardins de infância prestam às suas crianças. UNO é 

uma expressão musical de um ideal de mundo perfeito e um veículo para apoiar países em 

desenvolvimento. 

 

CAMPANHA SOLIDARIEDADE | PARACETAMOL para Crianças na Guiné-Bissau 
O PERIFERIAS associa-se à campanha de apoio ao desenvolvimento da ONG ÚNICA na Guiné-Bissau. 

Esta ONG desenvolve várias iniciativas como por exemplo na capacitação de escolas primárias da 

Guiné-Bissau. O festival PERIFERIAS quer contribuir para que as crianças tenham uma experiência de 

vida mais complexa, mais sustentável, mais completa e menos vulnerável. Para tal o espetador é 

convidado a doar, pelo menos, uma caixa de paracetamol, em vez de pagar o habitual bilhete, de forma 

a que a ONG ÚNICA mantenha o acesso a este medicamento que permite controlar as febres altas que 

tanto acontecem em prol do paludismo e que podem chegar a ser fatais para crianças com menos de 

5 anos. 

 

Sinopse 

UNO Sonic, apresentam um espetáculo de música que contará com a presença de bailarinos e 

percussionistas da Guiné-Bissau que farão uma demonstração de danças tradicionais da Guiné.  

O espetáculo é um constante diálogo entre ritmos e melodias da Guiné-Bissau e variados timbres da 

música eletrónica ocidental.  Com a voz característica de Ilesa da Costa e as experiências psicadélicas 

eletrónicas de David Martins UNO defende UM MUNDO UNO e uma conexão harmónica de diferentes 

culturas, desejando contribuir para uma humanidade mais unida no futuro. 
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Dia 15 março  

Firmino Roboteiro | Companhia TIC-TAC 
Onde | Salão Nobre da Junta 

Freguesia Casal de Cambra 

Horas| 16:00 
Origem | Luanda - Angola 

Duração | 50 min 

Classificação | M/16 

Bilhetes | Normal 5,00 € (preço único)  

 
 

 

 

Sinopse 

Adaptado do Conto de António Fonseca, intitulado “FIRMINO ROBOTEIRO” do livro Primo Narciso e 

outros Contos é um desempenho que leva ao palco o Drama de Firmino, um angolano do Ndombe 

Grande, região de Benguela, que migra para Luanda a procura de oportunidades de vida e vai se 

instalar no Roque Santeiro, o maior mercado a céu aberto da África subsariana, onde se vendia e 

comprava quase tudo, e se desenrola a trama. 

Velho Pena, tio de Firmino esqueceu-se de desfazer a praga que rogara contra aquele que matou o seu 

sobrinho, acaba por morrer como consequências do ato, pondo em abordagem um tema místico que 

é a prática de venda das almas aos maiombolas, almas de outro mundo. 

Este trabalho coloca em apreciação as contrariedades da vida de um povo que luta dia a dia pela 

subsistência. O feitiço é o recurso para justiça dos homens africanos em desenganos de 

acontecimentos e factos que se relatam na peça. 

Contando a história de Firmino, 3 atores em palco dançam, cantam e saltam de um lado para outro ao 

som da música folclórica tradicional angolana que levam o espectador a viver as imagens elaboradas 

no decorrer da peça teatral construídas sob uma performance física exigente. 

 

 

Ficha Técnica e Artística 

Texto: António Fonseca; Elenco: Cipriano da Costa, Eduardo Songue, Muana Malonga; Direção: 

Orlando Domingos; Encenação: Aguinaldo Fortunato; Produção Executiva: Felismina Sebastião; 

Coreografia: Muana José Malonga; Assist. de Encenação: Eduardo Torres Songue; Música e 

Sonoplastia: João Carlos “JUPITER”; Desenho de Luz: Eduardo Torres Songue; Cenário: Bruno da Costa; 

Realização: ANIM’ART 

 

Bio TIC-TAC 

Criada pelo grosso de alunos formandos dos cursos de teatro do ANIM’ART – Centro de Animação 

Artística do Cazenga foi constituída em 28 de outubro de 2007, no município do Cazenga, província de 

Luanda, República de Angola. 

atualmente com 10 integrantes permanentes, com idades acima dos 20 anos, faz a rotatividade de 

atores dos grupos de teatro e dança do ANIM’ART, Arco-Íris, Flores a Brincar e Sakidila. Tem o seu 

trabalho direcionado para a montagem de espetáculos de teatro baseados em textos de autores 

angolanos que retratam o mosaico histórico e imaginário cultural africano. 

Assente na pesquisa e aberto a criatividade a Companhia de Teatro TIC TAC vem se tornando uma 

referência do teatro em Luanda e em Angola, pela qualidade dos poucos espetáculos que tem 

produzido adotando um estilo que privilegia a identidade africana. 
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EXPOSIÇÕES 

Onde | Mu.Sa | Galeria Municipal | Lab Art 

Quando | 27 fev a 15 mar |10:00 > 18:00 - ter > Sex | 12:00 > 18:00 - Sáb e Dom 
Bilhetes | Gratuito 

 
Memória Teatral - Homenagem a Mário Viegas 

Sinopse: Numa homenagem a um grande ator contemporâneo, que colaborou com a Companhia de 

Teatro de Sintra nos anos 90, evoca-se o caminho e aviva-se a memória para continuar a suscitar a 

reflexão sobre o Lugar e o Papel do Teatro e das Artes na contemporaneidade. 

 
EletroCabaça – Instalação Multimédia 

Sinopse: Eletrocabaça é uma instalação interativa que apresenta traços da cultura da Guiné-
Bissau nas vertentes da sua riqueza e da sua precariedade, convidando o visitante a 
contribuir. Contribuir no sentido artístico e no sentido humano. Através de sensores de alta 
precisão, os movimentos do visitante contribuem para o ambiente da instalação, tornando-o 
mais complexo, mais sustentável, mais completo.  
 
