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ESPAÇO VINHO:
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SEXTA 05 JUL »

DOCUMENTÁRIO
21h45 « ESPAÇO NORA

BAAL17
“20 NNN”

A Baal17 – Companhia de Teatro comemora 20 edições de Noites Na Nora e “tenta” mostrar em
registo vídeo os espetáculos, as pessoas, as renovações de espaço ano após ano, a festa, a cultura.
Dizemos “tenta” porque as emoções criadas a cada momento único dificilmente conseguiram ser
captadas pelas câmaras. É por isso também que o esperamos lá para se ver, rever, relembrar e quicá
emocionar-se connosco. E de futuro? O que vai acontecer a um evento cultural que não é um festival
de verão? Será sempre um evento onde “a cultura é como uma festa”. Quanto ao resto, prepare-se
para descobrir. 20 NNN - estamos crescidos, mas essencialmente com a vitalidade própria da idade.
Realização e edição vídeo_ Marco Ferreira com Mairea Segui Buenaventura e Sebastián Reyne/Locas Locas Producciones
Duração_ 60' I Classificação_ Todas as idades
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SEXTA 05 JUL »

TEATRO
22H30 « ESPAÇO NORA

OFICINA DE TEATRO
DE SERPA

“A visita da velha senhora”, de Friedrich Dürrenmatt

Esta é a quinta produção teatral da Oficina de Teatro de Serpa e a sua primeira incursão a um dos grandes
clássicos da dramaturgia. Uma pequena obra-prima do pessimismo e clássico dos tempos modernos.
A peça tem um enredo simples: uma milionária oferece um bilhão aos cidadãos da sua decadente
cidade natal para que matem o homem que a abandonou na juventude. A intenção é anunciada publicamente:
em vez de contratar alguém para matar o seu antigo amante, a mulher faz a proposta a toda a cidade.
A vingança abarca aquela sociedade como um todo e faz com que ela suje as mãos em vez da protagonista.
O que é o Poder? E a manipulação? Cinismo, absurdo, virulência que nos persegue desde meados do
século passado.
Encenação e dramaturgia_ Filipe Seixas I Assistência de encenação_ Bárbara Soares I Interpretação_ Ana Paula Cardoso,
Anabela Dias, Ana Maria Romão, André Espada, Bárbara Faustino, Carlos Amarelinho, Carlos Cascalheira, Conceição
Serpa Soares, Fátima Mestre, Filipa Figueiredo, Filomena Mourinho, Francisco Moquenco, Francisco Mira, Joana
Penado, José Manuel Laranjeira, José Reis, Leonor Basílio, Manuel Cavaco, Manuel Lobo, Paula Soares, Pedro Grilo,
Rafael Costa, Susana Romão, Teresa Marujo e Teresa Pizarro | Produção_ Baal17
Duração_ 60' I Classificação_ M/12 anos
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SÁBADO 06 JUL »

MÚSICA
22h30 « ESPAÇO NORA

MIRANDA
Depois de 15 anos a dar voz aos O’QUESTRADA, Marta Miranda prepara o primeiro disco a solo. Um
tributo a Lisboa que junta viola de fado e viola eléctrica, com edição marcada para o fim de 2019.
Acompanhada por Simone Carugatti e Luís Guimarães, Miranda faz o 1.º ensaio ao vivo do seu álbum
a solo na 20.ª Noites Na Nora, um palco que “muito a encanta” e que já pisou por duas vezes com os
O’QUESTRADA. Um concerto simples, intimista, marcado pelo encontro de duas guitarras e da voz e
presença em palco únicas de Miranda.
Duração_ 60' I Classificação_ Todas as idades
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DOMINGO 07 JUL »

TEATRO PARA BEBÉS
19h00 e 21h00 « CA - CULTURA VIVA

AL TEATRO
“AL Bá Blá”

