


JANEIRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sex 04 Coro Juvenil de Lisboa | 22h

Sáb 05 Concerto Ano Novo | 21h30

Qua 09 O feio | 16h

Qui 10 O feio | 21h

Sex 11 O feio | 21h

Sáb 12 O feio | 21h

Dom 13 O feio | 16h

Qua 16 O feio | 16h

Qui 17 O feio | 21h

Sex 18 O feio | 21h

Sáb 19 Aline Frazão | 21h O feio | 21h Romance da... | 16h

Dom 20 O feio | 16h Romance da... | 11h

Qua 23 O feio | 16h

Qui 24 O feio | 21h

Sex 25 Infinita | 21h O feio | 21h

Sáb 26 O feio | 21h Otelo | 15h

Dom 27 O feio | 16h

Calendário

FEvEREIRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sáb 02 Uma noite no futuro | 21h Em busca do... | 16h

Dom 03 Uma noite no futuro | 16h Em busca do... | 11h

Sex 08

Sáb 09 Do alto da ponte | 21h Otelo | 15h

Dom 10 Do alto da ponte | 16h

Sex 15 Zé Manel Taxista | 21h Lindos dias! | 21h

Sáb 16 Zé Manel Taxista | 21h Lindos dias! | 21h

Dom 17 Zé Manel Taxista | 16h

Sex 22

Sáb 23 À espera de Beckett | 21h Bem está... | 15h

Dom 24 À espera de Beckett | 16h



MARçO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sáb 02 A antiga mulher | 21h Gatos | 16h

Dom 03 A antiga mulher | 16h Gatos | 11h e 16h  

Ter 05 Gatos | 16h

Sáb 09 O homem que estava | 21h Bem está... | 15h

Sex 15 Fenda | 21h

Sáb 16 Fenda | 21h O barbeiro... | 16h

Dom 17 Fenda | 16h O barbeiro... | 11h e 16h

Qua 20 Fenda | 16h

Qui 21 Fenda | 21h

Sex 22 Fenda | 21h

Sáb 23 Fenda | 21h À vossa vontade | 15h

Dom 24 Fenda | 16h

Qua 27 Fenda | 16h

Qui 28 Fenda | 21h

Sex 29 Fenda | 21h

Sáb 30 Fenda | 21h O autómato | 16h

Dom  31 Fenda | 16h O autómato | 11h

AbRIl
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Qua 03 Fenda | 16h

Qui 04 Fenda | 21h

Sex 05 Fenda | 21h

Sáb 06 Fenda | 21h À vossa vontade | 15h

Dom 07 Fenda | 16h

Sáb 13 Manel Cruz | 21h30 0 fantasma... | 16h 

Dom 14 0 fantasma... | 11h e 16h

Sáb 20 Concerto Páscoa | 21h30

Sex 26 A vida no campo | 21h30

Sáb 27 A vida no campo | 21h30 Verdi que te... | 16h

Dom 28 Verdi que te... | 11h e 16h



MAIO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sáb 04 Ligne de Crête | 21h30 Macbeth | 15h

Sáb 11 Fernando Tordo | 21h30 Pelos cabelos | 16h

Dom 12 Pelos cabelos | 11h

Sáb 18 Perplexos | 21h30 Macbeth | 15h

Ter 21 O mandarim | 16h

Qua 22 O mandarim | 16h

Qui 23 O mandarim | 16h

Sex 24 O mandarim | 21h30

Sáb 25 CNB | 21h30 O mandarim | 16h

Dom 26 O mandarim | 16h

JuNhO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sáb 01 Orquestra Geração | 18h

SEtEMbRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sáb 14 Rei Lear | 15h

Sáb 21 Time takes the... | 21h30 Rei Lear | 15h

Sáb 28 David Fonseca | 21h30 Pastéis de nata... | 16h

Dom 29 Pastéis... | 11h e 16h

OutubRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sáb 05 A fera amansada | 15h

Sáb 12 É p’ró menino e... | 16h

Dom 13 É p’ró menino e... | 11h

Sex 18 Como saber... | 21h30

Sáb 19 Como saber... | 21h30 A fera amansada | 15h

Dom 20 Como saber... | 16h

Sex 25 Reinar depois de... | 21h

Sáb 26 Reinar depois de... | 21h Dona raposa... | 16h

Dom 27 Reinar depois de... | 16h Dona raposa... | 11h

Qua 30 Reinar depois de... | 16h

Qui 31 Reinar depois de... | 21h



NOvEMbRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Sex 01 Reinar depois de... | 21h

Sáb 02 Reinar depois de... | 21h Sonho de uma noite... | 15h

Dom 03 Reinar depois de... | 16h  

Qua 06 Reinar depois de... | 16h

Qui 07 Reinar depois de... | 21h

Sex 08 Reinar depois de... | 21h

Sáb 09 Reinar depois de... | 21h As aventuras... | 16h

Dom 10 Reinar depois de... | 16h As aventuras... | 11h e 16h

Qua 13 Reinar depois de... | 16h

Qui 14 Reinar depois de... | 21h

Sex 15 Reinar depois de... | 21h

Sáb 16 Reinar depois de... | 21h Sonho de uma noite... | 15h

Dom 17 Reinar depois de... | 16h

Sáb 23 Comédia de enganos | 15h

Sex 29 Se isto é um homem | 21h

Sáb 30 Rita Redshoes | 21h Se isto é um homem | 21h Händel | 16h

DEZEMbRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS atl

Dom 01 Se isto é um homem | 17h Händel | 11h e 16h

Qua 04 Se isto é um homem | 16h

Qui 05 Se isto é um homem | 21h

Sex 06 Se isto é um homem | 21h

Sáb 07 Bella fi gura | 21h Se isto é um homem | 21h Händel | 16h Comédia de enganos | 15h

Dom 08 Se isto é um homem | 17h Händel | 11h e 16h

Qua 11 Se isto é um homem | 16h

Qui 12 Se isto é um homem | 21h

Sex 13 Se isto é um homem | 21h

Sáb 14 Se isto é um homem | 21h Händel | 16h

Dom 15 Se isto é um homem | 17h Händel | 11h e 16h 

Sex 20 Concerto de Natal | 21h

Sáb 28 O Quebra-Nozes | 21h

Dom  29 O Quebra-Nozes | 16h



5



tEAtRO
o feio 15

Fenda 17

o mandarim 19

reinar depois de morrer 21

Se isto é um homem 23

Infinita 30

Uma noite no futuro 31

do alto da ponte 32

Zé manel taxista 33

lindos dias 34

À espera de Beckett ou quaquaquaqua 35

a antiga mulher 36

a vida no campo 37

Perplexos 38

como saber o que não dizer 39

Bella figura 40

Índice

tEAtRO pARA A INFâNcIA
romance da raposa 44

os gatos 45

o barbeiro de Sevilha 46

o fantasma das melancias 47

Verdi que te quero Verdi 48

Pastéis de nata para Bach 49

dona raposa e outros animais 50

as aventuras de Guinhol 51

Händel 53

Em busca do planalto perdido 58

o autómato 59

Pelos cabelos 60

É p’ró menino e p’rá menina 61

A nossa Casa
por inês de medeiros | Presidente da câmara municipal de almada 08

Perseverar, colaborar.
por rodrigo Francisco | director artístico da companhia de teatro de almada 09



DANçA
o homem que está sentado à porta e a mulher que sonhava 70

ligne de crête 71

Victor Hugo Pontes + rui lopes Graça 72

time takes the time time takes 73

o Quebra-nozes 74

MúSIcA
coro Juvenil de lisboa 76

concerto de ano novo 77

aline Frazão 78

manel cruz 79

concerto de Páscoa 80

Fernando tordo 81

orquestra Geração 82

david Fonseca 83

rita redshoes 84

concerto de natal 85

ARtES pláStIcAS
recital 88

¿de que casa eres? los niños de rusia. Episodios de un cotidiano. 89

INFORMAçõES E SERvIçOS
Serviços ao público 93

informações úteis 94

Preçário 95

restaurante do teatro 96

Espectáculos para digressão 97

Exposição cta: 40 anos em almada 99

OFIcINAS pARA A INFâNcIA
otelo 64

Bem está o que bem acaba 64

À vossa vontade 65

macbeth 65

rei lear 65

a fera amansada 65

Sonho de uma noite de Verão 65

comédia de enganos 65



8

Porque continuamos a ver, a ler, a sentir o teatro? Ano após ano. Que procuramos em cada 
novo espetáculo? Que surpresa? Que emoção?

Os teóricos há muito que nos explicam a importância do efeito de catarsis, há muito que 
sabemos que o teatro é o nosso permanente espelho ou, como dizia Roland Barthes, é o 
espaço por excelência do comentário, o espaço de debate, onde o sentido de mundo não 
nos é revelado, mas sim uma necessidade compreendida, a História pensada.

Por muito fascinantes e verdadeiros que sejam todos estes pensamentos sobre o ato tea-
tral, o mistério do que leva uma pessoa a sair de casa para se sentar numa sala de teatro 
permanece intacto. Só uma necessidade profunda de descoberta do outro (que somos nós 
próprios) na sua mais extraordinária diversidade pode explicar que queiramos ver vezes 
sem conta o mesmo texto com novas encenações, ou novos textos com os atores que se-
guimos e admiramos e queremos sempre rever. 

O teatro é um ato partilhado entre o público e os atores que, como numa relação amorosa, 
cresce, se desenvolve e amadurece, cria solidariedades e por vezes até excessivas condes-
cendências, como as que temos com as pessoas que amamos. Seja com alegrias, seja com 
deceções, o teatro existe sempre numa tensão de desejo mútuo, de jogo de expectativas 
que faz com que nos estejamos sempre a reencontrar. Como quem regressa a casa.

Esta relação de intimidade entre um teatro e o seu público é particularmente evidente, e 
até comovente, no caso da Companhia de Teatro de Almada. Os almadenses não saem de 
casa para ir ao Teatro, voltam à sua casa de teatro. E por isso é tão importante reconhecer e 
proteger esta tão longa amizade construída ao longo de tantos anos, pois, adaptando mais 
uma vez as palavras de Roland Barthes, o teatro não nos ajuda a andar, ajuda a respirar.

