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12h00 | espetáculo | escolas | entrada livre
TRUPE FANDANGA
Qubim
Escola EB 2/3, M-o-N

21h00 | espetáculo | M/6 | entrada livre
TRUPE FANDANGA
Qubim
Exterior do Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

26
MAI
quarta

18h00 | exposição | entrada livre
 Inauguração 
todos os dias | 14h00 às 18h30
Aqui também há pássaros
por Alma d’Arame
Foyer do Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

21h00 | espetáculo | M/12 | 3.5€
MECANIkA [FR]
NOVO – La Nuit  
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

27
MAI
quinta

12h00 | espetáculo | escolas | entrada livre
TRUPE FANDANGA
Qubim
Escola EB 2/3, M-o-N

21h00 | espetáculo | M/12 | 3.5€
MECANIkA [FR]
NOVO – La Nuit 
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

28
MAI

sexta

29
MAI
sabado

16h00 | espetáculo | M/6 | entrada livre
ERA UMA VEZ, TEATRO DE MARIONETAS
O vendedor de cacetadas
Ao ar livre, São Cristóvão

16h00 | espetáculo | M/6 | 3.5€
MAAYAN IUNGMAN [DE]
NIYAR - A Paper Tale
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

16h00 | espetáculo | M/6 | entrada livre
estreia nacional
ERA UMA VEZ, TEATRO DE MARIONETAS
O vendedor de cacetadas
Exterior do Centro Cultural, 
Foros de Vale de Figueira

16h00 | espetáculo | M/6 | 3.5€
BAAL17
Um dia serei grande
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

19h00 | animação de rua | entrada livre
ensaio aberto
ALLENA SVOBODA [DE] & PINA POLAR [PL]
Ritmos de Vida
Exterior do Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

21h00 | espetáculo | M/12 | 3.5€
ALMA D’ARAME
Solitária
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

11h30 | conversas | apresentação pública 
III ENCONTRO NACIONAL 
Associação Descampado
Biblioteca Municipal Almeida Faria, M-o-N

17h00 | espetáculo | escolas | 3.5€  
ANDREA DÍAZ REBOREDO [ES]
M.A.R 
Teatro Ibérico, Lx

21h00 | espetáculo | M/6  | entrada livre
d’ORFEU
Fado Mimado
Parque Urbano, M-o-N / Dia Mundial da Criança

19h30 | espetáculo | M/11 | 5€
ANDREA DÍAZ REBOREDO [ES]
M.A.R 
Teatro Ibérico, Lx 

21h00 | espetáculo | 3.5€  
ante-estreia
ASTA TEATRO
Máquina de Encarnar
Sociedade Carlista, M-o-N

15h30 | espetáculo | escolas | entrada livre
ANDREA DÍAZ REBOREDO [ES]
M.A.R 
Sociedade Carlista, M-o-N

19h30 | espetáculo | M/6 | 5€
MAAYAN IUNGMAN [DE]
NIYAR - A Paper Tale
Teatro Ibérico, Lx 

21h00 | espetáculo | M/11 | 3.5€  
ANDREA DÍAZ REBOREDO [ES]
M.A.R 
Sociedade Carlista, M-o-N

16h00 | espetáculo | escolas | entrada livre
MAAYAN IUNGMAN [DE]
NIYAR - A Paper Tale
Teatro Ibérico, Lx 

21h00 | espetáculo | M/11 | 3.5€ 
ANDREA DÍAZ REBOREDO [ES]
M.A.R 
Sociedade Carlista, M-o-N

18h00 | concerto | entrada livre 
SONOSCOPIA
Phobos - Orquestra robótica disfuncional
Sede da Alma d’Arame, M-o-N

21h00 | espetáculo | M/16 | 3.5€
TEATRO DE FERRO &
TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO
Maiakovski - O regresso do futuro
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

30
MAI

domingo

31
MAI

segunda

02
JUN
quarta

03
JUN
quinta

04
JUN

sexta

05
JUN
sabado

06
JUN

domingo

01
JUN

terca

CALENDARIO 
MONTEMOR-O-NOVO (M-o-N)  LISBOA (Lx)

18h00 | concerto de jazz | entrada livre
QUARTETO PEDRO SILVA
Claustros de Oficinas do Convento, M-o-N

21h00 | espetáculo | M/3 | 3.5€
PEDRO SARAIVA
Duas casas - Teatro com coisas lá dentro
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N



Marionetas do Porto, Limite Zero, d’Orfeu, de 
entre muitos outros que ao longo deste 15 anos 
de existência nos acompanharam.

Um dos momentos únicos será a apresenta-
ção pública da nova Associação Descampado, 
dando assim enquadramento à realização do 
seu III Encontro Nacional. A Associação Des-
campado tem como fim organizar um conjunto 
de estruturas que desenvolvem atividades 
regulares de criação e difusão relacionadas 
com as artes performativas nas suas diferentes 
áreas geográficas.

As atividades decorrerão no Cineteatro Curvo 
Semedo, nas Oficinas do Convento, no Auditório 
da Biblioteca Municipal, na Sociedade Carlista, 
no Espaço da Alma d’Arame, em escolas da 
cidade, no Parque Urbano e nas freguesias de 
Foros de Vale de Figueira e São Cristóvão, bem 
como em Lisboa, no Teatro Ibérico.