Durante aquele breve período das nossas vidas, do qual nunca ninguém se consegue recordar, tudo é novo,
estimulante, essencial, básico, sensorial, sensacional, mágico. Estamos recetivos a tudo o que possa aparecer,
à descoberta do tempo, do espaço, dos outros e do eu. Fascinamo-nos com o nosso corpo e com os sentidos,
sensações e emoções que este nos proporciona. E maravilhamo-nos com o mundo.
Celebrando essa primeira época das nossas vidas, gerámos este AL BÁ BLÁ, tanto para deslumbrar os bebés
como para lembrar a magia das coisas simples, esquecida pelos adultos.
Conceção e Interpretação_ André Cabrita e Bárbara Faustino I Coordenação e Operação técnica_ Pedro Ramos I
Vídeo_ Erol Lleri Llordella I Apoio Musical_ Ariel Rodriguez I Espaço Cénico, Adereços, Figurinos, Luz e Som_ Coletivo
Duração_ 25' I Classificação_ Todas as idades
Mais em_ https://www.facebook.com/alteatro.teatrodoarade/
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DOMINGO 07 JUL »

ILUSIONISMO
22H30 « ESPAÇO NORA

ZÉ MÁGICO
“O quê?”

Já ouviu dizer que nada é impossível? Não acredita? Então memorize estas duas palavras: O Quê.
Diz-me a experiência que serão úteis ao longo deste espetáculo, onde as hipóteses mais inusitadas se
tornam reais, e fazem duvidar que todos os sentidos estão a funcionar. Este é um mundo mágico que
não vive apenas de truques, em “O Quê!??” a vida transporta-se para a narrativa, e é ela que dá sentido a tudo que acontece em cena. “Podes-me ensinar esse truque?”, “Qual é a chave do Euromilhões?”,
“Sabes fazer aparecer dinheiro?” A pergunta feita até à exaustão finalmente dá frutos, neste caso, terá
mesmo que ver para crer.
Criação Artística_ José Pereira I Interpretação_ José Pereira (Zé Mágico) I Banda sonora_ Luís Trindade
Duração_ 60' I Classificação_ M/8 anos
Mais em_ https://www.facebook.com/ozemagico/
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QUARTA 10 JUL »

TEATRO
22H30 « ESPAÇO NORA

ESTE - ESTAÇÃO TEATRAL
DO FUNDÃO
“Há beira na revolta”

“Há Beira na Revolta!” é um espetáculo que reúne várias histórias numa Beira Interior situada entre o século
XIX e os meados do século XX. Longe dos poderes centrais mas sob o jugo de toda a sorte de cacicagem,
nesse tal “e o resto é paisagem, mas pagai a portagem”, ali mesmo por entre serras, covas, pedras e mais
penhascos, que alma é esta que se ergue, que se levanta, que ecoa, que se avista pelo céu infinito qual
nuvem em nome da dignidade humana? Seguindo este impulso, a Estação Teatral converge dois propósitos
basilares da abordagem do teatro que há década e meia pesquisa: o recurso a uma arte milenar dos contadores de histórias, onde todos os meios se encerram no corpo do actor, em busca de um Teatro Total, e essa
necessidade tão premente de trabalhar com o diverso e rico e plural universo da sua região.
Dramaturgo e Encenador_ Nuno Pino Custódio | Designer de Cena_ Estação Teatral | Atores_ Tiago Poiares e Roberto Querido
Músicos _ Alexandre Barata, Dário Cunha e Pedro Rufino | Desenhador e Operador de Luz_ Pedro Fino | Fotógrafo _ Miguel
Proença | Design de Comunicação_ Hugo Landeiro D.
Duração_ 60' I Classificação_ M/12 anos
Mais em_ www.esteteatro.com
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QUINTA 11 JUL »

TEATRO
22h30 « ESPAÇO NORA

TEATROMOSCA
"Anónimo", de Jorge Palinhos

O mundo virtual facilitou a comunicação entre pessoas, mas também facilitou a criação de personas e
perfis falsos, usados para todo o tipo de atividades dúbias e até para a criação do equivalente digital
dos antigos gangues de rua. É perante esta fragmentação do eu, em que a identidade se pode tornar
uma ferramenta de libertação e opressão, que vivemos.
Em palco, com ferramentas teatrais, iremos criar um fórum onde os performers tentam construir a sua
identidade - verdadeira ou falsa - dentro das possibilidades e fórmulas que o site lhes dá – memes,
vlogs, rage comics, gifs - que vão da partilha de interesses e afetos, até ao ódio comum a indivíduos e
organizações. E no meio desta teia complexa, o que acontece quando alguém tenta encontrar uma
expressão própria e sair desse sistema?
Autor_ Jorge Palinhos | Encenação_ Pedro Alves | Intérpretes _ Rafael Barreto, Elson Marlon Ferreira e Margarida Belo Costa,
com David Mendes (Casa Seis) e Beatriz Andrade, Nelma Santos e Suse Rodrigues (CAF Lumiar) e Beatriz Mestre, Leonor
Coelho e Miguel Sargento (Grupo de Teatro EnCena, Escola Secundária de Serpa) | Cenografia_ Pedro Silva | Fotografia_
Catarina Lobo | Vídeo_ Ricardo Reis | Assistência de vídeo_ Madalena Carvalho (estagiária) | Direção técnica e desenho de luz_
Carlos Arroja | Ilustração e design gráfico_ Alex Gozblau | Coprodução_ CAB – Centro Coreográfico de Lisboa | Parceria_
Casa Seis e CAF Lumiar
Duração_ 60' I Classificação_ Todas as idades
Mais em _ https://teatromosca.weebly.com/
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SEXTA 12 JUL »

