
dezembro



02/dez. 

Todos M3
Projeto Social “Arte para Todos” | 21h30

DANÇA

Este espetáculo é o culminar do projeto social “Arte para Todos”,
ensaiado no espaço de “Todos”, no Cerco do Porto. Teve o apoio da
Escola do Cerco do Porto e da MXM como polos de ensaios.
Pretendemos passar cerca de uma hora em cena com uma mensagem de integração positiva e forte. 
A ligação entre a música e a dança surge na combinação de instrumentos, DJ, danças urbanas e 
contemporânea, assim como ginástica. Três sonhadoras que partilham uma experiência cénica com 
diversas vertentes artísticas, deixando vibrações de energia que proliferam entre diversos intérpretes. 
Sonhos escritos em movimento…

Ficha Técnica/Artística:
Direção Projeto: Max Oliveira | Direção Artística: Roberto Mendes | Interpretação Plástica: Ana Maria
Criação: Isabel Barros/ Max Oliveira | DJ: Godzi | Saxofone: Francisco Reis | Beatboxer: Jorge Loureiro 
(Fresh Mic) | BBoys Kids: MXM Crew | Ginastas: Tiago Martins (Ginástica do Cerco do Porto)
Bboys convidados: Momentum Crew

Entrada: Gratuita - Sujeita a reserva | Duração: 50 min



03 e 04/dez. 

Encontro de Coros M3
Iniciativa do Pelouro da Juventude - CM Barcelos | 21h30

MÚSICA

O P.A. - Projeto Artístico 2021 integra-se na área de educação pela arte e é uma iniciativa do Pelouro 
da Juventude - CM Barcelos, que visa criar, incentivar e proporcionar a realização, a revelação e a 
valorização dos jovens barcelenses em diferentes áreas artísticas. O Encontro de Coros visa estimular 
a participação dos vários coros concelhios através de uma atividade de âmbito cultural, promovendo 
a troca de informação e experiências através da divulgação e apresentação dos seus trabalhos à 
comunidade.

Coros participantes:
03 dez. 2021 | Coro Académico do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e Grupo Shalom
04 dez. 2021 | Coro Juvenil de Perelhal e Coro Lassalista

Entrada: Gratuita - Sujeita a reserva | Duração: 60 min



EM

FAMÍLIA

05/dez. 

A Loja dos
Sonhos de Natal M2
Associação Cultural Cativar | 16h00

Na loja da avó Lita há sonhos para todos os gostos. Agora que se aproxima o Natal, a azáfama é grande. 
São muitos os preparativos para que os clientes saiam dali satisfeitos e felizes. É que a avó distribui 
sonhos mas também histórias e lendas de encantar. Mas há um dia em que o Rabanete entra à socapa 
na loja, cria uma grande confusão, e tudo começa a correr mal. A Avó Lita acha que as pessoas vão 
parar de sonhar. E logo no Natal! Não pode ser! (Espetáculo sobre a história e as lendas do Natal).

Entrada: 3,00€ | < 10 anos 50% de desconto
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem | Duração: 50 min



07/dez. 

Primeira
Dama M6

MÚSICA

Primeira Dama é uma das figuras mais
presentes do nosso panorama musical. 
Com 23 anos, tem o mérito de o seu nome,
com os LPs “Primeira Dama” e “Histórias
por contar”, não se sustentar apenas pela
preponderância que teve na revitalização de 
Lena d’Água em concertos de repertório repartido,
com a banda que agora o acompanha, tanto no estúdio
como no palco com Filipe Sambado, ou ainda na produção do 
último LP de Sreya. Das primeiras histórias de 2016, assentes 
num som escuro, chegou em 2017 à luminosidade e confiança 
de “Primeira Dama”, no qual fez revelar o seu esplendor na es-
crita de canções. O novo álbum “Superstar Desilusão” traz uma
outra faceta: a do indie-rock de Julian Casablancas e o lado 
mais garageiro das Pega Monstro ou dos Veenho, com que
cresceu. Após três intensos anos de trabalho com músicos
tão diferentes entre si - Martim Brito (bateria), António Queiroz 
(baixo), João Raposo (guitarra e sintetizador) e Inês Matos (gui-
tarra) -, “Superstar Desilusão”, de Primeira Dama, surge como 
um disco visceral e exploratório, sempre com um apurado
sentido pop, evidenciando nas canções o crescimento e autorre-
flexão crítica: ri-se de si próprio com o dedo na consciência.

 | 22h00

Entrada: 5,00€ | Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 60 min



EM

FAMÍLIA

10/dez. 

