
 



 

 

 

PRESS RELEASE 

 

XI ENCONTRO INTERNACIONAL DE MARIONETAS DE MONTEMOR-O-NOVO 

23 DE MAIO A 3 DE JUNHO 

11ª EDIÇÃO 

ARTISTAS DE PORTUGAL, FRANÇA, ALEMANHA E GRÉCIA 

10 ESPAÇOS – CINE-TEATRO CURVO SEMEDO, ESCOLA S. JOÃO DE DEUS, PARQUE 

URBANO, OFICINAS DO CONVENTO, ESPAÇO DO TEMPO, MERCADO MUNICIPAL, S. 

GERALDO, SÃO CRISTÓVÃO, CABRELA E FOROS DE VALE FIGUEIRA 

 

A Alma d’Arame apresenta o XI Encontro Internacional de Marionetas, de 23 de Maio a 3 de 

Junho em Montemor-o-Novo.  

Espectáculos, workshops, concertos e uma exposição ao longo de 12 dias, com companhias 

e artistas vindos de França, Alemanha e Grécia, não esquecendo uma presença forte de 

companhias portuguesas. 

São já 11 edições deste Encontro, 11 anos de resistência, de luta pela presença da marioneta 

na dinâmica cultural de Montemor-o-Novo e por tornar este um evento cultural de 

referência a nível nacional e internacional.  

 

 

PRODUÇÃO > Alma d’Arame 

CO-PRODUÇÃO > Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 

ESTRUTURA FINANCIADA POR > República Portuguesa – Ministério da Cultura / DGArtes  

APOIO > Junta de Freguesia da União de Freguesias de Nossa Senhora da Vila, Nossa Senhora do 

Bispo e Silveiras, Coop. Caminhos do Futuro, Delta, CHAIA/Univ. de Évora, Adega Plansel, Fundação 

Eugénio de Almeida, Probimor, Junta de Freguesia de Cabrela, Junta de Freguesia de Foros de Vale 

Figueira, Junta de Freguesia de São Cristóvão, Programa 365 

APOIO INSTITUCIONAL > Turismo do Alentejo ERT, Agência Regional de Promoção Turística do 

Alentejo (ARPTA), Turismo de Portugal 

PARCEIROS > Oficinas do Convento, O Espaço do Tempo, Projecto Ruínas, Agrupamento de 

Escolas de Montemor-o-Novo 

MEDIA PARTNER > Rádio Nova Antena 

 

 



 

 

 

 

É um elefante? É um pássaro? É um cenário? É uma marioneta? É um objecto? 

 

Não, é o 11º Encontro Internacional de Marionetas de Montemor-o-Novo, com espectáculos 

de marionetas, objectos, formas animadas, matéria, música e multimédia! 

Maio é mês de luz, penumbra, escuridão, imagens, paisagens, etc… tudo se encontra em 

Montemor-o-Novo.  

Todas estas mutações se cruzam em olhares cada vez mais críticos e livres reflectidos num 

quotidiano mais criativo e justo. 

Para nos ajudar nesta aventura, onde o humano se cruza ou digladia com a máquina, 

teremos companhias de Portugal, Grécia-Alemanha e França, que nos vão mostrar o seu 

olhar perante esta nossa estranha maneira de viver, através das mais variadas formas de 

expressão. 

 

Para dar corpo a essas formas de expressão apresentamos 19 espectáculos, dois concertos, 

uma exposição e um workshop, num total de 15 companhias. Este ano destaca-se a 

extensão do Encontro às aldeias rurais de Foros de Vale Figueira, Cabrela, S. Cristóvão e S. 

Geraldo com dois espectáculos, que proporcionará também a estas pequenas comunidades 

o contacto com o universo do teatro de marionetas. 

 

Reforçamos cada vez mais a aposta na qualidade dos espectáculos e na inovação e 

transversalidade dos mesmos com outras formas de arte, acreditando que é nas diferenças 

de linguagem que se encontram novos caminhos de fruição artística e novas formas de 

criação e de debate artístico. Por isso, tomamos as palavras do mestre Michael Meschke 

como fonte de inspiração: The tradition is a continuous creation in the now. 

 

Esperamos por vós!!! 

Viva a marioneta!!! 

 

Amândio Anastácio 

Director Artístico 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bem-Vindos ao XI Encontro Internacional de Marionetas! 

 

Em 2018, Montemor-o-Novo recebe e oferece a Todos mais um Encontro Internacional de 

Marionetas, uma co-produção entre a associação “Alma d´Arame” e a Câmara Municipal de 

Montemor-o-Novo.  

Na sua XI edição, um novo ciclo de espetáculos, exposições, workshops, entre outras 

iniciativas, enriquece os dias e os espaços da Cidade e das Freguesias de Montemor-o-Novo. 

De 23 de maio a 3 de junho,  este Encontro de expressão Internacional é mais uma marca 

identitária do projeto politico do Município de aposta e valorização da produção cultural e 

artística, que entendemos como fator estrutural e estruturante de desenvolvimento 

económico e social do nosso Concelho. 

Montemor-o-Novo recebe e acolhe, nestes dias, criadores, atores, produtores e publico de 

todo o Mundo, que neste Encontro se reúnem e dão corpo ao trabalho de parceria 

desenvolvido diariamente entre a Câmara Municipal e os agentes locais, fomentado e 

capacitando o potencial da massa crítica local, favorecendo a expressão criativa e de 

experimentação, estimulando ainda a formação de públicos e o desenvolvimento cultural 

do Concelho. 

Sejam Muito Bem-Vindos! 

Que Viva a Cultura e Criação Artística! 

 

O Vice-Presidente 

da Câmara Municipal de Montemor-o-Novo 

António Pinetra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ERA UMA VEZ - TEATRO DE MARIONETAS [Portugal] 

‘Construir um boneco é divertido. Dar-lhe vida é maravilhoso’ 

23, 24 das 14h às 17h00, 25 de Maio, das 14h45 às 17h30 

Escola Básica S. João de Deus 

CE | M/10. Dirigido ao público escolar 

 

O atelier terá uma componente de construção de fantoches e outra de trabalho de manipulação. 