É no ano de 2021 que assinalamos a data da 
nossa fundação. Foram já 15 anos de longa e 
intensa atividade, o que nos faz acreditar que 
a alma move montanhas. É embutidos desse 
espírito que estamos prontos para mais 15.

Encontramo-nos por aí!!!

Amândio Anastácio,
 Diretor Artístico da Alma d’Arame

Este Encontro conta com a presença de catorze 
estruturas artísticas. Três são internacionais, 
representando França, Espanha e Alemanha. O 
programa consiste em vinte apresentações, dois 
workshops, duas exposições e dois concertos, 
com a particularidade de acolhermos também 
uma estreia e uma ante-estreia nacionais.

Destaco que teremos pela primeira vez uma 
extensão do nosso Encontro a Lisboa com a 
apresentação de quatro espetáculos de duas 
companhias internacionais no Teatro Ibérico, 
através de uma parceria com este teatro. 

Em Montemor-o-Novo, daremos as boas-vindas 
à artista alemã Maayan Iungman e à artista 
espanhola Andrea Díaz Reboredo, presentes 
pela primeira vez. Vimos com alegria o regresso 
do português Paulo Duarte com a sua companhia 
francesa MECANIkA, que nos trazem a sua mais 
recente criação. Receberemos a companhia 
portuguesa Trupe Fandanga, cuja nova criação 
teve como ponto de partida uma residência 
artística em Março, também em Montemor-o-
-Novo, presente pela primeira vez no Encontro. 
Juntam-se-lhe as companhias Asta [Covilhã] 
e Ball17 [Serpa], Imaginar Gigante [Esmoriz] e 
Sonoscopia [Porto].

Voltámos a convidar algumas das companhias 
que têm feito parte do Encontro ao longo dos 
anos. São eles: Era Uma Vez, Teatro de Ferro, 

Aí está mais uma edição do nosso Encontro e especial 
que ele vai ser, depois de um ano de interrupção devido 
à pandemia. Voltamos cheios de energia para que 
esta edição valha por duas. Mesmo que o Encontro do 
ano passado não tenha acontecido, não cruzámos os 
braços, criando um evento multidisciplinar muito parti-
cular, realizado em Setembro, com o nosso parceiro 
Oficinas do Convento, em vários espaços da cidade de 
Montemor-o-Novo.



Internacional de Marionetas é um marco nesta 
aposta e valorização da produção cultural e ar-
tística, sendo resultado da persistência de toda 
a equipa da Alma d’Arame, no fazer acontecer.

Parabéns, Alma d’Arame!! 15 anos de atividade 
em prol da Cultura e do trabalho de parceria jun-
to da comunidade, levando ao mesmo tempo, o 
nome de Montemor-o-Novo muito longe.

Marionetas, Objetos e Formas Animadas, Artis-
tas e Espectadores... sejam bem-vindos a Mon-
temor-o-Novo, onde histórias simples e fantásti-
cas nos vão comover e fazer sorrir, mas também 
sonhar com um Mundo em que a Cultura tem um 
espaço central na nossa vida!

Gil Pegado Porto,
Vereador da Cultura da Câmara 

Municipal de Montemor-o-Novo

Depois de uma interrupção forçada em 2020, 
Montemor-o-Novo volta a ser o palco para o 
Encontro Internacional de Marionetas.

A importância da cultura na nossa vida, a impor-
tância das atividades presenciais e do contacto 
entre público e artistas, a proximidade entre as 
Associações e a Escola, a importância do fun-
cionamento das estruturas locais na dinâmica 
do nosso Concelho, tornam estes momentos 
decisivos na aposta de Montemor-o-Novo como 
Concelho de Cultura.

A Cultura é segura, e desde a primeira hora, a Câ-
mara Municipal de Montemor-o-Novo tem manti-
do os apoios protocolados com as Associações 
Locais, assegurando também toda a logística 
para que eventos e espetáculos aconteçam.

Num formato descentralizado, e com uma vas-
ta programação através de apresentações, 
oficinas, exposições e concertos, o Encontro 
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Há Pássaros no Cineteatro Curvo Semedo é uma 
exposição multissensorial que vive no foyer 
daquele espaço durante o XIII Encontro Inter-
nacional de Marionetas de Montemor-o-Novo. 
Um espaço preparado para o diálogo entre pes-
soas, árvores e pássaros, onde podemos ouvir, 
recordar e partilhar memórias - As memórias 
ativadas pelos pássaros que nos habitam.

Esta é uma exposição que cresce com a parti-
cipação dos seus visitantes e que tem origem 
no projeto Aqui também há pássaros, desenvol-
vido pela Alma d’Arame no Lar do Abrigo dos 
Velhos Trabalhadores de Montemor-o-Novo. 
Este projeto invoca no seu espaço expositivo 
os materiais e conteúdos resultantes de diver-
sas atividades multidisciplinares — técnicas de 
teatro, manipulação de objetos, música, técni-
ca vocal e corporal, escrita criativa, construção 
de marionetas/cenários/figurinos – onde se 
potenciou o corpo em movimento para retardar 

INAUGURAÇÃO 
quarta | 26 maio | 18h00 

26 Maio a 06 Junho | 14h00 às 18h30
Foyer do Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N

INAUGURACAO

os efeitos da deterioração, a manutenção das 
capacidades psicomotoras e psico-afetivas, 
bem como as relações interpessoais do idoso 
isolado no seu contexto social.