Inês de Medeiros 
Presidente da Câmara Municipal de Almada

A nossa Casa
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Comemorámos em 2018 os 40 anos da vinda da Companhia de Teatro de Almada (então 
Grupo de Campolide) para esta Cidade. Entramos em 2019 com a inauguração da quarta e 
última parte de uma exposição documental que diz respeito à criação do TMJB. O projecto 
da construção desta Casa é quase tão antigo quanto a vinda da Companhia para Almada, 
e teve várias fases e protagonistas. Mas a sua concretização não teria sido possível sem 
a perseverança da Companhia de Teatro de Almada, dirigida por Joaquim Benite, aliada à 
estreita colaboração com a Autarquia, que assumiu o teatro como uma das marcas identi-
tárias dos almadenses. As várias programações que vimos apresentando desde 2006 têm 
também sido marcadas por essa perseverança e por essa colaboração.

Em 2019, as nossas quatro novas criações desenham uma viagem que atravessa várias 
épocas e aborda temas bem prementes, assim como algumas das questões que desde o 
início dos tempos nos assaltam – algumas das quais permanecerão sem resposta, o que 
não será impeditivo de que reflictamos sobre elas. Fenda, um texto contemporâneo sobre 
a informação televisiva, conta-nos o drama de uma jornalista a braços com o remorso de 
ter cortado com o seu passado familiar; Reinar depois de morrer, um texto do Siglo de Oro 
espanhol, em estreia absoluta em Portugal, interpela o amor de D. Pedro e D. Inês de Cas-
tro por meio da tensão existente entre a razão individual e a razão de Estado; Se isto é um 
homem, que será igualmente levado à cena pela primeira vez no nosso País, justamente 
no ano em que se assinala o centenário do nascimento de Primo Levi, constitui um contri-
buto para que as novas gerações conheçam o Holocausto, numa época em que vai sendo 
tão urgente relembrar os horrores do totalitarismo; e, finalmente, Händel: espectáculo de 
água e reais fogos-de-artifício cria um universo musicalmente lúdico para as crianças, en-
tusiasmando-as para descobrir o insuperável virtuosismo do mestre do Barroco musical.

Ao longo do ano acolheremos também algumas das estruturas que têm feito parte, à ima-
gem de muitas outras, desta viagem conjunta: a Orquestra Sinfónica Portuguesa dá o mote 
com um Concerto de Ano Novo, e a Companhia Nacional de Bailado traz-nos em Dezem-
bro o tradicional bailado de Natal. Pelo meio encontrar-nos-emos de novo com estruturas 
como o Teatro Nacional S. João, os Artistas Unidos, a Companhia de Teatro de Braga, o 
Teatro do Noroeste, o Teatro de Marionetas do Porto, o projecto Narrativensaio e o Teatro 
do Bairro, que ao longo dos anos têm estabelecido laços perenes com o nosso público. De 
fora chegam-nos ainda criadores que já conhecemos do Festival de Almada: os alemães Fa-
milie Flöz, que no ano passado venceram a eleição do Espectáculo de Honra; e a coreógrafa 
francesa Maguy Marin, que há três anos nos deslumbrou com May B no Palco Grande.

Em apenas nove meses propomos 52 distintas produções de teatro, dança, música e ofici-
nas para a infância, contabilizando um total de 197 sessões. E, em Julho, decorrerá a 36.ª 
edição do Festival de Almada: sobram razões para se juntar ao nosso Clube de Amigos e 
desfrutar da viagem que lhe propomos.

Rodrigo Francisco  
Director artístico da Companhia de Teatro de Almada

Perseverar, colaborar.
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O mandarim



fala de Scheffler

Deixem-se levar pela pureza 

destas linhas. Impregnem-se destes 

traços até ao mais íntimo de vós 

mesmos. E respondam-me, o mais 

honestamente possível, à pergunta 

que vos faço: há lá carinha mais 

perfeita do que esta? Não davam 

tudo para se parecer com ele? Não 

eram capazes de gastar uma pipa 

de massa para ser assim?

14
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Numa economia global assente numa competição total-
mente desregulada pelo frenesi do comércio, numa época 
em que todos os indicadores demonstram que as pessoas 
de aparência atraente (segundo os modelos vigentes) e/ou 
juvenil são mais bem pagas no exercício das suas profis-
sões independentemente da competência, um engenheiro 
talentoso decide recorrer à cirurgia plástica para melhor 
responder às exigências do seu empregador e dos poten-
ciais investidores deste último.

Autor de uma escrita implacável, de forte carácter documen-
tal, dotada de brilhantes recursos dramatúrgicos, Marius 
von Mayenburg (n. 1972), artista associado da companhia 
berlinense Schaubühne (por onde passa a contemporanei-
dade do teatro), faz do público de O feio o espelho de uma 
sociedade de pés de barro, que constrói hoje um herói para 
amanhã – quando a singularidade e, depois, a massificação 
deixarem de ser rentáveis – o destruir. Afinal, sempre é pre-
ciso ir ao teatro para ver certas coisas: o mecanismo das 
relações de poder e a tirania do sucesso, por exemplo.

Toni Cafiero (n. 1968) é um encenador de teatro e de ópera 
italiano cujo trabalho tem merecido o reconhecimento in-
ternacional, designadamente em Espanha, Itália, França, 
Áustria, Estados Unidos, Croácia, Argélia, Turquia e Portu-
gal. Esta sua encenação teve estreia na edição de 2016 do 
Festival de Almada.09 a 27 Janeiro

quinta a sábado às 21h 
quarta e domingo às 16h
Sala Experimental | Duração: 1h20 

M/12 

Intérpretes 
André pardal, João Farraia,
João tempera e Maria João Falcão
Assistente de encenação
catarina barros
Tradução
Elena probst e Rodrigo Francisco
Cenografia e luz
Toni Cafiero e Guilherme Frazão
Figurinos
Sandra Dekanic
Selecção musical
Toni Cafiero
Desenho de som
Miguel laureano
Movimento
Francesca bertozzi

companhia de teatro de Almada

Texto de Marius von Mayenburg
Encenação de Toni Cafiero



A dor é como uma fenda 

que não pode fechar-se. 

Podemos tapá-la com uma 

data de coisas, fingir que 

ela não está lá – mas está. 

fala de Catarina

criação

16
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Fenda conta-nos a história de Catarina, uma mulher de su-
cesso que aparenta ter uma força a toda a prova. Porém, 
uma fragilidade emocional revela as pontas soltas afectivas 
dessa mesma força, minada pela culpa e pelo sacrifício de 
quem subiu na vida a pulso para se lançar no mundo da 
informação televisiva: um mundo em que a verdade se en-
reda no que não pode ser noticiado e em que as relações 
de poder e a competição entre as pessoas prevalecem de 
modo particularmente violento. Escrito como um thriller 
psicológico, trata-se de um retrato de uma geração cheia 
de carências ocultas de vária natureza: pessoas cujas vidas 
têm por única forma e conteúdo o trabalho que fazem e os 
troféus que os salários que ganham permitem adquirir.
 
Em pano de fundo, várias outras problemáticas societais 
ganham visibilidade, entre as quais as remanescências do 
colonialismo e os negócios que ainda prosperam na realida-
de pós-colonial recente e a conformação a uma cultura do 
consumo que gera uma espécie de falsa classe social única: 
a dos burgueses, com mais ou menos liquidez (por vezes 
com muito pouca mesmo), para quem pessoas como Catari-
na (ou, melhor dizendo, a sua representação mediática) são 
um modelo.

Rodrigo Francisco (n. 1981) fez a sua formação teatral 
com Joaquim Benite, de quem foi assistente de encenação. 
Estreou-se na escrita para teatro com Quarto minguante 
(2007), que conheceria uma versão televisiva e duas tra-
duções. Escreveu ainda Tuning (2010), peça nomeada pela 
SPA para o Prémio de Melhor Texto de Teatro Português 
estreado nesse ano. Também encenador, é desde 2013 
director artístico da Companhia de Teatro de Almada e do 
Festival de Almada.

15 Março a 07 Abril
quinta a sábado às 21h 
quarta e domingo às 16h
Sala Principal | Dur. aprox.: 2h00 c/intervalo 

M/12 

Intérpretes  
carlos Fartura, Diogo Dória,  
João Farraia, João Maionde,  
João tempera, Maria João Abreu,  
Mina Andala e pedro Walter
Cenografia  
Jean-Guy lecat
Figurinos  
José António tenente
Luz 
Guilherme Frazão
Som  
Miguel laureano
  

companhia de teatro de Almada

Texto e encenação de  
Rodrigo Francisco



fala de Teodoro, Cena 5

Ouro! Atulhei as algibeiras, devagar, 

aos punhados. Sentia-me gordo, 

sentia-me obeso; […] Subitamente,  

um brusco apetite de gastar, de 

dissipar ouro, veio-me enfunar 

o peito. Procurei em redor […] 

alguma coisa cara para comprar... 

[…] Charutos! […] De tostão! De 

cruzado! Mais caros! De dez tostões!

18
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Mestre supremo da ironia, impiedoso a retratar «uma  
sociedade sem grandeza e sem fibra» (A. J. Saraiva e Óscar 
Lopes), Eça de Queiroz (1845-1900) lançou um olhar novo 
sobre a Humanidade (tendo-se especializado sobretudo na 
portuguesa, no que tem de tragicamente constitutivo e, por 
inerência, endémico). Apesar de nunca ter ido à China, Eça 
conheceu a comunidade imigrante chinesa de Cuba (onde 
foi cônsul em Havana, território insular que, ao tempo, per-
tencia às denominadas Antilhas Espanholas), ou seja, os 
chineses da mão-de-obra colonial escrava da época – mui-
tas vezes provindos de Macau – e interessou-se por esse 
“outro” sobre quem os europeus invariavelmente lançavam  
(e ainda lançam) um olhar uniformemente ignorante. 