 

FICHA ARTÍSTICA  

Técnica | Teatro de Fantoches  

Formadores | José Carlos Alegria, Carlos 

Miguel Meira Alegria e Ana Margarida Alegria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ info 
http://eraumavezmarionetas.com 

https://www.facebook.com/eraumavezmarionetas 

A Companhia ‘Era uma Vez – Teatro de 

Marionetas’ 

José Carlos Alegria nasceu em Évora corria o ano 

de 1953. Sob a direcção de Mário Barradas e de 

Luís Varela, fez o curso de formação de actores do 

Centro Cultural de Évora (1977/1979). Trabalhou 

como actor no Centro Cultural de Évora, no Teatro 

da Rainha e no Centro Dramático de Évora. 

Durante seis anos foi um dos actores que deu vida 

aos Bonecos de Santo Aleixo. Em 1991 fez o seu 

próprio teatro de bonecos, o ERA UMA VEZ, 

TEATRO DE MARIONETAS. No virar do milénio, o 

seu filho, Carlos Miguel Meira Alegria, foi trabalhar 

com ele, e a sua filha, Ana Margarida Meira 

Alegria, juntou-se-lhes em 2006. Os cenógrafos 

Vasco Fernando, António Canelas, Iria Kovacs e 

Amândio Anastácio fizeram a quase totalidade dos 

seus bonecos. Já apresentaram os seus 

espectáculos em Portugal, Espanha, Andorra, 

França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, 

Bélgica, Itália e São Tomé e Príncipe.    

http://eraumavezmarionetas.com/
https://www.facebook.com/eraumavezmarionetas


 

 

COL.A – COLECTIVO DE ANIMAÇÃO [Portugal] 

Exposição ‘Animando música popular Portuguesa’ 

Inauguração a 23 de Maio, às 21h00 [Patente até 3 de Junho] 

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | Todas as idades 

 
Fundado em 2015, o Col.A - Colectivo de Animação é criado para desenvolver e promover a 

animação em Portugal, originalmente através de variados projectos de formação. Pouco 

depois, deu início à produção de conteúdos variados, começando com a elaboração de 

videoclipes para músicos nacionais. 

Desde a origem, os membros do colectivo são um grupo de pessoas freelancer que se une 

para desenvolver propostas. Hoje em dia, o trabalho do Colectivo, e dos seus membros, passa 

por outras áreas de interesse, como a produção de curtas-metragens, animação para filmes 

de publicidade ou institucionais, conteúdos animados para peças de teatro ou ilustração de 

volumes. No entanto, procuramos nunca esquecer o principal motivo pelo qual o Colectivo foi 

criado: a partilha de conhecimento. 

Nesta exposição apresentam-nos cenários, marionetas e adereços variados de três das suas 
produções: ‘Cinegirasol’ e ‘Fundo de Garrafa’, ambos videoclips do grupo Os Azeitonas, e ‘Axl 
Rose´, videoclip de Miguel Araújo. 

 
FICHA ARTÍSTICA 

Co-Realização | Bruno Caetano e Rui Telmo Romão (Cinegirasol e Fundo da Garrafa) 
Realização | Bruno Caetano (Axl Rose) 
Direcção de arte | Ana Bossa 
Produção | Colectivo de Animação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
+ info 

https://www.facebook.com/colectivodeanimacao/



 

 

MERLIN PUPPET THEATER [Alemanha/Grécia] 

‘Clown’s Houses’ 

23 de Maio, às 21h30 

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | M/15 

Duração | 65’ 

 

Um edifício, cinco apartamentos e seis personagens principais. Personalidades cómico-

trágicas, com vidas infelizes que não temem perder, mas que receiam viver. 

O espectador observa-as ao vivo nas suas vidas convencionais num cenário sombrio e 

claustrofóbico, com os seus medos, as suas obsessões e a sua solidão. Os Merlin dramatizam e 

demonizam as suas obsessões até que, por fim, as castigam e libertam da forma mais 

violenta. 

Os Merlin não propõem uma análise existencial com o seu trabalho. Dramatizam o modo de 

vida moderno na forma que assume actualmente. As salas escuras de «Clown’s Houses» 

retractam a solidão do homem moderno; casas como prisões, pessoas encarceradas nas suas 

rotinas e hábitos, distanciadas dos seus sonhos. 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Conceito | Merlin Puppet Theatre 

Manipulação | Demy Papada, Dimitris 

Stamou 

Cenografia / Construções especiais 

| Dimitri Stamou 

Construção das marionetas | Dimitris 

Stamou 

Guarda-roupa | Demy Papada 

Música | Achilles Charmpilas 

Narração| Chris Androvitsaneas 

Fotografia | Dimitris Poupalos 

Agradecimentos | Dimitris Poupalos, 

Evina Vasilopoulou, Faye Stamou, Natasa 

Crisovitsanou, Natasa Tapaki, Matoula 

Chrysou, Olga Dourachan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Companhia 

O Merlin Puppet Theater foi fundado em 

Ilion, Atenas, na Grécia, em 1995. Os seus 

fundadores, Dimitris Stamou e Demy 

Papada, começaram as suas carreiras 

criando máscaras e marionetas para 

teatro. Em 2004, começaram a apresentar-

se em espectáculos no seu próprio teatro 

de marionetas. Desde então, têm vindo a 

criar histórias orientadas essencialmente 

para um público mais jovem e fizeram 

centenas de apresentações em toda a 

Grécia, incluindo workshops sobre criação 

e manipulação de marionetas. 

Criaram marionetas e adereços para 
outros performers e artistas, como Tiger 
Lillies e Dirty Granny Tales e a Opera 
Chaotique. 
Em Novembro de 2011, mudam-se para 
Berlim. Em Abril de 2012 decorreu a 
estreia «Clown’s Houses», em Berlim, e 
desde então tem vindo a ser apresentado 
em festivais internacionais e salas de 
espectáculos de mais de 32 países no 
mundo inteiro. 
Residem e trabalham em Berlim. 