Aqui também há Pássaros

Marina Anastácio e 
Ricardo Falcão / Alma d’Arame

EXPOSICAO

fotografia © Ricardo Falcão

Projeto expositivo, conceção e dinamização das ativi-
dades "Aqui também Há Pássaros" Marina Anastácio e 
Ricardo Falcão Produção Alma d’Arame

/////////////
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NOVO - La Nuit é um olhar onírico, por vezes 
divertido, trágico e contemplativo sobre o 
quotidiano nas cidades. Explora a relação entre 
a banal mas vertiginosa complexidade mate-
rial da cidade atual e a singularidade da mais 
simples situação humana.

Num qualquer espaço urbano - uma nova 
cidade, sem nome - os indivíduos vivem juntos, 
cruzam-se, conhecem-se, ou não. O espectador 
é convidado a seguir personagens no meio da 
multidão anónima; elas pensam que são dife-
rentes uns dos outros mas, no fundo, todos têm 
o mesmo desejo: o de voar.

Conceção Paulo Duarte Colaboração artística Nicolas Lelièvre e Morgan Daguenet Assistente de encenação Mila 
Dargies Construção e programação «Robot Eri» Paulo Duarte e Michel Ozeray Marionetas e cenografia Paulo 
Duarte Programação e universo sonoro Morgan Daguenet Desenho de luz e régie Louis Guerry Construção da 
cenografia Emmanuelle Debeusscher Agradecimentos Fabien Bossard e Igor Gandra Produção MECANIkA Co-
produção e apoio em residência La Vignette, scène conventionnée Université Paul-Valéry Montpellier 3; Salle Guy 
Ropartz, Ville de Rennes; ARS Numerica - MA scène Nationale, pays de Montbéliard; Espace Périphérique - La 
Villette à Paris; TJP - Centre Dramatique National Grand Est; La Fabrique Chantenay, Ville de Nantes; Au Bout du 
Plongeoir - plateforme artistique de rencontres et création Thorigné-Fouillar - Rennes Com o subsídio de DRAC 
Occitanie, Région Occitanie / Pyrénées Méditerranée Estreia 2014

fotografia © Susana Neves

NOVO – La Nuit

ESPETACULO

quarta | 26 maio | 21h00
quinta | 27 maio | 21h00
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
M/12 | 45 min. | 3.5€

MECANIkA [FR]

/////////////



Uma carrinha está estacionada no meio da rua 
e atrás está montada uma pequena plateia. Dois 
personagens mascarados com fato macaco, 
velho e sujo, saem da carrinha munidos de obje-
tos estranhos de análise e recolha, não se sabe 
muito bem do quê. Analisam o público, ao mesmo 
tempo que o vão orientando para os seus lugares.

A carrinha está cheia, até ao topo, de caixas, cai-
xotes, malas, rigorosamente organizadas e ca-
talogadas. Na tentativa de tirar algumas caixas, 
o monte desaba para o chão. É na organização e 
reorganização destes caixotes que a cenografia 
do espetáculo se vai transformando em aglo-

Direção artística, marionetas e manipulação Sandra Neves Construção e manipulação Catarina Falcão Texto 
Ricardo Alves Música original Carlos Adolfo Desenho de luz Mariana Figueroa Desenho de som Pedro Ribeiro 
Voz-off Paulo Calatré Coprodução CRL - Central Elétrica, Artemrede, Palmilha Dentada Produção CRL - Central 
Elétrica Estrutura financiada por República Portuguesa / Direção-Geral das Artes Apoio IEFP / Cace Cultural do 
Porto e Câmara Municipal do Porto Estreia 2021

fotografia © Thiago Liberdade

Qubim

ESPETACULO

quinta | 27 maio | 12h00 
sexta |  28 maio | 12h00
Escola EB 2/3, M-o-N
Público escolar

sexta | 28 maio | 21h00
Exterior do Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
M/6 | Entrada livre, sujeita à lotação

TRUPE FANDANGA

merados de volumes que sugerem uma cidade, 
dando espaço para as marionetas e objetos de 
cada caixa/cubículo fazerem a sua aparição.

/////////////



Ele e ela desarrumaram todas as gavetas que estavam juntas. 
Colocaram tudo à pressa em malas separadas. 
Depois, foram à procura de uma nova casa para morar. 
Mas as casas que procuramos, nem sempre nos encontram. 
E procurar uma casa no mundo é muita distância a percorrer.

Nesta história dinâmica, cheia de afetos, uma criança 
coloca questões do nosso tempo sobre a distância das 
casas onde habitamos. 

Um espetáculo de teatro com marionetas, sombras, 
sem medo e sem preconceitos.

Direção e Texto Pedro Saraiva Interpretação Cátia Lopes e João Amorim Música Daily Misconceptions Voz gravada 
Leonor Saraiva Brandão Cenografia Elsa Martinho, Vitor Moreira, Luís Fausto e Pedro Saraiva Fotografia de cena 
e vídeo Mário Costa Ilustração e design Anabela Dias Produção Imaginar do Gigante Estrutura financiada por 
República Portuguesa / Direção-Geral das Artes Estreia 2019

fotografia © Susana Neves

DUAS CASAS 
Teatro com coisas lá dentro

ESPETACULO

sábado | 29 maio | 21h00
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
M/3 | 40 min. | 3.5€

