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QUERIDAS AMIGAS E QUERIDOS AMIGOS,
ESTIMADO PÚBLICO
Vimos apresentar-vos a última agenda quadrimestral deste ano,
modalidade editorial a que a pandemia nos obrigou. A partir do
próximo ano regressaremos à habitual modalidade anual e será
com certeza um prazer contar convosco no Lethes no momento
em que a anunciaremos.
Por razões que decorrem de opções e procedimentos de ordem
técnica e administrativa que nos ultrapassam, este ano não se
realizará o FOMe - Festival de Objectos e Marionetas. Contudo,
porque é expectável que a partir do próximo ano o retomemos,
deixamo-vos na programação que segue algum "cheirinho" dele.
Até lá, desfrutem do manjar que agora vos servimos - que é para
isso que cá estamos!
We are here to present you the last quarterly agenda of this year,
an editorial modality that the pandemic forced us to do. Next year
we will return to the usual annual modality and it will certainly
be a pleasure to have you at Teatro Lethes when we announce it.
For reasons that stem from options and procedures of a technical
and administrative nature that are beyond us, this year the
FOMe - Festival of Objects and Puppets will not be held. However,
because it is expected that next year we will resume it, we leave
you in the program that follows some "smell" of it.
Until then, enjoy the delicacy that we are now serving you - that's
what we're here for!
LUÍS VICENTE
Director da ACTA
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16 set

SEX. 21H00
TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 90’
M/14
Texto: Criação colectiva
Encenação: Andrzej Kowalski
Cenografia e Figurinos: Sara
Machado da Graça // Desenho de
Luz: António Rebocho
Assistência de Encenação e
Dramaturgia: Mardginia Pinto
Interpretação: Adelaide Taraveira,
António dos Santos, Dério Costa,
Eufrásia dos Santos, Joel Cabanga,
Nalzy do Rosário, Régnier Fonseca,
Tânia Bruzaca // Produção:
Ministério do Turismo e Cultura de
São Tomé e Príncipe e Centro de
Intercâmbio Teatral de São
Tomé, no âmbito do projecto
RECITE // Promotor: ACTA
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TCHILOLI,
UMA TRAGÉDIA ACTUAL
CENTRO DE INTERCÂMBIO TEATRAL DE SÃO TOMÉ

Embalados pelos ritmos da tragédia do Tchiloli, oito jovens actores
debatem as dificuldades que enfrentam nas suas próprias vidas.
Perante a consciência da falta de oportunidades na sua terra
natal e a ideia de que é "lá fora" que se consegue obter melhores
condições de vida, torna-se inevitável a discussão: construir
uma casa ou fazer um barco? Onde perseguir os sonhos? Como
evitar a rendição? Criado a partir de improvisações dos actores,
"Tchiloli, uma tragédia actual" é um exercício-espectáculo que
resulta do Laboratório Teatral de São Tomé.
Lulled by the rhythms of the Tchiloli tragedy, eight young actors
discuss the difficulties they face in their own lives. Faced with the
awareness of the lack of opportunities in one's native country
and the idea that it is "out there" that better living conditions
can be achieved, the discussion becomes inevitable: to build a
house or to make a boat? Where to chase dreams? How to avoid
surrender? Created from the improvisations of the actors, "Tchiloli,
a current tragedy" is an exercise-show that results from the São
Tomé Theater Laboratory.

PROGRAMAÇÃO SET/2022 // TEATRO LETHES

23 e 24 set

SEX. 15H00 e
SÁB. 21H00

A VIAGEM DE SOPHIA
S.A. MARIONETAS - TEATRO & BONECOS

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
Escolas - 5€
DURAÇÃO: 43’
M/3
Texto: Sophia de Mello Breyner
Encenação e Manipulação: José
Gil, Natacha Costa Pereira
e Sofia Olivença Vinagre
Narração: Carla Vasconcelos
Sonoplastia: Natacha Costa
Pereira // Construção e Figurinos
das Marionetas: Natacha Costa
Pereira // Objectos de Cena: José
Gil e Natacha Costa Pereira
Estruturas Cénicas José Gil
Música: Israel Costa Pereira
Desenho de Luz: Daniel Santos
Fotografia: Joaquim Pesqueira
Consultadoria: Ilda Velez
Promotor: ACTA

A companhia S.A. Marionetas apresenta a sua nova produção
a partir do texto "A viagem" do livro Contos Exemplares de
Sophia de Mello Breyner. Esta é uma viagem que vai sendo feita
através das personagens do conto representadas em marionetas
de manipulação directa que se movem em deambulações poéticas por um lugar em constante mutação. A palavra lida e o
movimento desconcertante do mundo imaginário onde toda a
acção acontece é o mote para nos envolvermos no imaginário da
poetisa através das suas palavras.
The company S.A. Marionetas presents its new production
based on the text "A Viagem" from the book Contos Exemplares
by Sophia de Mello Breyner. This is a journey that is made
through the characters of the tale represented in puppets of
direct manipulation that move in poetic wanderings through a
place in constant mutation. The word read and the disconcerting
movement of the imaginary world where all the action takes place
is the motto to get involved in the poet's imagination through
her words.
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28 e 29 set

