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Maria Luís, 8 anos de idade, residente em Barcelos, aluna do 3°ano 
e autodidata na pintura. É uma menina com sede de aprendizagem e 
que, desde pequena, mostrou uma grande sensibilidade nas variadas 
vertentes da arte.
Numa altura difícil, usou a sua imaginação para pintar telas e tornar a 
vida mais alegre. Há um espaço mágico em que a arte se mistura com 
os risos da infância e onde as cores revelam a sua verdadeira essência… 
É nesse espaço que vive a Maria, uma menina doce, alegre e muito feliz!

Horário: terça a sexta: 10h00 às 18h00. 
Em dias de espetáculo: abre duas horas antes do início da sessão.

Entrada: Gratuita
Público: Todas as idades

EXPOSIÇÃO



05/fev. (sáb)

No Escuro M3
Plataforma285 | 11h00

A viagem arranca com muitas perguntas: onde mora o escuro? 
Onde está quando não o estou a ver? Será que pode falar con-
nosco? Quantos monstros cabem numa sala escura? Estrelas, 
vórtices, buracos negros - toda a ajuda é necessária nesta 
exploração ao centro do desconhecido. Um espetáculo que nasce 
de uma investigação junto de crianças para descobrir a resposta 
a todas estas (e a tantas outras) perguntas. Em palco, sempre 
com a luz ligada, sondam-se medos, averiguam-se respostas e 
analisam-se resultados, numa jornada hiper galática à ciberdi-
mensão no microespaço.

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

Bruno José SilvaC

EM

FAMÍLIA



 | 22h00

12/fev. (sáb)

PZ M6

MÚSICA

PZ é Paulo Zé Pimenta. Começou a fazer música no seu quarto com um computador, um sampler e um 
ou dois sintetizadores quando tinha 16 anos. Já editou seis discos de originais e é dono de algumas 
canções viciantes como “Cara de Chewbacca”, “Croquetes” ou “Neura”.
Em 2021, o artista portuense editou “Selfie-Destruction”, em que PZ continua a trilhar o seu caminho 
pijamístico dentro da sua particular estética “do it yourself”. O disco produzido em confinamento 
segue a veia eletrónica que percorre a carreira de PZ, em que o artista expõe as suas dúvidas, destrói 
as suas neuroses e usa o humor perante a trágica condição humana. Tudo serve para transformar 
fragmentos da memória em peças musicais, mesmo as memórias recentes de uma pandemia que 
continua a assolar o Mundo.
Por estas e por outras é que se diz: Com PZ, quem ganha é você.

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

08/fev. (ter)

O Rei
dos Cowboys M6

De Buster Keaton
Cineclube ZOOM | 21h30

CINEMA

Um jovem da cidade que parte para o “Wild West” e arranja trabalho num rancho onde conquista 
a mão da filha do proprietário depois de muitas aventuras, que incluem um transporte de gado por 
comboio, o assalto por rivais e a invasão da vila pelo gado.

Entrada: 3,50€ | Sócios Zoom - Gratuita
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 80 min





20/fev. (dom)

A Quinta
Dos 0 aos 3 anos | ETCetera Teatro | 1ª sessão - 10h00 | 2ª sessão - 11h30

Num mundo cada vez mais modernizado e citadino, o espetáculo “A Quinta” fará com que os bebés 
despertem para um mundo desconhecido, devido à sua idade. Neste espetáculo, os bebés têm a 
oportunidade de passar por experiências como as diferentes texturas dos animais, de os alimentar, de 
colher fruta, de mexer na terra ou de plantar. Os estímulos são variados e, como cada grupo é dife-
rente, todos os espetáculos são diferentes, tornando-os únicos e especiais. A viagem começa quando 
Maria, que vive numa quinta, recebe a sua grande amiga da cidade, Joana. As peripécias são muitas e 
a viagem que a Joana desconhece acabará por se tornar inesquecível.

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

TEATRO PARA 

BEBÉS

22/fev. (ter)

A Primeira
Vaca da América M12

De Kelly Reichardt
Cineclube ZOOM | 21h30

CINEMA

Oregon (EUA), início do século XIX. Cookie é contratado como cozinheiro por um grupo de caçadores. 
Com o tempo, torna-se amigo de King-Lu, um rapaz chinês que, tal como ele, cresceu na pobreza sem 
nunca perder a esperança numa vida melhor. Certo dia, os dois têm uma ideia de negócio que pode 
mudar as suas vidas: vender biscoitos. A sociedade torna-se um grande sucesso, com as vendas a 
aumentar de dia para dia. Mas o risco é elevado, pois implica ir todas as noites roubar o leite da única 
vaca que ali existe e que, por acaso, é propriedade de um homem rude e pouco dado à generosidade.

Entrada: 3,50€ | Sócios Zoom - Gratuita
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 122 min



27/fev. (dom)

O Circo num Baú M3
Trupilariante Companhia de Teatro e Circo |  16h00

Era uma vez uma menina que um dia, quando abriu a porta ao 
carteiro, tinha uma grande encomenda para si. Um caixote 
embrulhado em papel castanho com uma carta que tinha 
escrito o seu nome - Ferdinanda Perquito. Ficou muito curiosa, 
mas antes de ir abrir o caixote foi ver quem lhe teria enviado tal 
surpresa. Abriu a carta e esta dizia “ Querida e única sobrinha, 
deixo aqui o meu bem mais precioso, espero que tomes muito 
bem conta dele e que vivas grandes aventuras!” Mais curiosa 
e entusiasmada ficou! Foi abrir o caixote e qual não é o seu 
espanto quando, ao rasgar o papel pardo, vê um baú todo catita 
pintado de azul com estrelas brilhantes a alindar e...melhor 
ainda...escrito no baú estava “MiniCircos”. O que será que vai 
acontecer quando Ferdinanda Perquito abrir o misterioso baú? 
Descubram nesta grande/pequena aventura pelo maravilhoso 
mundo do Circo num baú.

Entrada: 2,00€ | <10 anos 50% de desconto
Desconto Cartão Quadrilátero e Cartão Barcelos Jovem
Duração: 45 min

26/fev. (sáb) 

Histórias
Essenciais M10
Um espetáculo de Ilusionismo por Gonçalo Gil | 21h30

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

EM

FAMÍLIA



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

MÚSICA

O ‘Cavalheiro’ é Tiago Ferreira. Nascido no Porto, criado em Santo Tirso e exilado em Braga. Edita o 
seu primeiro EP homónimo em 2009 e, desde então, tem editado trabalhos com avidez: “Primeiro” (LP, 
2010), “Farsas” (EP, 2011), “Ritmo Cruzeiro” (EP, 2012), “Trégua” (EP, 2013), “Mar Morto” (LP, 2015), 
“Falsa Fé” (LP, 2018) e, por último, “Ninguém Me Avisou” (2019), single com a participação de Xana, 
vocalista dos Rádio Macau. Em Barcelos, vai apresentar o novo álbum - “Ilha Digital”.
O novo trabalho surge no final de mais de um ano de digressão do disco “Falsa Fé” e de um interregno 
forçado pelo estado do mundo. Trata-se, claramente, de uma nova inflexão no percurso musical de ‘Ca-
valheiro’. O processo criativo e de produção, este último dividido entre Tiago Ferreira e Vítor Barros, foi 
ainda mais lento do que nas edições anteriores, permitindo assim a criação de um conjunto de canções 
integralmente compostas ao piano ou em sintetizadores.

Entrada: 3,00€ | Desconto Cartão Barcelos Jovem
Duração: 60 min | Local: Museu de Olaria

25/fev. (sex)

Cavalheiro M6
 | 22H00
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