PEDRO SARAIVA
IMAGINAR DO GIGANTE

/////////////



Nada melhor que as palavras de Duranty para 
justificar a vontade de fazer esta encenação: 
“O vendedor de cacetadas é um comerciante 
leal, representa sobretudo o chamado inter-
mediário, um agente: trabalha por conta de 
outrem. Metade do mundo não só ri da outra 
metade mas faria tudo para que levassem umas 
cacetadas, assim alguns Arlequins pudessem 
oferecer, de maneira séria, os seus serviços às 
pessoas bem intencionadas em relação umas 
às outras. Arlequim é neutro e é consciencioso 

Tradução e encenação José Carlos Alegria Manipulação José Carlos Alegria, Carlos Miguel Meira Alegria e Ana 
Margarida Meira Alegria Construção de bonecos José Carlos Alegria e Ana Margarida Meira Alegria Cenários e 
adereços José Carlos Alegria e Carlos Miguel Meira Alegria Guarda-roupa e panejamentos Ana Maria Pereira Alves 
Meira Composição musical Carlos Miguel Meira Alegria Desenho de luz Carlos Miguel Meira Alegria

O vendedor de cacetadas

ESPETACULO

domingo | 30 maio | 16h00 
Exterior do Centro Cultural, 
Foros de Vale Figueira
M/6 | Entrada livre, sujeita à lotação

domingo | 06 junho | 16h00 
Ao ar livre, local a definir, 
São Cristóvão
M/6 | Entrada livre, sujeita à lotação

ERA UMA VEZ, 
TEATRO DE MARIONETAS

no negócio, ou melhor, nos negócios. Compor-
ta-se com uma prudência testada. Só num caso 
desesperado é que resolve tomar a iniciativa 
como agente de troca de cacetadas, e quando 
faz fortuna e percebe que atraiu sobre si a ira 
universal começa a revoltar-se contra os maus 
instintos dos seus semelhantes e a bater nos 
seus irmãos sem motivo, unicamente para lhes 
ensinar a não fazerem aos outros o que eles não 
querem que lhes façam a eles”.

fotografia © créditos reservados

ESTREIA NACIONAL

/////////////



João nasceu num susto sem saber como. En-
quanto se constrói, ganha a consciência de 
que é necessário fazer escolhas e de que exis-
tem regras para cumprir. Vai para a escola para 
aprender e para descobrir quem é.

Aprende a ler, aprende a matemática, fica a sa-
ber que há coisas que não sabe, e que existirá um 
futuro onde nem sempre as coisas serão fáceis.

Depois vai viajar. Descobre‐se mais um pouco, 
e descobre que o mundo é muito grande e nele 
vivem muitas e diferentes pessoas. E ele, tal 
como os outros, um dia crescerá, um dia terá 
uma profissão, um dia será uma parte transfor-
madora da sociedade. Um dia será grande.

Encenação Rui Ramos Interpretação Filipe Seixas e Marisela Terra Adereços e construção marionetas Coletivo 
Cenografia Ana Rodrigues e Ivan Castro Fotografia Baal 17 Design gráfico Verónica Guerreiro / Bloco D - Comunicação 
e imagem Direção de produção Sandra Serra Produção executiva Hugo Fernandes Gestão Rui Ramos Estrutura 
financiada por República Portuguesa / Direção-Geral das Artes Estreia 2017

fotografia © Hugo Fernandes

Um dia serei grande

ESPETACULO

domingo | 30 maio | 16h00
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
M/6 | 40 min. | 3.5€

BAAL17

/////////////



Maria Dolores, outrora uma diva do flamenco, 
hoje, mulher idosa, sofre de demência, arras-
tando-se como um baú de reminiscências. As 
fotografias do seu passado despertam me-
mórias, tornam-se tangíveis, ganham forma e 
saem do esquecimento nebuloso, levando-a e 
ao (seu) público a um mundo onírico repleto de 
ritmos e ternura.

Criação e interpretação Allena Svoboda e Pina Polar

Ritmos de Vida

ESPETACULO

segunda | 31 maio | 19h00 
Exterior do Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
Todos os públicos | 15 min. | Entrada livre, 
sujeita à lotação

ALLENA SVOBODA [DE] 
& PINA POLAR [PL]

ENSAIO

ABERTO

fotografia © créditos reservados

/////////////



Solitária é a continuação dos espetáculos-per-
formance que a Alma d’Arame desenvolve desde 
o início da sua atividade. Este espaço-labora-
tório, 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 objeto e, por 
outro, o espaço da programação, da cinética, da 
multimédia. Partindo do espaço solitário e cria-
tivo de cada um, vimos nascer o espaço comum 
de criação. 

Todos temos e precisamos desse tempo connos-
co próprios. É nesse tempo que encontramos o 
espaço de cada um, que é só nosso, e onde pode-
mos reviver memórias, esconder, pensar, sentir, 
registar. Aqui atingiremos estados próprios. É 
disso que se trata neste ato performativo. 

Encenação Amândio Anastácio Interpretação Susana Nunes Multimédia Luís Grifu Música João Bastos Desenho 
de luz e espaço cénico Amândio Anastácio Operação de luz e montagem António Costa Produção Alma d’Arame 
Fotografia Inês Sambas Vídeo Pedro Grenha Apoio Câmara Municipal de Montemor-o-Novo Parceria O Espaço do 
Tempo Estrutura financiada por República Portuguesa / Direção-Geral das Artes Estreia 201

Solitária

ESPETACULO

segunda | 31 maio | 21h00
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
M/12 | 40 min. | 3.5€

ALMA D’ARAME

fotografia © Inês Sambas

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 narra-
tivas novas. O movimento cinético do corpo e 
como ele ocupa o espaço vazio irá construir essa 
narrativa visual e sonora. 

