
teatromicaelense.pt

TEATRO 
MICAELENSE
PROGRAMA

MAIO • JULHO
2022



www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020

www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020

www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020

www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020



www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020

www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020

www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020

www.grupobensaude.pt

Distribuição
Energia

Marítima e Logística
Serviços
Turismo

Evoluir em nome do futuro.

Uma história
em nome do futuro, 
que o mar irá continuar
a levar cada vez mais alto. 

Alto Mar 1820-2020

Acesso (à cultura)
O programa do Teatro Micaelense estará, até ao final do ano, muito condicionado 
pela reposição dos espetáculos adiados, durante 2020 e 2021, pela emergência 
pandémica, a qual impactou, sobremaneira, o sector cultural (tanto artistas, como 
instituições).

Um destes exemplos é Stacey Kent, um nome que dispensa apresentações e que 
regressa a Portugal, e aos Açores, para apresentar “Songs from Other Places”, o 
seu novo disco, uma coleção sedutora e eclética de duetos de voz e piano, que 
inclui canções de Paul Simon, António Carlos Jobim, Kurt Weill, Stevie Nicks, entre 
muitos outros.

Manteremos a parceria (em proximidade e cumplicidade) com o Conservatório 
Regional de Ponta Delgada para apresentar, primeiro, a ópera “Dido e Eneias”, do 
compositor Henry Purcell, com encenação e conceção da professora e soprano 
Helena Castro Ferreira. Em seguida, acolhemos o concerto para piano e orquestra 
de Robert Schumann, protagonizado pelo pianista Miguel Perdigão, vencedor da 
primeira edição do Concurso Margarida Magalhães de Sousa, tendo, a seu lado, 
alunos e professores do Conservatório Regional de Ponta Delgada, sob a direção 
do maestro Jan Wierzba, para apresentar o trabalho realizado durante o estágio de 
orquestra que antecede esta apresentação.

O carácter eclético da nossa agenda remete-nos para diversos territórios no domínio 
musical, nomeadamente com a estreia dos FADOalado no palco do Teatro Micaelense, 
prosseguindo com o sucesso obtido, em 2021, no programa Got Talent Portugal, e 
com a apresentação do projeto (inédito) que reúne a Banda Harmonia Mosteirense 
e o humorista micaelense João Nuno Gonçalo.

O cinema será o protagonista de parte substantiva do mês de junho, com a exibição 
(no Dia Mundial da Criança) do documentário “I am Greta”, de Nathan Grossman; a 
quarta edição da Mostra de Cinema Sueco, em parceria com o Consulado da Suécia 
em São Miguel e com o apoio do Swedish Film Institute; e com uma nova parceria 
com a Embaixada do Canadá, em Portugal, para a difusão da nova filmografia daquele 
país, com uma mostra de cinco filmes, repartidos por três dias.

A dança terá lugar de destaque, em julho. Catarina Miranda apresenta “Cabraqimera”, 
um espetáculo inserido na programação do festival Walk&Talk, coproduzido pelo Teatro 
Micaelense e pela rede de programação nacional 5 Sentidos. Quase uma década 
após a sua estreia, será possível assistir à reposição de uma criação de Marco da Silva 
Ferreira e Victor Hugo Pontes para o 37.35Núcleo de Artes Performativas - “A Ilha”.

A terminar, saliento a parceria com a Associação Seniores de São Miguel, na concre-
tização de mais uma edição do Prémio de Artes Visuais Medeiros Cabral, num 
momento em que somos confrontados com a necessidade de firmar compromissos 
futuros na melhoria dos índices de participação cultural e de democratização no 
acesso à cultura (Estudo - Práticas Culturais dos Portugueses, promovido pela 
Fundação Gulbenkian). 

Um trabalho que é de todos!

ALEXANDRE PASCOAL
Diretor de Produção, abril 2022
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Stacey Kent
Songs from Other Places

SÁB 7 MAI, 21H30
MÚSICA • M6
€25 Plateia
€20 Balcão

Mágica é um dos adjetivos mais utilizados para 
descrever uma das mais aclamadas vozes do 
jazz da atualidade, Stacey Kent, cantora norte-
-americana, que, num português irrepreen-
sível, celebra a música de alguns dos seus 
ídolos, interpretando temas de Tom Jobim, 

Vinicius de Moraes, Sérgio Mendes, Roberto 
Menescal e Marcos Valle, entre composições 
originais e alguns temas incontornáveis do 
jazz. A acompanhá-la estarão Jim Tomlinson 
(tenor saxofone, soprano saxofone) e Art 
Hirahara (piano).

