
04 MARÇO | SÁBADO 
Do Deslumbramento | Teatro Meridional 
Teatro-Cine de Pombal | 21h30 
M/12 | Duração: 75 minutos |Bilhete: 3,00€ 
Sinopse: Um Ator acorda na cena. Como um corpo que desperta depois de um sono profundo. 
Está perdido numa memória... A memória confunde-se. O tempo confunde-se. Está perdido no seu corpo de 
Trapezista, suspenso no fio acima do palco. Cai. Mergulha no blackout sem ter medo do abismo. Encontra-se com 
a sua memória no momento da queda. A memória do exato momento em que viu aquela Atriz. A memória que 
repete no palco, todas as noites. Para reviver, uma e outra vez aquele instante único. 
 
 
05 MARÇO | DOMINGO 
Lusíadas? | Teatro Amador de Pombal 
Centro Cultural e Recreativo de Vila Cã | 16h00 
M/6 | Duração: 50 minutos | Bilhete: 2,00€ 
Sinopse: Os Lusíadas, a grandiosa obra épica que relata os feitos heroicos dos Portugueses. 
Vale sempre a pena relembrar as imortais palavras de Luís Vaz de Camões: 
“As armas e os barões assinalados, 
Que da ocidental praia Lusitana, 
Por mares nunca de antes navegados, 
Passaram ainda além da Taprobana, 
Em perigos e guerras esforçados, 
Mais do…” 
… hum… se calhar… isto é um pouco aborrecido!... 
 
 
05 MARÇO | DOMINGO 
Silêncio | Grupo de teatro Atos, Pensamentos e Emoções - CERCIPOM 
Teatro-Cine de Pombal | 16h00 
M/10 | Duração: 30 minutos | Bilhete gratuito 
Sinopse: Silêncio retrata uma realidade muito presente nos dias de hoje, pessoas vítimas de maus tratos, sejam 
eles, físicos, psicológicos ou emocionais. No entanto, e o pior de tudo, é a inércia e o silêncio de quem está 
próximo, de quem assiste na “primeira” fila e nada faz, para parar situações como as que são demonstradas na 
peça. 
A vítima, muitas vezes, já sem força e sem coragem, desiste de tentar fugir, ou mudar o desfecho da história. Há 
como que uma resignação e uma aceitação amorfa de uma vida triste e solitária. 
Mas são tantos, os que sofrem em silêncio… é demasiada a dor e o sofrimento. O que fazer? Como parar? 
 
 
10 e 11 MARÇO | SEXTA-FEIRA E SÁBADO 
No Conto da Raposa | Historioscópio - Teatro de Marionetas 
Dia 10 | 10h30 |Centro Escolar de Albergaria dos Doze 
Dia 10 | 14h30 | Auditório da Junta de Freguesia de Abiul 
Dia 11 | 21h30 | Salão das Coletividades de Meirinhas 
M/3 | Duração 45 minutos | Bilhete Gratuito (Público Escolar) 
Sinopse: “No Conto da Raposa” é uma antologia de contos com inspiração na tradição oral portuguesa, 
protagonizados pela personagem da raposa, o mais astuto dos animais. O espetáculo alterna entre o contador 
de histórias e o teatro de fantoches, ao estilo tradicional. 
Celebra os saberes antigos da cultura popular, em divertidas histórias rítmicas e atuais. 
Este espetáculo conta com várias referências entre as quais: “Romance da Raposa”, de Aquilino Ribeiro, as fábulas 
de Esopo e o famoso conjunto de histórias medieval “Romance de Renart”, que certamente inspiram as versões 
contadas e recontadas durante gerações. 
 
 



10 e 11 MARÇO | SEXTA-FEIRA E SÁBADO 
O Nabo Gigante | Partículas Elementares 
Dia 10 | 21h30 |Salão Polivalente de Almagreira 
Dia 11 | 16h00 |Auditório da Junta de Freguesia de Carnide 
Dia 11 | 21h30 |Salão Paroquial da Igreja de Vermoil 
M/3 | Duração: 40 minutos | Bilhete: 2,00€  
Sinopse: Num pequeno e bonito quintal, onde vive um simpático casal de velhinhos juntamente com os seus 
animais, a vida corre calmamente ao ritmo da natureza. 
Agora…imaginem se, neste quintal, nascesse um nabo. Não um nabo qualquer! Mas um nabo Gigante! Tão 
gigante que ninguém o conseguisse arrancar. O que fazer? Isso é o que vamos descobrir nesta história simples e 
visual que, para além de nos mostrar a tranquilidade do dia-a-dia de quem vive de e para a terra, nos relembra 
que mesmo o mais pequeno e fraco pode ter uma importância Gigante! 
 
 
11 MARÇO | SÁBADO 
Concerto Para Uma Árvore | Partículas Elementares 
Casa Varela | 21h30 
M/12 | Duração: 35 minutos | Bilhete: 3,00€ 
Sinopse: Concerto para uma Árvore marca o início de uma pesquisa à volta de objetos sonoros e instrumentos 
musicais experimentais criados a partir de árvores e outros materiais naturais. 
O instrumento Hárvore foi criado a partir de um carvalho cortado numa limpeza de terrenos na Serra de 
Montemuro em fevereiro de 2020. Durante a quarentena esta pequena árvore foi-se lentamente transformando 
num instrumento musical, com cordas esticadas entre os seus ramos e sinos em lugar de flores. É tocado com as 
mãos, pauzinhos chineses, arco de violino, powerball, slide, pedras e troncos. 
Este e outros instrumentos desta pesquisa, como a Ramira e a Birdcage, fazem parte de um concerto que é a 
primeira paragem de um caminho que se adivinha longo e que englobará outras ramificações como os sistemas 
de comunicação e simbiose entre plantas e árvores e a pesquisa poética sobre a velhice e a memória. 
 
