
AUDITÓRIO
FERNANDO LOPES-GRAÇA
No interior do belíssimo Parque Palmela, situa-se o mais encantador palco natural do concelho. 
Com uma ampla plateia ao ar livre, perfeita para os dias e noites quentes de Verão, o Auditório Fernando 
Lopes-Graça mantém uma programação regular também durante os meses de Inverno, num espaço 
interior alternativo com capacidade para 200 lugares.

Informações gerais  
2ª a 6ª feira

10h às 13h00 e 14h às 17h00
Tel. 214815331/43

www.cm-cascais.ptParque Palmela, Av. Marginal, Cascais | Entrada limitada à lotação da sala.

MARÇO

TEATRO 
E POESIA

FAMÍLIAS

11 MAR
11H00

+ 4 anos | 50 minutos | 6 € 

Reservas e informações
963993871, 216015287 

magiaefantasia@netcabo.pt 

TEATRO  
DE SOMBRAS

ESCOLAS
5-9 MAR

10H00 |14H00
FAMÍLIAS
18 MAR

11H00 | 16H00
+ 4 anos | 50 minutos

5 € | 3 € grupos + 15 participantes
Inscrições nmlua@ntheias.com 

214674531 ou 969073331

Até à Índia
No Mundo da Lua do Estoril – Centro de Artes

Vamos viajar no tempo e mergulhar na época dos descobrimentos 
portugueses, acompanhando os navegadores numa viagem até à Índia 
no século XVI, onde os participantes podem ver e ouvir, sentir e 
participar nas peripécias da viagem.

Representação e manipulação: Nuno Theias.

De fantoche em fantoche
No Mundo da Lua do Estoril – Centro de Artes

Vamos viver as incríveis aventuras dos fantoches através de uma 
exposição que motiva os participantes para o ateliê de construção 
de fantoches para com eles criar histórias, dar vida a figuras 
e inventar vozes.

Orientadores: Ana Pinto, Nuno Theias e Raquel Costa.

TEATRO
 ESCOLAS

5-9 MAR
10H00 |14H00

+ 4 anos | 90 minutos
5 € | 3 € grupos + 15 participantes

Inscrições
nmlua@ntheias.com

214674531 ou 969073331

Meu bichinho, meu amor
Companhia Magia e Fantasia

Espetáculo criado com base em obras da escritora Luísa Ducla Soares, 
assim como num poema original escrito especialmente para esta 
peça “Menina dos olhos doces”. Através da poesia, música, dança, jogos 
de formas e de representação, em forte interação com o público, 
procura-se transmitir às crianças padrões éticos e responder à 
pergunta: porque devo seguir regras? 

www.magiaefantasia.pt

[RE]alphabetika – Trio Majina

[RE]alphabetika revisita vários espaços sonoros e poéticos dedicados 
à memória de Jorge Barbosa, Luís Morais, John Lennon, Miles Davis, 
Cesária Évora, Boris Vian, Amílcar Cabral, Ruy Belo, Fernando de 
Assis Pacheco e tantas outras fontes de sublimação que servem de 
farol a este coletivo de artistas.

Trio Majina: Mito Elias (poemas, voz, sonorizações e vídeo instalação); 
Elmano Caleiro (contrabaixo e voz); Zé Mário (percussão).

MÚSICA 
E POESIA

23 MAR
21H30

Gratuito

Corsage 
Reunindo membros de Pop dell Arte, ex-Raindogs, Cello, More 
República Masónica e Actvs Trágicvus, os Corsage – com o terceiro 
álbum na calha – propõem uma música, com influências da pop da 
década de 60 e várias referências atuais. 

Músicos: Henrique Amoroso (voz); Pedro Temporão (baixo); Carlos António 
Santos (teclados); Nuno Damião (guitarra) e Nuno Castêdo (bateria). 

O homem que perdeu a sombra
Uma viagem ao mundo de Hans Christian Andersen

Utopia Teatro

Três atores desmultiplicam-se nas mais características personagens 
dos contos de Andersen, auxiliando as crianças com pistas, tarefas e 
mensagens secretas que lhes possibilitam avançar no jogo.

Texto: Ana Bernardino e Nuno Vicente, a partir de H. C. Andersen.
Encenação: Ana Bernardino.

O mundo invisível 
Companhia de Dança Paula Marques

Num ambiente de pura fantasia e magia, uma fada do ar, um gnomo, um 
espírito de fogo e uma sereia desvendam os 4 elementos de uma forma 
divertida e alegre com muitas surpresas para os mais pequenos! 

Coreografia: Paula Marques.
Intérpretes: Paula Marques, Lídia Silva, Mafalda Antunes, Inês Zurrapa.

http://cdpm.yolasite.com

TEATRO 
INFANTIL 

FAMÍLIAS

25 MAR
15H00 | 17H00

+ 4 anos | 60 minutos | 4 € 
Reservas e informações
966247934, 216015287

infancia_juventude@utopiateatro.com
 

MÚSICA

24 MAR
21H30

Gratuito

DANÇA
FAMÍLIAS

31 MAR
17H00

Dos 2 aos 12 anos

5 € | Bilhetes à venda no localBilhetes à venda no local 
a partir das 13h00