Stacey Kent is one of the most acclaimed voices in contemporary jazz. In 
this concert, she celebrates the music of some of her idols, playing songs 
from Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Sergio Mendes, Roberto Menescal 
and Marcos Valle, among original compositions and some jazz classics. 

Accompanying her are Jim Tomlinson (tenor saxofone, soprano saxofone)  
and Art Hirahara (piano).

patrocinador



DIDO E ENEIAS
CONSERVATÓRIO REGIONAL 

DE PONTA DELGADA

SÁB 28 MAI, 21H30
ÓPERA • M6

€10

direção musical Amâncio Cabral · encenação, conceção e legendagem Helena Castro Ferreira  
contínuo Nataliya Silva, Inês Melo e Pedro Raposo · assistência de conceção Vanessa Vieira, 
Cristina Silva · guarda-roupa Maria de Deus Sousa · adereços Leonardo Sousa, Cristina Silva 
intérpretes Carolina Constância, João Fonseca, Carolina Raimundo, Raquel Dutra, Beatriz 

Vasconcelos, Rita Linhares, Teresa Afonso, João Tavares 
Orquestra de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada   

Coro de Câmara do Conservatório Regional de Ponta Delgada



Ponta Delgada’s Conservatorium of Music presents a production of the 
opera Dido and Aeneas, the Baroque masterpiece by the English composer 

Henry Purcell (1659-1695).  The libretto, by English poet Nahum Tate, is 
based on Book IV of Virgil’s The Aeneid.

Dido and Aeneas, obra prima do Barroco seiscentista, 
é considerada uma das mais emblemáticas óperas 
inglesas de todos os tempos. Dido e Eneias nasce no 
seio da tradição das masques inglesas — espectáculos 
de carácter alegórico que incluíam dança e cenários 
exuberantes —, unindo elementos característicos da 
herança inglesa com influências da ópera italiana e da 
música francesa. As datas de composição e estreia da 
ópera são incertas: sabe-se que foi composta até julho 
de 1688 e que foi apresentada por alunas da escola 
feminina de Josias Priest, em Chelsea, Londres, no 
final de 1689. A sua primeira apresentação num teatro 
aconteceu após a morte de Purcell, em 1700, no Lincoln 
Inn’s Field Theatre, em Londres. O libreto, da autoria do 
poeta irlandês Nahum Tate, é livremente baseado num 
episódio do livro IV da Eneida, de Vergílio, relatando 
a breve e trágica história de amor entre a rainha de 
Cartago, Dido, e o príncipe troiano Eneias. Chegado 
a Cartago, depois do saque de Tróia pelos gregos, e 
a caminho do seu destino como fundador de Roma, 
Eneias é recebido friamente pela viúva Dido, que receia 
tornar-se vulnerável. Atormentada pela paixão, Dido, 
aconselhada por sua irmã Belinda a corresponder ao 
troiano, para seu bem e bem do seu reino, acaba por 
ceder ao amor. No entanto, devido a um astuto plano 
de uma poderosa feiticeira e das suas bruxas, Eneias 
é levado a crer que os deuses lhe ordenam que parta. 
O casal separa-se e Dido, sentindo-se abandonada, 
despede-se da vida numa das árias mais famosas do 
repertório operático – When I am laid in Earth, o famoso 
lamento de Dido.
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patrocinador produção



I AM GRETA

QUA 1 JUN, 21H00
FILME • M12

€5
SESSÃO ESCOLAS · QUA 1 JUN (DIA MUNDIAL DA CRIANÇA) 10H30 

ENTRADA GRATUITA, MEDIANTE INSCRIÇÃO PRÉVIA

Nathan Grossman começou a filmar Greta 
Thunberg no início da sua greve escolar, em agosto 
de 2018, antes ainda de serem feitas as primeiras 
reportagens sobre a jovem. Continuou a segui-la 
até setembro de 2019, depois de ela atravessar num 
veleiro o Atlântico para discursar na cimeira do 
clima das Nações Unidas – Um discurso emotivo 

que inspirou e continua a inspirar milhares de 
jovens e adultos no mundo inteiro, que a ela se 
juntaram em greves e discussões sobre o futuro 
do planeta. O filme explora também a luta pessoal 
de Greta para equilibrar a sua adolescência com 
a atenção e o mediatismo de que é alvo.

