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16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 27, 31 JANEIRO E 1 FEVEREIRO 

10h00 e 14h00 | Escolas
PÚBLICO-ALVO: Alunos 1º CEB
DURAÇÃO: 90 minutos 
LOTAÇÃO: 1 Turma

OFICINA DE PENSAMENTO FILOSÓFICO

AS PERGUNTAS DA MENINA DO Ó 

A Menina do Ó tem um grande novelo na cabeça. 
Anda à procura da primeira pergunta de todos os tempos e perde-se, 
quase todos os dias, nos seus pensamentos, como se fossem mapas ou 
constelações que nos deixam mais perto do sentido.
Esta é uma oficina de brincar ao pensar, sem ideias feitas ou respostas 
prontas, para pessoas cheias de porquês.
Podemos ter uma primeira pergunta nova todos os dias? 

Criação: Adriana Campos 
e Ana Lúcia Figueiredo 

Interpretação:  Adriana Campos
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FEVEREIRO

28 JANEIRO 

sábado, 21h30 | Auditório Maria José Cunha, FLL 
PÚBLICO-ALVO: Maiores de 12 anos
DURAÇÃO: 97 minutos

CINEMA

CASA DE REPOUSO

“Casa de Repouso” (2022) apresenta-nos uma rara história de amizade 
entre Milann, um jovem criminoso obrigado a cumprir trabalho comunitário 
num lar de idosos, e um grupo de reformados que não está preparado 
para acolher este novo membro. 

Realização: Thomas Gilou

Argumento:  Kev Adams e 
Romain Lévy (ideia original), 
Catherine Diament (argumento)

Elenco: Kev Adams; 
Gérard Depardieu; Daniel Prévost

Género: Comédia

País: França, Suíça

Língua: Francês
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25 FEVEREIRO 

sábado, 10h00-13h00 e 14h30-17h30 | Auditório Maria José Cunha, FLL
PÚBLICO-ALVO:  +18 anos
DURAÇÃO: 6 horas
LOTAÇÃO: 20 Pessoas

WORKSHOP DE BANDA DESENHADA

UMA MEMÓRIA NUMA PÁGINA 

Neste workshop, os participantes irão criar uma página de banda 
desenhada com base numa memória. Pretende-se que cada um explore a 
sua própria ideia e construa uma narrativa, desenvolvendo-a através de 
técnicas e ferramentas apresentadas. 
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Criação e Orientação: 
Margarida Madeira

24 FEVEREIRO 

sexta-feira, 21h30 | Auditório Maria José Cunha, FLL
PÚBLICO-ALVO: Todos os públicos
DURAÇÃO: 75 minutos

APRESENTAÇÃO DE LIVRO

7 SENHORAS

Cresci a olhar para as Barbies e a querer ser como elas, depois ficava 
colada à televisão e imitava as pivots do telejornal ou da meteorologia 
e ainda houve um tempo em que enchia as paredes do meu quarto com 
posters de girlbands. Guardo-as na memória mas não foram elas que me 
fizeram pensar. 
O projeto 7 Senhoras conta a história de sete mulheres mais ou menos 
improváveis que povoaram a minha infância e, por isso, influenciaram a 
minha vida.

Margarida Madeira nasceu em Canas de Senhorim em 1987. Nos últimos 
anos tem desenvolvido um processo de construção da identidade como 
ilustradora e realizadora de cinema de animação. Os seus interesses de 
criação têm questionado o papel social das mulheres, nomeadamente as 
que se encontram em circunstâncias de alguma fragilidade. Os filmes “Os 
Prisioneiros” e “Ensaio sobre a Morte” são disso exemplo.  Contar histórias é 
o que tem feito. Para saber mais: www.margaridamadeira.com
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11 MARÇO 

sábado, 21h30 | Auditório Maria José Cunha, FLL
PÚBLICO-ALVO: Maiores de 16 anos
DURAÇÃO: 60 minutos

CONCERTO

COLETÂNEA ESTEFÂNIA

“Coletânea Estefânia” é uma nova coleção de canções, sucedendo a 
“Reportório Osório”, criação d’Orfeu que marcou a última década. Eis a 
sequela!
No novo espetáculo, à dupla Luís Fernandes e Sónia Sobral junta-se agora 
a cantatriz Patrícia Lestre, encarnando as personagens femininas antes 
somente intuídas.
As histórias sentimentais dos homens têm agora contraditório. “Coletânea 
Estefânia” é um confronto épico. O palco como arena doméstica. Novas 
canções de amores e humores.
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oletânea Estefânia

Voz e ukulele: Patrícia Lestre

Voz: Luís Fernandes

Acordeão: Sónia Sobral

Músicas: Luís Cardoso

Letras: Luís Miguel Fernandes

MARÇO
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ABRIL

Direção Artística: Filipa Mesquita, Márcia Leite 

Texto: Frank Tashlin “The Bear That Wasn’t” 