QUA. 15H00 e
QUI. 21H00

MOÇO DA COLA
ASTRO FINGIDO

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 70’
M/14
Texto e Encenação: Fernando
Moreira // Dramaturgia: Ângela
Marques // Interpretação Ângela
Marques, Emílio Gomes, Mariana
Macedo, Odin Estevam, Sónia,
Varandas // Cenografia: Hernâni
Miranda // Figurinos: Ana Isabel
Nogueira // Costureira: Ana Maria
Fernandes // Calçado artesanal:
Maria João Catumba // Coreografia:
Andrea Gabilondo // Música:
Ricardo Fráguas // Colaboração
Musical: Vasco Machiavelo
Desenho de luz: Wilma Moutinho
Operação de Luz e Som: Rui
Vieira // Fotografia: Paulo
Pimenta // Promotor: ACTA
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A dramaturgia de "Moço da Cola" parte de entrevistas a marceneiros (antigos moços da cola), mas foca-se na força do seio familiar e nos seus conflitos. Toda a acção está localizada na casa
de uma família dos anos 60, num Portugal orgulhosamente só,
onde habitam pai, mãe, filho, filha, regularmente visitados por
uma vizinha. São abordadas temáticas como a fome, apesar do
trabalho, a violência exercida sobre os mais fracos, a ignorância e
a raiva. Mas esta peça também fala de sonho, porque “O sonho é
tão necessário para a vida como o pão.”, como disse Raúl Brandão.
The dramaturgy of "Moço da Cola" is based on interviews with
carpenters (former glue boys), but focuses on the strength of the
family and its conflicts. All the action takes place in the house
of a family from the 60s, in a proudly alone Portugal, where
father, mother, son, daughter live, regularly visited by a neighbor.
Topics such as hunger despite work, violence towards the weakest,
ignorance and anger are discussed. But this piece is also about
dreams, because "Dreams are as necessary to life as bread", as
Raúl Brandão said.

PROGRAMAÇÃO OUT/2022 // TEATRO LETHES

1 e 2 out

SÁB. 21H00 e
DOM. 16H00
TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 60’
M/12
Encenação e Interpretação:
Marcelo Lafontana // Dramaturgia:
José Coutinhas // Assistência de
Encenação e Dramaturgia: Fátima
Pereira // Consultoria Histórica:
Fernanda Sampaio e Carlos Amorim
Cenografia: Sílvia Fagundes
Adereços e Oficina de Cenografia:
Pedro Morim // Direcção Musical:
Eduardo Patriarca // Criação
Visual de Personagens e Espaço
Cénico: Luís Duque // Projecto,
Mecânica e Impressão 3D: Nuno
Coelho // Desenho de Luz: Rui
Damas // Figurinos: Letícia Santos
Co-produção: LFA e Museu da
Marioneta // Promotor: ACTA

DISCURSOS
O TRIUNFO DA PALAVRA
LAFONTANA - FORMAS ANIMADAS

Esta peça aborda a retórica como instrumento de persuasão das
massas, capaz de transformar as sociedades, tendo como ponto
de partida a voz de algumas das personagens mais marcantes
da política do século XX. Alguns deles, ditadores implacáveis que
foram, no entanto, entusiasticamente aclamados pelos respectivos
povos. As suas palavras e acções mudaram o curso da História,
redesenharam a geografia do Mundo. As suas ideias e argumentos
foram ouvidos e aceites por milhões de cidadãos. Como classificar
estes oradores: monstros ou heróis, ou ambas as coisas?
This play approaches rhetoric as an instrument of mass persuasion,
capable of transforming societies, starting from the voice of some
of the most influential figures in 20th century politics. Some of
them, ruthless dictators who were, nevertheless, enthusiastically
acclaimed by their respective peoples. Their words and actions
changed the course of history, redesigned the geography of the
world. Their ideas and arguments were heard and accepted by
millions of citizens. How to classify these speakers: monsters or
heroes, or both?
7
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5 out

QUA. 19H00

CONGYU WANG
ALGARVE MUSIC SERIES

MÚSICA / MUSIC

BILHETES: 10€
DURAÇÃO: 80’ c/intervalo
M/4
Piano: Congyu Wang
Quarteto de cordas: a anunciar
Promotor: Câmara Municipal
de Faro
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O Algarve Music Series regressa com a sua sétima edição ao Teatro Lethes, na qual contamos com a participação do conceituado
pianista Congyu Wang, natural de Singapura e recentemente
nomeado artista Steinway. Entre outras obras, vai ser interpretado um arranjo para piano e quarteto de cordas do Concerto
número 1 de Chopin.
The Algarve Music Series returns with its seventh edition in which
we have the pleasure to welcome the renowned pianist Congyu
Wang, from Singapore, and who has recently been nominated
Steinway artist. Among other works, the audience will be able to
listen to an arrangement for piano and string quartet of Chopin's
Concerto nr 1.

PROGRAMAÇÃO OUT/2022 // TEATRO LETHES

21 a 30 out

QUA. e QUI. 15H00
SEX. e SÁB. 21H00
DOM. 16H00

PEDRAS COM ASAS
ACTA - COMPANHIA DE TEATRO DO ALGARVE

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 70’
M/12
Texto: Alexandre Honrado
Encenação: Luís Vicente
Intérpretes: Carolina Teixeira e
Carlos Pereira // Cenografia: José
Manuel Castanheira // Figurinos:
Ana Paula Rocha // Execução
Cenográfica: Tó Quintas
Assistência de Encenação: Tânia
da Silva // Desenho de Luz:
Octávio Oliveira // Desenho de
Som: Diogo Aleixo
Promotor: ACTA

Entre paradigmas do amor, da loucura do homem alienado, do
tempo presente, uma Julieta incrível contracena com a impossibilidade de um Romeu sem lugar na actualidade.
A acção decorre num cemitério irreal, numa irreal Verona, muitos
anos depois do drama shakespereano. Julieta, ou uma mulher
que pensa ser Julieta, põe flores todos os dias na sua própria
campa. Romeu aparece-lhe. Ele acredita que personifica o amor,
mas vai ter algumas surpresas capaz de abalá-lo. E de nos abalar.
A acção passa-se na actualidade.
Between paradigms of love, of the madness of the alienated
man, of the present time, an incredible Juliet works with the
impossibility of a Romeo with no place in the present.
The action takes place in an unreal cemetery, in an unreal Verona,
many years after the Shakespearean drama. Juliet, or a woman
who thinks she is Juliet, puts flowers on her own grave every day.
Romeo appears to her. He believes he embodies love, but there are
going to be some surprises that can shake him. And to shake us.
The action takes place in the present.
9
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3 nov