NOITES DE CINECLUBE

I Am Greta is a 2020 internationally co-produced documentary film directed 
by Nathan Grossman, following climate change activist Greta Thunberg.  

The film is in English, with Portuguese subtitles.

parceria

de Nathan Grossman · Hulu apresenta uma produção BR•F · baseado numa ideia de Peter Modestij 
produzido por Fredrik Heinig, Cecilia Nessen · em associação com WDR/SWR/RBB, SVT, BBC Storyville 

outros dados documentário, SUÉCIA/EUA/ALEMANHA/REINO UNIDO, 2020, 101 min.  
distribuição Mídas Filmes



PRÉMIO DE 
ARTES VISUAIS 

MEDEIROS CABRAL

O Prémio de Artes Visuais Medeiros Cabral 
foi instituído no ano de 2012, pela Associação 
Seniores de São Miguel, cumprindo a temática 
do Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre gerações. Este Prémio desti-
na-se aos alunos do Curso Científico-Humanístico 
de Artes Visuais, e tem por objetivos promover a 
solidariedade entre gerações, desenvolver a capaci-
dade criativa dos alunos e estimular o gosto pela 
competição. Para esta edição, concorreram 88 
trabalhos às categorias de Desenho e Pintura, 
Multimédia e Instalação.

SÁB 4 JUN, 15H30
ENTRADA LIVRE 

Awards ceremony for the Medeiros Cabral Prize for the 
Visual Arts.
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SÁB 4 JUN, 21H30
MÚSICA • M6

€15 Plateia
€12,50 Balcão

FADOalado

O grupo da ilha Terceira, que venceu o 
programa Got Talent Portugal 2021, 
formou-se em 2016, depois de atuar numa 
festa de freguesia, a convite de uns amigos 
dos elementos. Desde então, já atuaram 
em várias ilhas do arquipélago dos Açores, 
Portugal Continental, Canadá e Estados 
Unidos. 
O grupo é composto por 10 elementos, 
5 músicos e 5 vozes: Ricardo Martins 
(bandolim), Gonçalo Fouto (acordeão), 
Diogo Brasil (guitarra clássica), Tânia Gaspar 
(piano), Bernardo Oliveira (percussão), Sara 
Mota (voz), Leandra Mota (voz), Ivânia Pires 
(voz), Lizélia Toste (voz) e Filipa Lima (voz).

FADOalado is an Azorean musical group that won the 
Got Talent Portugal competition in 2021. The group has 
10 members, comprising vocals and instruments, such 

as the mandolin, the accordion, the classical guitar,  
the piano, and drums.

patrocinador





mostra cinema capa
MOSTRA 

DE CINEMA 
CANADIANO

9-11 JUN

O Teatro Micaelense acolhe uma extensão da primeira Mostra 
de Cinema Canadiano, uma iniciativa da Embaixada do Canadá 
em Portugal, com a exibição de cinco filmes distribuídos por 
três dias de sessões. 

parceria

Teatro Micaelense receives an extension of the first Canadian Film Festival, 
an initiative by the Embassy of Canada to Portugal, exhibiting five films, 

over a two-day period.



MOSTRA DE CINEMA CANADIANO

QUI 9 JUN, 21H00
CINEMA • M12

€5

MATTHIAS E 
MAXIME

título original Matthias et Maxime · de Xavier Dolan · com Gabriel D’Almeida 
Freitas, Xavier Dolan, Pier-Luc Funk, Samuel Gauthier · género Drama · ano 2019  

duração 119 min.

Quando uma amiga em comum pede a Matthias 
e Maxime para filmar uma cena de um beijo 
entre ambos, para uma curta-metragem, eles 
aceitam. O que não poderiam prever era que 
esse momento de intimidade tivesse tal efeito 
dentro de si, ou que alterasse tão completa-
mente a forma como se veriam um ao outro...
Estreado no Festival de Cinema de Cannes, 

Matthias e Maxime é um filme dramático, escrito, 
realizado e protagonizado pelo canadiano 
Xavier Dolan. O elenco conta ainda com o 
ator e humorista de origem portuguesa Gabriel 
D’Almeida Freitas, com Pier-Luc Funk, Samuel 
Gauthier, Antoine Pilon, Adib Alkhalidey, Anne 
Dorval, Micheline Bernard, Marilyn Castonguay 
e Catherine Brunet.