 
12 e 13 MARÇO | DOMINGO e SEGUNDA-FEIRA 
Farol | Historioscópio – Teatro de Marionetas 
Dia 12 | 16h00 |Teatro-Cine de Pombal 
Dia 13 | 10h00 |Teatro-Cine de Pombal 
M/6 | Duração: 60 minutos | Bilhete: 2,00€  
Sinopse: Sozinho no seu farol, sem nunca ter visto nada no mundo, um faroleiro inventa a sua própria versão da 
realidade, a partir de palavras escolhidas ao acaso num antigo dicionário, como um cego que tenta imaginar a 
cor. 
Cada definição abre uma fresta para o mundo exterior, para onde se esgueira, através da imaginação. Será 
possível imaginar algo que nunca se viu? Será possível conhecer o mundo por meio de definições abstratas, sem 
qualquer experiência empírica? Até onde nos leva a imaginação? 
 
 
18 MARÇO | SÁBADO 
Ri-te como Jacques! “Uma Homenagem a Offenbach”| Festival Música em Leiria | Plateia Protagonista 
Teatro-Cine de Pombal | 21h30 
M/6 | Duração: 70 minutos | Bilhete: 3,00€ 
Sinopse: Partindo da celebração dos 200 anos do nascimento do compositor francês Jacques Offenbach, a Plateia 
Protagonista e o trio À la Joie! prestam homenagem a um dos grandes vultos da ópera cómica. 
Neste concerto encenado é proposto ao público um grande desafio – viajar pela música como Offenbach viajou 
pela vida: a rir, rindo-se de si mesmo, rindo-se dos e com os outros. A sua obra mostra-nos um mundo musical, 
literário e artístico que influenciou inúmeros compositores - alguns dos quais serão convidados a juntar-se a esta 
folia. 
Aqui o riso é livre e a seriedade não se confunde com profundidade: a Ópera é para todos e tratamo-la por tu. 
 



 
19 MARÇO | DOMINGO 
8º Mandamento| ADAC Teatro 
Salão Paroquial da Ilha | 16h00 
M/12 | Duração: 50 minutos | Bilhete: 2,00€ 
Sinopse: No princípio Deus criou os céus e a terra..." "... Criou o homem e a mulher..." 
Será que o homem e a mulher também criam? Ou destroem? 
"Oitavo mandamento" é um espetáculo que tem como ponto de partida o livro Génesis, em que os atores têm 
liberdade cénica e dramatúrgica. 
Será este o resultado final? Ou o inicial? 
 
 
24 MARÇO | SEXTA-FEIRA 
“Antígona 3 por 3,5”| Chapitô 
Teatro-Cine de Pombal | 21h30 
M/12 | Duração: 60 minutos | Bilhete 3,00€ 
Sinopse:                                                           Que raio de sol atravessa Tebas 

Esperem pela sombra 
O destino final dos descendentes de Édipo 

Antígona 3 por três e meio 
Quanto sangue cabe num quadrado 

Após a morte de Édipo, a regência de Tebas foi dividida entre os seus dois filhos, 
Etéocles e Polinices, que acordaram alternar o poder por períodos iguais. 

No final do primeiro período, 
Polinices vem tomar o seu lugar e é impedido por Etéocles. 

Junta-se ao rei de Argos iniciando uma guerra com o seu irmão, 
da qual resulta a morte de ambos. 

 
 
25 MARÇO | SÁBADO 
O Banquete| Teatro Amador de Pombal 
Grupo Desportivo e Recreativo de Vieirinhos (Carriço) | 21h30 
M/6 | Duração: 45 minutos | Bilhete: 2,00 Euros 
Sinopse: O encontro artístico entre a Companhia RADAR 360º e o TAP já tem uma história em comum! As horas 
passadas em sala de ensaios, a explorar personagens e situações insólitas, deram para concluir que há uma 
grande sinergia entre nós. A razão desta cumplicidade é simples: ambos partilhamos a mesma paixão pela arte 
da farsa, e adoramos desafios criativos! Sem um texto ou um autor de referência, concebemos uma obra teatral 
com uma narrativa não linear, cheia de quimeras e outras fantasias. A peça 'O Banquete' está recheada de humor 
subtil, de ironia e momentos absurdos, revelando e ocultando a força e a fragilidade humana!  
A arte de representar não é mais do que um espelho da nossa própria imagem, e nos dias que correm não há 
nada mais importante do que reclamar o direito à nossa humanidade.  
Fazer acontecer é resistir! 
 
 
26 MARÇO | DOMINGO 
Histórias Suspensas| Companhia Radar 360º 
Praça Manuel Henriques Júnior | 16h00 
Famílias e público em geral a partir dos 4 anos | Duração: 50 minutos | Bilhete gratuito 
Sinopse: Imaginamos três narradores de histórias. O corpo e a voz saltam para dentro das histórias, agindo e 
reagindo através de voos, voltas e reviravoltas. Criam-se desvios que nos levam a outras pequenas histórias. A 
ideia de suspensão acontece na ação e no enredo, que surpreende a cada momento. O tempo nas histórias, ou 
para ou passa muito rápido…aqui suspende-se o olhar de quem assiste e partilha esta aventura! O que vem a 
seguir?!  



O projeto histórias suspensas, criou um volume, que às vezes se confunde com uma casa ou armário. Aqui 
guardam-se segredos. As portas vão-se abrindo e fechando, expondo e ocultando, personagens e situações. 
Neste armário de fabricar sonhos, as possibilidades são infinitas, e o limite é a própria imaginação. 
 
 