O mandarim, novela de 1880 que integra a obra já da ma-
turidade estética do autor, faz parte do catálogo geral do 
Plano Nacional de Leitura. Nela se conta a estranha história 
de Teodoro, um escriturário do Ministério do Reino que tem 
ganas de “subir na vida”, o que, as mais das vezes, equi-
vale a “descer na humanidade”. Assim será também neste 
caso: tentado por já velhas ambições burguesas, Teodoro 
cometerá uma loucura que o levará a desejar ardentemente 
«a paz da miséria». Entre a fantasia e a realidade, muitas 
verdades sobre a condição humana ficarão contadas nes-
te espectáculo que teresa Gafeira encenou a pensar muito 
particularmente num público juvenil – mas não apenas –, 
adaptando para a cena, em co-autoria com pedro proença, 
o texto original de Eça.

21 a 26 Maio
ter. a qui. às 16h | sex. às 21h30 

sáb. e dom. às 16h
Sala Experimental | Duração: 1h30 | M/12 

Intérpretes 
André Alves, catarina campos costa, 
celestino Silva, Maria Frade,  
João Farraia e pedro Walter 
Cenário e figurinos  
Ana paula Rocha
Desenho de luz  
José carlos Nascimento
Desenho de som  
Miguel laureano
Voz e elocução  
luís Madureira
Projecções  
pedro proença
Operação de luz e som  
Miguel laureano

companhia de teatro de Almada

A partir do conto de  
Eça de Queiroz 
Adaptação de teresa Gafeira  
e pedro proença
Encenação de teresa Gafeira



Silêncio, silêncio! Ouvi:  

Esta é a Inês laureada  

esta é a rainha infeliz  

que mereceu em Portugal  

reinar depois de morrer.

fala do Príncipe, acto V

criação

20
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25 Outubro  
a 17 Novembro 
quinta a sábado às 21h 
quarta e domingo às 16h
Sala Principal | Dur. aprox.: 1h30 | M/12 

Intérpretes  
Ana cris, João Farraia, João lagarto, 
José Neves, leonor Alecrim, Margarida 
vila-Nova e pedro Walter  
Tradução  
Nuno Júdice
Cenografia  
José Manuel castanheira
Figurinos  
Ana paula Rocha
Desenho de luz  
Guilherme Frazão
Adaptação  
José Gabriel Antuñano

companhia de teatro de Almada

Texto de luis de Guevara 
Encenação de Ignacio García

O dramaturgo espanhol luis vélez de Guevara (1579-1644) 
terá composto mais de 400 peças. Este texto, de 1635, é 
considerado um dos seus melhores trabalhos. Com tona-
lidades intensamente líricas, põe em cena a mais trágica 
e lendária história de amor de Portugal: a de D. Pedro e  
D. Inês de Castro, à qual se opôs a razão de Estado (a que 
hoje poderíamos chamar uma razão politicamente correc-
ta). Publicada em Portugal pela primeira vez em 1652, no 
âmbito de uma colecção intitulada (em castelhano, note-se) 
Comedias de los mejores y más insignes poetas de España, 
a peça evoca uma história de contornos inéditos e irrepe-
tidos. O espectáculo centra-se nos dilemas e sofrimentos 
interiores e nos comportamentos que as quatro persona-
gens principais revelam, convocando o público para pensar 
sobre o tema sempiterno que é o da supremacia das con-
veniências sobre o indivíduo – sempre mais frágil – que as 
questiona. 

O encenador Ignacio García (n. 1977), distinguido já com 
vários prémios, é programador do Festival Dramafest (de-
dicado à dramaturgia contemporânea, que tem lugar na 
Cidade do México) e director do Festival Internacional de 
Teatro Clásico de Almagro. Grande divulgador do reportó-
rio do chamado Século de Ouro, divide-se entre os textos 
clássicos e os contemporâneos. José Gabriel lópez An-
tuñano (n. 1949), professor de Dramaturgia e Ciências 
Teatrais e autor de obras de pensamento sobre teatro, já 
realizou várias adaptações de textos dramáticos, entre os 
quais Enrique VIII y la Cisma de Inglaterra, de Calderón de 
la Barca, ou A história do cerco de Lisboa, de José Sarama-
go, estreada no Festival de Almada em 2017.

ESpEctáculO INSERIDO NA MOStRA 
ESpANhA 2019



criação

Primo Levi, «Um bom dia», in Se isto é um homem

Como é fraca a nossa carne! 

Apercebo-me plenamente de quanto 

são inúteis estas fantasias da fome, 

mas não consigo escapar à lei comum. 

Se voltasse a acontecer de novo... 

Absurdo; se há uma coisa certa no 

Mundo é exactamente esta: não 

voltará a acontecer de novo.

22
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Testemunho perturbante sobre o Holocausto, Se isto é um 
homem é uma obra-prima que ensaia uma análise funda-
mental sobre o mecanismo do campo de concentração, 
sobre a humilhação do homem pelo homem, visando o  
extermínio. primo levi (1919-1987) escreveu este pedaço 
literário e documental à saída do inferno concentracionário 
de Auschwitz – uma narrativa de grande contenção, orga-
nizada em pequenos capítulos que são como estilhaços da 
memória. Após ter sido recusado para publicação, conhe-
cendo em 1947 uma edição de autor de circulação restrita e 
recebida com indiferença, o texto teria de esperar por 1958 
para ser editado com a dignidade que merece, e, desde  
então, tem sido traduzido e publicado em todo o Mundo. 

É a primeira vez que Se isto é um homem é adaptado para 
teatro em Portugal, depois de o actor inglês Antony Sher 
ou de o encenador sueco Lars Norén o terem feito nos seus 
países. Numa altura em que o discurso de extrema-direita 
volta a ganhar espaço na Europa, importa levar à cena este 
texto de um sobrevivente do genocídio dos judeus no século 
XX, cumprindo um dos seus desígnios: que não se apagasse 
jamais a memória de um dos períodos mais negros da His-
tória da Humanidade.

Rogério de carvalho (n. 1936) foi distinguido em 1980 com 
o Prémio da Crítica para a melhor encenação com Tio Vânia, 
de Tchekov, e em 2001 com o Prémio Almada de Teatro, 
pelo Ministério da Cultura. Este antigo professor de liceu e 
pedagogo do teatro dirigiu espectáculos nos principais pal-
cos portugueses e trabalhou com incontáveis companhias, 
sem nunca pertencer a nenhuma. Para a CTA, assinou as 
encenações de A Menina Júlia (1986), de Strindberg, Fedra 
(2006), de Racine, Frei Luís de Sousa (2015), de Almeida 
Garrett, entre muitas outras. 

29 Novembro  
a 15 Dezembro
quarta às 16h

quinta a sábado às 21h

domingo às 17h
Sala Experimental | Duração aprox.: 1h30 

M/12 

Intérpretes 
cláudio da Silva
Cenografia 
Manuel Graça Dias  
e Egas José vieira
Luz  
Guilherme Frazão
Som  
Miguel laureano

companhia de teatro de Almada

Texto de primo levi
Encenação de  
Rogério de carvalho
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Do alto da ponte
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À espera de Beckett ou quaquaquaqua

Lindos dias!

A antiga mulher
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Estreada em 2006, trata-se de uma criação sobre a me-
tamorfose da biologia humana, que põe em cena, ilumi-
nando-os com recortes de luz especiais, os milagres dos  
extremos da vida: o momento da chegada ao Mundo, aque-
les primeiros passos admiráveis, e o momento em que o  
envelhecimento triunfa. Ou seja, sobre a ascensão e a queda 
do pequeno homem singular, por maior que se pense ou que 
os outros o considerem. Quatro figuras espantosas – que 
nos representam, a todos e a cada um – revisitam o breve 
caminho transitório da vida humana, num jogo de sombras 
e de sons (por vezes musicais) de grande beleza. 

Numa vigorosa sucessão de cenas que evocam o destino 
inevitável do ser humano, o espectáculo é um mosaico  
poético e tangível sobre a vida, composto com simplicida-
de e virtuosismo. Um teatro feito com o material que existe 
antes da linguagem: o corpo e tudo o que diz e faz, a que se 
acrescentam máscaras que dão um rosto grotesco às per-
sonagens. 

A companhia Familie Flöz, hoje sediada em Berlim, iniciou 
o seu percurso em meados dos anos de 1990 em Essen, na 
Alemanha, em contexto universitário de estudos artísticos. 
Trabalhando em processo de criação colectiva, construin-
do narrativas de cena a partir de contribuições criativas de 
todos, nesta família (de artistas provenientes de 10 países) 
os actores são criadores das suas próprias personagens, e 
a encenação vai sofrendo alterações no curso da carreira 
dos espectáculos. 

Familie Flöz

De björn leese, benjamin Reber, 
hajo Schüler e Michael vogel
Direcção de hajo Schüler, 
Michael vogel

Intérpretes  
björn leese, benjamin Reber,  
hajo Schüler e Michael vogel 
Máscaras  
hajo Schüler
Cenografia  
Michael Ottopal
Figurinos  
Eliseu R. Weide
Desenho de som  
Dirk Schröder
Operação de som  
Florian Mönks
Desenho de luz  
Reinhard hubert
Realização vídeo  
Silke Meyer
Animação vídeo  
Andreas Dihm
Assistente artístico  
Stefan lochau
Produção  
pierre Yves bazin e Gianni bettucci
Assistente de produção  
Dorén Gräfendorf
Co-produção  
Admiralspalast e theaterhaus Stuttgart

25 Janeiro 
sexta às 21h
Sala Principal | Duração: 1h20 | M/6

Vivi a vida inteira com medo de morrer,  
e agora só me faltava mais esta!