“Se, fechado na nossa linguagem, tu não enten-
des os nossos argumentos, se te falta a palavra, 
fala-nos com gestos bárbaros.” 
(ÉSQUILO, Agamémnon)

/////////////



Um palhaço mimado, não do mimo que lhe 
dão mas da mímica que ele faz. Uma cantora 
prendada, um instrumento na mão e a vida 
em tempo de paz. O palhaço e a cantora estão 
juntos na mesma arena. Ela é linda e sedu-
tora, já dele... só temos pena! A história de um 
azarado, mal-amado, desgraçado ou, talvez, 
abençoado. Canta-se o destino do menino até 
ser um belo rapaz. Mas o karma deste herói, 
num futuro que até dói, vai mostrar de que é 
capaz. Não é história de encantar, pode ser 
minha ou a tua... tudo aqui vamos mostrar, 
menos a cantora nua. Barulho, que se vai 
mimar o fado! Até já e obrigado!

Conceção e direção Zé Pedro Ramos Texto Ana Santos Música e dramaturgia Patrícia Lestre Figurinos e adereços 
Corina Ollett Apoio à criação Paulo Neves e Luís Fernandes Apoio à produção 5ªO - AQUINTªOFICINA Estreia 2019

Fado Mimado

ESPETACULO

terça | 01 junho | 21h00
Parque Urbano de M-o-N / Dia Mundial da Criança
M/6 | 45 min. | Entrada livre, sujeita à lotação

d’ORFEU

fotografia © Carlos Teixeira

/////////////



Uma luz pisca dentro da casa. O dia começou. 
Na mesa, a mão desenha uma linha reta, depois, 
curvas, cadências e, finalmente, traços desorde-
nados que atravessam a cidade inteira. Finaliza a 
sua jornada num ponto. O ambiente é tão húmido 
que podiam entrar peixes pelas janelas. A casa 
vai sozinha, com velas cheias de vento.

Autora e intérprete Andrea Díaz Reboredo Apoio à criação Xavier Bobés Solà Construção de objetos Andrea & 
Pablo Reboredo Direção musical Dani León Produção Cía. Andrea Díaz Reboredo Distribuição Ikebanah Artes 
Escénicas Estreia 2018

M.A.R

ESPETACULO

terça | 01 junho | 17h00
Teatro Ibérico, Lx 
60 min. | Público escolar

quarta | 02 junho | 19h30
Teatro Ibérico, Lx 
M/11 | 60 min. | 5€

quinta | 03 junho | 15h30
Sociedade Carlista, M-o-N
60 min. | Público escolar

quinta | 03 junho | 21h00 
sexta | 04 junho | 21h00 
Sociedade Carlista, M-o-N 
M/11 | 60 min. | 3.5€

Espetáculo falado em Espanhol.
Em Lisboa, terá interpretação em Português.

ANDREA DÍAZ REBOREDO [ES]

fotografia © Andrea Díaz Reboredo

Inspirado no teatro de objetos, “M.A.R” explora a 
manipulação de objetos através do trabalho co-
reográfico do corpo com materiais de trabalho; 
objetos todos reunidos em torno da construção 
de um espaço específico; um lugar.

Duas histórias estão entrelaçadas neste traba-
lho; a história de uma casa de família, juntamen-
te com uma reflexão técnico-poética sobre os 
espaços e seu significado. Um discurso através 
do espaço que parte das seguintes premissas: A 
arquitetura é o cenário da vida; Cada cultura cria 
seu próprio espaço. E as mudanças trazidas nele 
moldam sua própria cultura.”

Uma viagem por materiais como madeira, papel, 
fotografias, utensílios cotidianos, desenhos... 
que, juntamente com um exercício corporal de 
movimentos precisos, constroem um espaço de 
pensamento em constante movimento.

/////////////



Somos todos potenciais espectadores de uma 
história por contar. Sentados em cadeiras nume-
radas, observamos o que acontece, aos outros. 

Vivemos sequiosos de uma boa história, de ser 
surpreendidos, iludidos com tragédias e co-
médias, com alguém que encarne desejo e so-
frimento suficiente que nos prenda à cadeira. 
Estamos dispostos a acreditar que estando sen-
tados, confortáveis a observar, é na verdade o 
grande privilégio de ser espectador. É o ato tea-
tral em todo o seu esplendor!

Encenação Marco Ferreira Assistente de encenação Adriana Pais Apoio cénico Marta Marques Texto Coletivo 
Interpretação Edmilson Gomes, Maria do Carmo Teixeira, Marina Schneider e Sérgio Novo Músicos Renato 
Gonçalves e Telmo Moura Composição musical Ritmo Estúdio Desenho de luz Marco Ferreira Operação técnica 
Bruno Esteves Cenografia João Cantador Produção e comunicação Rui Pires Guarda-roupa ASTA Estrutura 
financiada por República Portuguesa / Direção-Geral das Artes

Máquina de encarnar

ESPETACULO

quarta 02 junho | 21h00
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
Classificação etária: A classificar pela CCE 
M/12 (sugestão)  | 60 min. | 3.5€

ASTA TEATRO

fotografia © Marco Ferreira

“Máquina de encarnar” é um espetáculo perfor-
mativo que explora, num ato único, o paradoxo 
que é a observação das relações entre os seres 
humanos no teatro. 