Written, directed, and starred by Xavier Dolan, Matthias and Maxime is about two 
friends who consent to kiss for a short film directed by another friend, a kiss that 
will challenge their feelings and turn their lives upside down. The film is French 

spoken, with Portuguese subtitles.



filme 2

canadiano

MOSTRA DE CINEMA CANADIANO

SEX 10 JUN, 17H00
CINEMA • M12

€5

Espírito 
Indomável

No final da década de 1950, em Ontário, o 
indígena nativo canadiano Saul é retirado 
da sua família e enviado para o inter-
nato de uma escola católica. Saul teste-
munha abusos horríveis e não pode falar 
na sua língua nem abraçar a sua herança 
indígena. Mas descobre o hóquei no gelo, 

fica fascinado pelo desporto e aprende 
secretamente a jogar, desenvolvendo uma 
habilidade única e rara de ver o jogo. Mesmo 
assim, os fantasmas do passado continuam 
presentes, ameaçando uma carreira e futuro 
promissores.

título original Indian Horse · de Stephen S. Campanelli · com Forrest Goodluck, Ajuawak 
Kapashesit, Michiel Huisman, Martin Donovan · género Drama · ano 2017 · duração 101 min.

Stripped of his heritage at a residential school, an indigenous student finds 
refuge on the rink when he discovers a passion for hockey. Indian Horse is a 
drama, directed by Stephen S. Campanelli. The film is English spoken, with 

Portuguese subtitles.



filme 3

canadiano

MOSTRA DE CINEMA CANADIANO

Funny Boy
SEX 10 JUN, 21H00

CINEMA • M14
€5

Funny Boy passa-se em Colombo, Sri Lanka, 
em 1972. Arjie é o segundo filho de uma 
família rica e que gosta de brincar aos 
casamentos mais do que de jogar cricket 
com a família. Ele é ajudado pela tia Radha, 

que lhe ensina tudo sobre musicais, mas 
Radha vai para o Canadá para se casar. Com 
o casamento de Radha, a infância de Arjie 
termina e ele vê-se no meio da Guerra Civil 
do Sri Lanka.

título original Funny Boy · de Deepa Mehta · com Ali Kazmi, Agam Darshi, Seema Biswas 
género Drama, Guerra · ano 2020 · duração 109 min.

Funny Boy, by Deepa Mehta, is a coming-of-age story set in Sri Lanka 
during the leadup to the decades-long Sri Lankan Civil War. The film is 

spoken in English, Tamil and Sinhala, with Portuguese subtitles.



MOSTRA DE CINEMA CANADIANO

SÁB 11 JUN, 17H00
CINEMA • M14

€5

HIGIENE SOCIAL

título original Hygiène sociale · de Denis Côté · com Larissa Corriveau, Eve Duranceau, Kathleen Fortin  
género Comédia Dramática · ano 2021 · duração 75 min.

Antonin é charmoso, inteligente e bem-falante. 
Tem tudo o que é preciso para se tornar um 
escritor de sucesso. Apesar disso, apenas usa 
a sua oratória para se livrar dos problemas em 
que constantemente se vê metido. Respeitando 
o distanciamento social, vai interagindo com 

as várias mulheres da sua vida.
Uma comédia escrita e realizada pelo canadiano 
Denis Côté, com Maxim Gaudette, Larissa 
Corriveau, Ève Duranceau, Kathleen Fortin e 
Éléonore Loiselle nos papéis principais.

Antonin is charming, intelligent, well spoken. He has a way with words that 
could have made him a famous writer, but instead mostly serves to get him 
out of trouble. Social Hygiene is a comedy written and directed by Denis 

Côté. The film is French spoken, with Portuguese subtitles.