Karl Valentin (1882-1948)
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02 e 03 Fevereiro 
sábado às 21h | domingo às 16h
Sala Principal | Duração: 1h40 

M/12

Obras dramáticas de dois cultores da forma teatral breve 
constituíram o “chão” desta criação: Gil Vicente, o ilustre 
desconhecido a quem se atribui a fundação do teatro por-
tuguês, e Samuel Beckett, o escritor que mudou o teatro no 
século XX. Os textos de Beckett Velha toada (uma reescrita 
beckettiana de uma peça radiofónica de Robert Pinget cha-
mada La manivelle) e A última gravação de Krapp, e o Auto 
da fé, de Gil Vicente, foram revisitados para criar algo novo 
sobre grandes velhos temas que estão no coração da inquie-
tação artística: a passagem das horas, luzes e sombras, soli-
dão e festa, barulho e silêncio, memória e esquecimento.

Dois velhos lembram (e deslembram) o passado enquanto o 
mundo moderno lhes passa (literal e ruidosamente) ao lado. 
Um homem dialoga, no seu 69.º aniversário, com uma gra-
vação de há trinta anos. Dois pastores – parentes longínquos 
do par Didi/Gogo de À Espera de Godot – manifestam um 
cómico deslumbramento diante das coisas do Natal, abrindo 
caminho a uma personagem alegórica, como só Vicente as 
fazia para dar voz ao que por vezes não se podia: a Fé.

Nuno carinhas (n. 1954) é pintor, cenógrafo, figurinista e 
encenador. Entre 2009 e 2018 foi o Director Artístico do  
Teatro Nacional São João (TNSJ). Como encenador, des-
taca-se o trabalho realizado com o TNSJ, Cão Solteiro,  
ASSéDIO, Escola de Mulheres e Novo Grupo/Teatro Aberto 
– para textos de Federico García Lorca, Jean Cocteau, Henri 
Michaux, Luigi Pirandello, entre muitos outros. Como cenó-
grafo e figurinista, trabalhou com Ricardo Pais, Fernanda 
Lapa, João Lourenço, Fernanda Alves, Jorge Listopad, Olga 
Roriz, Paulo Ribeiro, etc. 

Progresso, progresso, 
progresso é tudo muito 

bonito, lá isso ao menos não 
haja dúvida, mas é científico, 
progresso, científico, a lua 
não é progresso, lunáticos, 
lunáticos.
fala de Cream, Velha toada,  
Samuel Beckett, 1960

Intérpretes 
Alberto Magassela, João cardoso,  
João lourenço, paulo Freixinho  
e Sara barros leitão  
Conceito e dramaturgia  
Nuno carinhas e pedro Sobrado 
Cenografia e figurinos 
Nuno carinhas
Desenho de som 
Francisco leal
Desenho de luz  
Nuno Meira
Apoio linguístico  
João veloso
Realização vídeo  
Fernando costa

A partir de textos de  
Samuel beckett e Gil vicente
Encenação de Nuno carinhas

teatro Nacional São João
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Um drama passional, um dilema moral, uma tragédia con-
temporânea? Nos portos de Nova Iorque, entre emigrantes 
italianos, a suspeição, o ciúme, a delação, a traição, numa 
altura em que arranca a caça às bruxas do macarthismo. 
Que lei é esta que não respeita a lei de cada um? Quem 
são os vitoriosos, quais os derrotados? Depois de visitar 
com regularidade Harold Pinter, Pirandello, Bertolt Brecht 
e Tennessee Williams, os Artistas Unidos entregam-se ao 
teatro de Arthur Miller, descobrindo personagens escritas 
para eles. Traições, contradições, cegueira, leis antigas, 
leis e morte, sangue de gente pobre. Em palco, falar-se-á 
de emigrantes, de escolhas difíceis, dos anos de 1950, dos 
dias de hoje.

Esta peça, de 1955, revista em 1956 – o ano em que o dra-
maturgo se casou com Marylin Monroe – encerra um ciclo 
na escrita de Arthur Miller (1915-2005), um escritor cuja 
obra foi marcada por uma incessante defesa das liberdades, 
em épocas especialmente difíceis de um país minado pela 
divergência prática entre as ideias de justiça e de lei, e cujos 
indicadores de desigualdade e intolerância prosseguem ba-
tendo recordes. Jorge Silva Melo (n. 1948) fundou e dirigiu 
até 1979, com Luis Miguel Cintra, o Teatro da Cornucópia. 
Dramaturgo e encenador, tradutor, também, fundou em 
1995 os Artistas Unidos, de que é director artístico.

09 e 10 Fevereiro 
sábado às 21h | domingo às 16h
Sala Principal | Duração: 1h55 

M/12

Artistas unidos

Texto de Arthur Miller
Encenação de Jorge Silva Melo

Intérpretes  
Américo Silva, Joana bárcia,  
vânia Rodrigues, António Simão,  
bruno vicente, André loubeut,  
tiago Matias, hugo tourita,  
Gonçalo carvalho, João Estima,  
hélder braz, Inês pereira,  
Sara Inês Gigante, Romeu vala  
e Miguel Galamba 
Tradução  
Ana Raquel Fernandes  
e Rui pina coelho 
Cenografia e figurinos  
Rita lopes Alves 
Luz  
pedro Domingos 
Co-produção  
teatro Nacional São João,  
São luiz teatro Municipal  
e teatro viriato

Neste bairro, passar por um advogado ou por 
um padre na rua dá azar. Associam-nos  

a desgraças, e preferem não se aproximar.
fala de Alfieri 
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Nomes próprios: Zé Manel. Apelido: Taxista. Não é mas 
é como se fosse, pois esta personagem, criada em 1998 
para o programa da RTP Herman 98, tornou-se de tal forma 
lendária que elevou a palavra taxista a um outro patamar, 
qualificando-a para entrar na categoria dos nomes. Apesar 
de ter só 20 anos, este motorista de táxi é uma espécie de 
compêndio vivo sobre a arte de ser um taxista à portugue-
sa. Depois da televisão e da rádio, Zé Manel, chefe de família 
à moda antiga e glorioso benfiquista, comemorou em 2018 
o seu vigésimo aniversário com a criação deste espectá-
culo, que põe em cena a azáfama arreliada do seu dia-a-dia: 
a Lisboa dos turistas e dos estudantes Erasmus, os proble-
mas e dilemas do filho, Eusébio Jr., condutor de tuk-tuks, e 
outras arrelias da vida moderna para um taxista dos antigos 
como já não se fazem.

Maria Rueff (n. 1972) é uma actriz de quem se pode dizer 
com plena propriedade que é uma comediante. Estreou-se 
como profissional em 1991, sob a direcção de Armando 
Cortez, no Teatro Villaret. Desde então, a sua carreira tem 
sido ininterruptamente ascensional, com presença destaca-
da em incontáveis programas de entretenimento televisivo, 
filmes e espectáculos de teatro. A sua colaboração com 
Herman José, longa e profícua, gerou várias personagens 
como nunca se tinham visto em Portugal interpretadas por 
uma mulher, de que Zé Manel Taxista – contraponto lampião 
do também muito famoso portista Estebes – será porventu-
ra a que tem tido maior longevidade. Em 1999 foi agraciada 
com o grau de Oficial da Ordem do Mérito pelo então Presi-
dente da República, Jorge Sampaio.

15, 16 e 17 Fevereiro 
sexta e sábado às 21h 
domingo às 16h
Sala Principal | Duração: 2h00 

M/12

uAu

Textos de Maria João cruz,  
Filipe homem Fonseca,  
Mário botequilha  
e Rui cardoso Martins
Encenação de António pires

Intérpretes  
Maria Rueff, FF, Rafael barreto, Ruben 
Madureira, Sissi Martins, Filipe Rico, 
Marta Mota, Sara Martins, tiago coelho 
e com a participação especial de  
João Maria pinto
Banda  
André Galvão, Artur Guimarães  
e tom Neiva
Direcção musical e sonoplastia  
Artur Guimarães
Cenografia
luísa pacheco
Figurinos
Dino Alves
Coreografia
paula careto
Desenho de luz
paulo Sabino
Música
Artur Guimarães, Fernando tordo, 
herman José, João Gil, Jorge palma, 
Manuel paulo, paulo de carvalho, 
Sérgio Godinho e Xutos & pontapés

Estou a gostar muito de ter o meu 
veículo movido a gás. Até a água do 

limpa-pára-brisas é quentinha.
Zé Manel Taxista



34

causas comuns

Texto de Samuel beckett
Encenação de Sandra Faleiro 

Intérpretes  
cucha carvalheiro e luís Madureira
Tradução 
João paulo Esteves da Silva
Cenário e figurinos 
Maria João castelo
Luz 
cristina piedade
Co-produção 
causas comuns  
e São luiz teatro Municipal

15 e 16 Fevereiro 
sexta e sábado às 21h
Sala Experimental | Duração: 1h30 

M/12

Numa paisagem desértica, uma mulher está enterrada até 
à cintura, num montículo de terra que, pouco a pouco, a 
cobrirá até ao pescoço. Atrás, o seu marido, quase sem-
pre escondido aos olhos do público. Winnie parece ignorar, 
candidamente, a sua situação, e entrega-se a viver mais um 
“lindo dia”.

Samuel beckett (1906-1989), Prémio Nobel da Literatu-
ra em 1969, continuou com este texto a sua busca de um 
sentido para a existência, ele que dizia ter “pouco talento 
para a felicidade”. A primeira encenação deste texto teve 
lugar em Nova Iorque, em 1961, seguindo-se-lhe Paris, em 
1963, com Madeleine Renaud e Jean-Louis Barrault. Em 
Portugal, Glicínia Quartin fez de Winnie em 1968, na Casa 
da Comédia, ao lado de Ruy Furtado, numa encenação de 
Artur Ramos.  

cucha carvalheiro (n. 1948) tornou-se actriz em 1979, 
no Teatro do Mundo. Interpretou personagens criadas por 
Sófocles, Gil Vicente, Kleist, Feydeau, Tchekov, Tennessee 
Williams, Jean Genet, Samuel Beckett, entre muitos outros. 
Foi dirigida por nomes significantes como Jorge Listopad, 
Rogério de Carvalho, João Mota, Mário Viegas ou ainda Fer-
nanda Lapa (com quem fundou em 1995 a Escola de Mu-
lheres). Encenou textos de Ingmar Bergman, de Lídia Jorge, 
de Neil Simon, etc. Escreveu para teatro. Dirigiu o Teatro da 
Trindade entre 2009 e 2013. Sandra Faleiro (n. 1972) es-
treou-se como actriz no Teatro Aberto em 1988. Trabalhou 
com Mário Viegas, João Mota, João Lourenço, João Perry, 
Nuno Carinhas, Paula Sá Nogueira, Álvaro Correia, Cristina 
Carvalhal, Fernanda Lapa, entre outros. Estreou-se na en-
cenação com Vai e Vem, de Samuel Beckett, na Companhia 
Teatral do Chiado. 