Queremos com esta “Máquina” transformar o ato 
teatral passivo numa manifestação artística de 
alerta! Uma luta num espaço fechado, desones-
ta, onde a vítima já está escolhida. 

ANTE

ESTREIA

/////////////



Senta-se numa montanha de papel branco. Nos 
seus pensamentos. Depois de horas e horas de 
escrita, tudo pode acontecer, a linha entre de-
sespero e esperança, sonho e realidade, come-
ça a desvanecer. O amor assemelha-se ao papel 
ao seu lado, amarrotado. 

De repente, o papel começa a mover-se. O sol 
nasce no universo da imaginação. “Niyar” é um 
mundo dentro de um mundo. Uma história den-
tro da sua história. É sobre amor, sobre a perda 
e o desejo de cumprimento. Trabalho duro num 
mundo imperfeito torna-nos tristes. Sentimen-
tos simples de amor torna-nos felizes. 

Criação e interpretação Maayan Iungman Técnico e marionetista Philipp Rückriem Música Thomas Moked Luz Anna 
Lienert Assistente técnico Nir Ladany Guarda-roupa Chantal Kirch Design de mecanismos Tal Iungman e Ariane 
Bothe Design de construção Nimrod Erez Assistentes Karen Davidoff e Ella Iungman Estreia 2014

NIYAR - A Paper Tale

ESPETACULO

quinta | 03 junho | 19h30
Teatro Ibérico, Lx 
M/7 | 40 min. | 5€

sexta | 04 junho | 16h00
Teatro Ibérico, Lx 
40 min. | Público escolar

domingo | 06 junho | 21h00
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N 
M/7 | 40 min. | 3.5€

MAAYAN IUNGMAN [DE]

fotografia ©Kasia Chmura-Cegielkowska

“Niyar” é um espetáculo sem palavras que combi-
na objetos, fantoches e teatro visual. O conceito 
de brincar com e no papel, o belíssimo espaço 
cénico e os fantoches de papel sem rosto; “Niyar” 
convida o público a uma jornada poética com mui-
tos momentos mágicos, felizes e tristes.

/////////////



Nesta cocriação entre o Teatro de Ferro e o 
Teatro de Marionetas do Porto, as compa-
nhias portuenses laboraram em conjunto para 
construir uma máquina-do-tempo em que se 
imagina uma tentativa de ressuscitar o grande 
poeta Maiakovski algures numa linha temporal 
alternativa. Aos habitantes desse tempo-da-
-máquina vamos chamar Os do Futuro. Nesse 
tempo-do-teatro está em marcha um programa 
experimental de ressurreição humana. Maia-
kovski é um dos humanos do passado que Os 
do Futuro desejam conhecer. Envolvido neste 
teatro-do-tempo, o poeta da revolução acaba 
por ser apanhado numa das suas armadilhas. 

Textos Vladimir Maiakovski Encenação e cenografia Igor Gandra Acompanhamento artístico Isabel Barros 
Tradução e apoio à dramaturgia Regina Guimarães Marionetas e objetos Eduardo Mendes, Igor Gandra, João 
Pedro Trindade Sonoplastia Igor Gandra Percussões João Pais Filipe Mistura e masterização José Arantes 
Interpretação Carla Veloso, Eduardo Mendes, Micaela Soares, Rui Oliveira, Vítor Gomes Desenho de luz Filipe 
Azevedo Fotografia de cena Susana Neves Realização plástica e oficina de construção Eduardo Mendes, Filipe 
Azevedo, João Pedro Trindade, Mário Gandra, Rui Oliveira, Carlota Gandra e Catarina Lopes Assessoria de imprensa 
João Arezes Produção executiva Carla Veloso, Sofia Carvalho Cocriação Teatro de Ferro e Teatro de Marionetas do 
Porto Coprodução FITEI 2021 Estruturas financiadas por República Portuguesa / Direção-Geral das Artes

Maiakovski - O regresso 
do futuro

ESPETACULO

sábado | 05 junho | 21h00
Cineteatro Curvo Semedo, M-o-N
M/16 | 60 min. | 3.5€

TEATRO DE FERRO & 
TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO

As coisas complicam-se mas Os do Futuro não 
desistem do seu desígnio, pois a poesia e o tea-
tro de Maiakovski estão cheios de mensagens 
que eles assumiram que lhes eram endereçadas.

Através desta ficção, talvez pouco científica e 
habitada por atores e marionetas, vamos (re)
animar alguns objetos do complexo universo de 
Vladimir Maiakovski: imagens, poemas e frag-
mentos de peças da sua máquina-do-teatro. 
Artefactos em que descobrimos alguns traços 
inconfundíveis deste autor: a rutura deliberada 
com as estruturas tradicionais e o diálogo sis-
temático (embora nem sempre pacífico) entre o 
ativismo político, o desejo amoroso, o trabalho 
da poesia e uma espécie de troca de correspon-
dência constante com o futuro.

fotografia © Susana Neves

/////////////
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Natural de Montemor-o-Novo, Pedro Silva ingressou no 
mundo da música aos 12 anos, integrando uma banda de 
Rock. Em 2015, deu início à sua formação musical na área 
do Jazz, em contrabaixo, na Escola Profissional Ofício das 
Artes, onde concluiu o Curso Profissional de Instrumentista 
de Jazz. Atualmente, frequenta a Licenciatura em Música - 
Variante de Jazz, na Escola Superior de Música de Lisboa 
e faz parte integrante de vários projetos, como: Chapata, 
CAVU e Cristovon Colombia.