MOSTRA DE CINEMA CANADIANO

Incendies - A Mulher 
que Canta

SÁB 11 JUN, 21H00
CINEMA • M16

€5

Após a morte prematura da mãe, Jeanne 
e Simon recebem, em testamento, dois 
envelopes distintos dirigidos ao pai, supos-
tamente falecido, e a um irmão que não 
imaginavam sequer existir. Conscientes dos 
segredos que precisam de ser revelados, 
deixam as suas vidas para trás e partem em 
direção à sua terra de origem, no Médio 
Oriente, em busca do pai e do irmão que 
não conhecem, tentando cumprir o último 
desejo da progenitora. E é desta maneira 
improvável, cruzando fronteiras e épocas, 

que eles conhecem o passado e a cultura 
da sua família e encontram as respostas que 
sempre procuraram: quem foi a sua mãe e 
quais os mistérios que circundam a sua vida.
Realizado por Denis Villeneuve, o filme é 
baseado na aclamada peça do escritor e 
ator canadiano de origem libanesa Wajdi 
Mouawad. Depois de estrear no Festival 
de Veneza, Incendies - A Mulher que Canta 
foi um dos nomeados ao Óscar de melhor 
filme estrangeiro na edição de 2011.

título original Incendies · de Denis Villeneuve · com Lubna Azabal, Maxim Gaudette, Mélissa Désormeaux-Poulin  
género Drama, Guerra · ano 2010 · duração 130 min.

Two siblings journey to the Middle East to discover their family history and 
fulfil their mother’s last wishes.  Directed by Denis Villeneuve, Incendies is 
adapted from Wajdi Mouawad’s play of the same name. The film is French 

spoken, with Portuguese subtitles.



mostra cinema capa

Este ano, regressa a Mostra de Cinema Sueco Contemporâneo, 
uma iniciativa do Consulado Honorário da Suécia em São Miguel, 
em parceria com o Teatro Micaelense, que vai já na sua 4ªedição.

MOSTRA DE 
CINEMA SUECO

17-18 JUN

parceria

This year marks the return of the Swedish contemporary film festival,  
an initiative of the Honorary Swedish Consulate in São Miguel,  

in partnership with Teatro Micaelense.



filme 1

sueco

MOSTRA DE CINEMA SUECO

Corre Uje Corre é uma comédia dramática 
autobiográfica, escrita e protagonizada por Uje 
Brandelius, uma estrela da música pop sueca. O 
filme é sobre os caminhos inimagináveis que a 
vida pode tomar quando nos é diagnosticada 

uma doença. É sobre tudo o que temos de fazer 
antes de morrer. É também sobre o que não 
temos de fazer. É sobre o comum, aborrecido e 
cinzento, mas também encantador, quotidiano.

CORRE UJE 
CORRE
SEX 17 JUN, 21H00

CINEMA • M12
€5

título original Spring Uje Spring · realização Henrik Schyffert  
argumento Uje Brandelius · com Uje Brandelius, Therese Hörnqvist, Bixi 

Brandelius, Vega Brandelius · ano 2020 · duração 77 min.

Run Uje Run is an autobiographical drama comedy by Swedish music 
popstar Uje Brandelius. It’s about how life takes turns you couldn’t fantasize 

about when you get a disease diagnosis. About what you must catch up 
with before you die. And what you don’t have to do. And about the very 

ordinary, dreary, gray, but also lovely, everyday. The film is Swedish spoken, 
with Portuguese subtitles.



filme 2

sueco

MOSTRA DE CINEMA SUECO

SÁB 18 JUN, 17H00
CINEMA • M12

€5

O RAPAZ MAIS 
BELO DO MUNDO

Em 1970, o cineasta Luchino Visconti viajou 
pela Europa em busca do rapaz perfeito para 
personificar a beleza absoluta na sua adaptação 
de Morte em Veneza, escrito por Thomas Mann. 
Em Estocolmo, descobriu Björn Andrésen, 
um adolescente tímido de 15 anos, tornando-o 
internacionalmente famoso do dia para a noite 
e levando-o a passar um período curto, mas 

intenso, da sua juventude turbulenta entre o 
Lido de Veneza, Londres, o Festival de Cinema 
de Cannes e o Japão. 
Cinquenta anos após a estreia de Morte em 
Veneza, Björn leva-nos numa viagem extraor-
dinária feita de memórias pessoais, história 
cinematográfica, poeira estelar e tragédia.

título original The Most Beautiful Boy in the World · de Kristina Lindström & Kristian Petri  
género Documentário · ano 2021 · duração 94 min.