QUI. 14H30/19H00
TEATRO / THEATRE

BILHETES: 8€; < 18 anos - 5€
DURAÇÃO: 40’
M/6
Criação, Encenação: João de Brito
Texto: David Machado
Interpretação: João de Brito,
Vítor Silva Costa, Cleia Almeida
Música Original e Assistência de
Encenação: Noiserv // Cenografia:
Wilson M. Galvão // Desenho de
Luz: Jorge Ribeiro // Figurinos:
José António Tenente // Imagens
e Vídeo Promocional: Vitorino
Coragem // Produção: LAMA Teatro
Co-produção: LAMA Teatro e
Lu.Ca - Teatro Luís de Camões
Apoio Institucional: Município de
Faro // Estrutura financiada pela
República Portuguesa – Cultura
| DGARTES – Direção-Geral das
Artes // Promotor: LAMA Teatro
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O VALOR DAS
PEQUENAS COISAS
DE JOÃO DE BRITO / LAMA TEATRO

Numa feira onde se vende de tudo, um rapaz rico não resiste
a comprar tudo o que vê. Vibra ao sentir aquilo que o dinheiro
lhe permite alcançar. Sente-se poderoso. Sente-se um autêntico
super-herói. Veste-se e age como tal. Até descobrir uma pequena
banca onde encontra uma rapariga que lhe pode mudar a maneira de ver o Mundo. O que ela vende não custa dinheiro; aliás,
o dinheiro não lhe interessa. É mais simples do que isso: o que
ela quer são coisas que fazem acelerar o coração.
› Espectáculo inserido na MOCHILA – Festival de Teatro para Crianças e Jovens.

At a fair where you can buy anything, a rich boy can't resist buying
everything he sees. He vibrates to feel what money allows him to
achieve. He feels powerful. He feels like a real superhero. He dresses
and acts like one. Until he discovers a small stall where he meets a
girl who can change the way he sees the world. What she sells does
not cost money; in fact, money doesn't interest her. It's simpler
than that: what she wants are things that make her heart race.
› Show included in MOCHILA – Theater Festival for Children and Youth.
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5 e 6 nov
SÁB. 21H00 e
DOM. 16H00

ALGO DE MACBETH
JAT - JANELA ABERTA TEATRO

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 80’
M/12
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
Promotor: ACTA

Sr. Delgado, um corrupto e perturbado político, encontrando-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.
Apoios: Câmara Municipal de Faro, Câmara Municipal de Loulé, Direção Regional
de Cultura do Algarve, Gimnásio Clube de Faro, ArQuente.
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8 e 9 nov

TER. 15H00 e
QUA. 10H30

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
Escolas - 5€
DURAÇÃO: 60’
M/14
Intérpretes: Jorge Barrantes,
Sílvia Morais, Elena Rocha e
Tiago Moreira // Músicos: Alberto
Moreno e Nuno Cirilo // Direcção:
Cristina D. Silveira // Dramaturgia:
Rui Díaz Correia e Cristina D.
Silveira // Assist. de Direcção: Ana
García e Fernando Sena // Espaço
Cénico e Figurinos: La Nave del
Duende // Som: Álvaro Rodríguez
Barroso // Vídeo e Ilustração:
Alex Carot // Luz e Direcção
Técnica: David Pérez // Técnico
de luz: Hâmbar de Sousa
Apoio: Fundação José Saramago
Promotor: ACTA
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QUEM SE CHAMA
JOSÉ SARAMAGO
KARLIK DANZA TEATRO E TEATRO DAS BEIRAS

"Quem se chama José Saramago" é uma meditação sobre o erro,
uma visão sossegada do universo do escritor português em que
se confrontam as diferentes fases da sua vida com os livros que
as prepararam ou que foram sua consequência; uma vida e uma
obra que acabaram por merecer-se; um labirinto em cujo centro
reside a ascensão humana contínua de um homem que viveu
desassossegado e escreveu para desassossegar.
"Who is called José Saramago" is a meditation on error, a peaceful
vision of the universe of the Portuguese writer in which the
different phases of his life are confronted with the books which
prepared them or which were their consequence; a life and a work
that ended up being earned; a labyrinth which at the centre lies
the continual human ascension of a man who lived restlessly and
wrote to unrest.
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10 e 11 nov

QUI. 15H00 e
SEX. 21H00

FESTE
FAMILIE FLÖZ

PERFORMANCE

Espectáculo
realizado no:
Show held in:

Conservatório
Regional do Algarve
Maria Campina

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 95’
M/16
Criação: Andres Angulo, Björn
Leese, Hajo Schüler, Johannes
Stubenvoll, Thomas van
Ouwerkerk, Michael Vogel
Interpretação: Andres Angulo,
Johannes Stubenvoll, Thomas van
Ouwerkerk // Direcção: Michael
Vogel // Co-direcção: Bjoern Leese
Máscaras: Hajo Schüler
Vestuário: Mascha Schubert
Som: Dirk Schröder // Música:
Maraike Brüning, Benjamin Reber
Desenho de Luz: Reinhard Hubert
Vídeo: Maraike Brüning
Produção: Gianni Bettucci
Promotor: ACTA

Um casamento vai acontecer numa casa rica à beira-mar. Nos
fundos, há um depósito escuro para entregas, limpeza, guardas,
descarte. Numa mistura poética de tragédia amarga e palhaçada
sombria, os personagens fazem o possível para garantir o
aprovisionamento da magnífica casa. Condenados a permanecer
fracos, eles lutam pelo respeito dos fortes. FESTE é um conto de
fadas para adultos sem palavras. Uma história sobre a busca
pela felicidade individual - mas por trás da qual há mais: como
os anjos de Paul Klee, as máscaras testemunham a loucura
furiosa do progresso com sua imobilidade silenciosa.
A wedding is to take place in a wealthy household by the sea. In
the back there is delivery depot, cleaning, guards, disposal. In a
poetic melange of bitter tragedy and dark slapstick, the characters
do their best to ensure the smooth provisioning of the magnificent
house. Doomed to remain weak, they fight for the respect of the
strong and the rich. FESTE is a fairy tale for adults without words.
A story about the hunt for individual happiness.
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13 nov

