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Em cena, deparamo-nos com uma cantora de music-hall 
em decadência. Ladeada pelos seus dois acólitos e validos, 
eis-nos perante uma rapariga que nos revela as suas 
desventuras cénicas. Conta-nos a sua história, a um tempo 
divertida e patética, e que não é mais do que o percurso de 
uma por-assim-dizer vedeta que, na verdade, toda a vida 
só actuou em salas de segunda ordem. Torna-se por isso 
praticamente inevitável identificarmo-nos com esta artista 
claudicante que, apesar das dificuldades técnicas e da falta 
de público, nunca abdica dos seus ensejos de criação e da 
sua vontade de representar. 

On stage, we come across with a music-hall singer in 
decline. Flanked by her two acolytes and supporters, her 
two Boys, here we are before a Girl who reveals her scenic 
misadventures. She tells us her story, which is both amusing 
and pathetic at the same time, and which is nothing more 
than the path of a so-to-speak starlet who, in fact, has only 
performed in second-class venues all her life. It is therefore 
practically inevitable to identify with this limping artist who, 
despite the technical difficulties and the lack of an audience, 
never gives up her opportunities for creation and her desire 
to represent.

Texto: Jean-Luc Lagarce // Encenação: Rogério de Carvalho // Tradução: 
Alexandra Moreira da Silva // Cenografia: José Manuel Castanheira 
Figurinos: Mariana Sá Nogueira // Luz: Guilherme Frazão // Interpre-
tação: João Farraia, Pedro Walter, Teresa Gafeira 
Promotor: ACTA

Companhia: Elefante Elegante (ES) // Criação, Cenografia e Direcção 
de Cena: Gonçalo Guerreiro // Direcção Artística: María Torres, Gonça-
lo Guerreiro // Elenco: Julia Laport, María Torres, Pablo Sánchez, Mario 
Rodríguez // Desenho de Iluminação: Nacho Martin // Vestuário: Diego 
Valeiras // Som: Manuel Fonte // Coreografia: Sabela Domínguez, Gon-
çalo Guerreiro, Julia Laport 
Organização: JAT - Janela Aberta Teatro 

› TEATRO/THEATRE › TEATRO/THEATRE

PROGRAMAÇÃO/2023 // TEATRO LETHES

O MOMI - Festival Internacional de Teatro Físico–Algarve 
2023, organizado pelo JAT, decorre de 8 a 11 de Junho, em 
Faro. Espectáculos e performances, workshops e encontros 
com artistas nacionais e internacionais, são esperados em 
diversos palcos da cidade.
“Alma de Tigre” é um sonho revelado a partir da história 
real de três irmãos que aborda as relações familiares, 
a memória e o afecto. Uma peça de teatro físico e dança, 
entre o absurdo e o ridículo, que revela o fundo trágico da 
realidade humana.

MOMI - International Festival of Physical Theatre - Algarve, 
is an event organized by JAT. It takes place in the city of Faro, 
between the 5th and the 11th of July. Shows, performances, 
workshops and meetings with national and international 
artists will be presented in different stages of the city.
“Alma de Tigre” is a revealed dream from a real story of three 
brothers. A show around family relationships, memory, and 
affection. A piece of physical theater and dance, between 
the absurd and the ridiculous, which exposes the tragic 
background of human reality.

MUSIC-HALL
CTA - Companhia de Teatro de Almada

ALMA DE TIGRE 
MOMI - FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE TEATRO FÍSICO
Elefante Elegante

3 JUN / SÁB. 21h30 10 JUN / SÁB. 21h30

Bilhetes: 10€; <30; >65 - 7.50€
Duração: 80’ // M/12

Bilhetes: 12,50€
Duração: aprox. 60’ // M/14
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4ª GALA XIS
Associação Xis e MAPS

17 JUN / SÁB. 21h30 

› PERFORMANCE

O MAPS e a Associação Xis promovem a 4ª Gala Xis! Um 
evento diferenciado que tem trazido cor à comunidade 
algarvia com a celebração da diversidade, inclusão, igual-
dade, direitos humanos e comunidade LGBTI e amigos.
Um espectáculo solidário carregado de brilho e surpresas. 
Queremos que façam parte desta noite especial, venha e 
celebre connosco!

MAPS and Xis promote the 4th Gala Xis! A unique event that has 
brought color to the Algarve community with the celebration 
of diversity, inclusion, equality, human rights and the LGBTI 
community and friends. A solidarity show full of brilliance and 
surprises.
There will be no shortage of surprises, as usual, and we want 
you to be part of this special night. Came and celebrate with us!