Era uma vez... Natal M6

Um dia monótono como todos os outros, mas com uma pequena exceção... é Dia de Natal.
O senhor Artur, um idoso rabugento que há alguns anos passou a não gostar do Natal, é visitado por 
duas vozes: uma defende a época natalícia, a outra é contra.
Por entre peripécias e desavenças, divertidamente a casmurrice do senhor Artur é vencida. 
Este apercebe-se que o Natal é uma das épocas em que a alegria, o amor e a mensagem mais deverá 
ser cultivada. Neste espetáculo, a brincadeira e a palavra são o ponto chave para nos apercebermos da 
magia e do significado desta época.

Entrada: 2,00€ | < 10 anos 50% de desconto
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 50 min

Birra Produções | 19h00



11/dez. 

A Lenda de S. Nicolau M6

MÚSICA

Pequena peça teatral que apresenta a vida e obra de S. Nicolau de Mira, protetor dos marinhei-
ros, casamenteiro e amigo das criancinhas. Celebrado em Guimarães a 6 de dezembro nas festas 
Nicolinas, através das “Maçãzinhas” (pequenas peças protagonizadas pelos estudantes), que evocam 
o milagre de S. Nicolau ao salvar as filhas do estalajadeiro. A nível mundial, ficou conhecido pelo velho 
simpático e bonacheirão protagonizado por Clement Clark Moore e suas filhas nas cartas ao Pai Natal, 
sendo por isso uma personagem recente na nossa história, assim como alguns elementos representa-
tivos da quadra natalícia. A peça é apresentada com alguns temas musicais, que embelezam e ajudam 
a descrever o espírito de Natal vivido nos dias de hoje.

Entrada: 3,00€ | Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 50 min

Trovas e Cantigas + Via3 | 21h30

TEATRO



12/dez. 

reCoVered 2020 M6

DANÇA

Um passado-presente, cada vez mais passado, até que um dia será apenas uma memória de um tempo 
vivido, por vezes muito sozinhos, outras vezes muito ligados, sobretudo um tempo transformador 
das sociedades contemporâneas. reCoVered 2020 nasce da vontade de entender como poderia a 
obrigatoriedade de nos isolarmos afetar as nossas dinâmicas pessoais e interpessoais. Estando nós, 
pela primeira vez, a viver o mesmo conjunto de restrições, que consequências fraturantes terão 
impactado para sempre as sociedades contemporâneas?  reCoVered2020 é em si uma reação, feita  
na tentativa de dar corpo aos relatos reais de pessoas que, como nós, se viram forçadas ao isolamento. 
É a tentativa de dar liberdade às histórias que se contaram presas, mas que precisam de ser dadas a 
sentir. Nesta segunda edição, a comunidade é envolvida no processo criativo através de testemunhos e 
experimentação de movimento e dança como formas de expressão e de catarse.

Entrada: Gratuita
Duração: 90 min

Noé Associação de Artes Performativas | 16h00



14/dez. 

Benedetta M16

De Paul Verhoeven
Cineclube ZOOM | 21h30

CINEMA

Desde muito nova, Benedetta possui o dom de fazer milagres, 
e quando se muda para um convento em Pescia (Toscana), 
isso tem um enorme impacto na comunidade. Entretanto, 
acolhe Bartolomea, uma jovem que lhe implora abrigo e 
proteção, e as duas tornam-se muito próximas, crescendo 
entre elas um romance ardente… A madre superiora
(Charlotte Rampling) e o enviado do Vaticano
(Lambert Wilson) debatem-se com um dilema.

Entrada: 3,50€ | Sócios Zoom – Gratuita
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 131 min



16/dez. 