Tradução: Miguel Gouveia

Encenação: Filipa Mesquita

Interpretação: Márcia Leite

Composição Musical:
Ricardo Augusto

25 MARÇO 

sábado, 21h30 | Auditório Maria José Cunha, FLL
PÚBLICO-ALVO: Maiores de 3 anos
DURAÇÃO: 50 minutos

TEATRO DE OBJETOS

O URSO QUE NÃO ERA 

“O URSO que NÃO ERA” é a história de um urso que vivia numa floresta.
“Quando os gansos migram para sul e as folhas das árvores ficam amarelas, 
vermelhas ou castanhas e começam a cair, o Urso procura um lugar para 
dormir, dormir o seu sono de inverno, hibernar até à primavera...” normal 
e de acordo com a sua natureza. Mas, enquanto dorme, tudo vai mudar... e 
quando acordar na primavera, espera-lhe uma grande surpresa...
Uma analogia brilhante à época, mas muito atual tanto pela crítica à 
perda de identidade, como também, e intrinsecamente, pela abordagem 
ao capitalismo, a indiferença e a diferença, as rotinas, a poluição e 
destruição da natureza.
Este apelo à reflexão de uma forma tão cómica é soberbo. Quem somos? 
Ursos? Homens tontos? Ou o quê?
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Direção Artística e Criação Musical 
e Sonora: Fernando Mota

Criação Visual: Alexandre Delmar, 
José Sérgio, Manuela Marques, Mário 
Rainha Campos, Mário Melo Costa, 
Paula Lourenço, Susana Paiva

Coordenação e Produção:
Violeta Mandillo

Colaboração Sonora:
José Grossinho

Coprodução: A Caravana Passa, 
Arquipélago Centro de Artes 
Contemporâneas, CM Almada, CM 
Fundão, CM Seixal, CM Setúbal, 
Fundação Lapa do Lobo e Teatro Viriato

Apoio
República Portuguesa - Cultura / 
DGARTES – Direção-Geral das Artes

1 A 29 ABRIL  [1 ABR - INAUGURAÇÃO] 

INSTALAÇÃO

DO PRINCÍPIO DO MUNDO

Cada instalação é o resultado de uma residência artística, desenvolvida por 
Fernando Mota e um fotógrafo num espaço natural, a partir dos elementos e matérias 
que aí encontraram, na qual procuraram olhar para cada matéria com espanto, como 
se o local pertencesse a um planeta desconhecido. A partir da realidade chegar ao 
fantástico. A coleção de peças sonoras e imagens que os dois artistas criaram em 
diálogo foram também inspiradas pela teoria da Harmonia das Esferas de Pitágoras, 
que nos diz que tudo no Universo vibra a uma dada frequência, que toda a matéria 

 

 

 

1 A 29 ABRIL 

PROJETO DE MÚSICA E ARTES VISUAIS 

DO PRINCÍPIO DO MUNDO 

“do Princípio do Mundo” é um projeto de colaboração entre Fernando 
Mota e sete fotógrafos, desenvolvido em sete residências artísticas em 
diferentes regiões de Portugal. No caso da Lapa do Lobo, a residência 
artística aconteceu em agosto/setembro de 2022, com a fotógrafa 
Manuela Marques. Este projeto cruza a pesquisa sonora e musical com 
as artes visuais, resultando numa instalação audiovisual, num concerto e 
num passeio sonoro em cada um dos locais, bem como uma edição digital 
agregando todas as criações.
As instalações audiovisuais consistirão no diálogo entre as imagens e as 
peças sonoras desenvolvidas a partir dos mesmos elementos naturais de 
cada local. Em ambas as disciplinas, mais do que uma representação 
realista do lugar procurar-se-á uma construção do fantástico a partir do 
conhecido. Uma transcendência do material.
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1 ABRIL 

CONCERTO

DO PRINCÍPIO DO MUNDO

O Concerto do Princípio do Mundo junta instrumentos musicais experimentais criados 
a partir de árvores, rochas e outros materiais naturais a um conjunto de pesquisas 
e técnicas desenvolvidas durante as residências deste projeto, que procuram gerar 
música e expressão sonora, através da manipulação da água, da terra, do vento e de 
vários elementos e matérias da natureza. Cada vez mais há um carácter espiritual e 
ritualista no trabalho de Fernando Mota, utilizando os instrumentos e objetos sonoros 
que constrói enquanto ferramentas para criar espaços de evocação e transcendência. 
Da cura à elevação.