 
+ info 

http://merlinpuppetry.gr/ 

http://merlinpuppetry.gr/


 

 

LIMITE ZERO [Portugal] – ESTREIA NACIONAL 

‘O Abutre do Egipto – Em Busca do Planalto Perdido’ 
24 de Maio, às 10h30 (sessão para Escolas) | 25 de Maio, às 10h30 e às 14h30 (sessões para 

Escolas) | 26 de Maio, às 21h30 

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | M/6 

Duração | 45’ 
 

Temendo o frio do inverno que se aproxima, quatro destemidos abutres voam numa aventura 
em busca do mítico Planalto Perdido. Ouviram os antigos falar desta terra de abundância, 
calor e sonhos com um sorriso de esperança no olhar mas avisando-os que, para o 
alcançarem, terão de ser valentes, astutos e muito, muito persistentes. 
Na verdade, nunca ninguém viu o tal planalto, ou sequer se tem a certeza de que seja real. 
Sabe-se apenas que se situa em Portugal, nas zonas montanhosas do Norte, e pouco mais… 
nada que demova o nosso intrépido grupo. Indiferentes às dificuldades, Bicas, Balão, Banzé e 
Bamba conseguem um misterioso aliado e partem numa aventura inesquecível.  
Sem mais demoras, vamos a isso - o Planalto Perdido espera-vos e a nós também. 
 

Ficha Artística 
Texto original | João Hoffman 
Encenação | Raul Constante Pereira 
Desenho das marionetas | Manel Cruz 
Música e sonoplastia | Pedro Lima 
Desenho de luz | Pedro Vieira Carvalho 
Cenografia | Albano Martins, Raul 
Constante Pereira 
Interpretação | Raul Constante Pereira, 
Rui Oliveira, Teresa Alpendurada 
Produção executiva | Pé de Cabra 
Co-produção | Teatro Municipal de 
Bragança, Museu da Marioneta de Lisboa, 
Alma d´Arame 

 
 
 
 
 
 

A Limite Zero assume-se como organismo 

cultural voltado para a concretização de 

iniciativas em diversos domínios artísticos. 

A sua actividade estende-se à produção de 

espectáculos de teatro e de formas 

animadas, à produção vídeo, e também à 

formação. 

Assim, não limitando a sua actividade à 

produção e promoção de eventos culturais, 

criou ainda um espaço de experimentação 

e cruzamento de diversas linguagens 

artísticas, nomeadamente: a expressão 

dramática, as formas animadas e o vídeo. 

Com 15 anos de história e mais de 16 

criações, apresenta agora em Montemor-

o-Novo o seu espólio de marionetas e 

outros objectos, representativos de um 

longo percurso artístico. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
+ info 
http://www.limitezero.pt/ 

https://www.facebook.com/limitezero/ 

http://www.limitezero.pt/
https://www.facebook.com/limitezero/


 

 

 

TURAK THÊÁTRE [França] 

‘Parades Nuptiales in Turakie’ 

24 de Maio, às 21h30 | 25 de Maio, às 22h00 

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | M/7 

Duração | 60’ 

 

Na Turakia, o comportamento amoroso inspira-se nas paradas nupciais que podemos 
observar no mundo animal e entre os humanos. Tomemos uma mesa como ponto de 
observação, como um pequeno teatro destas histórias de amor. Cupido senta-se à mesa. Está 
com cara de tacho, revela grande falta de chá, puxa a brasa à sua sardinha, dá umas 
facadinhas na reputação dos convivas mas, apesar de tudo, usa a baixela mais sumptuosa e 
tenta organizar o melhor possível estes encontros amorosos. 

Ficha Artística 
Criação | Michel Laubu 
Em cumplicidade com | Emili Hufnagel 
Música | Lamento della Ninfa, de 
Monteverdi 
Voz | Jeanne Crousaud 
Arranjo, guitarras e clarinetes baixo 
| Laurent Vichard 
Olhar exterior | Olivia Burton 
Construção, adereços e marionetas 
| Michel Laubu e Géraldine Bonneton 
Direcção de palco e luz | Fred Soria ou 
Timothy Marozzi 
Produção | Turak Théâtre 
Co-produção | Théâtre Renoir-Cran 
Gevrier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Michel Laubu nasceu em 1961 em 
Creutzwald, no departamento da Moselle, 
em França. Em 1979, cria o seu primeiro 
espectáculo com objectos e marionetas. 
Cinco anos depois, cria o espectáculo 
itinerante Le poulailler, «O galinheiro» 
(numa mala) e parte numa digressão de 
cinco semanas pela Alemanha. É o seu 
primeiro espectáculo «visual, sonoro e sem 
texto». Em 1985, funda a companhia 
Turak, especializada no teatro de objectos. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
+ info 
www.turaktheatre.canalblog.com/

https://www.facebook.com/compagnieturaktheatre/



 

 

BOCA DE CÃO [Portugal] 

‘Alforria - A vida numa carroça’ 

26 de Maio às 10h30 

Mercado Municipal 

CE | Todas as idades 

Duração | 50’ 

 

Alforria é um espectáculo em viagem, onde o público poderá surpreender-se com a decisão da 

procura de uma vida mais feliz. Xica e Tibério trabalhadores incansáveis viviam escravizados, mas, 

nos olhos de Silvestre, o simpático javalicão, descobriram que a amizade e a coragem são os guias 

do coração. 

Dentro e fora da carroça mostra-se a vida e o acto de viver rumo à liberdade. 

 

FICHA ARTÍSTICA  

Criação e interpretação | Hugo Ribeiro e 

Muni Joana Domingos 

Música cénica | Rodrigo Malvar 

Apoio | Câmara Municipal de Espinho, 

F.A.C.E. - Fórum de Arte e Cultura de Espinho 

e Museu Municipal de Espinho, Teatro e 

Marionetas de Mandrágora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Ribeiro  

Cenógrafo freelancer, trabalha na criação 

plástica e interpretação da companhia “Boca de 

Cão – teatro de rua e formas animadas”, onde 

desenvolve projectos de criação e 

experimentação de novas formas animadas.  

Como designer de cenografia trabalhou com 

companhias como Erva Daninha, Radar 360º, 

Teatro do Frio, PELE, Teatro e Marionetas de 

Mandrágora e Comédias do Minho entre outras.  

Foi também director de cenografia da Queima 

do Judas de Vila do Conde de 2013 a 2016. 