DOM. 16HO0

MÚSICA / MUSIC

BILHETES: 10€
Sócios da AFA - 5€
DURAÇÃO: 75’
M/6
COMUNIDADE
Interpretação: Artistas
Convidados
Promotor: AFA - Associação de
Fado do Algarve
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11a GALA
CELESTE RODRIGUES
AFA - ASSOCIAÇÃO DE FADO DO ALGARVE

A AFA-Associação de Fado do Algarve, leva a efeito mais uma
gala de fado que tem o nome da sua madrinha a grande diva
Celeste Rodrigues. Trata-se de um espectáculo que se repete
anualmente e que pretende dar palco aos fadistas associados
desta instituição. Cerca de vinte artistas entre cantores e
guitarristas estarão presentes.
The AFA-Association of Fado do Algarve, carries out another fado
gals that is named after its godmother, the great diva Celeste
Rodrigues. It is a show that is repeated annually and intends to
give stage to the fadistas associated with this institution. About
twenty artists including singers and guitarists will be present.
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17 nov

QUI. 19H00

CONCERTO DE OUTONO
OCS - CICLO LETHES CLÁSSICO

MÚSICA / MUSIC

BILHETES: 7,50€
DURAÇÃO: 45’ a 60’
M/6
PROGRAMA
A. GLAZUNOV (1865-1936)
Quarteto de Cordas nº 3, Op. 26
Quarteto Eslavo
Agrupamento de câmara: Violinos,
viola, violoncelo
M. MUSSORGSKY (1839 - 1881)
Quadros de uma Exposição
(arr. Lickelmann)
Agrupamento de câmara: Flauta,
oboé, clarinete, fagote, trompa
Promotor: OCS - Orquestra
Clássica do Sul

Neste concerto de Outono, em que os dias são mais curtos,
convidamos a ouvir música do maior país do mundo, onde, por
esta altura, chegam já os primeiros flocos de neve, a Rússia. Por
contraste ao frio que se aproxima, A. Glazunov dá-nos o conforto
do calor da sua música - brilhante, animada e festiva.
Com M. Mussorgsky visitaremos uma exposição de quadros, não
para ver, mas para ouvir. Na versão para ensemble instrumental
com arranjo de J. Lickelmann, esta é uma das suas mais famosas
composições musicais, originalmente escrita para piano.
In this autumn concert, in which the days are shorter, we invite
you to listen to music of the largest country in the world, where,
at this time, the first snowflakes arrive, Russia. In contrast to
the approaching cold, A. Glazunov offers us the comfort of the
warmth of his music - bright, lively and festive.
With M. Mussorgsky we will visit an exhibition of paintings, not to
see, but to hear. In the instrumental for ensemble arranged by J.
Lickelmann, this is one of his most famous musical compositions,
originally written for piano.
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18 e 19 nov

SEX. e SÁB. 21H00

CORPSING
TEATRO DAS BEIRAS

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 90’
M/12
Texto: Peter Barnes
Tradução: Susana Gouveia
Encenação: Gil Salgueiro Nave
Cenografia, Figurinos e
Cartaz: Luís Mouro // Canção
e Sonoplastia: Helder Filipe
Gonçalves // Desenho de Luz:
Fernando Sena // Interpretação:
Sílvia Morais, Tiago Moreira e
Victor Santos // Operação de Luz
e Som: Hâmbar de Sousa
Produção: Celina Gonçalves
Vídeo Promocional e Fotografias:
Ovelha Eléctrica
Promotor: ACTA
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Corpsing (1996), é nome genérico do espectáculo que inclui um
conjunto de quatro curtas peças num acto: O humor ajuda; À
espera de um autocarro; Exercícios de representação e Últimas
cenas. Um jogo meta-teatral ancorado no contraste dos opostos
que simultaneamente combinam “o absurdamente trágico e o
tragicamente absurdo".
Corpsing (1996), is the generic name of the show which includes
a set of four short one-act plays: Humor helps; Waiting for a
bus; Acting Exercises and Final Scenes. A meta-theatrical game
anchored in the contrast of opposites that simultaneously combine
"the absurdly tragic and the tragically absurd".

PROGRAMAÇÃO NOV/2022 // TEATRO LETHES

24 nov

QUI. 15H00
TEATRO / THEATRE

BILHETES: 5€, Escolas - 3€
DURAÇÃO: 50’
M/3
Texto: A partir de O Gato Malhado
e a Andorinha Sinhá de Jorge
Amado // Cocriação e Encenação:
Tiago Fernandes // Cocriação
e Interpretação: Ana Perfeito,
Alexandre Calçada, Elisabete Pinto
Construção de Cenário e
Adereços: Jorge Portela, José
Esteves // Guarda Roupa: Teresa
Soares // Apoio ao Guarda Roupa:
Flávia Silva, Hugo Rodrigues
(Estágio Curricular) // Voz Off:
Maria Alcina Cruz // Desenho de
Luz: Nuno Almeida // Seleção
Musical: Tiago Fernandes // Apoio
Multimédia: Luís Lagadouro
Fotografia: Rui Carvalho
Promotor: ACTA