Fifty years after the premiere of Death in Venice, Björn Andrésen, the 
former teen star who once personified absolute beauty in Visconti’s 

masterpiece, takes us on a remarkable journey of personal memories, 
cinema history, stardust and tragedy. This film is spoken in several 
languages (English, Swedish, French, Japanese and Italian), with 

Portuguese subtitles.



filme 3

sueco

MOSTRA DE CINEMA SUECO

Tigres
SÁB 18 JUN, 21H00

CINEMA • M14
€5

Com uma perspetiva única sobre o mundo 
do futebol profissional, o realizador Ronnie 
Sandahl conta a história verdadeira de 
Martin Bengtsson, um dos mais promis-
sores talentos futebolísticos que a Suécia 
alguma vez viu. Com 16 anos, o seu maior 
sonho concretiza-se ao ser contratado por 

um prestigiado clube italiano. No entanto, 
a realização desse sonho implica um preço 
elevado em termos de sacrifício, dedicação, 
pressão e, sobretudo, solidão. Martin 
começa a questionar-se sobre se essa é 
realmente a vida que sempre almejou.

título original Tigrar · de Ronnie Sandahl · com Frida Gustavsson, Alfred Enoch, Liv Mjönes, Erik Enge  
ano 2020 · duração 116 min.

With a unique perspective on the world of professional sports, director 
Ronnie Sandahl tells the true story of 16-year-old football prodigy Martin 

Bengtsson. A coming-of-age drama about a young man’s burning obsession 
in a world where everything, and everyone, has a price tag. The film is 

spoken in Swedish, English, and Italian, with Portuguese subtitles.



direção musical Jan Wierzba · piano Miguel Perdigão

Orquestra do Conservatório Regional de Ponta Delgada

parceria

CONCERTO MARGARIDA 
MAGALHÃES DE SOUSA
CONSERVATÓRIO REGIONAL DE PONTA DELGADA

TER 28 JUN, 21H30
MÚSICA • M6

€10

O pianista Miguel Perdigão, vencedor da primeira 
edição do Concurso Margarida Magalhães de 
Sousa, elegeu uma das obras-primas do reper-
tório para piano e orquestra de todos os tempos 
— o concerto de Robert Schumann. A seu lado, 
alunos e professores do Conservatório de Ponta 
Delgada, sob a direção do maestro Jan Wierzba, 
apresentam o trabalho realizado durante um 
estágio de orquestra.
Entre 28 de junho de 2021 e 28 de junho de 
2022, comemorou-se o centenário do nascimento 

da pianista e pedagoga açoriana Margarida 
Magalhães de Sousa (1921-1993). O concurso 
com o seu nome, que teve em 2021 a sua 
primeira edição, oferece ao grande vencedor da 
sua categoria principal a oportunidade de tocar 
com orquestra, no dia do seu aniversário. Será 
também apresentado o disco Margarida Magalhães 
de Sousa – In Memoriam, que reúne preciosos 
registos da pianista açoriana e do seu discípulo 
dileto, António Teves.

The winner of the first edition of the Margarida Magalhães de Sousa 
Contest, pianist Miguel Perdigão, accompanied by students and teachers 

of Ponta Delgada’s Conservatorium of Music, under the direction of 
maestro Jan Wierzba, presents the Robert Schumann’s Piano Concerto, an 

intemporal masterpiece of the piano and orchestra repertoire.



WALK&TALK 2022

SÁB 16 JUL, 21H30
DANÇA • M12

€10

parceria

Cabraqimera

Cabraqimera é uma peça de dança para um 
quarteto em patins, que aborda uma contem-
poraneidade simultaneamente física e tecno-
lógica, onde um sistema de organização 
espacial, baseado em desportos de veloci-
dade, estabelece um conjunto de códigos 

de ocupação, interceções e encontros. A 
dimensão plástica e hipnótica do gesto, é 
evidenciada por um sistema lumínico que 
revela espaços negativos e positivos, proje-
tando o corpo para uma alteridade extrema 
e abrindo o terreno para a ficção.

direção artística Catarina Miranda · performance e cocriação coreográfica Duarte Valadares, Francisca Pinto, 
Lewis Seivwright, Madalena Pereira · desenho de luz Letícia Skrycky · composição sonora Lechuga Zafiro    
design de som José Arantes · figurinos Simão Bolívar · apoio dramatúrgico Cristina Planas Leitão (TMP), 

