
Cem Soldos, 
por detrás do BONS SONS

PERCURSO SONORO EM CEM SOLDOS

& BRUNO PINTO
 ANA BENTO

aprox. 40 min. M/6

ponto de recolha de informação (mapa/dispositivos de escuta):

SCOCS
Largo São Pedro - Cem Soldos, no 58 A/B 

2305-417 Tomar
17:00 - 00:00

ponto de partida do percurso:

Eira, junto ao lagar de azeite
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Pesquisa, música e sonoplastia: 
ana bento e bruno pinto 
texto e locução: ana bento 
a partir de testemunhos de: 
antónio craveiro, céu mourão, 
daniela craveiro, henriqueta 
craveiro, isabel cartaxo, jorge 
silva, josé ferreira, leonor 
atalaia, lina cartaxo, maría josé 
cotrim, marília carvalho, 
miguel atalaia
excepto faixa #11 ‘segue o teu 
destino’: poema de ricardo reis
gravação: colin girod (master 
tape), ana bento e bruno pinto 
(gira sol azul) 
mistura e masterização:
gustavo dinis agradecimentos: 
joana linhares, josé gonçalves, 
luís ferreira e maria josé ferreira.

#1 Eira
[eira ao lado do lagar de azeite]
#2 Lagar
#3 Maria do Zé Riscado
[entrada da antiga casa da 
Maria do Zé Riscado, logo a 
seguir ao lagar, à esquerda]
#4 Marília
[a última casa da rua do 
Lagar à esquerda]
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#5 Canção das Alcunhas
[porta da casa da Maria José 
Cotrim - frente à Junta de 
Freguesia]
#6 Rua das Senhoras
[rua de s. sebastião, logo a 
seguir à travessa da junta 
de freguesia, descida para a 
esquerda]
#7 Garagem
#8 Tasca
#9 SCOCS
[no largo de S. Pedro, pátio da 
casa que aparece à esquerda]
#10 Largo (ou algumas coisas 
que ainda ficaram por 
contar)
[banco no início do largo 
perto do chafariz]
#11 Segue o teu destino
[portão frente à casa 
dos escuteiros na rua 
do Poço]
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ANA BENTO E BRUNO PINTO
Cem Soldos, por detrás do BONS SONS

Percurso Sonoro em Cem Soldos

A aldeia de Cem Soldos dá à luz o Bons 
Sons, e todas as edições esta se povoa de 
centenas de pessoas da mais variada índole 
e ordem cósmica, que procuram sedentas 
a música, a luz e a cor do festival para 
desta forma darem azo à libertação 
dos corpos e das mentes, soltos em 
êxtase e alegria por entre o casario.
Mas o que é mesmo Cem Soldos? 
Quem a habita e de onde vem? 
Quem a vive para dar à luz? Quem 
são as avós da história mundana da 
aldeia? As tradições ainda são o que 
eram? Personagens curiosas e ruas 
que já tiveram vários nomes...

Pode ser uma canção dedicada 
a alguém, ou a história simples de 
alguém que resistiu, e disto Ana Bento e 
Bruno Pinto construíram um percurso por 
entre as pedras, os canteiros e as portas 
que contaminam e se deixam contaminar 
pelo Bons Sons para revelar as histórias 
escondidas por entre a História.
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Palco António Variações
Palco Giacometti - INATEL
Palco Lopes-Graça
Palco Zeca Afonso