 

Muni Joana Domingos  

Formada em Animação e Produção Cultural está 

ligada ao mundo das artes desde a sua 

adolescência onde se iniciou ao teatro de rua e 

artes circenses. Aprofundou conhecimentos 

dentro destas áreas, bem como em ecologia e 

medicinas naturais, durante os anos em que 

residiu em Barcelona. Desde 2009, após o seu 

regresso a Portugal, colaborou com várias 

estruturas criando espectáculos e formações 

específicas. Desde então também fez formação 

em áreas artísticas nomeadamente Comédia 

Dell´Arte, Dança Tradicional Africana, Clown, 

Teatro de Rua e Marionetas. Desde 2013 dedica-

se exclusivamente às marionetas com os 

projectos da sua companhia Boca de Cão, e em 

colaboração com outras companhias.

+ info 
www.facebook.com/bocadecao 

www.bocadecao.pt 

http://www.facebook.com/bocadecao
https://www.facebook.com/LAFONTANA-Formas-Animadas-126998060655504/


 

 

TRETAS [Portugal] 

LÉRIAS ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

 ‘O Gaiteiro e os Lobos’ 

26 de Maio, às 21h30, Centro Cultural de S. Geraldo 

27 de Maio, às 21h30, no GUSS, São Cristóvão 

CE | M/6 

Duração | 45’ 

 

Numa aldeia, como em muitas outras aldeias, um misterioso desaparecimento provoca um reboliço 

de diz que disse, e transforma-se num prenúncio de adivinhações e de uma típica alhada, tendo um 

pastor como figura central. 

 

FICHA ARTÍSTICA 

Companhia | TRETAS – Teatro Rural e 

Experimental em Terreiros, Auditórios e 

Salões 

Actores | Pedro Almeida, Miguel Schreck e 

Rita Melo 

Cenografia | Pedro Almeida e Miguel Schreck 

Texto | TRETAS - adaptação de uma lenda 

tradicional 

Encenação | TRETAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ info 
www.facebook.com/teatrotretas 

www.leriasassociacao.blogspot.pt 

 

TRETAS & Lérias – Associação Cultural 

A Lérias – Associação Cultural, foi fundada em 

Junho de 2008, perspectivando o apoio da prática 

artística e pedagógica aliada ao desenvolvimento 

da cultura tradicional. Sediada na aldeia de 

Palaçoulo, concelho de Miranda do Douro, integra 

diversas actividades. 

O grupo de teatro da Lérias – TRETAS - pretende 

trazer as artes performativas ao planalto. 

Inspirados em lendas de trasgos, marimantas e 

outros seres do imaginário português em geral e 

do mirandês em particular, criam e recriam 

histórias que nos transportam para um misto de 

quotidiano, tradição e imaginação.  

Este é um grupo multifacetado que se apresenta 

em animações de rua (“Os Trolhas”; “O Pescador, 

o Caçador, o Cão e a Lebre”; “A Família” e “Os 

Poetas da Pinga”) e em palco, quer seja com 

adaptações de textos (“Fronteira” de Miguel Torga 

e “Sebastião voltou!” de Nuno Markl) ou com 

peças originais (“O Gaiteiro e os Lobos”; “L 

Tamborileiro de la Pruôba” e “O Pai Natal e o 

Super Gaiteiro”).  

O grupo, responsável também pela cenografia, 

emprega na concepção das suas peças técnicas e 

conhecimentos multidisciplinares, tais como a 

música, a dança e a utilização de fantoches, 

sombras chinesas e marionetas. 

Para lá da dimensão performativa, o grupo tem 

uma componente pedagógica, que se materializa 

em duas dimensões: aulas de expressão dramática 

e artes performativas; e a encenação de textos 

incluídos nos programas curriculares das escolas 

nacionais. 

 

http://www.facebook.com/teatrotretas
http://www.leriasassociacao.blogspot.pt/


 

 

 

ALMA D’ARAME [Portugal] 

‘Solitária’ 
30 de Maio, às 21h30 

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | M/12 

Duração | 40’ 

 

Solitária é a continuação dos espectáculos-performance que a Alma d´Arame desenvolve desde o 

início da sua actividade. Este espaço-laboratório, sempre aberto para a exploração e para dar 

resposta à necessidade de encontrar novas narrativas, começa a ser uma marca do nosso trabalho. 

Começámos cada um no seu espaço solitário. Por um lado, o espaço da narrativa, do teatro, da 

marioneta, do ser e do objecto e, por outro, o espaço da programação, da cinética, da multimédia. 

Partindo do espaço solitário e criativo de cada um, vimos nascer o espaço comum de criação. Todos 

temos e precisamos desse tempo connosco próprios. É nesse tempo que encontramos o espaço de 

cada um, que é só nosso, e onde podemos reviver memórias, esconder, pensar, sentir, registar. Aqui 

atingiremos estados próprios. É disso que se trata neste acto performativo. É neste espaço-

laboratório que se desenrola este confronto solitário entre homem e máquina, entre real e virtual, e 

é este confronto que nos levará à experimentação e à procura de narrativas novas. O movimento 

cinético do corpo e como ele ocupa o espaço vazio irá construir essa narrativa visual e sonora. 

 
FICHA ARTÍSTICA  
Direcção artística | Amândio Anastácio  
Interpretação | Susana Nunes  
Multimédia | Luís Grifu  
Música | João Bastos  
Marioneta | Raul Constante Pereira  
Desenho de luz e espaço cénico | Amândio 
Anastácio  
Operação de luz e montagem | António 
Costa  
Direcção de produção | Isabel Pinto Coelho  
Assistente de produção | Alexandra 
Anastácio  
Fotografia | Inês Samina  
Vídeo | Pedro Grenha  
Produção | Alma d'Arame  
Apoio | Câmara Municipal de Montemor-o-
Novo  
Parceria | Espaço do Tempo  
Estrutura financiada por | DGARTES e 

Governo de Portugal 

 
 
 
+ info 
www.almadarame.pt 

 

A Alma d’Arame é uma associação fundada 
em 2006 que tem vindo a desenvolver a sua 
actividade no Alentejo, especialmente no 
município de Montemor-o-Novo. 
Pretende contribuir para a divulgação das 
artes cénicas com particular destaque para o 
teatro de marionetas, objecto e formas 
animadas. O seu percurso pauta-se pela 
criação, programação, formação e 
colaborações criativas com entidades locais e 
nacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

http://www.almadarame.pt/


 

 

 

D’ORFEU AC / MARIONETAS DE MANDRÁGORA [Portugal] 

‘Conchas’ 
31 de Maio, às 10h30 e às 14h30 

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | dos 0 aos 5 anos (com acompanhantes) 

Duração | 35’ 

 

"Conchas" conta a história de viajantes, pintados na tela, reais e imaginários. Coloca as tuas mãos 
em concha e segura os sonhos, que apesar de se escoarem não deixam de escorrer, ainda que mais 
lentamente. Continuamos a privilegiar os bebés e as suas famílias, porque este público é a semente 
que germina. 