Jonathan Saldanha · coprodução Materiais Diversos, Soopa, Teatro Municipal do Porto, Walk&Talk, CND Centre 
National De La Danse (Paris/França), ICI-CCN Montpellier — Occitanie 

projeto financiado pela DGARTES/Governo de Portugal e pela Rede Cultural 5 Sentidos

© José Caldeira

Cabraqimera, by Catarina Miranda, is a dance piece for a quartet on skates 
that approaches a simultaneously physical and technological contemporaneity, 

where a system of spatial organization, based on speed sports, establishes 
a set of occupation codes, interceptions, and encounters. The plastic and 

hypnotic dimension of the gesture is highlighted by a luminous system that 
reveals negative and positive spaces, projecting the body towards an extreme 

otherness and opening the terrain for fiction.



a ilha



a ilha

A ILHA

SÁB 23 JUL, 21H30
DANÇA • M12

€12,50

A Ilha não pretende retratar especificamente a Ilha 
de São Miguel — antes, a condição de insulari-
dade própria de um lugar cercado por horizontes, 
onde nos projetamos, mas que, ao mesmo tempo, 
nos confina. Este núcleo criativo procura sair, 
procura criar pontes e partir. Tenta alcançar o que 
está para lá, dividindo-se entre o de onde vêm e 
quem são, e o para onde vão e o que ambicionam. 
Há um processo de transformação, que, mais do 
que individual, é coletivo. E de alguma maneira 
todos partem para depois regressarem.

A Ilha (The Island) is a contemporary dance piece 
created by choreographers Marco da Silva Ferreira and 
Victor Hugo Pontes for the Azorean performance arts 
collective 37.25. The island of the title is not exactly 

São Miguel — instead, the piece intends to depict the 
insularity inherent to a place surrounded by horizons 

where we can project ourselves, but that,  
at the same time, confines us.
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37.25 NÚCLEO DE ARTES 
PERFORMATIVAS

criação Marco da Silva Ferreira e Victor Hugo Pontes  
interpretação 37.25 Núcleo de Artes Perfomativas





João Nuno Gonçalo e a Banda Harmonia 
Mosteirense apresentam Bliconcerto, um 
espetáculo que alia comédia, música e muita 
coprolalia.
Bliconcerto é o primeiro espetáculo de stand 
up comedy a solo do humorista micaelense. O 
artista propõe-se a analisar, de forma crítica 
e rigorosa, os últimos dois anos pandémicos, 
na ótica do utilizador, primeiro como utente 
depois como herói do SNS. Para além disso, 
o comediante compromete-se a abordar 
os principais acontecimentos da atualidade 
açoriana, para mal de alguns e alegrias de 
outros.
Relembra-se que o espetáculo é para maiores 
de 16, mas se forem menores, é capaz de ser 
ainda mais engraçado.

Bliconcerto 
João Nuno Gonçalo

Banda Harmonia Mosteirense
SÁB 30 JUL, 21H30

COMÉDIA • M16
€5 (1 bilhete)

€7,50 (2 bilhetes)

Azorean stand-up comedian João Nuno Gonçalo, 
accompanied by the philharmonic band Harmonia 

Mosteirense, presents his first solo show.  
The show is in Portuguese with no subtitles.



INFORMAÇÕES

BILHETEIRA
——

HORÁRIO
3ª a Sábado - 13h00 às 18h00

Dias de espetáculo - 16h30 às 21h30*
* 30 minutos antes do início de cada 
sessão não se aceitam compras ou 

reservas para nenhum outro espetáculo, 
nem inscrições para o Cartão de 

Espectador Frequente

CONTACTOS
T (+351) 296 308 350    

E bilheteira@teatromicaelense.pt

RESERVAS DE BILHETES
Podem ser realizadas 

presencialmente, por telefone 
ou por email;

Os bilhetes reservados têm de ser 
levantados até 48 horas antes do 

espetáculo;

O Teatro Micaelense reserva-se 
o direito de não aceitar reservas 

para alguns espetáculos, 
previamente determinados.