Ela volta-se na 
direcção dele. Pausa.  

A cabeça reaparece. Pausa.  
A mão reaparece com o lenço,  
espalha-o sobre a cabeça, 
desaparece. Pausa. A mão 
reaparece com o chapéu de 
palha, põe o chapéu na cabeça,  
à banda, desaparece. Pausa. 
1.º acto



35

23 e 24 Fevereiro 
sábado às 21h | domingo às 16h
Sala Experimental | Duração: 1h30 | M/12

Trata-se de uma homenagem a Ribeirinho, cuja obra foi um 
exemplo de talento e dedicação, numa mistura virtuosa e 
singular entre o lado popular e o lado erudito do teatro. 
Tendo isso em mente, revisitaram-se as suas três encena-
ções de À espera de Godot (1952). A primeira foi a seguir às 
eleições de 1958 (em Abril de 1959, com estreia no Teatro 
da Trindade), a segunda durante a longa agonia de Salazar 
(em Março de 1969 – ano em que Beckett recebe o Prémio 
Nobel da Literatura e se refugia no Hotel Cidadela, em Cas-
cais –, novamente no Trindade), e a terceira  já com o País à 
beira da revolução (em 1973, com uma companhia itineran-
te, apresentando a peça em Angola a colonos e militares).

Francisco lopes Ribeiro (1911-1984), o Ribeirinho, estreou-
-se como actor em 1929 e dirigiu o seu primeiro espectácu-
lo em 1935. Dever-se-á a esta proeminente figura do teatro 
português do século XX a introdução e reconhecimento em 
Portugal do ofício do encenador – para designar as funções 
que até então cabiam aos marcadores e aos ensaiadores. 
Dirigiu as companhias Teatro do Povo, Os Comediantes de 
Lisboa, Teatro da Mocidade Portuguesa e Teatro Nacional 
Popular, tendo ainda sido director do Teatro Nacional de  
D. Maria II. 
	

Jorge louraço Figueira (n. 1973) é professor na Escola Su-
perior de Música e Artes do Espectáculo (ESMAE), no Porto, 
onde coordena a Pós-Graduação em Dramaturgia. Encena-
dor e dramaturgo, foi crítico de teatro no jornal Público entre 
2005 e 2017 e desenvolve intensa e continuada actividade 
– académica mas não só – como investigador em teatro.

A meio da segunda 
parte, quando 

Estragão, na preciosa 
interpretação de Ribeirinho 
[…] clamava do fundo da 
miséria humana, ternura 
universal, a misericórdia 
de um criador responsável, 
de um deus sensível […], 
naquele momento, a vibrar 
da cabeça aos pés, eu acreditei 
que o teatro português tinha 
acordado definitivamente. 
Costa Ferreira, citado por Ana Patrão, 
Francisco Ribeiro: Determinação e 
Circunstância. Cenas de um percurso de 
teatro (1936-1960) 

Intérpretes  
Estêvão Antunes, Mário Moutinho
Óscar Silva e pedro Diogo
Direcção de arte  
patrícia Mota
Desenho de luz  
José Neves
Som  
pedro pires cabral
Operação de luz e som  
Sérgio Moreira / Rui Seabra
Co-produção  
teatro da trindade – Fundação INAtEl, 
teatro constantino Nery – câmara 
Municipal de Matosinhos e câmara 
Municipal de viana do castelo

Texto e encenação de  
Jorge louraço

Delegada Antunes Fidalgo, 
unipessoal
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02 e 03 Março 
sábado às 21h | domingo às 16h
Sala Experimental | Duração: 1h30 

M/14

Intérpretes  
André laires, carlos Feio,  
Eduarda Filipa, Solange Sá e Sílvia brito  
Tradução  
Rui Madeira e Sílvia brito
Cenografia  
Acácio de carvalho e Toni Cafiero
Guarda-roupa  
Manuela bronze e Toni Cafiero
Desenho de luz  
Jean-pascal pracht
Criação de vídeo e som 
luís Melo
Coreografia 
Rosália passinhas
Selecção musical 
Toni Cafiero

Texto de  
Roland Schimmelpfennig
Encenação de Toni Cafiero

companhia de teatro de braga

O alemão Roland Schimmelpfennig (n. 1967) é um explo-
rador dos universos mais sombrios das nossas identidades 
contemporâneas. Antigo jornalista, assistente de encena-
ção na Kammerspiele de Munique, passou pela Schaubühne 
e está hoje ligado à Deutsches Schauspielhaus, em Ham-
burgo. Autor de uma obra várias vezes premiada e carac-
terizada por uma interessante amplitude de possibilidades, 
que vão do mais puro simbolismo ao mais duro naturalismo. 
Alguém disse sobre a sua escrita que esta não teme a in-
verosimilhança: o autor escreve como se o absurdo fosse a 
normalidade, o que parece não estar longe da realidade.

Era uma vez uma jovem apaixonada por um jovem, apesar de 
terem de se separar para sempre. Era uma vez um homem 
e uma mulher na véspera de uma grande partida que não 
sabem se é um renascimento ou um voo. Era uma vez o fan-
tasma de um amor passado que volta e reivindica o que lhe 
é devido. A encenação de Toni Cafiero (n. 1968) pretendeu 
«alargar os pontos de vista (o foco), baralhar os códigos de 
percepção, a fim de acordar a atenção do espectador, o seu 
espanto, e levá-lo para a imensidão do seu espaço interior.» 
Uma ideia que a música, «mais do que qualquer outra arte, 
nos pode fazer sentir de um modo físico e íntimo.»

Nós amamo-nos. Ele é meu namorado, o meu 
primeiro namorado. Eu não quero que ele se 

vá embora. Mas agora já está tudo pronto – os pais dele 
já empacotaram tudo, estas são agora as nossas últimas 
horas […] e não sabemos o que dizer – amo-te, nunca te 
vou esquecer, fica comigo, como havemos de fazer […]
fala de Tina, 3.ª cena
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26 e 27 Abril 
sexta e sábado às 21h30
Sala Experimental | Duração aprox.: 1h20 

M/12

Proposta de teatro documental – género presentemente em 
expansão entre os encenadores portugueses –, a partir de 
uma adaptação livre do diário homónimo de Joel Neto, leva 
para o palco o campo, a cidade e as ilhas para mostrar o 
que já sabemos mas em que nem sempre pensamos: o modo 
como todos parecem convergir para a cidade, entregando o 
campo e as ilhas – e as suas culturas e sociedades próprias 
– ao abandono e à voragem da economia.

Um casal vindo da cidade. Uma velha casa de família. Um 
recomeço – no campo. E, no entanto, não é apenas de idílio 
que fala a vida rural de hoje. Há uma história que se muda 
com aqueles que se mudam. E há sonhos por concretizar, 
frustrações acumuladas, mágoas escondidas com que um 
dia será preciso travar o combate que se adiou.

Joel Neto (n. 1974) é um escritor e cronista açoriano, au-
tor, entre outros, de Arquipélago (romance, 2015), A Vida 
no Campo (diário, 2016) e Meridiano 28 (romance, 2018). 
catarina Ferreira de Almeida (n. 1977) é tradutora e es-
pecialista em literatura fantástica. Traduziu J.R.R. Tolkien, 
Georges Simenon ou Mohammed Dib. luisa pinto (n. 1965), 
encenadora, figurinista, professora de teatro e investigado-
ra, é directora artística da Narrativensaio–AC. Encenou mais 
de trinta peças, designadamente de textos originais em es-
treia absoluta. Entre 2007 e 2015 dirigiu artisticamente o 
Teatro Municipal Constantino Nery, de Matosinhos.

Narrativensaio–Ac

Texto de Joel Neto  
e catarina Ferreira de Almeida
Encenação de luisa pinto

Intérpretes 
António Durães, Filipa Guedes  
e Fernando Alves
Co-produção  
casa das Artes  
de vila Nova de Famalicão

E eu pergunto-me: o 
que vêem os animais 

quando nos vêem passar? 
O que vê um bicho quando 
olha um homem? O que vêem 
estas bezerras destinadas ao 
matadouro quando passamos 
os dois, eu e a Catarina, com 
roupas desportivas e um cão 
preso a uma trela?
2.º acto
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causas comuns

Texto de Marius von Mayenburg
Encenação de cristina carvalhal

Intérpretes  
Nuno Nunes, pedro lacerda,  
Sara carinhas e Sílvia Filipe
Tradução 
Ricardo braun
Cenário e figurinos 
Ana limpinho
Confecção dos disfarces 
Rosário balbi
Efeitos especiais 
João Rapaz e Janaína Drummond
Luz 
José álvaro correia
Música 
Sérgio Delgado
Fotografia 
Estelle valente
Produtor 
bruno Reis
Assistência de produção 
Diogo costa
Apoio 
teatro Nacional D. Maria II
Co-produção 
São luiz teatro Municipal  
e teatro viriato

18 Maio 
sábado às 21h30
Sala Principal | Duração: 1h40 

M/12

Neste texto de Marius von Mayenburg (n. 1972 – drama-
turgo, tradutor e encenador alemão cuja paleta de possibi-
lidades em matéria de criação teatral tem demonstrado ser 
vasta, indo ao encontro de uma ideia de pós-modernida-
de do teatro europeu que tem neste dramaturgista um seu 
expoente) sugere-se que as personagens tenham o nome 
dos actores. Como se não bastasse, muitas vezes, quando 
um actor sai de cena, volta com uma nova personagem mas 
mantém o seu nome. Assim, a realidade parece estar cons-
tantemente a ser reformulada, e, para cúmulo, são as pró-
prias situações em cena que, por vezes, raiam o absurdo. 
Afinal o que é que é real? A perplexidade instala-se. O amor, 
as férias, os filhos, as empregadas domésticas, Darwin e a 
lei do mais forte, a sombra nazi, um baile de máscaras, ou a 
clássica troca de casais, estão presentes nesta espécie de 
comédia de costumes assombrada por Pirandello. 

cristina carvalhal (n. 1966) é uma encenadora que gosta 
do texto contemporâneo para teatro e que tem trabalha-
do com vários novos dramaturgos e dramaturgistas por-
tugueses, cruzando talentos confirmados da escrita com 
criadores que estão a iniciar os seus percursos artísticos, 
constituindo equipas criativas e técnicas não apenas es-
pecíficas como intergeracionais para cada projecto teatral 
que dirige. Depois de ter encenado A pedra, em 2011, volta 
a Mayenburg.