TEATRO
22H30 « ESPAÇO NORA

A PANADARIA (ESP)*
“Elisa e Marcela”

Ano 1902, A Corunha. Duas mulheres casam na Igreja de San Xurxo, uma delas vestida de homem. Uma
história de persecuções policiais, fugas em diligência, mudanças de identidade e informações manipuladas.
As cómicas de A Panadaria apresentam uma reconstrução irreverente de um acontecimento real que percorreu a Galiza, Portugal e a Argentina. Uma comédia musical onde o verídico parece invenção.
Elisa e Marcela é uma história de amor a contratempo.
Criação e interpretação_ Areta Bolado, Noelia Castro e Ailén Kendelman | Texto_ A Panadaria e Gena Baamonde | Música_
Ailén Kendelman | Iluminação_ Montserrat Piñeiro e Laura Iturralde | Figurinos_ Fanibell | Imagem gráfica_ Noelia Castro |
Fotografia_ Pilar Abades | Vídeo_ Alex Penabade | Assessoria em canto_ Marión Sarmiento
Duração_ 80' I Classificação_ M/12 anos
*Espetáculo com o apoio de Acción Cultural Española (AC/E)
através do Programa para a Internacionalização da Cultura
Espanhola (PICE) na linha de apoio Mobilidade.
Mais em_ http://apanadaria.es/
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SÁBADO 13 JUL »

PERFOMANCE/
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
21h00 « CA - CULTURA VIVA

ROLANDO GALHARDAS
“In Between me and myself”

Este solo é a ultima peça de um tríptico iniciado em 2017 de nome “D.U.A.L.I.T.A.T.E.M”, um caminho
e uma procura sobre a construção da minha identidade, procura essa que me trouxe aqui, a Serpa e às
Noites na Nora, sitio onde cresci tanto e onde me construi tanto, e por isso e sem que tenha sido
planeado desta forma, é um feliz acontecimento, que este ultimo solo, que na cronologia do tríptico é
o primeiro, aqui seja desenvolvido. Numa procura que já é latente em mim desde muito jovem, sempre
me cruzei com questões que me faziam questionar a forma como me vejo e me coloco na vida.
Quem Sou eu? O que Sou eu? Um Homem. Uma Mulher. Um Híbrido. Sou dual ou serei múltiplo?
Numa tentativa de através daquele que é o meu discurso individual e particular sobre a minha
identidade, tento criar veículos de relação entre a minha identidade ou as minhas questões identitárias
e as do espetador, quase como se através da identidade particular se conseguisse falar de uma
identidade colectiva.
A Dualidade de Género no individuo: O corpo desprovido de Símbolos; O meu corpo no meu género,
os meus géneros num só corpo.
Direção Artística e Interpretação_ Rolando Galhardas | Assistente de Direção e Acompanhamento Documental_ André Batista
Duração_ 60' I Classificação_ M/6 anos
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SÁBADO 13 JUL »

MÚSICA
22H30 « ESPAÇO NORA

FADO BICHA
O Fado Bicha é um projeto musical e ativista composto por Lila Fadista (voz) e João Caçador (guitarra elétrica e outros instrumentos). O projeto, em todas as suas vertentes (temática, lírica, visual, musical), assenta
sobre uma premissa de subversão da regra heteronormativa. Mais ainda quando a matriz de referência e a
matéria sobre a qual trabalham é o fado, um estilo musical conservador nutrido por um meio tradicionalista.
Através da alteração de poemas já cantados e da criação de novos, criam-se espaços para a experimentação de narrativas não normativas no que toca ao género e à sexualidade. É fado até ao tutano, intenso e
rasgado, e é bicha porque usa a subversão como linguagem de identidades tão pouco representadas.
Duração_ 80' I Classificação_ M/16 anos