Um espectáculo que reúne o premiado produtor e compo-
sitor Bruno Miguel responsável pelo projecto PAPERCUTZ 
e o orquestrador Bruno Ferreira da Royal Conservatory 
of Antwerp. Um encontro resultante no novo trabalho 
discográfico “So Far So Fading”.
Num ambicioso projecto de Bruno Miguel, conta com a 
participação de Francesco Fabris, responsável por bandas 
sonoras de filmes e séries premiadas, e do escritor Daniel 
Jonas, Grande Prémio da Literatura. Terá ainda projecção 
pelo realizador Vasco Mendes.

A show that brings together award-winning producer and 
composer Bruno Miguel responsible for the PAPERCUTZ project 
and orchestrator Bruno Ferreira from the Royal Conservatory of 
Antwerp. A meeting resulting from the discographic work "So 
Far So Fading".
In an ambitious project by Bruno Miguel, conceived in Iceland, 
with Francesco Fabris, responsible for several soundtracks 
for award-winning films and series. Recorded at Porto 
Conservatory with the participation of writer Daniel Jonas, 
Great Prize for Literature. The concert will have projection by 
Vasco Mendes.

PAPERCUTZ 
+ ENSEMBLE
POP-ELECTRÓNICA
 Bruno Miguel e Bruno Ferreira 

22 JUN / QUI. 19h00

› MÚSICA/MUSIC

PROGRAMAÇÃO/2023 // TEATRO LETHES

Bilhetes: 12€ - Plateia; 14€ - Camarote
Duração: 120’ // M/16

[COMUNIDADE] 
VENDA / INFORMAÇÕES: Associação Xis e Maps
email: xis@associacaoxis.pt // Promotor: Associação Xis e MAPS

Compositor e Produtor: Bruno Pinto // Orquestração e Clarinete: Bruno 
Ferreira // Vídeo: Vasco Mendes // Violino: Ana Tedim // Violoncelo: 
José Tedim // Harpa: Catarina Rebelo // Marimba: Jorge Lima // Voz/
Flauta: Catarina Valadas // Voz: Bia Maria e Evaya // Áudio: Colin Girod 
Luzes: Carin Geada // Foto: Paulo Homem de Melo // Promotor: ACTA 

Bilhetes: 10€; <30; >65 - 7.50€
Duração: 60’ // M/6



Sr. Delgado, um corrupto e perturbado político, encontran-
do-se sozinho no seu próprio mundo, encomenda uma 
boneca hiperrealista, Divina Palomeque, para colmatar a 
solidão. Aparentemente inanimada, esta boneca será a sua 
companhia inseparável e máxima influência. Juntos levarão 
a cabo um absurdo plano para alcançar o poder, rodeados 
por um ambiente misterioso, onde três estranhas criaturas 
fazem previsões sobre o futuro. Uma tragicomédia grotesca 
sobre o amor, a loucura e a ambição.

Mr. Delgado, a corrupt and troubled politician, finding himself 
alone in his own world, orders a hyper-realistic doll, Divina 
Palomeque, to overcome his loneliness. Seemingly inanimate, 
this doll will be his inseparable companion and maximum 
influence. Together they will carry out an absurd plan to 
achieve power, surrounded by a mysterious environment, 
where three strange creatures make predictions about the 
future. A grotesque tragicomedy about love, madness and 
ambition.

ALGO DE MACBETH
JAT - Janela Aberta Teatro

24 e 25 JUN / SÁB. 21h30 e DOM. 16h00
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Criação, Encenação e Interpretação: Miguel Martins Pessoa e Diana 
Bernedo // Texto: Diana Bernedo, Miguel Martins Pessoa e João Aragão 
da Rocha // Vozes off: Moçoilas (Margarida Guerreiro, Teresa Silva e 
Inês Rosa) // Cenografia e Máscara: Tó Quintas // Figurinos: Zéza 
Lemos, JAT // Iluminação: Jorge Pereira // Técnico de Som: Nuno Murta 
Foto: Daniel Pina // Produção: JAT – Janela Aberta Teatro 
Co-produção: Teatro das Figuras, Cineteatro Louletano 

Bilhetes: 10€; <30; >65 - 7.50€
Duração: 80’ // M/12

› TEATRO/THEATRE

Bilhetes: 8€
Duração: 60’ // M/3

[COMUNIDADE] 
Direcção Artística: Elsa Palmeira // Intérpretes: Alunos da Academia 
Ballet Encantado // Figurinos: Lily Palmeira e Bela Infância // Promotor: 
Academia Ballet Encantado

Alice viu uma luz brilhante - a fada cristal levou-a ao escon-
derijo da árvore mágica, onde viviam duendes que pintavam 
e passarinhos que viajavam para as terras quentes, deixando 
cair o pó brilhante e transformando tudo em magia! Vamos 
sentir, rir, jogar e amar, dançando! 
Participam mini bailarinos dos 2 aos 6 anos da Academia 
Ballet Encantado e convidados surpresa!