Solar Corona
Elektrische Machine M6

MÚSICA

O espetáculo-instalação “Lava” foi criado pelos Solar Corona em conjunto com Sérgio Couto (designer, 
Porto) e protagonizada pela própria banda no seu formato Solar Corona Elektrische Maschine, em 
conjunto com os artistas visuais Bárbara Paixão, Daniel Assunção, Nelson Duarte e Serafim Mendes. 
Os Solar Corona são Nuno Loureiro (sintetizadores/processamento), José Roberto Gomes (baixo), 
Pedro Carvalho (bateria/percussão) e Rodrigo Carvalho (guitarra/sintetizadores). Este espetáculo 
inspira-se no candeeiro de lava e sua dinâmica antagonicamente repetitiva e imprevisível. No 
formato Solar Corona Elektrische Maschine, o grupo barcelense desprende-se da bateria, guitarra e 
amplificadores enquanto ferramentas chave da música rock que caracterizam a banda, para abraçar 
a fundo a improvisação alçada em instrumentos eletrónicos, digitais e analógicos, novas percussões 
e novos métodos de amplificação e processamento das mesmas, e o baixo como fundação de groove, 
explorando essas duas mesmas vertentes: repetição e imprevisibilidade.

Entrada: 5,00€ | Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 60 min

 | 22h00



18/dez. 

A Furgoneta M6
Teatro de Balugas | 21h30

TEATRO

Romão e o irmão decidem reformar o negócio do pai, homem com milhares de quilómetros feitos 
pelas aldeias do Minho. Mas agora o negócio é outro: a furgoneta que vendia tudo e mais alguma coisa 
passa a startup, e a compra de uma simples faca, que dava para estonar batatas e cortar o pescoço 
ao frango, já não é feita da mesma maneira! Confrontados por um modo de vida que está a chegar ao 
fim entre os últimos fregueses e os velhos vendedores ambulantes, os dois irmãos veem-se divididos 
entre o progresso tecnológico e os que ainda resistem nas aldeias à espera da buzina estridente e dois 
dedos de conversa.
À boleia da furgoneta, somos também confrontados com a desertificação e o abandono do mundo 
rural. No retrovisor, já se avistam escavadoras!

Entrada: 3,00€ | Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 60 min



19/dez. 

A Cozinha da Avó
Dos 0 aos 3 anos | Companhia Etcetera Teatro | 10h00 e 11h30

TEATRO
PARA BÉBES

Em “A cozinha d’avó”, viajamos por aquela tarde de domingo onde reina o cheiro do bolo e onde a 
descoberta dos utensílios e a grande variedade de ingredientes na cozinha suscitam em Maria e Joana 
o interesse que dá asas à imaginação e as faz deitar as “mãos à obra” com a ajuda dos bebés. 
Nesta história, viajamos pelas memórias que já criamos e pela rotina que os mais pequenos anseiam 
viver. Contam, claro, com os seus amigos bebés para brincarem e experimentarem divertidas tarefas. 
Este espetáculo caracteriza-se pelo cenário colorido e tridimensional e pela constante descoberta 
das  receitas do tradicional livro da avó que prometem uma boa dose de curiosidade, uma pitada de 
peripécias e uma mão cheia de surpresas.

Entrada: 2,00€ | < 10 anos 50% de desconto
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 35 min



Curtinhas para Todos M6
KIKI, O PASSARINHO, de Julie Rembauville, Nicolas Bianco - Levrin; TESOURO de Alexandre Manzanares, Guillaume Cosenza, 

Philipp Merten, Silvan Moutte-Roulet; GUARDA-CHUVAS de José Prats, Álvaro Robles; VANILLE de Guillaume Lorin.

Programação que parte dos filmes premiados na mais recente edição do Curtas Vila do Conde e 
pretende mostrar a crianças e famílias que, tal como a nossa imaginação, também o cinema de 
animação não tem limites. Preparem-se para conhecer novos mundos com muita animação, diversão 
e aventuras.
Duração: 54 min

21/dez. | 14h30 e 21h30

CINEMA

Novas Curtas Portuguesas M12
THE SHIFT, de Laura Carreira; O TEU NOME É, de Paulo Patrício; SORTES, de Mónica Martins Nunes.