Mais em_ https://www.facebook.com/fadobicha/
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DOMINGO 14 JUL »

TEATRO/CONTO
PARA A INFÂNCIA
19H00 E 21H30 « CA - CULTURA VIVA

TEATRO EXTREMO
“A lenda das amendoeiras em flor”

Um contador de histórias conduz-nos à época em que Portugal era ainda um país de contos de fadas e
mouras encantadas... ao reino árabe do Algarve, onde vivia um rei que desposou uma princesa oriunda
do Norte. Mas a princesa padece de uma doença estranha. Um sábio e poeta descobre que a causa
dessa doença é a saudade que a princesa sente da sua terra natal. Aconselha então o rei a mandar
plantar muitas amendoeiras, e quando estas florirem, farão lembrar à princesa a sua terra e ela
curar-se-á.
Baseado no conto popular “A Lenda das Amendoeiras em Flor” | Conceção e Interpretação_ Fernando Jorge Lopes
Cenografia e Figurinos_ Teatro Extremo e Alice Rôlo | Adereços_ Ana Taipas e Jean Marc Dercle | Fotografia_ Vítor Cid
Duração_ 20' I Classificação_ M/4 anos
Mais em _ https://www.teatroextremo.com/
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DOMINGO 14 JUL »

TEATRO/
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
22H30 « ESPAÇO NORA

CLÁUDIA GUIA, JOÃO MOURA,
PEDRO NUNES, SARA CRUZ
E TERESA MOURA
“A morte chama-se Laura” *

A Morte entra num bar. Quatro jovens enfrentam-na e confrontam-se. Bebem um copo. Deparam-se com as
suas escolhas: o regresso, a conformidade, a reclusão e a liberdade. Qualquer lógica para escolher – e
escolher bem – o que fazer com uma vida que ainda mal começou é subvertida quando o que decidem ser
ou não ser é posto em causa de forma tão súbita. São jovens. Nenhum deles sabe o que é morrer. E ainda
assim seria justo afirmar que tão-pouco sabem como viver. Gritos, berros, lágrimas, silêncio, fim. Será? A
Laura depois escreve.
Texto e Encenação_ Pedro Nunes | Com_ Cláudia Guia, João Moura, Pedro Nunes e Sara Cruz | Música, Som e Luz_
Teresa Moura | Cartaz e Design_ Rita Mendes | Produção_ Teatro da Liberdade | Apoio à Produção_ Câmara
Municipal de Tomar e Fatias de Cá
Duração_ 80' I Classificação_ M/16 anos
* Residência artística vencedora do concurso promovido pela Baal17
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QUARTA 17 JUL »

TEATRO
22H30 « ESPAÇO NORA

PROJECTO RUÍNAS
"Felicidade"

Uma cantora marcou um encontro com Deus quando ficou doente: um suposto tumor nas cordas vocais.
Com as suas preces, julgou que o seu talento lhe garantia a proximidade (um lugar vip) com o criador.
Curada, passado o susto, de regresso ao quotidiano, a cantora debate-se com a impossibilidade de se
conciliar com as coisas simples da vida. As companheiras de palco, os músicos, o agente, depressa lhe
mostram que o tempo não parou. E que ela, ultrapassada pelos acontecimentos, terá de aceitar o seu destino.
O retrato de uma cantora que procura uma razão para continuar depois de ter descoberto que Deus
não lhe serviu para nada.
Este projecto, insere-se no ciclo de biografias ficcionadas do Projecto Ruínas. Foi o mote para os
espectáculos "Dança", "Mute" e "Solo", nos quais se ficcionaram biografias de artistas de diversas maneiras
e onde se aproveitou o elemento do espectáculo enquanto universo específico, para reflectir sobre o papel
do artista na sociedade, a sua importância como provocador de emoções e de pensamento.
Concepção e Encenação_ Francisco Campos | Interpretação_ Susana Blazer, Susana Nunes, Francisco Campos e Miguel
Antunes | Ambiente Sonoro_ João Bastos | Desenho de Luz_ Nuno Patinho | Espaço Cénico_ Bruno Guerra | Figurinos_
Andreia Rocha | Registo e Edição_ Rodolfo Pimenta | Grafismo_ Miguel Rocha
Duração_ 60' I Classificação_ M/12 anos
Mais em_ http://projectoruinas.pt.vu/
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QUINTA 18 JUL »