O GATO MALHADO
E A ANDORINHA SINHÁ
TEATRO DO NOROESTE

Engana-se quem pensa que uma andorinha não se pode apaixonar
por um gato. Esta é a história que a Manhã ouviu do Vento e
contou ao Tempo. Uma História de amor. Uma reflexão sobre um
mundo de preconceitos, desigualdades, injustiças, incompreensão
e pouco amor ou, pelo menos, ainda não o suficiente. Um mundo,
enfim, que não presta. Até porque: “O mundo só vai prestar/ Para
nele se viver/ No dia em que a gente ver/ Um gato maltês casar/
Com uma alegre andorinha/ Saindo os dois a voar/ O noivo e a
sua noivinha/ Dom Gato e dona Andorinha”.
Those who think that a swallow cannot fall in love with a cat are
mistaken. This is the story that Morning heard from Wind and
told to Time. A Love Story. A reflection about a world of prejudice,
inequality, injustice, misunderstanding and small love, or at least
not enough. A world, in short, that sucks. Because: "The world
will be good enough to live in/ On the day we see/ A Maltese cat
marry/ With a joyful swallow/ The two of them go flying off/ The
groom and his little bride/ Don Gato and Dona Andorinha.
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26 nov

SÁB. 21H00

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 90’
M/12
A partir de: José Saramago
Texto e encenação: José Maria
Dias // Dramaturgia: Armando
Nascimento Rosa // Cenografia:
José Manuel Castanheira
Interpretação: Graziela dias, João
Mota, Patrícia Paixão, Sara Túbio
Costa, Rosa Dias, Tiago Bôto,
Wagner Borges, Fábio Vaz // Apoio
ao movimento: Iolanda Rodrigues
Figurinos: Maria luís // Música:
Jorge Salgueiro // Sonoplastia:
Emídio Buchinho // Luminotécnica:
Rui Alves // Fotografia: Helena
Tomás // Design de Comunicação
e Produção: Tomás Barão
Promotor: ACTA
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CAIM OU
A DIVINA CEGUEIRA
TEATRO FONTENOVA

A partir de “Caim”, “Ensaio sobre a Lucidez” e “Ensaio sobre
a Cegueira” de José Saramago, criamos um espectáculo com o
título “Caim ou a Divina Cegueira”. Pretendemos cruzar os temas
abordados nas obras, que se complementam, pelas disrupções no
comportamento e questionamento pela sociedade. Coloca-se o
poder do mais “forte” frente ao inconformismo em personagens
como a mulher que não cegou, o comissário de polícia e Caim.
From “Cain”, “Seeing” and “Blindness”, by José Saramago, we
created a show with the title “Cain or the Divine Blindness”.
We intend to cross the themes addressed in the works, which
complement each other, considering the disruptions in the normal
behaviour and a society that starts questioning itself. The power
of the “stronger” is placed in the face of nonconformity in
characters such as the woman who did not go blind, the police
commissioner and Cain.

PROGRAMAÇÃO NOV/2022 // TEATRO LETHES

30 nov

QUA. 21H00

ESPÉCIES LÁZARO
TEATRO ART'IMAGEM

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 90’
M/12
Texto e Encenação: Vanesa Sotelo
Assistente de Encenação/
Voz Off: Daniela Pêgo
Tradução: Diana Vasconcelos
Interpretação: Flávio Hamilton,
Pedro Carvalho e Davide González
Desenho de Luz: André Rabaça
Música e Sonoplastia: Davide
González // Figurinos: Sofia Silva
Costureiras: Ana Fernandes,
Rosa Maria de Almeida // Ideia
Cenográfica: Carlos Alonso
Execução Cenográfica: José Lopes
Fotografia: Nuno Ribeiro
Promotor: ACTA

As especialistas a bordo do navio Isabel Barreto, desenvolvem um
projecto de catalogação do fundo marinho do banco da Galiza.
Várias semanas de convivência e uma enfermidade inesperada,
a tripulação começa a mostrar as suas diferenças marcadas de
humores instáveis devido à “anteparite”. Em paralelo, em Janeiro
de 1596, o galeão San Jerónimo ruma a Manila despois de
uma falida expedição às ilhas Salomón, descobertas por Álvaro
Mendaña em 1567. Com a morte de Mendaña, a sua viúva, Isabel
Barreto capitania uma tripulação reduzida e sem mantimentos.
Specialists aboard the ship Isabel Barreto, develop a project to
catalog the seabed of Galicia. Several weeks of coexistence and
an unexpected illness, the crew begins to show their marked
differences of unstable moods due to "anteparitis". At the same
time, in January 1596, the galleon San Jerónimo headed for
Manila after a failed expedition to the Salomón Islands, discovered
by Álvaro Mendaña in 1567. With the death of Mendaña, his widow
Isabel Barreto captained a reduced crew and without provisions.
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ABR/2022 //// TEATRO
TEATRO LETHES
LETHES

3 dez

SÁB. 10H30

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 5€
Escolas - 3€
DURAÇÃO: 60
M/6
Texto: Therese Collins
Encenação: Paulo Duarte
Cenografia, Adereços e
Figurinos: Andrew Purvin
Interpretação: Nylon Princeso e
um músico // Direção de
Cena: Abel Duarte
Produção: Marta De Baptista
Comunicação: Joana Miranda
Promotor: ACTA
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OS CACHOS
DO MEU CABELO
TEATRO REGIONAL DA SERRA
DO MONTEMURO

Uma menina tem cachos no cabelo que condizem com o seu tom
de pele. Nenhum menino na sua escola tem cachos no cabelo tão
belos como os dela. Sabe que é diferente." - Esta história parte
do lado mais perverso do universo escolar, discriminatório, hostil,
sem filtros como é peculiar nestas gerações. Mas esta menina
transporta consigo histórias, objectos que fazem parte das suas
origens e de que ela tanto se orgulha. Percebe-se que aquele
espaço vai ser pequeno para o tamanho dos seus sonhos e dos
seus conhecimentos.
A girl has curls in her hair that match her skin tone. No children
at her school has curls in his hair as beautiful as hers. She know
it's different." - This story starts from the most perverse side of
the school universe, discriminatory, hostile, without filter as it is
specific to these generations. But this girl carries with her stories,
objects that make part of her origins and that she is so fond
of. You can see that that space will be small for the size of her
dreams and knowledge.