 

 

Feira do Livro | das Artes Performativas 

Onde | Largo Afonso Albuquerque 

Quando | 28 fev a 15 mar | Quarta a Domingo das 10.00h às 18.30h 
Bilhetes | Entrada Livre 

 

Lançamento do Livro resultante espetáculo “Próximo” 
Onde | Feira do Livro das Artes Performativas 

Quando | 12 março às 18.30h 

 

“Próximo” foi um projeto de teatro documental, realizado entre outubro de 2018 e abril de 2019, da 
Companhia de Teatro de Sintra / Chão de Oliva, com direção de Susana C. Gaspar. Depois das três 
residências artísticas, em três territórios distintos do Concelho de Sintra, foi apresentado um 
espetáculo resultante de conversas, documentos, testemunhos e entrevistas numa recolha dos 
quatro atores: Diana Narciso, Miguel Moisés, Patrícia Cairrão e Susana C. Gaspar. 
Este ano, na 9ª edição do festival, encerramos mais um ciclo deste projeto com a publicação em livro 
dos guiões finais e reflexões de Inês Vieira, que apoiou a dramaturgia e processos de pesquisa para o 
espetáculo e Susana C. Gaspar, que dirigiu o processo. O livro materializa as histórias recolhidas e é 
um contributo para que não se percam, propondo-se uma reflexão ativa sobre os temas erguidos 
pela(s) comunidade(s). 
No evento de lançamento do livro, teremos oportunidade de visualizar alguns excertos em vídeo do 
processo e espetáculo final, bem como conversar sobre os próximos passos para este projeto. 
Próximo, próximo, próximo... 
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CAMPANHA SOLIDARIEDADE | LER+ ANGOLA 
Recolha de Livros para as Bibliotecas Namibe (Angola) 

Onde | Feira do Livro das Artes Performativas 

Quando | 28 fev a 15 mar | Quarta a Domingo das 10.00h às 18.30h 

 

O Chão de Oliva, nesta edição do Periferias, associa-se à Campanha "Ler + no Namibe", cujo objetivo é 
a doação de livros (usados e/ou novos, de ficção e didáticos) com destino ao Namibe (Angola), para 
crianças dos 7 aos 14 anos. Esta Campanha tem origem num grupo de voluntários portugueses e 
angolanos, com colaboração da Associação de Estudantes Angolanos em Portugal. 
De 27 de fevereiro a 15 de março, a Feira do Livro do Periferias, será assim o "palco" desta campanha 
de angariação de livros, recebendo quer cidadãos quer instituições que desejem doar livros para as 
crianças do Namibe. 

 

 
Oficinas Inclusivas | para escolas 
Onde | Espaço formação – MUSA 

 

A Arte na educação, apresentada de forma naturalmente lúdica, promove uma participação 

espontânea, em que a criança se vai descobrindo, a si, ao outro e ao mundo, sem a mesma rigidez de 

regras e fronteiras que encontra na sala de aula. Por outro lado, através deste tipo de dinâmicas 

artísticas, promove-se a igualdade das diferenças, em que todas as crianças, independentemente das 

suas facilidades e/ou limitações assumem-se como seres criadores, e construtores de si próprios. 

Assim, as oficinas inclusivas assumem como missão contribuir para uma educação sem rótulos, 

promovendo a expressão das potencialidades individuais de cada criança. 

 

Oficinas Expressão Plásticas e Corpo 
Dia 3 e 5 às 14.30h | Formadora: Joana Andrade 

 

Sinopse 

O corpo que arrisca é o corpo que risca o ar, é o corpo que ousa desenhar a dança e dançar o 

desenho. Recorrendo a diversas dinâmicas lúdico-expressivas em que o corpo é a nossa ferramenta e 

o espaço o nosso suporte, serão explorados os territórios comuns a duas linguagens que exprimem a 

nossa imaginação, o desenho e a dança, num diálogo revelador acessível a todos e facilitador da 

expressão individual e coletiva. 

 

Oficinas de Expressão Musical 
Dia 3, 4 e 5 às 10h; dia 4 às 14.30h | Formador: Abel Arez 

 

Sinopse 

Que sons povoam a tua imaginação? Que ambientes vivem em ti? 

Um corpo, ou dois... uma voz, duas ou três... um objeto, outro ainda, talvez um instrumento até!  

Que sons trazem? Que ambientes surgem? O que contam quando se encontram? 

Este é um convite à criação artística. Partindo da exploração do corpo, da voz e de materiais simples, 

damos vida a uma história, que pode ser proposta por nós ou pelas turmas participantes. 
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Dia 8 março 

Lançamento da Programação das Comemorações do 

Centenário da Maria Almira Medina | Colaboração 

com Casa das Cenas 
Onde | Casa de Teatro de Sintra 

Horas | 18:30 
Bilhetes | Entrada Livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Chão de Oliva associa-se às comemorações do centenário da Maria Almira Medina - Mulher, Artista, 

Pedagoga, Defensora dos mais variados Direitos. uma iniciativa organizada pela Casa das Cenas. Maria 

Almira Medina foi uma amiga, foi uma impulsionadora e defensora do projeto Chão de Oliva - está no 

nosso coração. O Lançamento da Programação das Comemorações do Centenário da Maria Almira 

Medina será apresentado na sala com o seu nome, na Casa de Teatro de Sintra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Promotor do Festival PERIFERIAS: 

 

 
 

Casa de Teatro de Sintra 

Rua Veiga da Cunha nº 20, 27-627 SINTRA 

chaodeoliva@chaodeoliva.com 

www.chaodeoliva.com 

Te.: 00351 21 923 37 19 
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