Alice saw a bright light - the crystal fairy that led her to the 
hiding place of the magic tree where elves who painted and 
little birds who travelled to the warm lands, dropping the 
glowing dust turning everything into magic! Let's feel, laugh, 
play and love whilst dancing. 
For all mini dancers from 2 to 6 years of age of the Enchanted 
Ballet Academy and surprise guests! 

A ÁRVORE MÁGICA
VIVER A DANÇA, DANÇAR A VIDA
Academia Ballet Encantado

1 JUL / SÁB. 19h00 

› DANÇA/DANCE
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Abrindo um novo caminho no espaço dos festivais de 
música, o Piano Concerto Festival existe para identificar 
jovens talentos e oferecer-lhes a oportunidade de serem 
solistas, acompanhados por uma orquestra profissional.
A música vai estar disponível ao público entre 3 e 9 de julho. 
Nos dias 3 e 4 de julho, a par de masterclasses, o Teatro 
Lethes vai receber dois recitais a solo, pelas mãos de artis-
tas experientes. 
Mais detalhes serão divulgados em breve! 
Estamos ansiosos por vos receber!

Forging a new path in the music festival space, The Piano 
Concerto Festival exists to identify bright, young pianistic 
talents, and empower them with the opportunity of working as 
a soloist with orchestra.
Music will be available to the public all week long, from July 3th 
to 9th. On 3th and 4th July, together with masterclasses, Teatro 
Lethes will receive two solo recitals with experienced artists. 
Details of all events to be released soon! 
We look forward to welcoming you!

PIANO CONCERTO 
FESTIVAL
Algarve Music Series

3 e 4 JUL / SEG. e TER. 21h30

[COMUNIDADE] 
Promotor: Algarve Music Series

ANTES DE MORRER
PROJECTO INCORPORA 
Associação Curiosoaplauso

8 e 9 JUL / SÁB. 21h30 e DOM. 16h00  

A morte não é um assunto tabu, mas sim a única certeza 
que temos na vida. A questão é: O que vais fazer antes de 
morrer? “Antes de morrer” é um espectáculo do projecto 
Incorpora, onde a dança brinca com a palavra e juntos 
embalam a alma. 
Para a sessão de domingo temos como convidadas as mini 
bailarinas do projecto Incorpora.

Death is not a taboo subject, but the only certainty in life. The 
question is: What are you going to do before you die? “Antes de 
morrer” is a show from Incorpora project, where dance plays 
with words and together they rock the soul.
For the Sunday session we have as guests the mini dancers 
from the Incorpora project.

PROGRAMAÇÃO/2023 // TEATRO LETHES

Bilhetes: 10€
Duração: aprox. 75’ // M/6

› MÚSICA/MUSIC

[COMUNIDADE] 
Ideia e Concepção: Filipa Rodrigues // Interpretação: Ana Rybak, Ana 
Teresa, Beatriz Marques, Constança Vazquez, Constança Pinto, Inês 
Rodrigues, Lara Ornelas, Maria Fernandes, Vallo del Vall e Rita Pereira 
Criacção e Operação de Vídeo: João Franck // Desenho e Operação 
de Luz: Otávio Oliveira // Apoio à Palavra: Patrícia Amaral // Apoio à 
residência: LAMA Teatro // Produção: Curiosoaplauso

Bilhetes: 8€
Duração: 60’ // M/3

› DANÇA/DANCE
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ATELIER 
DO MOVIMENTO
Espectáculo Final de Ano 2022/23

15 JUL / SÁB. 16h00/21h30

› DANÇA/DANCE

Trata-se de um espectáculo apresentado pelos alunos do 
Atelier do Movimento, para as famílias e público em geral. 
Podemos assistir a coreografias de Ballet Clássico nas 
diferentes faixas etárias desde os três anos de idade até 
aos adultos, Dança Oriental, Sapateado, Sevilhanas, Dança 
Contemporânea entre outras. 
Esta apresentação celebra todo o empenho e dedicação 
destes alunos e o culminar de mais um ano lectivo.

It is a show presented by the students of the Atelier do 
Movimento, for families and the public in general. We can 
watch classical Ballet choreographies in the different age 
groups from the age of three to adults, Oriental Dance, Tap 
Dance, Sevillanas, Contemporary Dance and others. 
This presentation celebrates all the commitment and 
dedication of these students and the culmination of over one 
academic year .