PROGRAMAÇÃO DEZ/2022 // TEATRO LETHES

7 dez

QUA. 21H00

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 10€
<30; >65 - 7.50€
DURAÇÃO: 80’
M/12
Textos: Samuel Beckett, Karl
Valentin e Rafael Campos
Dramaturgia e Direcção: Cristina
Yáñez // Interpretação: Javier
Anós, Daniel Martos y Natalia
Gomara // Desenho, Espaço
Cénico e Adereços: F. Labrador
Iluminação/videocriação: Felipe
García Romero // Espaço SonoroArranjos Musicais: Rubén Larrea
Vestuário: Jesús Sesma
Produção Executiva: Fernando
Vallejo // Promotor: ACTA

EL JARDÍN DE VALENTÍN
TRANVÍA TEATRO - SARAGOÇA
CICLO DE TEATRO ESPANHOL

Dois palhaços encontram-se num lugar indeterminado que, no
entanto, é circunscrito. Para eles a vida parece um recomeço
infinito, uma passagem eterna cujo destino os leva de volta
ao começo. Redobram esforços para descobrir que para além
daquele lugar existem outros mundos. Enfrentam perigos com a
inquietação que a solidão produz. Para eles é vital voltar a esse
princípio seguro, confortável, antes de admitirem o medo que a
liberdade lhes cria. O jardim de Valentin é o lugar perfeito, onde
podem expor as suas fantasias, ilusões e desejos, sabendo que o
fim é apenas o começo.
Two clowns meet in an undetermined but circumscribed place. For
them, life appears as an infinite restart, an eternal passage whose
destiny takes them back to the beginning. They redouble their
efforts to discover that beyond that place there are other worlds.
It is vital for them to return to this safe, comfortable principle
before admitting the fear that freedom creates in them. Valentin's
garden is the perfect place where they can expose their fantasies,
illusions and desires, knowing that the end is just the beginning.
21
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15 dez

QUA. 16H00/21H00

ORQUESTRA GERAÇÃO
PROJECTO COMUNIDADES GERAÇÃO

MÚSICA / MUSIC

BILHETES: 7,50€
DURAÇÃO: 35’
M/6
Intérpretes: Orquestra Geração/
Camarata da Amadora
Direcção: Sandra Martins (apoio
exclusivo da Fundação Share)
Promotor: ACTA

Projecto criado em 2007 seguindo a metodologia do El Sistema
da Venezuela de Dr. José António Abreu, trabalham em 22 escolas
básicas em Lisboa e Coimbra e gerem o projecto Comunidades
Geração em Tondela e Castanheira de Pera. Foi-lhes atribuído
em 2010 o Prémio nacional de professores. Em 2013/14 foram
considerados um dos 50 melhores projectos de intervenção
social na EU. Em 2018 foi–lhes atribuído a medalha de ouro
comemorativa dos 50 anos da Declaração Universal dos Direitos
da Humanidade pelo seu contributo à cidadania.
Project created in 2007 following the methodology of El Sistema
de Venezuela by Dr. José António Abreu, work in 22 primary
schools in Lisbon and Coimbra and manage the Comunidades
Geração project in Tondela and Castanheira de Pera. In 2010, they
were awarded with the National Teachers' Prize. In 2013/14 they
were considered one of the 50 best social intervention projects in
the EU. In 2018, they received the gold medal commemorating
the 50th anniversary of the Universal Declaration of Humanity's
Rights for their contribution to citizenship.
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17 dez

SÁB. 21H00

DANIEL KEMISH
LIVE AT TEATRO LETHES

MÚSICA / MUSIC

BILHETES: 12,50€
DURAÇÃO: 90’
M/6
Voz e Guitarra: Daniel Kemish
e músicos convidados
Promotor: Daniel Kemish

Daniel Kemish regressa ao Teatro Lethes para uma noite
memorável. Kemish é um nome já bem conhecido no panorama
musical tendo atuado em diversos palcos como o Festival F,
Festival Med, NOS Alive e feito centenas de Tours por toda a
Europa e EUA. Neste Natal, vai presentear-nos com um concerto
baseado nos sucessos dos seus álbuns anteriores e ainda incluir
novas canções que irão constar no seu próximo álbum. Esta é
uma noite do ano que não vai querer perder, por isso compre já
os seus bilhetes e faça parte desta noite especial.
Daniel Kemish returns to Lethes Theater for a memorable
night. Kemish is a well-known name in the music scene having
performed on several stages such as Festival F, Festival Med, NOS
Alive and toured hundreds of tours across Europe and the USA.
This Christmas, he will present us with a concert based on the
hits from his previous albums and even include new songs that
will appear on his next album. It's one night of the year you
won't want to miss, so get your tickets now and be a part of this
special night.
23
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DOM. 16H00

CONCERTO DE NATAL
ASSOCIAÇÃO FILARMÓNICA DE FARO

MÚSICA / MUSIC

BILHETES: 5€
<7 - Entrada gratuita
DURAÇÃO: 120’
M/4
COMUNIDADE
Cedência de Sala ACTA
Bilhetes à Venda:
Na AFF (Solar do Capitão Mor
- Horta das Figuras Faro) das
14h30 às 18h30 (dias úteis);
bilheteira do Teatro Lethes 1h30
antes do início do espectáculo
Promotor: Associação
Filarmónica de Faro
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Concerto de Natal em que a Associação Filarmónica de Faro
convida a população a juntar-se à sua festa. O concerto conta
com a actuação da Banda Filarmónica à qual se juntam algumas
das classes coletivas da sua Escola de Música. Transmitindo boa
disposição, os dedicados músicos amadores da AFF, tocarão
alguns temas alusivos à época, espalhando a alegria. A AFF
convida-vos a assistir ao seu Concerto de Natal, uma tradição na
emblemática sala do Teatro Lethes.
Christmas concert in which the Faro Philharmonic Association
invites the population to join in the festivities. The concert will
feature a performance by the Philharmonic Band, which will be
joined by some of the collective classes from its Music School.
Transmitting good mood, the dedicated amateur musicians of the
AFF, will play some songs allusive to the season, while spreading
joy. AFF invites you to attend its Christmas Concert, a tradition in
the emblematic hall of the Teatro Lethes.