Imagina que no princípio todos os seres humanos 
só tinham um olho, e era suficiente, dava

para ver tudo. Mas depois, de repente, nasceu uma 
aberração, com dois olhos. Toda a gente pensou: que 
nojo. Mas a aberração via melhor e era a primeira a ver 
o tigre-dente-de-sabre, e a aberração fugia a correr e os 
normais, os que só tinham um olho, eram devorados.
fala de Nuno
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18 a 20 Outubro 
sexta e sábado às 21h30 
domingo às 16h
Sala Experimental | M/12

teatro do bairro

Texto de luísa costa Gomes
Encenação de António pires

Intérprete 
Márcia breia (sujeito a confirmação)
Figurino  
luís Mesquita
Luz 
Rui Seabra

Eis um espectáculo de comédia que pode sem dificuldade ser 
considerado uma proposta verdadeiramente interessante 
para o segmento etário feminino dos 50 aos 80 anos (e para 
outras pessoas a quem os problemas do referido segmen-
to possam interessar, como sejam médicos, farmacêuticos, 
vendedores de produtos milagrosos e outros milagreiros): 
um monólogo de uma mulher de “uma certa idade” sobre a 
conquista de palavras e dos espaços de liberdade que elas 
criam, a pretexto do trânsito, dos turistas, da passagem do 
tempo e da sabedoria, da falta de um tipo de memória, das 
dores artríticas do envelhecimento, dos filhos, dos netos.  
A reivindicação de um novo “dizer”, em vez de aprender a 
conformar-se com o que “não pode ou não deve dizer, e 
muito menos fazer”, sob pena de se tornar… ridícula!

luísa costa Gomes (n. 1954) é contista, romancista e dra-
maturga. Na escrita para teatro (em que também cabem a 
tradução e a dramaturgia) tem-se afirmado como uma das 
mais interessantes vozes portuguesas do nosso tempo. 
Destacam-se Nunca nada de ninguém (1991), para além 
dos libretos para a ópera Corvo branco, de Philip Glass e 
Robert Wilson (1991), e para a cantata Sobre o vulcão, leva-
da à cena (com encenação da própria) no Festival de Teatro 
ACARTE (Fundação Calouste Gulbenkian), em 1996. Entre 
as criações feitas em colaboração com o encenador António 
pires (n. 1967), director artístico e programador do Teatro 
do Bairro, contam-se os textos de Comédias de desenganos, 
Quatro santos em três actos (adaptação do libreto original 
de Gertrude Stein), Actor imperfeito (a partir dos sonetos 
de Shakespeare) ou ainda a tradução e a dramaturgia de 
Macbeths (2018), a partir de Shakespeare.

Quando fui ao osteopata, nem cheguei a abrir a boca, foi levar a mão à dor e ele disse 
logo: ah, isso é do neto. Do neto? É dor de avó. A senhora anda com o seu neto ao colo…! 

Como se fosse possível não andar com ele ao colo! Tem só dezassete meses! Tem de fazer assim, diz 
o osteopata, e mostra-me como é que se faz para “pegar no menino sem sobrecarregar a lombar”. 
Luísa Costa Gomes
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07 Dezembro 
sábado às 21h
Sala Principal | Duração: 1h20 

M/16

Intérpretes 
Afonso Santos, Ana brandão, João Melo, 
Margarida carvalho e  Maria leite
Tradução
Alexandra Moreira da Silva
Cenografia
F. Ribeiro
Desenho de luz
José álvaro correia
Figurinos
Nelson vieira
Assistência de encenação
Mafalda lencastre
Produção executiva
beatriz Montenegro
Co-produção
teatro Nacional São João,
teatro Aveirense  
e câmara Municipal de viseu

Texto de Yasmina Reza
Encenação de Nuno cardoso

Ao cabo teatroEis um espectáculo que propõe uma reflexão sobre a expe-
riência da vida, sobre a passagem do tempo (ele por nós 
ou nós por ele?) e sobre a nossa capacidade para falhar 
(para falhar sempre melhor, como diria Beckett) em todas 
as frentes. Nesta história, um casal de amantes finge querer 
escapar ao que o espera, mas nenhum deles o faz verda-
deiramente, muito pelo contrário. Um retrato cruel, lúcido e 
inteligente, que é de certa forma sobre todos nós, persona-
gens contemporâneas de uma sociedade dita de “primeiro 
Mundo” repleta de zonas cinzentas e de ubiquidades mo-
rais. O ritmo dos diálogos, a sua absoluta economia de pala-
vras e precisão da melopeia, traçam a fisionomia existencial 
de cinco seres a braços com os seus equívocos e com as 
mentiras que julgam ser necessário dizer a si próprios para 
conseguirem sobreviver.

Yasmina Reza (n. 1959) estreou-se como dramaturga em 
1978 e o seu primeiro êxito foi-lhe proporcionado pelo espec-
táculo Arte, cujo texto (traduzido para português por António 
Feio – também encenador e interpréte – foi levado à cena 
em 1998 no Teatro Nacional São João) lhe granjeou já dois 
prémios Molière. A sua peça O deus da carnificina (publicada 
em 2007), tornada muito conhecida com a adaptação que 
Roman Polanski fez alguns anos depois para cinema, estreou 
em Paris em 2008, com Isabelle Huppert no papel principal. 
Nuno cardoso (n. 1973) encenou já textos de autores tão 
diferentes como Sófocles, Shakespeare, Molière, Racine, Ib-
sen, ou os nossos contemporâneos Lars Norén, Sarah Kane, 
Marius von Mayenburg. Movido por uma forte pulsão experi-
mentadora de novas possibilidades para o teatro, é o actual 
director artístico do Teatro Nacional São João.

Partimos com a nossa 
pequena mochila 

táctica para conquistar o 
Mundo. Imaginamos que o 
exército avança, mas perdemos 
o viço no terreno.
fala de Andrea
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teatro 
para a  

infância
produções  

companhia de teatro de Almada



O Barbeiro de Sevilha

O fantasma das melancias

Romance da raposa

Os gatos
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As aventuras de Guinhol

Verdi que te quero Verdi

Dona raposa e outros animais

Pastéis de nata para Bach
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Desenho de luz  
José carlos Nascimento
Movimento  
Natasha tchitcherova
Desenho de maquilhagem  
Fátima Sousa
Intérpretes 
Anabela Ribeiro, carolina Dominguez, 
João Farraia e João Maionde
Piano  
Alexei Eremine
Assistente de cenografia  
Jesus Manuel
Assistente de figurinos 
Maria helena Redondo
Execução de pintura de cena 
Diogo costa
Mestra de guarda-roupa 
Aldina Jesus
Execução de adereços de cabeça  
Rute Reis
Execução de bicórnio  
Isabel pereira
Operação de luz  
paulo horta

companhia de teatro de Almada

A partir do romance homónimo de 
Aquilino Ribeiro 
Música original de  
Alexandre Delgado
Encenação e adaptação de 
teresa Gafeira 
Cenários e figurinos de  
António lagarto

19 e 20 Janeiro 
sábado às 16h | domingo às 11h
Sala Experimental | Duração: 40 min. 

M/3

Figura maior da literatura portuguesa do século XX, autor de 
uma obra que assenta numa escrita de grande virtuosismo 
narrativo e riqueza lexical e idiomática, dizia-se (em Lisboa) 
de Aquilino Ribeiro (1885-1963) que tinha levado consigo 
a província para a cidade. Romance da Raposa, escrito em 
1924, para o oferecer pelo Natal a um seu filho, ilustra-o: 
trata-se de uma história «em harmonia com a ciência natu-
ral» de um território em que o «bicho-homem» vive paredes-
-meias com grande quantidade de bicharada. Uma história 
que é ao mesmo tempo realista e simbolista, capaz de mos-
trar às crianças «o mecanismo da astúcia», e pondo «à vista 
a relojoaria íntima, engenhosa e arteira» da raposa.

Tendo já dedicado ao teatro para a infância alguns gran-
des textos, a par com um trabalho continuado de pedago-
gia em torno da chamada grande música, que no teatro de 
arte encontra um lugar natural, teresa Gafeira (n. 1952) 
parece ter reunido nesta sua nova criação o melhor de três 
mundos: a suprema e exuberante engenharia literária de 
Aquilino, o génio musical de Alexandre Delgado (n. 1965), 
a quem entregou a tarefa de compor música nova para uma 
história sobre uma já velha raposa, e o talento de António 
lagarto (n. 1948), autor da cenografia e dos figurinos, para 
dar a tudo isso um corpo plástico que revisita e transfigura 
o espírito do tempo de há quase 100 anos, quando Roman-
ce da Raposa foi escrito.