TEATRO
22H30 «LARGO DOS CONDES
DE FICALHO

PERIPÉCIA TEATRO
"Iceberg, O Último Espetáculo"

Esta não é uma peça para “meninos de coro”, com corações sensíveis e de fácil melindre, habituados a
cadeiras estofadas. Tudo começa (e acaba!), depois de um longo período, em que o Homem, cego pela
ambição e pelo consumismo, fascinado pelas suas próprias descobertas e invenções, não cuidou da sua
casa. Cortou árvores, deixou que rios e mares se povoassem de materiais poluentes, fez do plástico e do
betão reis. Egoísta e inconsequente, gastou recursos e privou os animais dos seus habitats.
“ICEBERG” não é uma comédia, não é um espetáculo que nos faça rir a bandeiras despregadas. É antes
uma forma, de vez em quando cómica, de narrar tragédias, a do Homem e a da Terra. É uma maneira de abordar, sem tabus, assuntos sérios, aqueles que preferimos varrer para debaixo do tapete. Para fazermos de conta
que não temos responsabilidades. Para ocultarmos do olhar indiscreto das visitas a sujidade. As visitas, afinal,
somos nós próprios. Visitas e anfitriões desta esfera perdida no espaço, que julgamos exclusivamente nossa.
Tudo começa depois do grande degelo.
Espetáculo original de Peripécia Teatro *
Criação, Dramaturgia, Concepção do Espaço Cénico e Figurinos_ Sérgio Agostinho, Noelia Domínguez e José Carlos
Garcia | Direção_ José Carlos Garcia | Interpretação_ Noelia Domínguez e Sérgio Agostinho | Música ao Vivo_ Vitor
Hugo Ribeiro | Fotografia de Cena_ Lino Silva | Cenário, Adereços e Design Gráfico_ Taveira Durão | Classe de Voz_
Joana Valente | Luz_ Nuno Tomás
* Com um excerto de “Home” de Warsan Shire, uma adaptação da canção “Como Madame Bovary” de Liliana Felipe e uma inspiração livre
num texto de “Cadernos de Lanzarote” (1993) de José Saramago

Duração_ 55' I Classificação_ M/3 anos
Mais em_ http://peripeciateatro.com/
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SEXTA 19 JUL »

MÚSICA/
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
22H30 « ESPAÇO NORA

“Sete pecados musicais”

direção musical da soprano MARGARIDA MARECOS

Recital encenado inspirado nos sete pecados capitais
Gula, Avareza, Inveja, Luxúria, Ira, Preguiça e Vaidade
Árias e canções de John Lennon, Caldara, Mozart, Tom Jobim, Kurt Weill e Bernstein
Encenação e direção artística_ Margarida Marecos | Cantoras_ Cláudia Anjos, Estrela Martinho, Margarida Marecos,
Rita Abrunhosa, Sabrina Martinho | Atriz_ Dora Martinho | Saxofone_ Hélder Alves | Piano_ Telmo Lopes | Contrabaixo_
Jorge Vasconcelos
Duração_ 60' I Classificação_ M/12 anos
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SÁBADO 20 JUL »

TEATRO PARA BEBÉS
19h00 e 21h00 « CA - CULTURA VIVA

AL TEATRO
“AL Bá Blá”

Durante aquele breve período das nossas vidas, do qual nunca ninguém se consegue recordar, tudo é novo,
estimulante, essencial, básico, sensorial, sensacional, mágico. Estamos recetivos a tudo o que possa aparecer,
à descoberta do tempo, do espaço, dos outros e do eu. Fascinamo-nos com o nosso corpo e com os sentidos,
sensações e emoções que este nos proporciona. E maravilhamo-nos com o mundo.
Celebrando essa primeira época das nossas vidas, gerámos este AL BÁ BLÁ, tanto para deslumbrar os bebés
como para lembrar a magia das coisas simples, esquecida pelos adultos.
Conceção e Interpretação_ André Cabrita e Bárbara Faustino I Coordenação e Operação técnica_ Pedro Ramos I
Vídeo_ Erol Lleri Llordella I Apoio Musical_ Ariel Rodriguez I Espaço Cénico, Adereços, Figurinos, Luz e Som_ Coletivo
Duração_ 25' I Classificação_ Todas as idades
Mais em_ https://www.facebook.com/alteatro.teatrodoarade/
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SÁBADO 06 JUL »