 
FICHA ARTÍSTICA  

Encenação | Filipa Mesquita 
Elenco | Clara Ribeiro (interpretação e 
manipulação), Ricardo Falcão (interpretação e 
música) 
Apoio à dramaturgia | Franzisca Aarflot 
Criação musical | Manuel Maio e Ricardo 
Falcão 
Marionetas, cenografia e adereços | enVide 
nefelibata 
Figurinos | Patrícia Costa 
Produção executiva | Tiago Vinagre de 
Castro 
Coordenação do projecto | Luís Fernandes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ info 
http://www.dorfeu.pt/ 

http://www.facebook.com/dOrfeuAC 

A d'Orfeu é uma associação cultural que 

iniciou actividade em 1995 em Águeda com o 

objectivo de dinamizar actividades culturais 

através da música e da sua relação com todas 

as outras formas de expressão. Nos primeiros 

anos dinamizou energicamente a formação 

das músicas tradicionais, rurais e urbanas, 

apresentando inovadores olhares sobre a 

tradição e organizou espólio documental. Nos 

anos seguintes, depositou atenção na criação 

de variadíssimos eventos públicos como os 

festivais temáticos com a perspicácia 

constante de apresentar oferta cultural 

normalmente alternativa em Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

AUÉÉÉU TEATRO [Portugal] - OFF 

‘9 anos depois’ 

31 de Maio, às 21h30 

Oficinas do Convento 

CE | M/16 

Duração | 90’ 

 

Partindo da relação dos homens com os deuses, deuses que observam do alto do Olimpo, do alto da 
sua condição imortal, as tragédias dos mortais, concentrámo-nos na ideia de ver e de «fazer ver». 
Contemplar ou ser objecto de contemplação. Para Mondzain, o homem tornou-se sabedor mas 
antes ele foi espectador. Espectador do mundo e da sua própria obra. Espectador da sua tentativa 
de se imortalizar. Tal como Aquiles deseja a eternidade, assim também o homem das cavernas 
desejou ser observado enquanto imagem eterna: a sua mão nas grutas de Chauvet é a marca da sua 
percepção de que todos somos efémeros, essa é a sua mensagem para os séculos por vir. Ajax 
reconhece Poseidon pelos pés; hoje, é difícil ver os deuses. Talvez a poesia traga um encontro súbito 
e concreto de uma evidência, de uma epifania: leite. O divino. Leite. As perguntas de uma rádio 
disfuncional transformam-se em imagens projectadas de um «Mundo-Poema», num único take de 
cinema composto por detours de filmes. Mas no teatro tudo está exposto: acção e paixão tornam-se 
pouco discerníveis e já não se sabe quem vê e quem é visto, quem pinta e quem é pintado. 

 

FICHA ARTÍSTICA  

Criação e produção | Auéééu-Teatro 

Com | Beatriz Brás, Vânia Geraz, Sérgio 

Coragem, Jean Louis Silva, Joana Manaças, 

Filipe Velez, Miguel Cunha, João Santos e 

Frederico Barata 

Piano | Tiago Velez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE AUÉÉÉU – TEATRO 
Uma companhia de teatro fundada em 2014, 
constituída por nove atores recém-licenciados 
pela Escola Superior de Teatro e Cinema que 
tem como programa o desenvolvimento de 
uma dramaturgia de autoria própria e o 
cruzamento de várias artes através da 
experimentação e pesquisa literária, filosófica 
e performativa. O grupo auéééu-Teatro 
ambiciona pensar a criação em colectivo na 
qual se vão reorganizando os lugares de 
decisão e se valoriza a diferença. Procura 
desenhar territórios de encontro através do 
que se pode chamar corpo sensível, um corpo 
que sente e pensa enquanto escreve; 
consciente desse jogo cénico, utiliza o real 
dentro da ficção e a ficção dentro do real. 

 

 

 

 

 

 

 

+ info 
http://kawek.net/aueeeu 

https://www.facebook.com/aueeeuteatro 

http://kawek.net/aueeeu


 

 

RADAR 360º [Portugal] 

‘Baile dos candeeiros’ 

1 de Junho, às 21h30 

Parque Urbano 

CE | Todas as idades 

Duração | 45’ 

 

Todos nós temos um universo mágico que carregamos da nossa infância. Inspirados em rituais e 
tradições que remontam ao final dos anos 60, fomos buscar inspiração para esta criação, ao famoso 
Baile dos cinco candeeiros.  
Candeeiros humanos, autónomos, espalhados por pontos estratégicos. Ganham características dos 
espaços que habitam. Acendem, apagam, respiram, dançam, interagem, reagem...  
Esta intervenção artística parte de um conceito de instalação plástica, associado a uma composição 
coreográfica do movimento dos corpos no espaço, e da luz como cenário visual vivo. 

 
FICHA ARTÍSTICA  

Direcção artística | António Oliveira 
Interpretação | António Oliveira, Filipe Caco, 
Filipe Moreira, Flávio Rodrigues, Mariana 
Amorim e Julieta Rodrigues 
Sonoplastia | Fernando Rodrigues  
Adereços e cenografia | António Oliveira, 
Emanuel Santos e Pedro Estevam 
Figurinos | Julieta Rodrigues 
Direcção técnica | Emanuel Santos  
Fotografia | J.M, Gilberto Figueiredo, Diogo 
Azevedo, Joaquim Baptista 
 
 

A RADAR 360º é uma associação cultural. 
Este projecto nasce da vontade de um 
colectivo de profissionais, provenientes do 
Teatro, Dança, Circo, Música, Escultura, 
Cenografia e Arquitectura. Têm desenvolvido 
o seu trabalho no campo da pesquisa do corpo 
teatral, da manipulação de objectos e 
utilização de maquinaria de cena, ocupação 
do espaço público, aproximação das 
manifestações artísticas às pessoas e a 
utilização de espaços não convencionais. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ info 
www.radar360.pt 

www.radar360blog.blogspot.com 

http://www.radar360.pt/
http://www.radar360blog.blogspot.com/


 

 

ERA UMA VEZ - TEATRO DE MARIONETAS [Portugal] 

 ‘Retábulo de D. Cristóbal’ 

2 de Junho, às 21h30, no Largo Dr. Pascoal Coelho em Cabrela 

3 de Junho, às 16h00, no Centro Cultural de Foros de Vale Figueira 

CE | Todas as idades 

Duração | 35’ 

 

Arte popular genuína, esta obra está tocada pelos deuses por obra do Poeta. É teatro de bonecos 
apresentado nos salões, sem vergonha do seu passado e presente nas ruas e praças andaluzas. Obra 
moderníssima com o propósito evidente de romper com as convenções, estejam elas embrulhadas 
no papel usado na primeira metade do século passado ou nos papéis usados hoje em dia. 