Lá estavam o toirão papa-coelhos, de olhos 
vermelhos, o gato bravo malfeitor e a fuinha 

com gravatinha de neve e rabo de espanejador. Lá 
estavam lobos, lobatos e lobinhos, nédios e anafadinhos, 
ganindo: mate-se! E as raposas, fingidas, a dizer com 
eles de olhos no chão: senhores compadres, têm razão. Lá 
estavam doninhas e arganazes, roedores, répteis, e, pelas 
árvores, a águia, o abutre, o bufo, o nebri, e mais povo 
dos céus e matas de Portugal.
Aquilino Ribeiro, Romance da Raposa
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t. S. Eliot (1888-1965), Nobel da Literatura em 1948, com-
pôs uma importante obra poética em língua inglesa. Publi-
cado em 1939, Old Possum’s Book of Practical Cats é uma 
ode aos gatos que tem feito as delícias dos amantes da es-
pécie, vindo a inspirar a famosa comédia musical Cats, de 
Andrew Lloyd Weber. Estreada em Londres em 1981, levou 
os gatos para a cena como nunca tinham sido vistos. 

Seres superlativamente literários, vários outros poetas se 
dedicaram já ao estudo metafísico dos gatos. O livro de 
Eliot, obra-prima de amor e humor sobre os gatos (isto é, 
sobre quem imaginamos que são) contém em si a chama 
de transgressão e de aventura capaz de propiciar, sem in-
fantilizar, o encontro entre as crianças e a arte. Misterioso 
e hedonista, o mundo dos gatos interpela o imaginário do 
público infantil através deste estudo poético, e cujo progra-
ma é formulado desde o início nesta adivinha: «Como dar 
nome aos gatos?», considerando que têm vários, entre os 
quais um secreto e jamais confessado, e que nenhuma in-
vestigação humana pode descobrir? Quais serão os nomes 
secretos de Rom Rom, Sara Pintada, Matalote e Rapioca, os 
gatos desta adaptação que Teresa Gafeira fez a partir da 
obra de Eliot? Boa pergunta!

Intérpretes  
João Farraia, Miguel Martins,  
pedro Walter e vera Santana
Desenho de luz 
José carlos Nascimento
Cenografia  
Ana paula Rocha
Operação de luz e som 
paulo horta

companhia de teatro de Almada 

A partir de O livro dos gatos  
de t. S. Eliot 
Encenação de teresa Gafeira 

Se virem um gato com ar pensativo,
o motivo é só um, sou eu que vos digo:

A sua mente entrega-se ao prazer profundo
De pensar, de pensar, de pensar no seu nome:
Seu inefável afável
Efaninefável,
Profundo, misterioso e único Nome.
T. S. Eliot, «Como dar nome aos gatos?», in O livro dos gatos

02, 03 e 05 Março 
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
terça às 16h
Sala de Ensaios | Duração: 50 min. | M/3

SeSSõeS para aS eScolaS  
Entre 19 Fevereiro e 01 Março 
de terça a sexta, mediante marcação
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O Barbeiro de Sevilha é uma ópera buffa. Trata-se de um 
género tipicamente italiano que tem origem nos entreactos 
cómicos do século XVIII, durante os quais, à frente do pano, 
havia actores que tinham por função entreter o público du-
rante as mudanças de cenário, com pequenas prestações 
satíricas inspiradas nas personagens da commedia dell’arte. 
Gioachino Rossini (1792-1868) inscreve-se nessa tradição, 
porém eleva a ópera buffa a um outro patamar, através de 
uma escrita orquestral que participa do todo, inclusive na 
sua vertente cómica, ao mesmo título que até então ape-
nas as palavras dos libretos podiam, assente numa música 
eminentemente melódica, composta a pensar sobretudo 
nos cantores. O que explica que O Barbeiro de Sevilha (uma 
obra cujo texto, da autoria de Beaumarchais, tinha já o seu 
lastro histórico e os seus heróis – também musicais, como 
o decano Paisiello) tivesse estreado em Roma durante o 
Carnaval de 1816 tendo por únicos aplausos os do próprio 
compositor. 
  
Criado originalmente em 2001, para um cenário que re-
produzia o Teatro Nacional de São Carlos, este espectácu-
lo resulta de um novo olhar da encenadora teresa Gafeira 
sobre a récita, que decorre num teatrinho de marionetas 
cujos cantores são os bonecos e cujos actores de carne e 
osso são os técnicos do teatro. Um teatro que, nesta nova 
versão, é uma réplica da Sala Principal do Teatro Municipal 
Joaquim Benite, criada pelos arquitectos do edifício a que 
os almadenses chamam carinhosamente Teatro Azul. O tea-
tro dentro do teatro dentro do teatro.

Intérpretes  
André Alves, Isac Graça e vera Santana
Cenografia  
Manuel Graça Dias e Egas José vieira
Desenho de luz 
José carlos Nascimento
Bonecos e figurinos  
pedro proença
Execução dos bonecos e adereços  
António canelas
Execução dos figurinos 
Rosário balbi
Operação de luz e som  
paulo horta

companhia de teatro de Almada 

A partir da ópera de  
Gioachino Rossini
Encenação de teresa Gafeira 

16 e 17 Março 
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala de Ensaios | Duração: 50 min. 

M/3

Escrevi a Paisiello a dizer-lhe que, ciente da minha inferioridade, não pretendia de modo 
algum fazer-lhe concorrência e que evitaria recorrer às mesmas situações do seu libreto. 

Isso feito, julguei-me ao abrigo da crítica dos seus legítimos admiradores. Como me enganei! Na 
estreia do meu Barbeiro precipitaram-se como animais selvagens sobre o imberbe maestrino. Mas 
eu não me deixei desmoralizar: enquanto o público vaiava eu aplaudia os meus executantes. 
Gioachino Rossini, Paris, 1860
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Numa época em que os estímulos da tecnologia vão ganhan-
do espaço no universo das crianças, O fantasma das melan-
cias é um espectáculo em contracorrente, que devolve os 
mais novos ao reduto da melhor brincadeira, feita do ingre-
diente que há várias gerações nutre (com sucesso) o teatro 
para a infância: a fantasia, ancorada no prazer inteligente. 

Gargalhadas e muitas surpresas é o que prometem as três 
histórias de que é feita esta peça: Sopa de pedras, O galo 
quer ter dentes e, como não podia deixar de ser, O fantas-
ma das melancias. Recorrendo ao universo de três autores 
argentinos, mestres do teatro de fantoches, teresa Gafeira 
construiu um espectáculo a que não faltam algumas perso-
nagens que deixam os mais pequenos pregados às cadeiras, 
espantados e divertidos: um Velho Avarento, um Cobrador 
de Impostos, um Galo Que Quer Ter Dentes, um Urso Dentis-
ta, um Ladrão de Melancias e o seu respectivo Fantasma. 

Juan Enrique Acuña (1915-1988) foi um jornalista e escritor 
argentino. Assumiu a direcção artística do Teatro La Rueda 
e foi secretário da Federação de Teatros Independentes da 
Argentina. luis Marcelo claeyssen (dito Lucho), de origem 
peruana, mestre do teatro de títeres, criou em Buenos Aires 
a companhia Los Alegres Caminantes e é autor do célebre 
Churrinche contra o fantasma. Roberto Espina (1926-2017) 
foi um actor, encenador e mimo argentino, autor, entre ou-
tros textos, de A república do cavalo morto. Em 1951, ajudou 
a fundar o Teatro Fray Mocho, em Buenos Aires, e em 1956 
criou o Teatro Los Comediantes de La Ruta.

O teatro de marionetas não perdeu a grandeza mas houve quem pensasse que bastava 
fabricar um boneco e movê-lo com uns cordelinhos para criar uma personagem. Mas  

os bonecos que animam as festas infantis ou escolares, ou que servem para vender um produto, 
são uma coisa; e coisa diversa são as marionetas usadas para criar um espectáculo de teatro. 
Luis Claeyssen (em 1983), Diccionario de directores y escenógrafos del teatro argentino, de Perla Zayas de Lima  

Intérpretes 
João Farraia, pedro Walter  
e Inês de castro
Cenografia  
teresa Gafeira
Desenho de luz 
José carlos Nascimento
Figurinos 
teresa capitão
Operação de luz e som 
paulo horta

companhia de teatro de Almada 

Textos de claeyssen, Espina  
e Acuña  
Encenação de teresa Gafeira 

13 e 14 Abril 
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala de Ensaios | Duração: 50 min. 

M/3
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Giuseppe verdi (1813-1901) é uma das mais proeminentes 
figuras da História da música europeia, alguém que acom-
panhou as evoluções estéticas ao longo do século XIX mas 
manteve as suas próprias criações num reduto de espantosa 
singularidade (“sou um camponês”, gostava de dizer), sem 
ter deixado de ser um homem do seu tempo, seduzido pela 
literatura da sua época (sobretudo francesa), a partir de 
cujas personagens erigiria alguns dos seus heróis operáti-
cos. Teve uma carreira longa e magnífica, na qual brilharam 
obras emotivas que conquistaram uma popularidade sem 
precedentes, caso de Rigoletto (1851), Il Trovatore (1853), 
La Traviatta (1853), Aïda (1871), Otello (1887), Falstaff 
(1893), entre outras. O seu trabalho revelava, ademais, um 
apurado sentido teatral.

teresa Gafeira (n. 1952), com uma já longa carreira como 
actriz e encenadora, gosta de música, e também de ópera, 
que é uma forma de teatro. Este espectáculo, muito cómi-
co, sobre a vida e a obra de Verdi, com recurso a actores e 
a marionetas, insere-se no trabalho de pedagogia do teatro 
de arte e da música erudita que tem dedicado às crianças, 
no qual a ópera tem tido um lugar de destaque. O título 
deste espectáculo – um jogo de palavras humorístico – é 
inspirado no célebre verso do poema de Federico García 
Lorca «Romance Sonâmbulo» (Romancero Gitano, 1928).