MÚSICA
22h30 « ESPAÇO NORA

THE CLAMS (ESP)
“Mujeres del soul”

The Clams é uma das poucas bandas femininas de rhythm & soul de Espanha.
As sete mulheres que compõem o grupo oferecem uma explosão de música negra com ecos de soul e
blues, passando por piscadelas casuais ao jazz e ao swing.
As suas atuações contam com legiões, não de seguidores, mas sim de incondicionais devotos que
acorrem para se entregarem ao culto mais divertido, audaz e irreverente em torno da música negra.
"Divertidas e guerreiras". Assim se retrata este grupo cuja denominação origina equívocos (traduzido do
inglês, “As Amêijoas”). Inspiraram-se na expressão anglo-saxónica ‘Happy as a clam at high tide' ('Feliz
como uma amêijoa quando sobe a maré') e no tema de Elvis Presley 'Do the clam' ('Faz a ameijoa').
Voz principal_ Marina | Baixo_ Silvia | Bateria_ Maylin | Teclas_ Laura | Guitarra_ Henar | Trompete_ Almudena |
Saxofone tenor_ Katia
Duração_ 80' I Classificação_ M/12 anos
Mais em_ https://www.facebook.com/theclamsband/
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É P’RA DANÇAR

PORQUE A FESTA
CONTINUA!

SEXTA 05.07» 00h00

SEXTA 19. 07»00h00

MONSIEUR PAPILLON convida
GROGUE PROGRESSIVO

MONSIEUR PAPILLON convida
GABI VON DUB

Os Grogue Progressivo (André Espada e
Teresa Pizarro) propõem uma viagem à
velocidade dos sons pelo mundo das
aguardentes de cana à boleia de iguarias
picantes para aguçar os paladares de
ouvido de todos os passageiros.

Gabi von Dub festeja com o Noites Na
Nora - NNN, também ele 20 anos de
'djing', música, dança e liberdade. Com o
seu cúmplice Monsieur Papillon, dá de
novo vida ao Cabaret Tutti-Frutti para
agitarem a noite com muito ritmo e
sonoridades imprevisíveis de todos os
mundos e mais alguns!

“Primavera na Selva”

SÁBADO 06.07 e 13.07» 00h00

MONSIEUR PAPILLON

“Antologia”

Festa de compilação de todos os êxitos de
que há memória de serem escutados e
dançados no Noites Na Nora. Ao sabor
da noite, em boa companhia, numa
espécie de discos pedidos onde se encosta
a cabecinha no ombro e chora. Êxitos
aleatoriamente escolhidos entre sorrisos e
copos na mão, corações ao alto se houver
estrelas, se não houver há cores a bailar
no céu.
Antologicamente vosso, Monsieur Papillon.
SEXTA 12.07» 00h00

MONSIEUR PAPILLON convida
GOOD TIME GIRLS

“Ajoelhou? Vai ter que rezar!”

Devotas da música, a Leonor, a Nádia e a
Teresa formam as "Good time girls". Dizem
que a música lhes salvou a alma mas não
dispensam um bom pacto com Lúcifer!
Rezam a Bowie e ao Stevie Wonder, à Patti
e aos Stones… e nunca, nunca pedem
perdão! Venham rezar com elas e
mantenham a esperança na salvação!

“Cabaret Tutti-Frutti”

SÁBADO 20.07» 00h00

MONSIEUR PAPILLON convida
SEÑOR PELOTA

“Olhós vizinhos!”

O que procuramos quando saímos para
dançar? Seja qual for o momento, seja
qual for a forma, o mais certo é que Señor
Pelota tenha encontrado, colecionado e
preparado o disco certo para o momento
certo. Para a felicidade certa. Porque ele
sabe-a toda. O percurso de André Soares,
filho da cidade de Serpa e aka Señor
Pelota, começou em 1998, formado em
pleno período dourado de raves e de
festas ilegais que ele próprio ajudou a
organizar, marcando logo aí a marca que
todos lhe reconhecem: ele é um DJ que é
também um anfitrião.
Não temos espaço neste programa para
colocar o imenso percurso do Señor Pelota
como DJ, programador e editor, por isso
dizemos: a última noite da 20.ª edição
NNN promete. Benvindo a casa e “Olhós
vizinhos”, André. Ah, pois, mas ele
também é vizinho da Nora. Então, siga!
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QUINTA 11 JUL //
TEATRO