 
FICHA ARTÍSTICA  

Direcção | José Carlos Alegria 

Manipulação | Ana Margarida Alegria, Carlos 

Miguel Alegria e José Carlos Alegria 

Bonecos, cenários e retábulo | Amândio 

Anastácio 

Tradução para português | Adelina Cristóvão 

Música | Carlos Miguel Alegria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Companhia ‘Era uma Vez – Teatro de 

Marionetas’ 

José Carlos Alegria nasceu em Évora corria o 

ano de 1953. Sob a direcção de Mário 

Barradas e de Luís Varela, fez o curso de 

formação de actores do Centro Cultural de 

Évora (1977/1979). Trabalhou como actor no 

Centro Cultural de Évora, no Teatro da Rainha 

e no Centro Dramático de Évora. Durante seis 

anos foi um dos actores que deu vida aos 

Bonecos de Santo Aleixo. Em 1991 fez o seu 

próprio teatro de bonecos, o ERA UMA VEZ, 

TEATRO DE MARIONETAS. No virar do 

milénio, o seu filho, Carlos Miguel Meira 

Alegria, foi trabalhar com ele, e a sua filha, 

Ana Margarida Meira Alegria, juntou-se-lhes 

em 2006. Os cenógrafos Vasco Fernando, 

António Canelas, Iria Kovacs e Amândio 

Anastácio fizeram a quase totalidade dos seus 

bonecos. Já apresentaram os seus 

espectáculos em Portugal, Espanha, Andorra, 

França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, 

Holanda, Bélgica, Itália e São Tomé e 

Príncipe.    

 

 

 
 

+ info 
http://eraumavezmarionetas.com 

https://www.facebook.com/eraumavezmarionetas 

http://eraumavezmarionetas.com/
https://www.facebook.com/eraumavezmarionetas


 

 

SPACEBOP QUINTETO DE JAZZ [França] - OFF 

Concerto 

2 de JUNHO, às 18h30  

Oficinas do Convento [Convento de S. Francisco] 

CE | Todas as idades 

 

Oscilações espácio-temporais e dinâmicas com rostos humanos 
O quinteto SpaceBop parte em busca de uma brecha no espaço-tempo para vencer o Algoritmo 
Supremo e aniquilar os seus exércitos de robots impiedosos vindos do futuro. Cinco improvisadores 
reunidos em torno de temas emancipadores convocam os espíritos da “New Thing” e propagam 
uma música interactiva, por vezes lírica, doce ou bárbara, periclitante, sempre com rostos humanos. 
Cinco talentosos improvisadores – cujo baterista do toque incandescente, Peter Perfido, partilhou o 
palco com Lee Konitz, Chet Baker, Antony Braxton – aprofundam uma fenda que se situa entre a 
homenagem aos heróis (Ornette Coleman, Paul Motian, Jackie Mc Lean, Eric Dolphy), as 
improvisações livres e as composições de membros da banda. Uma música para captar no fogo do 
instante, fresca e sem concessões! 
 

FICHA ARTÍSTICA  

Saxofone | Benoit Crauste 

Trompete | Jérome Fouquet  

Guitarra | Arnaud Zmantar 

Contrabaixo | Yoram Rosilio 

Bateria | Julien Catherine 

Convidado Especial > Saxofone | Francisco 

Andrade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benoit Crauste 

O seu trabalho baseia-se numa intensa 

pesquisa do espectro sonoro do saxofone e 

das linguagens tradicionais, do Free-Jazz, 

da música Africana e da escuta da 

natureza. Formou-se na American School 

Of Modern Music e na Edim, sob a batuta 

de Peter Giron, Eric Schultz, Jean Michel 

Couchet. Estudou saxophone com Tony 

Malaby, Will Vinson, Baptiste Herbin, entre 

outros. Influenciado por Duke Ellington, 

estreou-se como leading sax alto de Big 

Bands e tocou com Peter Perfido no 

Maryam Quintet. Anos depois, essa 

experiência permitiu-lhe descobrir a 

linguagem comum entre o Jazz de raiz e o 

Afrobeat. Músico prolixo, Benoit partilhou 

o palco com legendas da cena Africana 

Parisiense tal como Hilaire Panda, Nazaire 

Bello, Tony Allen, Oghene Kologbo e com 

jazzistas como David Murray, Eric Schultz, 

Boris Blanchet, Yoram Rosilio. 

 

 

 

 

+ info 
www.facebook.com/Spacebop-573040932864995/ 

http://www.facebook.com/Spacebop-573040932864995/


 

 

OLIVIER DE SAGAZAN [França] 

‘Transfiguration’ 

2 de Junho às 21h30 

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | M/18 

Duração | 50’ 

 

«Transfiguration» é uma história da ânsia não concretizada do artista de inspirar vida dentro da sua 

criação. Num gesto de desespero, o escultor, pintor e artista performativo Olivier de Sagazan 

esculpe barro sobre a sua cabeça, enterrando-se a si mesmo no material, erradicando a sua 

identidade e tornando-se numa obra de arte viva. Contudo, o material cega-o e ele é obrigado a 

olhar para dentro, para as profundezas do seu ser. 

Numa performance fascinante e expressiva de uma totalidade, Sagazan muda de identidade em 

palco – de homem a animal e de animal a diversas criaturas híbridas. Perfura, oblitera e 

desemaranha as camadas do seu rosto, numa busca frenética por uma nova essência e uma nova 

forma. Sobre esta questão, Sagazan afirmou «Fico atónito ao ver até que ponto as pessoas pensam 

ser normal, ou mesmo trivial, estarmos vivos». Em «Transfiguration», atribui um novo significado à 

noção de vida, oferecendo um vislumbre cativante, perturbador e arrebatador de uma 

individualidade alternativa totalmente sem o constrangimento da inibição. 