Este concerto é baseado num repertório jazzístico, onde 
abordam diversos temas de Jazz moderno em quarteto. 

Contrabaixo e Baixo Elétrico Pedro Silva Bateria Tiago Joaninho 
Vibrafone Duarte Ventura Trompete Francisco Sá

fotografia © créditos reservados

CONCERTO DE JAZZ

sábado | 29 maio | 18h00
Claustros de Oficinas do Convento, M-o-N
Entrada livre, sujeita à lotação

QUARTETO 

Pedro Silva

/////////////



Conceção e direção Gustavo Costa Criação de novos instrumentos Henrique 
Fernandes, Gustavo Costa e Alberto Lopes Músicos e criadores de instrumentos 
convidados Thierry Madiot, Vincent Martial e Hanna Hartman Programação e 
robótica Tiago Ângelo e João Menezes Composição Carlos Guedes, Rui Dias e José 
Alberto Gomes Conceção cenográfica Igor Gandra (Teatro de Ferro) Vídeo Miguel 
C. Tavares Produção executiva Patrícia Caveiro Produção Sonoscopia Apoio 
técnico Digitópia Apoio logístico Teatro de Ferro Parceiros GNRation, NYU Abu 
Dhabi, CCVF, Centro Cultural de Ílhavo e Festival Bons Sons Estrutura financiada 
por República Portuguesa / Direção-Geral das Artes Estrutura apoiada por Câmara 
Municipal do Porto – Shuttle - Programa de Apoio à Internacionalização Artística

CONCERTO

sábado | 05 junho | 18h00 
Sede da Alma d’Arame, M-O-N
Entrada livre, sujeita à lotação

SONOSCOPIA

PHOBOS - Orquestra
robótica disfuncional

“Phobos” é um conjunto de pequenos robots e dispositivos de gera-
ção automática de música que se agregam numa Orquestra Robótica 
Disfuncional, uma orquestra de estranhos instrumentos com defeitos, 
mutações genéticas e comportamentos errantes.

“Phobos” representa uma crítica da sobreposição tecnológica ao pen-
samento humano, da função do trabalho e das modernas formas de 
escravidão, fazendo também uma retrospetiva histórica das várias 
tentativas de libertação humana através das máquinas, das utopias 
tecnológicas, dos avanços e retrocessos das liberdades. O seu nome 
provém da mitologia grega, onde Phobos é a encarnação do medo, 
sendo também o nome da maior lua de Marte, condenada a desapare-
cer devido à proximidade da sua órbita em relação ao planeta.

fotografia © créditos reservados
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Arte na paisagem, transformar o lixo. Continuidade 
das ações levadas a cabo pelo artista visual Ricardo 
Nicolau de Almeida, nos últimos dois anos, no âmbito 
do projeto educativo desenvolvido em parceria com 
o Agrupamento de Escolas de Montemor-o-Novo.

Destinado a alunos do 1º ciclo, Ricardo Nicolau de 
Almeida vai desenvolver, em ambiente escolar, de 10 
a 21 de Maio, vários workshops de criação artística, 
sensibilização e debate sobre o problema da polui-
ção do plástico. Pretende-se usar a criação artística 
como ferramenta de expressão mas, também, de 
chamada de atenção para o desperdício de materiais 
e para a valorização criativa dos mesmos.

Os alunos são convidados a trazer objetos de plástico 
que já não usam ou que consideram descartáveis e, 
com estes, a construir o seu auto-retrato. O resultado 
final do workshop ficará exposto dentro da escola.

fotografia © créditos reservados

WORKSHOP

segunda a sexta | 10 a 14 maio
segunda a sexta | 17 a 21 maio
Alunos do 4º ano do 1º Ciclo
Parceria do Agrupamento de Escolas, M-o-N

RICARDO NICOLAU DE ALMEIDA

Um olhar sobre a paisagem 
Arte com lixo



O workshop tem como objetivo fazer uma primeira 
abordagem à prática da modelação e impressão 3D. 
As atividades são realizadas numa sala equipada 
com uma impressora 3D e com um computador por 
aluno, com softwares de modelação vetorial gratui-
tos instalados, onde serão realizados cada projeto. 

Pretende-se que os alunos adquiram conhecimen-
tos teórico-práticos que lhes permitam descobrir 
ambientes e processos da modelação e da impres-
são 3D, compreendendo o potencial multidisciplinar 
desta tecnologia com a experiência da conceção 
dos trabalhos realizados. 

Cada participante irá criar o seu próprio objeto a 
partir do desenho, e realizar modelação 3D e a con-
figuração da impressão. No que respeita aos obje-
tos a produzir pelos alunos, pretende-se propostas 
diversificadas com várias funções e utilizações, de 
forma a transmitir o potencial da tecnologia.

fotografia © créditos reservados

WORKSHOP

segunda | 31 maio  
terça | 01 junho 
quarta | 02 junho 
Alunos do Ensino Secundário
Parceria do Agrupamento de Escolas, M-o-N

RAUL CONSTANTE PEREIRA  
LIMITE ZERO
Modelação 3D
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A recém criada Associação Descampado, da 
qual a Alma d’Arame é membro fundador, tem 
como fim organizar um conjunto de estruturas 
que desenvolvem, nas suas áreas geográficas, 
atividades regulares de criação e difusão no 
âmbito das artes performativas. Caracteriza 
ainda esta rede o facto destas estruturas terem 
espaços de trabalho que lhes permitem um en-
raizamento e trabalho com o território de forma 
continuada e perene.