"Monet Oblectando" – Instruir, Divertindo

SERVIÇO EDUCATIVO // TEATRO LETHES

14 a 18 dez

QUA. a SEX.
10H00/14H00
SÁB. e DOM.
10H00/16H00

NOVOS VELHOS SONHOS
VATe - SERVIÇO EDUCATIVO DA ACTA

TEATRO / THEATRE

BILHETES: 3€ (crianças)
5€ (adultos)
DURAÇÃO: 30’
M/6
LOTAÇÃO: 25 Pax
LOCAL: Jardim Manuel
Bívar - Faro
Criação e Encenação: Rui Sousa
Manipulação: Luís Manhita e
Raquel Ançã // Construção de
Marionetas: Rui Sousa, Luís
Manhita, Raquel Ançã e Adriana
Pereira // Música: Luís Manhita
Desenho de Luz: Octávio Oliveira
Operação de Luz e Som: Adriana
Pereira // Motorista: Adriana
Pereira // Direcção de Produção:
Luís Vicente // Uma produção VATe
- Serviço Educativo da ACTA
Promotor: ACTA

Era uma vez um velho homem que vivia sozinho. Isto fazia-o
falar sozinho ou com as paredes, após as suas rotinas diárias.
Mas, na verdade tudo isso era apenas vontade de visitar o futuro
e saudades do passado... ou seria... vontade de visitar o passado
e saudades do futuro?
A vida continuava, até aquele momento quando tudo fez sentido.
Terá sido um sonho ou realidade o que o velho homem 'viu'?
Estará na hora de levar a sério todos aqueles sonhos?
Once upon a time there was an old man who lived alone. This
made him talk to himself or to the walls, after his daily routines.
But in fact all this was just a desire to visit the future and miss
the past... or was it... a desire to visit the past and miss the future?
Life went on, until that moment when everything made sense.
Was it a dream or reality what the old man 'saw'? Is it time to
take all those dreams seriously?
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AULAS DE DANÇA
BALLET E CONTEMPORÂNEO

AULAS
QUARTA E SEXTA-FEIRA
17h30
Baby Dance - 2 anos
18h15
Iniciação ao Ballet
3 aos 8 anos

CLASSES
WEDNESDAY AND FRIDAY
17h30
Baby Dance - 2 years
18h15
Initiation to Ballet
3 to 8 years

A Baby-Class é uma aula que engloba dança criativa e introdução
à técnica de dança clássica. Desta forma, as crianças entre os
2 e os 3 anos são convidadas a descobrir o corpo, os sons, o
outro, o tempo e o movimento com os outros. Um espaço onde se
pretende o encontro com a criatividade e o seu envolvimento, de
forma a aprofundar os seus conhecimentos. Pretende-se também
munir a criança com bases de dança clássica e contemporânea,
para que possa, com a idade, desenvolver-se noutras técnicas de
dança. Uma aula em que se aprende a brincar!
A Baby-Class is a class that intakes creative dance and introduction to classical dance technique. In this way, children between 2
and 3 years old are invited to discover the body, sounds, the other,
time and movement with others. A space where one encounters
creativity and its involvement, in order to deepen ones knowledge.
A lesson in which you learn to play!

Professora / Teacher: Elsa Palmeira - tlm: 915 448 488; elsapalmeira@gmail.com
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AULAS DE
EXPRESSÃO DRAMÁTICA
Foto: João Catarino

DRAMA CLASSES

SÁBADOS
14h-16h (6-10 anos)
16h-18h (10-13 anos)
18h-20h (15-25 anos)
DOMINGOS
14h-16h (12-16 anos)
16h-18h (10-14 anos)
18h-20h (15-25 anos)
PREÇO
1x por semana - 25€
SATURDAY
14h-16h (6-10 years)
16h-18h (10-13 years)
18h-20h (15-25 years)
SUNDAY
14h-16h (12-16 years)
16h-18h (10-14 years)
18h-20h (15-25 years)
PRICE
1 class per week - 25€

A Panapaná – Associação Cultural foi fundada em 2015, através
do convite da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, em
2013, para integrar o Serviço Educativo do Teatro Lethes.
Trabalha essencialmente com crianças, adolescentes e jovens
adultos, incentivando e formando-os na área dramática, bem
como sensibilizando-os a fomentar o usufruto dos eventos culturais oferecidos como uma rotina. As aulas são lecionadas pelos
formadores Raquel Ançã e Diego Medeiros.
Panapaná – Associação Cultural was founded in 2015, through
the invitation from ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, in
2013, to integrate the Educational Service of Teatro Lethes.
Panapaná works essentially with children, teenagers and young
adults, encouraging and training them in the dramatic area, as
well as sensitizing them to the routine of the enjoyment of cultural
events. Classes are taught by Raquel Ançã and Diego Medeiros.
Informações / Info › Diego Medeiros: 925 843 250; Raquel Ançã: 963 722 463;
e-mail: panapana.associacao@gmail.com
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CLUBE DE AMIGOS

Lethes Go
O Clube de Amigos – Lethes Go - pretende reconhecer e valorizar a regularidade e fidelidade do nosso público, intensificar a
ligação à comunidade, bem como facilitar e promover a adesão
de novos públicos.
NOVO MEMBRO
Benemérito › mín. 90€
Geral › 40€
RENOVAÇÃO ANUAL*
Geral › 35€
Sénior (+65 anos) › 30€
Jovem (<30 anos) › 25€
*Até um mês após o limite
da validade