 

FICHA ARTÍSTICA  

Artista | Olivier de Sagazan 
 
PINTOR, ESCULTOR, ARTISTA 
PERFORMATIVO, 
Durante mais de 20 anos, Olivier de Sagazan 
desenvolveu uma prática híbrida que integra a 
pintura, a fotografia e a arte performativa. Na 
sua série performativa existencial 
«Transfiguration»,  que começou em 1999, 
Sagazan cria camadas de barro e tinta sobre 
os seus próprios rosto e corpo para 
transformar, desfigurar e desconjuntar a 
sua própria figura, revelando um ser humano 
animalístico que procura compreender a sua 
verdadeira natureza. Simultaneamente 
inquietante e profundamente comovente, 
este novo corpo de trabalho colapsa as 
fronteiras entre os sentidos físicos, 
animalísticos e espirituais. O artista diz: «Fico 
atónito ao ver até que ponto as pessoas 
pensam ser  normal, ou mesmo trivial, 
estarmos vivos. Ou seja, os seres humanos 
fecharam-se numa espécie de alucinação 
colectiva, esqueceram-se do tempo antes do 
tempo». 
 

Olivier de Sagazan tem exposto 
abundantemente na Europa, Canadá, Brasil, 
Coreia, China, Québec, Índia… em galerias de 
arte, museus e festivais de cinema. Com um 
conjunto de seguidores quase de culto na 
internet e críticas empolgantes sobre o seu 
estilo expressivo e inimitável, não admira que 
o trabalho de «arte corporal» de Sagazan 
surja no filme não-verbal «Samsara», a 
sequela de «Baraka», realizado por Ron 
Fricke, entre outros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ info 
www.olivierdesagazan.com/

https://vimeo.com/57263820
http://www.barakasamsara.com/location/olivier-de-sagazan-paris
http://www.olivierdesagazan.com/
http://olivierdesagazan.com/wp-content/gallery/transfiguration/sagazan.jpg


 

 

PIERRE BASTIEN [França] 

‘Quiet Motors’ 

2 de Junho, às 24h 

Espaço do Tempo 

CE | M/12 

Duração | 45’ – 60’ 

 

Um concerto criado por máquinas caseiras. As minhas máquinas sonoras não se encontram nas lojas 
de música. Construo-as lentamente no meu estúdio, com uma chave de fendas e um ferro de soldar. 
Não se escondem numa caixa metálica identificada com uma marca japonesa de renome mundial. 
Ao invés, ostentam os mecanismos do motor eléctrico que lhes activa a rodas e as engrenagens, 
rumo ao movimento final que produz o som. Ao longo do concerto, são filmadas e projectadas em 
tempo real e em grande escala. A grande projecção mostra todas as fontes de som e amplifica toda 
e qualquer actividade mecânica. O ouvinte torna-se então também num espectador e num 
explorador: viaja para o interior do som, descobre a música ouvindo e observando, como se se 
passeasse por dentro da composição. 
 
FICHA ARTÍSTICA  

Interpretação | Pierre Bastien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre Bastien é um francês nascido em 1953 
que constrói as suas próprias máquinas, numa 
encruzilhada entre a música e as artes visuais 
em que mistura os sons de trompete ao vivo 
com projecções em ecrã de esculturas de sons 
mecânicos instaladas no local, tudo de forma 
extremamente poética. O seu trabalho é 
descrito como «uma orquestra de sons 
intemporais, com tanto de futurista como 
ligeiramente dada, conjurando tradições 
antigas na sua música que apela 
surpreendentemente aos sentidos». Bastien 
foi apelidado pelo The Guardian de «cientista 
louco da música com um séquito de 
celebridades». Tendo colaborado em tempos 
com o cineasta Pierrick Sorin, o designer de 
moda Issey Miyake, o cantor e compositor 
Robert Wyatt e com Aphex Twin (que editou 
três dos seus álbuns na sua etiqueta Rephlex), 
só para mencionar alguns, é um dos músicos 
experimentais mais influentes a trabalhar 
nesta área. Em 1986, formou a sua própria 
orquestra pessoal de um homem só, a 
Mecanium, e criou mais de 20 discos ao longo 
dos anos. 

 

 

 

 

+ info 
www.pierrebastien.com/ 

 



 

 

PARTÍCULAS ELEMENTARES [Portugal] – ESTREIA NACIONAL 

‘O voo’ 

3 de Junho, às 17h00  

Cine-Teatro Curvo Semedo 

CE | M/3  

Duração | 40’ 

 

Era uma vez um menino que sobrevoava o mundo num avião vermelho. 
Numa das suas paragens, encontra uma árvore com um ninho. 
E no ninho está um ovo. 
E lá dentro um passarinho. 
E agora o que fazer? Seguir viagem ou ficar e chocar o ovo? 
Uma metáfora visual, num espectáculo simples e intimista. 

 

FICHA ARTÍSTICA  

Ideia original | Carlos Silva 

Interpretação e manipulação | Carlos Silva 

Encenação | Leonor Bandeira 

Cenografia e marionetas | Planeta Zorg 

Fotografia e vídeo | Natacha Sampaio 

Produção | Partículas Elementares 

 

 

 

 

 

 

 

Partículas Elementares [Teatro de 

Marionetas] 

Desde 2003, a Companhia Partículas 

Elementares, espectáculo após espectáculo, 

vem conquistando o público por todo o país, 

no cenário do teatro infantil e de marionetas. 

Vem criando cumplicidades directas e 

precisas com as crianças e adultos, 

concretizadas através de histórias simples, 

delicadas e com a devida dose de poesia, que 

nos envolvem no primeiro instante. 

Partículas Elementares pretende fazer da sua 

actividade artística um forte instrumento de 

enriquecimento do imaginário infantil, 

actuando directamente na formação de 

cidadãos criativos e sensíveis, prontos a 

responder com afecto e respeito ao próximo e 

aos desafios da vida futura. 