CONVERSAS

segunda | 31 maio  
terça | 01 junho
III Encontro nacional de membros

terça | 01 junho | 11h30
Apresentação pública da associação
Biblioteca Municipal Almeida Faria, M-o-N

A apresentação pública desta nova associação 
no dia 1 de Junho, pelas 11h30, marcará um mo-
mento único no XIII Encontro Internacional de 
Marionetas de Montemor-o-Novo, dando assim 
enquadramento à realização do seu III Encontro 
Nacional que acontece entre os dias 31 de Maio 
e 1 de Junho de 2021.

A BRUXA TEATRO [Évora]
http://www.abruxateatro0.wixsite.com

ALMA D’ARAME [Montemor-o-Novo]
https://almadarame.pt

ASTA [Covilhã]
http://aasta.info

BAAL 17 [Serpa]
http://www.baal17.pt/site

CHÃO D’OLIVA [Sintra]
https://www.chaodeoliva.com

COMPANHIA JOÃO GARCIA MIGUEL [Lisboa]
https://joaogarciamiguel.com

D’ORFEU [Águeda]
https://dorfeu.pt/associacao

LENDIAS D’ENCANTAR [Beja]
https://www.lendiasdencantar.com

MÁKINA DE CENA [Loulé]
http://www.maquinadecena.com

TEATRO IBÉRICO [Lisboa]
http://teatroiberico.org

TEATRÃO [Coimbra]
http://oteatrao.com

TEATRO ESTÚDIO FONTENOVA [Setúbal]
http://www.teatroestudiofonte



MONTEMOR-O-NOVO

INFORMAÇÕES E RESERVAS
+351 927 595  232
almadarame@gmail.com
Reservas por telefone ou email a partir 
de 19 de Maio. Levantamento dos bilhetes 
até 1h00 antes do início da sessão.
Para todos os espetáculos e concertos, de entrada 
livre ou não, é necessária a apresentação de bilhete 
à entrada do recinto. Os lugares são marcados.

BILHETEIRA
Foyer do Cineteatro Curvo Semedo 
[Largo Dr. António José de Almeida]
Horário de funcionamento: 
26 de Maio a 06 de Junho, das 14h00 às 18h30; 
e 1h30 antes de cada sessão.

BILHETES
Espetáculos no Cineteatro Curvo Semedo 
e Sociedade Carlista: 3.5€
Todas as restantes atividades: Entrada Livre
Menores de 16 anos: Entrada Livre
Lotação limitada.

CONDIÇÕES
Abertura de portas: 30 minutos antes. 
Não é permitida a entrada após o início da sessão. 
Não é permitido qualquer tipo de registo vídeo 
ou áudio, nem o uso de telemóvel ou outros 
equipamentos sonoros.

ESPAÇOS

CINETEATRO CURVO SEMEDO
Largo Dr. António José de Almeida

OFICINAS DO CONVENTO
Convento de São Francisco
Carreira de São Francisco

SOCIEDADE CARLISTA 
Praça da República 11

ALMA D’ARAME
Largo Machado dos Santos 15

ESCOLA E.B. 2/3 DE SÃO JOÃO DE DEUS
Rua Dr. Adriano Vaz Velho 2

ESCOLA SECUNDÁRIA DE MONTEMOR-O-NOVO
Rua Dr. João Luís Ricardo

PARQUE URBANO DE MONTEMOR-O-NOVO
Avenida Gago Coutinho

FOROS DE VALE DE FIGUEIRA 
Exterior do Centro Cultural

SÃO CRISTÓVÃO
Ao ar livre, em local a definir

 >> ACESSO E SEGURANÇA – COVID-19 <<

As regras de segurança para acesso do público aos 
recintos estão de acordo com as recomendações 
da Direção Geral de Saúde. Para qualquer questão, 
solicite apoio ao pessoal de frente de casa.

Dentro de todos os recintos, interiores ou ao ar 
livre, é obrigatório o uso de máscara. Desinfete 
as mãos e adote as medidas de etiqueta respi-
ratória. Mantenha uma distância de segurança 
de 2 metros e evite a aglomeração de pessoas. 
Cumpra as indicações de número máximo de 
pessoas por espaços. Coloque as máscaras e 
outros equipamentos de proteção descartáveis 
nos caixotes do lixo. Nas entradas e saídas, siga 
as orientações do pessoal de frente de casa, de 
forma a evitar cruzamentos. Os lugares são mar-
cados, respeite a marcação e a distância entre 
estes. A sala e os lugares são higienizados antes 
da entrada do público.

LISBOA

TEATRO IBÉRICO
Rua de Xabregas 54
www.teatroiberico.org

INFORMAÇÕES E RESERVAS
+351 927 510 092
 +351 218 682 531
bilheteira@teatroiberico.org

Reservas por telefone ou email
Levantamento:
 até 15 min. antes da sessão. 
Abertura de portas:
 até 10 min. antes da sessão.

BILHETES
Bilhetes disponíveis em:
ticketline.sapo.pt
Preço:
Crianças 3.5€
Público em geral 5€

Abertura de bilheteira: 
2h antes da sessão.
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