// PROGRAMAÇÃO //

TEATROMOSCA
"Anónimo"

20ª EDIÇÃO

SEXTA 05 JUL //
DOCUMENTÁRIO

21H45 • ESPAÇO NORA

BAAL 17
“20 NNN”
TEATRO

22H30 • ESPAÇO NORA

OFICINA DE TEATRO DE SERPA
“A visita da velha senhora”

É P’RA DANÇAR

00H00 • ESPAÇO NORA

Monsieur Papillon
convida Grogue Progressivo
“Primavera na Selva”
SÁBADO 06 JUL //
MÚSICA
22H30 • ESPAÇO NORA

MIRANDA

É P’RA DANÇAR

00H00 • ESPAÇO NORA

Monsieur Papillon
“Antologia”
DOMINGO 07 JUL //
TEATRO PARA BEBÉS

19H00 E 21H00 • CA - CULTURA VIVA

AL TEATRO
“AL Bá Blá”

ILUSIONISMO

22H30 • ESPAÇO NORA

SEXTA 12 JUL //
TEATRO
22H30 • ESPAÇO NORA

A PANADARIA (ESP)*
“Elisa e Marcela”
* Espetáculo com o apoio de Acción Cultural
Española (AC/E) através do Programa para a
Internacionalização da Cultura Espanhola (PICE)
na linha de apoio Mobilidade.

É P’RA DANÇAR

00H00 • ESPAÇO NORA

Monsieur Papillon convida
Good time girls
“Ajoelhou? Vai ter que rezar!”
SÁBADO 13 JUL //
PERFORMANCE/
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
21H00 • CA - CULTURA VIVA

ROLANDO GALHARDAS
“In Between me and myself”

QUARTA 10 JUL //
TEATRO
22H30 • ESPAÇO NORA

ESTE - ESTAÇÃO TEATRAL
DO FUNDÃO
"Há beira na revolta"

22H30 • ESPAÇO NORA

PROJECTO RUÍNAS
"Felicidade"
QUINTA 18 JUL //
TEATRO

22H00 • LARGO DOS CONDES DE
FICALHO

PERIPÉCIA TEATRO
"Iceberg, O Último Espetáculo"
SEXTA 19 JUL //
MÚSICA/
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
22H30 • ESPAÇO NORA

“Sete pecados musicais”,
direção musical da soprano
MARGARIDA MARECOS
É P’RA DANÇAR

00H00 • ESPAÇO NORA

Monsieur Papillon convida Gabi Von Dub
“Cabaret Tutti-Frutti”

MÚSICA

22H30 • ESPAÇO NORA

SÁBADO 20 JUL //
TEATRO PARA BEBÉS

FADO BICHA

19H00 E 21H00 • CA - CULTURA VIVA

É P’RA DANÇAR

AL TEATRO
“AL Bá Blá”

Monsieur Papillon

MÚSICA

00H00 • ESPAÇO NORA

DOMINGO 14 JUL //
TEATRO/CONTO PARA
A INFÂNCIA
19H00 E 21H30 • CA - CULTURA VIVA

TEATRO EXTREMO
“A lenda das amendoeiras em
flor”

22H30 • ESPAÇO NORA

ZÉ MÁGICO
“O quê?”

QUARTA 17 JUL //
TEATRO

TEATRO/
RESIDÊNCIA ARTÍSTICA
22H30 • ESPAÇO NORA

CLÁUDIA GUIA, JOÃO MOURA,
PEDRO NUNES, SARA CRUZ
E TERESA MOURA*
“A morte chama-se Laura”
* Residência artística vencedora do concurso
promovido pela Baal17

22H30 • ESPAÇO NORA

THE CLAMS (ESP)
“Mujeres del soul”
É P’RA DANÇAR

00H00 • ESPAÇO NORA

Monsieur Papillon convida
Señor Pelota
“Olhós vizinhos”

ESPAÇO NORA //
Abertura - 21h45
Inicio dos Espetáculos - 22h30
ENTRADA //
2€- 4ª, 5ª e Domingo
3€ - 6ª e Sábado
Lotação - 250 pessoas

