
 

 

 

Orquestra Jazz de Matosinhos & Manuela Azevedo + ‘A estudante e o Sr. Henrique’ + 

Avalanche por Companhia Jovem de Dança de Ílhavo – 23 Milhas 

Música, teatro e dança na programação do Centro Cultural 

fevereiro | PAREDES DE COURA 

 

A música criada pela parceria Orquestra Jazz de Matosinhos & Manuela Azevedo [Clã], o teatro 

pela peça ‘A estudante e o Sr. Henrique’ e a dança pela Companhia Jovem de Dança de Ílhavo – 

23 Milhas são algumas das propostas da programação do Centro Cultural para este mês de 

fevereiro em Paredes de Coura. 

A esta oferta nuclear, juntam-se as já habituais propostas em torno do cinema, o programa 

bebés e família, bem como o programa Ler Cinema que mensalmente traz a Paredes de Coura 

nomes da música, literatura, artes plásticas, política e cultura para falar sobre os filmes que lhes 

marcaram. 

Múltiplas propostas que se inserem na ampla programação do Centro Cultural, que como espaço 

de fruição viu reforçada a sua oferta diversificada para os mais variados públicos ao integrar a 

Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses, beneficiando também assim da circulação de obras 

artísticas e da articulação programática entre os muitos equipamentos que integram a RTCP.  

Orquestra Jazz de Matosinhos & Manuela Azevedo | 17 fev  

A Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM) tem desenvolvido nos últimos anos uma série de projetos 

com vozes oriundas dos mais variados universos musicais, desde o jazz à música brasileira e à 

world music, criando arranjos originais para repertórios nunca ouvidos em versão big band.  

Neste concerto, conta com uma das cantoras mais destacadas da música pop portuguesa, 

Manuela Azevedo, conhecida especialmente pela sua carreira como vocalista dos Clã. O 

repertório reúne escolhas da cantora e da OJM, e que percorre alguns dos caminhos do 

cancioneiro nacional, norte-americano, brasileiro, entre outras propostas.  

Era 1 de Julho de 2014 quando a Orquestra Jazz de Matosinhos e a Manuela Azevedo 

partilhavam o palco pela primeira vez. A caminho de uma década com mais de duas mãos cheias 

de concertos, a relação entre a big band e a cantora aprofunda-se ano após ano. Tira-se um 

tema, experimenta-se outro, criam-se novos arranjos e a sede de descobrir mantém-se como no 

primeiro dia. 

Maiores de 06 anos 

Centro Cultural de Paredes de Coura 

Dia 17 de fevereiro - 21h30 

Bilhetes à venda na plataforma BOL em https://mparedescoura.bol.pt/ e no Centro 

https://mparedescoura.bol.pt/


Cultural de Paredes de Coura 

Valor: 3€ (Bilhete pago a partir dos 3 anos inclusive) 

 
A estudante e o Sr. Henrique | 24 fev  

O Sr. Henrique é um septuagenário mal-humorado que vive sozinho no seu apartamento em 
Lisboa. Paulo, seu único filho, preocupado com o isolamento do pai, convence-o a alugar um 
quarto a uma estudante. Constança é bela, de recursos escassos e está completamente 
perdida. O Sr. Henrique vai usá-la para pôr em prática um estranho plano que acabará por 

provocar o caos no seio da família. 
Uma comédia enternecedora sobre a fragilidade dos laços familiares, a bagagem que 
carregamos e os compromissos que fazemos com a nossa consciência para lidar com a 

distância que separa os nossos sonhos da vida que vai acontecendo. 

FICHA ARTISTICA 
texto Ivan Calbérac 
encenação Ricardo Neves-Neves 
tradução Ana Sampaio 

cenário Stéphane Alberto 
figurinos Dino Alves 
música Noiserv 

desenho de Luz Luís Duarte 
assistente Encenação Diana Vaz 
produção Força de Produção 

com Aldo Lima, Inês Castel-Branco, Inês Sá Frias e José Pedro Gomes 

Maiores de 12 anos 

Centro Cultural de Paredes de Coura 
Dia 24 de fevereiro - 21h30 
Bilhetes à venda na plataforma BOL em https://mparedescoura.bol.pt/ e no Centro 
Cultural de Paredes de Coura 

Valor: 10€ (Bilhete pago a partir dos 3 anos inclusive) 

 

Avalanche por Companhia Jovem de Dança de Ílhavo – 23 Milhas |11 fev 

Esta peça, criada em parceria com as intérpretes da Companhia Jovem de Dança, alunas de três 

escolas de dança do Município de Ílhavo, propõe visões múltiplas de um evento de grandes 

dimensões, como poderá ser uma avalanche, pensada enquanto fenómeno rápido e tumultuoso 

do que pensamos ser a imagem possível da adolescência. As danças Avalanche são construções 

afetivas e sensoriais, simultaneamente caóticas e organizadas, de ideias tão díspares, mas 

eventualmente tão próximas, como o desejo de prever o futuro, as dúvidas e hesitações, a 

sensação de levitação como espaço de sonho e a inevitável eletricidade que se estabelece 

quando nos juntamos para dançar. O palco, esse lugar passível de ser ocupado pela fantasia e 

pela curiosidade, passa a ser o epicentro da avalanche, imprevisível e avassaladora, que nunca 

sabemos quando poderá desabar, deixando o seu rasto misterioso dentro de nós. 

FICHA TÉCNICA 

criação Bruno Alexandre 

cocriação e interpretação Ana Ferreira, Constança Silva, Diana Carvalho, Francisca 

Fernandes, Iris Sacramento, Laura Duarte, Maria Antunes, Matilde Taveira, Rosa 

Ramos 

música e vídeo Henrique Vilão 

imagem e design de cor Tiago Damas 

https://mparedescoura.bol.pt/


figurinos Joel Reigota 

desenho de luz João Correia 

produção 23 Milhas 

Maiores de 06 anos 

Centro Cultural de Paredes de Coura 

Dia 11 de fevereiro - 21h30 

Bilhetes à venda na plataforma BOL em https://mparedescoura.bol.pt/ e no Centro 

Cultural de Paredes de Coura 

Valor: 3€ (Bilhete pago a partir dos 3 anos inclusive) 

 

 

 

 

Paços do Município 

2023.01.31 

https://mparedescoura.bol.pt/