17 a 21 JUL 
SEG . a SEX. das 9h00 às 17h00

› ATELIER

“O meu corpo e os 4 elementos” é um Atelier preparado 
para receber crianças com ou sem experiência em dança ou 
teatro. Durante 5 dias vamos trabalhar o corpo, a mente e 
alma. Perceber como os 4 elementos influenciam a vida, o 
dia-a-dia e a personalidade.

O CORPO: preparação fisica e dança contemporânea.
A MENTE: exercícios que vão estimular a tua criatividade.
A ALMA: meditações para que te sintas mais tranquilo e com 
o coração mais quentinho.

“My body and the 4 elements” is an Atelier prepared to receive 
children with or without experience in dance or theater. During 
5 days we will work the body, mind and soul. Understand how 
the 4 elements influence life, everyday life and personality.

THE BODY: physical preparation and contemporary dance.
THE MIND: exercises that will stimulate your creativity.
THE SOUL: meditations to make you feel calmer and with the 
warmest heart.

PROGRAMAÇÃO/2023 // TEATRO LETHES

Bilhetes: 10€
Duração: 90’ // M/3

[COMUNIDADE] 
Intérpretes: Alunos do Atelier do Movimento
Promotor: Atelier do Movimento

› DESCONTO PARA IRMÃOS E SE LEVARES UM AMIGO.
Inscrições/ Informações: filiparodriguez85@gmail.com; 914422045
Promotor: Associação Curiosoaplauso

O MEU CORPO 
E OS 4 ELEMENTOS
 FÉRIAS NO TEATRO LETHES
Associação Curiosoaplauso

Preço: 140€ com almoço incluído 
Dos 7 aos 13 anos
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SIHR 
DANÇA ORIENTAL
Escola de Dança Oriental Denise de Carvalho

O MARINHEIRO 
ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve

22 JUL / SÁB. 21h30 28 a 30 JUL 
SEX. e SÁB. 21h30 / DOM. 16h00

Raqs Sharqi, a Dança Oriental, tem origens que se perdem 
nos inícios dos tempos. Sendo comum a vários países, foi 
no Egipto que se desenvolveu com todo o seu esplendor... 
e foi também ali que aconteceu a sua Idade de Ouro. 
Este espectáculo pretende retratar Sihr, ou seja, Magia. 
Alguns genuínos, outros influenciados pelo Ocidente, os 
adereços desta dança personificam o prolongamento do 
próprio corpo e movimento, trazendo-nos cor e formas 
num espectáculo cheio de magia visual e musical.

Raqs Sharqi, the Oriental Dance, has origins that are lost in the 
beginning of time. Being common to several countries, it was 
in Egypt that it developed with all its splendor... and it was also 
there that its Golden Age took place: the best musicians, the 
best singers, the best dancers.  This show intends to portray 
Sihr, i.e. Magic. And why? Some genuine, others influenced 
by the western world, the props of this dance personify the 
extension of the body itself and movement, bringing us color 
and shapes in a show full of visual and musical magic.

O Marinheiro é o único texto dramático que Fernando 
Pessoa concluiu: num quarto três mulheres velam uma 
outra que jaz morta. Através de uma janela vê-se um 
pequeno espaço de mar. Divagam as mulheres como em 
qualquer velório. Um marinheiro toca guitarra portuguesa. 
É noite e há  um resto vago de luar.

O Marinheiro is the only dramatic text that Fernando Pessoa 
completed: in a room, three women watch over another who 
lies dead. Through a window you can see a small space of 
sea. The women digress as at any wake. A sailor plays the 
Portuguese guitar. It is night and there is a vague remnant of 
moonlight.

PROGRAMAÇÃO/2023 // TEATRO LETHES

[COMUNIDADE] 
Intérpretes: Escola de Dança Oriental Denise de Carvalho e Convidados 
Foto: Michel Januário e da GiDreams // Promotor: Escola de Dança 
Oriental Denise de Carvalho

Bilhetes: 10€; < 5 anos - 5€
Duração: 60’ // Todas as idades

› DANÇA/DANCE

Texto: de Fernando Pessoa // Encenação: Bruno Martins // Cenografia: 
José Manuel Castanheira // Intérpretes: a definir 
Promotor: ACTA

Bilhetes: 10€; <30; >65 - 7.50€
Duração: 60’ // M/12

› TEATRO/THEATRE



INFORMAÇÕES ÚTEIS  
BILHETEIRA, ACOLHIMENTO: TERÇA A SEXTA FEIRA › 14H00 - 18H00 

DIAS DE ESPECTÁCULO › 14H00 - 18H00 / 20H00 - 21H30 
RESERVAS: 289 878 908 (CHAMADA PARA A REDE FIXA NACIONAL)

BILHETES À VENDA: WWW.BILHETEIRAONLINE.PT, FNAC, CTT E WORTEN