17 A 21 E 26 A 28 ABRIL [ESCOLAS 2ºCEB]
1 ABRIL [TODOS OS PÚBLICOS] 

PASSEIO SONORO

DO PRINCÍPIO DO MUNDO

Um passeio sonoro é uma caminhada focada em ouvir o meio ambiente. O termo foi 
usado pela primeira vez pelo compositor R. Murray Schafer, nos anos 70. A forma 
como Fernando Mota concebe esta atividade, muito inspirada por todo o pensamento 
de John Cage acerca da nossa perceção do som, é orientada para a fruição dos sons 
independentemente da sua origem, como se pertencessem a uma composição musical, 
gerada pelo caminho traçado. O percurso é a partitura.
* Integrado no ELOS: Festival Literário de Nelas
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3,4,5 E 6 ABRIL 

14h30–17h30 | Auditório Maria José Cunha, FLL
PÚBLICO-ALVO:  Crianças e Jovens 6-15 anos
DURAÇÃO: 12 horas
LOTAÇÃO: 16 Participantes

OFICINA DE ARQUITETURA, CONSTRUÇÃO 
E ILUSTRAÇÃO TRIDIMENSIONAL  

DOMO PLANETÁRIO 
[Oficina adiada de dezembro de 2022]

A partir do álbum ilustrado “Big Bang Boom! – Da criação do Universo à 
Origem da Vida”, de Margarida Botelho, a autora desafia um grupo de 
crianças e jovens para uma residência artística com o objetivo de criar e 
construir um Domo Planetário. Iremos planificar a estrutura física do espaço, 
geometrizá-lo em pentágonos e hexágonos (sessenta triângulos), e, a partir 
de uma maquete, construir o Domo à escala humana. Criado o espaço-
cenário, vamos materializar cometas, estrelas, nebulosas, asteroides, 
planetas e representar movimento. Vamos ilustrar ações espaciais: criação 
do sistema solar, órbitas, morte e nascimento de estrelas, transformação e 
expansão da matéria cósmica. No final da semana, vamos preparar uma 
sessão especial no planetário e convidar o público a entrar e assistir à 
Criação do Universo 2022.
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Criação e Orientação: 
Margarida Botelho

Apresentação Pública Final:
6 abr/18h00 

15 ABRIL

sábado, 21h30 | Associação Desportiva e Cultural Lapense (ADCL) 
PÚBLICO-ALVO: Todos os públicos
DURAÇÃO: 60 minutos

CONCERTO DE PÁSCOA

SOCIEDADE FILARMÓNICA DE CABANAS DE VIRIATO

Retomando os concertos no Salão da ADCL, lugar com história e tradição 
de encontros culturais e musicais, a FLL vem trazer a cada ano dois 
concertos com as Bandas Filarmónicas apoiadas. 
Um concerto por altura da Páscoa e um segundo na época de Natal.
Iniciamos com a Sociedade Filarmónica de Cabanas de Viriato, que 
conta com 150 anos de existência sendo uma das Bandas que mais tem 
contribuído para o desenvolvimento cultural e musical de muitos jovens 
da Região. 
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22 A 29 ABRIL

Vários locais do Concelho de Nelas
PÚBLICO-ALVO: Toda a Comunidade

FESTIVAL LITERÁRIO DE NELAS

ELOS

É a 7ª Edição do Elos – Festival Literário de Nelas, organizado pela Rede 
de Bibliotecas de Nelas, privilegiando o trabalho conjunto à volta do 
livro e da leitura, em prol da comunidade. O programa segue a linha 
das edições anteriores, com oficinas, encontros de autor, teatro, música, 
exposições, cinema e feiras do livro. O tema central da edição de 2023 
é “A Paisagem das palavras”, onde se destacam as diferentes leituras de 
um livro, interligando o livro com a palavra escrita, o som e a imagem.  
Pode seguir a programação do ELOS através dos diferentes canais de 
divulgação das entidades envolvidas.
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Organização:
Rede de Bibliotecas de Nelas

Parceiros: Fundação Lapa do 
Lobo, Agrupamentos de Escolas 
de Canas de Senhorim e de 
Nelas, Município de Nelas.

29 ABRIL

sábado, 21h30 | Auditório Maria José Cunha, FLL
PÚBLICO-ALVO: Maiores de 12 anos
DURAÇÃO: 60 minutos

CONCERTO

RUÍDO VÁRIO: CANÇÕES COM PESSOA 
com Ana Deus e Luca Argel

A convite da Casa Fernando Pessoa, Luca Argel e Ana Deus concebem e 
montam, pela primeira vez, o espetáculo Ruído Vário, em 2017. Desta 
parceria surgem 15 canções inéditas, escritas quase todas, sobre textos 
do Fernando Pessoa ortónimo, que logo ganharam edição em formato 
audiolivro (A Boca, 2018).

* Integrado no ELOS: Festival Literário de Nelas
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