OS MEMBROS DO CLUBE DO TEATRO LETHES TÊM DIREITO A:
› Produções da ACTA - A Companhia de Teatro do Algarve:
entrada gratuita e 50% de desconto para os acompanhantes
(máx. 3 acompanhantes).
› Espectáculos acolhidos (da responsabilidade da ACTA):
50% de desconto e 25% de desconto para os acompanhantes
(máx. 3 acompanhantes).
O CARTÃO É PESSOAL E INTRANSMISSÍVEL
Para adquirir o cartão dirija-se à bilheteira do Teatro Lethes.
Aberta de Terça a Sexta Feira, das 14h00 às 18h00.
Mais informações: 289 878 908

The Friends Club - Lethes Go - wishes to recognize, and value
the regularity and fidelity of our audience, to strengthen the
connection towards the community, as well as to facilitate and
promote the adhesion of new publics.
NEW MEMBER
Meritorious › min. 90€
General › 40€
ANNUAL RENEWAL*
General › 35€
Senior (65 years+) › 30€
Youth (<30 years) › 25€
*Up until one month after
the expiry date
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MEMBERS OF THE LETHES THEATER CLUB ARE ENTITLED TO:
› Productions by ACTA - The Algarve Theater Company:
free admis-sion and 50% discount for the accompanying patrons
(maximum 3 accompanying patrons).
› Welcomed shows (under ACTA's welcoming):
50% discount and 25% discount for the accompanying patrons
(maximum 3 accompanying patrons).
THIS CARD IS PERSONAL AND NON-TRANSFERABLE.
To purchase this card, please head to the Theater Lethes box office,
open Tuesday to Friday, from 2:00 p.m. to 6:00 p.m.
For more information please contact: 289 878 908

PROPRIEDADE,
COORDENAÇÃO E EDIÇÃO
PROPERTY, COORDINATION
AND EDITING
ACTA – A Companhia de Teatro
do Algarve
Acta/Teatro Lethes: Rua de
Portugal, 58, 8000-281 Faro,
Portugal

CONTACTOS

CONTACTS
Tel: 289 878 908
Geral: geral@actateatro.org.pt
www.actateatro.org.pt

DIRECÇÃO
DIRECTION
Luís Vicente

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRATION
Ana Anastácio

PRODUÇÃO

PRODUCTION
Márcia Martinho

SERVIÇO EDUCATIVO

EDUCATIONAL SERVICE
Adriana Pereira, Luís Manhita,
Raquel Ançã

SERVIÇO TÉCNICO

TECHNICAL DIRECTOR:
Octávio Oliveira, Diogo Aleixo

DIVULGAÇÃO
E COMUNICAÇÃO

PROMOTION
AND COMUNICATION
Rita Merlin, Sofia Rodrigues

BILHETEIRA

BOX OFFICE
Sofia Rodrigues

CONCEPÇÃO GRÁFICA
GRAPHIC DESIGN
Rita Merlin

TRADUCÕES

TRANSLATIONS
Márcia Martinho

TÉCNICA DE LIMPEZA

Geny Cabrita, Glória
Fernandes, Isabel Cadilha,
Joana Viegas, Lídia Daniel,
Luís Santos, Madalena
Guerreiro, Mafalda Nunes,
Maria Eugénia Taveira, Maria
Gabriela Rodrigues, Maria José
Ramos, Maria Teresa Aleixo,

JURISTA (voluntariado)
JURIST (volunteering)
Gonçalves dos Santos

IMPRESSÃO

PRINTING
Gráfica Comercial
TIRAGEM, DISTRIBUIÇÃO
CIRCULATION, DISTRIBUTION
4.000 exemplares,
distribuição gratuita.
4.000 copies, free distribution.

CLEANING TECHNIQUE
Maria Beatriz Passos

ACOLHIMENTO
(voluntariado)

FRONT OF HOUSE
(volunteering)
Abília Sousa, Ana Maria
Viegas, Ana Xavier, Augusto
Taveira, Beatriz Lopes,
Clarinda Veiga Pires,

A ACTA é entidade programadora do Teatro Lethes. Porém, não pode ser responsabilizada pelos conteúdos dos eventos das
entidades profissionais que integram a programação deste Teatro. São critérios de lógica de programação e qualidade artística,
e não outros, que pautam a nossa orientação neste domínio. Por redobrada ordem de razões, a ACTA não se responsabiliza, nem
pelos conteúdos nem pelas opções e feições artísticas das entidades assinaladas com a indicação “comunidade”. A ACTA apenas
se responsabiliza inteiramente pelos conteúdos e opções artísticas dos eventos que são de sua própria criação. A programação
pode eventualmente ser alterada por razões imponderáveis.
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INFORMAÇÕES ÚTEIS / USEFUL INFORMATION
BILHETEIRA, ACOLHIMENTO: Terça a Sexta Feira › 14h00 - 18h00
Dias de Espectáculo › 14h00 - 18h00 / 20h00 - 21h00
RESERVAS: 289 878 908 / Terça a Sexta Feira › 14h00 - 18h00
Dias de Espectáculo › 14h00 - 18h00
VISITAS GUIADAS: lethes@actateatro.org.pt
BILHETES À VENDA: www.bilheteiraonline.pt, FNAC, CTT e Worten
BOX OFFICE, RECEPTION: Tuesday to Friday › 2.00pm - 6.00pm
Show Days › 2.00pm - 6.00pm / 8.00pm - 9.00pm
BOOKING: 289 878 908 / 2.00pm - 6.00pm) / Show Days › 2.00pm - 6.00pm
TOURS: lethes@actateatro.org.pt
TICKETS: www.bilheteiraonline.pt, FNAC, CTT and Worten

RUA DE PORTUGAL, 58, 8000-281 FARO, PORTUGAL
WWW.TEATROLETHES.COM