BILHETEIRA ONLINE
Para aceder, basta registar uma 

conta em http://teatromicaelense.
bol.pt, selecionar o evento 

pretendido, escolher o lugar, pagar 
através de multibanco (compras 
superiores a 15 euros) ou cartão 

de crédito e imprimir ou mostrar o 
bilhete no telemóvel;

Os descontos habituais de Cartão 
Espectador Frequente, Interjovem 
e outros só poderão ser obtidos 

presencialmente na bilheteira 
do Teatro Micaelense;

A compra na BilheteiraOnline 
pressupõe o pagamento de custos 

de operação de 6%, acrescidos
de IVA (taxa em vigor em Portugal 

Continental), sobre o valor
total da compra.

Esta informação não dispensa 
a consulta das Condições Gerais 
do serviço da BOL, disponível 
em http://www.bol.pt/Ajuda/

CondicoesGerais

CARTÃO DE ESPECTADOR 
FREQUENTE 

20% na compra do seu bilhete 
20% na compra de produtos 

de merchandising

OUTROS
Cartão Sata Imagine (por cada €1 
em compras no Teatro Micaelense 

ganha 3 milhas de bónus);

Cartão Interjovem (50% de 
desconto)

ACESSIBILIDADES
Todas as salas têm acesso 
e lugares disponíveis para 

espectadores com mobilidade 
reduzida;

Os bilhetes para os lugares de 
cadeira de rodas beneficiam de 

um desconto de 20%.

OBSERVAÇÕES
É proibido fumar, comer ou 

beber dentro da sala;

Não é permitida a entrada na 
sala enquanto o espetáculo 

está a decorrer, salvo indicação 
dos assistentes. Em caso de atraso 

e impossibilidade de entrada, 
o valor do bilhete não será 

devolvido;

Não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante o espetáculo;

Não é permitido o uso de 
telemóveis ou outros aparelhos 

sonoros dentro da sala 
de espetáculos;

Programas e elencos 
poderão ser alterados por 

motivos imprevistos.

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
——

HORÁRIO
2ª a 6ª feira das 9h00 às 12h30 e 

das 14h00 às 18h00

CONTACTOS
Teatro Micaelense - Centro 

Cultural e de Congressos, SA
Largo de São João 

9500-106 Ponta Delgada
S. Miguel - Açores - Portugal

T (+351) 296 308 340 
E info@teatromicaelense.pt

EQUIPA
Conselho de Administração

Maria José Lemos Duarte 
(Presidente)

Cassilda Alexandra Antunes Lopes 
(Vogal)

Maria João Botelho  
(Vogal não executivo) 

Secretária do Conselho de 
Administração

Conceição Jesus

Serviços Financeiros
Beatriz Dinis, 
Cecília Sousa

Bilheteira
Sandra Matias,
Tânia Andrade

Direção de Produção
Alexandre Pascoal 

Produção/Serviço Educativo
Ana Almeida
Filipe Branco

Centro de Congressos/ 
Eventos/Relações Públicas

Helena do Carmo 
Comunicação

Catarina Medeiros

Fotografia
Fernando Resendes*

Design Gráfico
united by*

Carina Coelho*

Direção Técnica e Som
André Conceição 
(Coordenador)

Encarregada-geral 
de Edifício

Carla Isidoro

Iluminação 
Rui Viveiros

Manutenção Geral
Marco Costa, 
Miguel Massa

Técnicas de Limpeza
Graça Cabral,
Maria Sousa

Portaria
Eduardo Ledo* 

Assistentes de Sala*
Beatriz Botelho, 
Brigitte Cabral, 

Bruno Lima, 
Catarina Maçaroco, 

Cátia Viveiros,
Hugo Jesus, 
Júlia Dinis, 

Leonor Magalhães,
Mariana Maçaroco, 
Natália Azevedo

CINETEATRO MIRAMAR
——

CONTACTOS 
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 18

9600 Rabo de Peixe - 
Ribeira Grande

T (+351) 296 492 183
E miramar@teatromicaelense.pt

EQUIPA

Serviço Administrativo/Produção/
Técnico

Paulo Marcelino
Pedro Medeiros

*prestação de serviços



LOTAÇÃO
———

Plateia 478 · Balcão 241 · Camarotes 20 ·  6
Total 745

AUDITÓRIO

Patrocinadores

agriloja

Apoio à produçãoPrincipal

Fundos escuros

Fundos escuros, com perda de leitura no Pantone 301 60%

Pantone 301C 60% Pantone 301C

HOTELS & LEISURE

Apoio à divulgação

CMYK
69.0.100.0
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