Mostra que para contar uma boa história, 

basta deixar correr solta a fantasia! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ info 
www.particulaselementares.pt 

http://www.particulaselementares.pt/


 

 

 

ALMA D’ARAME 

A Alma d’Arame é uma associação fundada em 2006 que tem vindo a desenvolver a sua 

actividade no Alentejo, nomeadamente no município de Montemor-o-Novo.     

Pretende contribuir para a divulgação das artes cénicas com particular destaque para o teatro 

de marionetas, pelo que adoptou para designação as palavras que António José da Silva 

dedica aos seus “actores” na “Dedicatória à Mui Nobre Senhora Pecúnia Argentina” publicada 

em 1744: «tudo anda num corrupio, o porteiro se ataranta, o arrumador se titubeia…as luzes 

parecem estrelas, as arquitecturas dóricas, as vozes harmoniosas, os instrumentos mais se 

apuram…e, finalmente, até parece que a alma do arame no corpo da cortiça lhe infunde 

verdadeiro espírito e novo alento…»    

O seu percurso pauta-se pela criação, programação, formação e colaboração criativas com 

entidades locais.  

A Alma d´Arame tem na essência de toda a sua actividade a procura de uma linguagem entre 

a tradição e a modernidade, sendo esta a linha condutora que acompanha o seu percurso 

artístico desde o início.  

É nas diferenças de linguagem que se encontram novos caminhos de fruição artística e se 

encontram novas formas de criação e de debate artístico.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AMÂNDIO ANASTÁCIO 

Director Artístico 

 

Co-fundador e Director Artístico da Alma d’Arame. Frequentou o Curso de Cenografia da 

Escola Profissional de Teatro de Cascais em 1996 e o Mestrado em Teatro – Ramo de 

Especialização Actor/Manipulador na Universidade de Évora. 

Participou em vários outros workshops, seminários e cursos livres dos quais se destacam o 

workshop de técnica de manipulação Kuruma Ningyo, o curso livre de luminotecnia na Escola 

Superior de Teatro e Cinema e o curso “O actor e o seu duplo” orientado por Neville Tranter, 

fundador do Stuffed Puppet Teather, em Charleville-Mezieres na Escola Superior da Arte da 

Marioneta do Instituto Internacional da Marioneta. Profissionalmente, destaca-se ainda o 

trabalho na Companhia de Teatro de Marionetas de Lisboa como criador e construtor de 

marionetas, cenógrafo, aderecista, criador e técnico de luz e som (entre 1998 e 2005) e a 

colaboração com o Teatro Nacional D. Maria II e com a Companhia de Teatro de Almada 

como cenógrafo, aderecista e criador de marionetas e máscaras. Trabalhou com encenadores 

como Carlos Avilez, João Mota, Joaquim Benite, Bernard Sobel e José Manuel Castanheira, 

entre outros. 

Durante o seu percurso na Alma d'Arame, foi responsável pela criação ou co-criação de todos 

os seus espectáculos, marionetas e cenários, bem como do desenho de luz e som. Daqui 

destacam-se King Kong, Solitária, O Canto, O Funâmbulo e Troll Times.  

O seu trabalho criativo desenvolve-se no cruzamento de novas linguagens em torno do teatro 

de marionetas, objectos e figuras. É nas diferenças de linguagem que se encontram novos 

caminhos de fruição artística e se encontram novas formas de criação e de debate artístico. 

 

 

 

FICHA TÉCNICA 

DIRECÇÃO ARTÍSTICA E PROGRAMAÇÃO | Amândio Anastácio 

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO E PRODUÇÃO EXECUTIVA | Isabel Pinto Coelho 

DIRECÇÃO TÉCNICA | João Sofio 

TÉCNICO | António Costa 

ASSISTENTES DE PRODUÇÃO | Alexandra Anastácio e Sofia Pereira 

CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO | Pedro Grenha 

FOTOGRAFIA E  VÍDEO PROMOCIONAL| Inês Samina 

DESIGN GRÁFICO | Vasco Costa 

TRADUÇÃO DE TEXTOS | Wordaholics, Lda e Cristina Teixeira 

REVISÃO DE TEXTOS | Adelina Cristóvão 

MARKETING DIGITAL | João Simões - Agência Web e Marketing Digital 

ASSESSORIA DE IMPRENSA | Susana Otão 



 

 

 

INFORMAÇÕES ÚTEIS 

BILHETES  

3€ para os espectáculos que terão lugar no Cine-Teatro Curvo Semedo.  

Todas as restantes actividades são de acesso livre.  

Entrada livre para menores de 16 anos.  

Lotação limitada.  

Informações e reservas:  

+351 927 595 232 | almadarame@gmail.com | www.almadarame.pt 

 

ESPAÇOS DE APRESENTAÇÃO 

 

CINE-TEATRO CURVO SEMEDO 

Largo Doutor António José de Almeida, 

7050 Montemor-o-Novo 

 

ESCOLA BÁSICA SÃO JOÃO DE DEUS 

R. Dr. Adriano Vaz Velho 

7050-147 Montemor-o-Novo 

 

PARQUE URBANO DE MONTEMOR-O-

NOVO 

Avenida Gago Coutinho 

7050 Montemor-o-Novo  

 

OFICINAS DO CONVENTO 

Convento de São Francisco 

R. Carreira de S. Francisco 

7050 – 160, Montemor-o-Novo 

 

ESPAÇO DO TEMPO 

Convento da Saudação 

7050-164 Montemor-o-Novo 

 

 

MERCADO MUNICIPAL 

Praça Prof. Bento Jesus Caraça 5,  

7050-112 Montemor-o-Novo 

 

CENTRO CULTURAL E RECREATIVO 

POPULAR 1º DE MAIO 

Rua do Centro Cultural, N.º 1, São Geraldo, 

7050-094 Montemor-o-Novo 

 

GRUPO UNIÃO SPORT DE SÃO 

CRISTÓVÃO [GUSS] 

Rua S. João de Deus  

7050-600 SÃO CRISTÓVÃO 

 

CABRELA 

Largo Dr. Pascoal Coelho 

7050 Cabrela 

 

CENTRO CULTURAL DE FOROS DE VALE 

FIGUEIRA 

Rua Bento Gonçalves, 2 

7050 Foros de Vale de Figueira

 

http://www.almadarame.pt/
https://www.gescontact.pt/codigo_postal/7050-600