O programa “Novas Curtas Portuguesas” é uma oportunidade para conhecer autores nacionais e as 
histórias que têm para nos contar.
Ao longo dos últimos anos, a curta-metragem portuguesa tem visto reconhecida a sua qualidade em 
festivais de cinema de todo o mundo. Uma seleção de obras Made in Portugal, que percorre todos os 
géneros cinematográficos, e promete não deixar ninguém indiferente.
Duração: 72 min

Entrada: Gratuita



29/dez. 

Histórias
Essenciais M10
Um espetáculo de Ilusionismo por Gonçalo Gil | 19h00

MAGIA

Gonçalo Gil apresenta uma fusão de ilusionismo e storytelling, levando 
os participantes numa viagem que acontece em simultâneo no mundo 
real e no da ilusão. Partindo de histórias de família e das suas perso-
nagens, Gonçalo Gil reúne um conjunto de experiências interativas 
e imersivas, nas quais cada um é convidado a ser uma peça de um 
puzzle maior. Com uma sensibilidade simples e despojada, Gonçalo 
Gil propõe-nos refletir sobre o quotidiano e a vida, enquanto nos vai 
demonstrando que o Mundo está repleto de magia. 

Entrada: 2,00€
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 75 min



PLANTA SALA PRINCIPAL

BILHETEIRA
Os bilhetes para os espetáculos podem ser

adquiridos no Theatro Gil Vicente, em
gilvicente.bol.pt e em todos os espaços

culturais parceiros do Quadrilátero.

DESCONTOS
50% - Cartão Quadrilátero

50% - Cartão Barcelos Jovem
50% - Menores de 10 anos

HORÁRIO DA BILHETEIRA
Terça a sexta: 10h00 às 18h00

Em dias de espetáculo: abre duas
 horas antes do início da sessão.

RESERVAS
Os bilhetes devem ser levantados até 2 dias úteis, 

após a reserva, e 1 dia útil antes do espetáculo, 
até um máximo de 3 bilhetes por pessoa.

As reservas podem ser efetuadas na bilheteira, 
pelo telefone ou por e-mail.

TICKET OFFICE
The tickets for our shows can be purchased
at our ticket office by Theatro Gil Vicente, 
gilvicente.bol.pt and at all cultural
venues in the Quadrilátero.

DISCOUNTS
50% - Cartão Quadrilátero
50% - Cartão Barcelos Jovem
50% - Under 10 years

OPENING HOURS
Tuesday to Friday: 10h00 am to 6h00 pm
On show days: opens two hours
before the beginning of the session. 

RESERVAS
Tickets must be lifted up to 2 weekday after booking 
and 1 weekday day prior to the show, 
up to a maximum of 3 tickets per person.
Reservations can be made directly at the Ticket 
Office, by telephone or by e-mail.

ENDEREÇOS E CONTACTOS | ADDRESS AND CONTACTS
Largo Dr. Martins Lima 1, 4750-318 Barcelos

Info e reservas: (+351) 253 809 694 . E-mail: tgv@cm-barcelos.pt . Site: www.cm-barcelos.pt

Se aceitar receber a programação do Theatro Gil Vicente por correio eletrónico, envie-nos uma mensagem, 
dando o seu consentimento expresso, com o nome e respetivo endereço para tgv@cm-barcelos.pt.

If you wish recieve Theatro Gil Vicente information by email, send us a message, with your 
express consent, with your name and email address to tgv@cm-barcelos.pt.

1.ª PLATEIA
A | B | C | D | E | F | G | H | I

2.ª PLATEIA
J | K | L 

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 KK 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 JJ 1617

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 LL 1617

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 AA

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 BB 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 CC 1617

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 DD 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 FF 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 HH 16

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 EE 1617

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 GG 1617

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 II 1314

PALCO

1.ª PLATEIA
 I | MC1 E MC2 | PMR



Siga-nos em 
@TheatroGilVicente