Intérpretes 
João Maionde, João Farraia,  
pedro Walter e vera Santana
Cenografia  
Steven Evan
Desenho de luz 
José carlos Nascimento 
Figurinos 
teresa capitão
Marionetas 
teresa varela
Operação de luz e som  
paulo horta

companhia de teatro de Almada 

A partir de Giuseppe verdi
Encenação de teresa Gafeira 

27 e 28 Abril 
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala de Ensaios | Duração: 50 min. | M/3

Quando um temperamento apaixonado, quando um Verdi dota a arte de uma obra  
viva e forte, repleta tanto de ouro como de lama, não vamos dizer-lhe: meu caro  

senhor a sua obra tem falta de gosto, não é distinta. Distinta! … Será que Michelangelo,  
Homero, Dante, Shakespeare, Beethoven, Cervantes e Rabelais eram distintos?
Georges Bizet, Revue Nationale, 1867
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28 e 29 Setembro 
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala Experimental | Duração: 50 min. 

M/3

Intérpretes 
André Alves, Anabela Ribeiro,
João Farraia, pedro Walter  
e vera Santana
Cenografia e figurinos  
pedro proença
Desenho de luz 
José carlos Nascimento
Movimento 
Jpb
Som 
Miguel laureano
Operação de luz e som  
paulo horta

companhia de teatro de Almada 

A partir de  
Johann Sebastian bach
Dramaturgia de pedro proença  
e teresa Gafeira 
Encenação de Duarte Guimarães 

Johann Sebastian bach (1685-1750) está para a música 
como Shakespeare está para o teatro: trata-se do nome 
mais glorioso, não apenas do período barroco mas de toda 
a História da música do Ocidente. Organista, depois mestre-
-de-capela e director musical, foi o mais importante compo-
sitor de uma longa dinastia de músicos. A sua obra musical 
vai buscar à música religiosa as qualidades mais distintivas: 
expressividade e dramaticidade, e tudo isso enquanto es-
crevia para um mecenas ou para uma comunidade religiosa, 
sem procurar chamar a atenção sobre si mesmo, nada pre-
ocupado com o reconhecimento, e muito menos contando 
com os favores dos públicos da posteridade.

E se já houvesse pastéis de nata no tempo de Bach? Eis a 
premissa deste espectáculo, que explora a possibilidade de 
Bach ter provado a famosa iguaria portuguesa cuja receita 
mais conseguida (a da Fábrica de Belém) ainda se encontra 
guardada no segredo dos deuses. Pastéis de nata para Bach 
abre-nos as portas da casa do nome mais glorioso do barro-
co musical e imagina Ana Madalena, sua mulher, a tentar fa-
zer os pastéis de que Bach, nesta história – construída pela 
imaginação de pedro proença e de teresa Gafeira, autores 
do texto – necessita absolutamente para poder trabalhar.

Duarte Guimarães (n. 1978) fez o curso de Formação de 
Actores na Escola Superior de Teatro e Cinema, e iniciou a 
carreira profissional como actor em 1997. Desde então tem 
participado em várias produções do Teatro da Cornucópia e 
da Companhia de Teatro de Almada. Este espectáculo, estre-
ado em 2015, foi a sua primeira encenação.

Na conquista do Belo, a Música esteve por vezes atrasada relativamente às artes 
plásticas. Com Bach, o Belo alcança proezas de uma grandeza inédita, e ultrapassa,  

pela ciência da sua própria construção e da sua expressão, todas as outras artes do seu tempo. 
J. Combarieu, Histoire de la Musique, tomo II
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Se é verdade que há uma fábula em todas as histórias, as fa-
mosas e intemporais fábulas de La Fontaine são verdadeiros 
ensinamentos, também pela sua proximidade com o mundo 
natural – de que as pessoas são parte. Inspirando-se nas 
parábolas de Esopo, La Fontaine transformou as virtudes 
e os defeitos humanos dos cortesãos de Luís XIV, o Rei Sol, 
em histórias sobre animais, transfigurando-os para melhor 
os expor na sua abundância de formas, algumas de gran-
de comicidade. Nos bichos que teresa Gafeira (n. 1952) 
convocou para Dona Raposa e outros animais, podemos  
ver-nos, e às nossas vidas, e ao nosso Mundo. 

Jean de la Fontaine (1621-1695), poeta e homem de vá-
rios talentos artísticos, estudou Direito em Paris, onde fre-
quentou um famoso círculo literário de homens de letras: 
o grupo da Table Ronde, onde aprendeu que o exercício ri-
goroso da escrita exige uma consciência política. Marginal 
relativamente a uma certa forma de cortesania, autor de 
fábulas (escreveu 239!) que, nalguns casos, questionavam 
os poderosos, seria admitido na Academia Francesa apenas 
em 1684, por “bloqueio” deliberado de Luís XIV e dos seus 
aduladores.

Intérpretes 
João Farraia, pedro Walter  
e vera Santana
Cenografia  
Ana paula Rocha
Desenho de luz 
José carlos Nascimento
Máscaras e adereços  
carlos cristo
Operação de luz e som  
paulo horta

companhia de teatro de Almada 

A partir das fábulas de  
la Fontaine
Encenação de teresa Gafeira 

26 e 27 Outubro 
sábado às 16h  

domingo às 11h
Sala Experimental | Duração: 50 min. 

M/3

Seríamos bem pouco, ou mesmo nada, e os nossos 
espíritos, desocupados, de nada serviriam, se 

todos os mitos, fábulas, alegorias, não existissem. É o 
falso que dá cor e vida ao verdadeiro. 
Paul Valéry, Petite lettre sur les mythes (1930)
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Criado em Lyon no início do século XIX por um famoso ma-
rionetista francês, Guinhol (em francês, Guignol) tornou-se 
tão ou mais popular que Polichinelo, herói da commedia 
dell’arte que, em Portugal, teve o seu congénere chamado 
Dom Roberto. Herdeiro da Revolução Francesa, Guinhol é 
um herói autenticamente popular, uma voz do povo, criada 
por este para dizer na rua o que não se dizia no teatro que 
se representava à porta fechada dentro de uma sala. A sua 
popularidade e liberdades discursivas fizeram nascer em 
França uma verdadeira literatura de teatro de marionetas, 
que até hoje desafia os poderes e as convenções. Neste es-
pectáculo, Guinhol é o criado tagarela (e também a cobaia) 
de um alquimista que procura a glória a todo o custo. 

teresa Gafeira (n. 1952) encenou em 1992 o seu primeiro 
espectáculo para a infância e desde então tem desenvolvi-
do, a par da carreira de actriz, um trabalho continuado na 
criação e adaptação de espectáculos dirigidos a um públi-
co infanto-juvenil.

Intérpretes 
Anabela Ribeiro, bernardo Souto,  
Isac Graça, Nuno Fonseca  
e vera Santana
Assistência de encenação  
paulo Mendes 
Desenho de luz  
José carlos Nascimento
Cenografia e figurinos  
Maria Guiomar
Operação de luz e som  
paulo horta

companhia de teatro de Almada 

A partir do conto tradicional 
francês 
Encenação e adaptação de 
teresa Gafeira 

09 e 10 Novembro 
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala Experimental | Duração: 50 min. 

M/3

Foi um natural de Lyon, Laurent Mourguet, 
que tornou Guignol célebre quando, enquanto 

preparava os seus primeiros espectáculos de fantoches, 
falava com um seu vizinho espirituoso que costumava 
dizer, a propósito das coisas que tinham mesmo 
piada: «c’est guignolant!» [é corrosivo!] – comentário 
que Mourguet passou a usar nas falas de uma sua 
personagem inspirada nesse vizinho. A palavra Guignol 
seria o próprio público a criá-la, quando passou a 
designar por esse nome a referida personagem. 
N. Scheuring, Théatre lyonnais de Guignol, 1865, tomo I  



criação

Às oito da manhã do dia 17 de Julho de 
1717 toda a gente acorreu para dentro dos 
barcos e partiu na pequena viagem – de cinco 
quilómetros, se tanto, que distavam entre o 
Palácio de Whitehall e Chelsea. O rei e um 
grupo de aristocratas tagarelas assistiam a 
tudo da barcaça real, seguindo os 50 músicos 
tocando noutra barcaça. O próprio compositor 
dirigia-os. Apesar de a grande quantidade de 
barcos ter ocupado o rio quase por inteiro, 
nenhum se virou, e o rei Jorge estava tão 
empolgado com a música de Händel que lhe 
pediu que a tocasse uma e outra vez, sem 
parar, incluindo já no caminho de regresso. 
Consta que a performance acabou tardíssimo, 
já muito depois da meia-noite – o que deve ter 
sido extremamente cansativo para os músicos.

Andrew Dickson, BBC
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Händel: espectáculo de água e reais fogos de artifício é uma 
criação que celebra a música de Georg Friedrich händel 
(1685-1759), um dos expoentes do barroco musical, cujo 
génio como compositor se aliava a um domínio do sentido 
dramático das suas peças musicais, com brilho, robustez, 
expressionismo, um vigor a toda a prova. O título destaO título desta 
criação homenageia duas das mais conhecidas obras de 
Händel: Música Aquática (de 1717, um conjunto de três 
suites orquestrais, assim chamado para aludir ao passeio 
do rei Jorge I da Grã-Bretanha ao longo do Tamisa durante 
uma inesquecível noite quente de Verão, no contexto de um 
evento festivo promovido pela coroa inglesa) e Música para 
os Reais Fogos-de-Artifício (de 1749, composta por enco-
menda do rei Jorge II para acompanhar o espectáculo pi-
rotécnico da cerimónia que teve lugar, também em Londres, 
para festejar a assinatura com França do Tratado de Paz de 
Aix-la-Chapelle).

Esta nova criação de teresa Gafeira (n. 1952) inscreve-se 
no seu trabalho (de longo curso e grande fôlego) de pro-
moção do contacto das crianças com o universo da música 
clássica – através de uma abordagem lúdica, não moralista 
nem didatista, procurando adaptar a erudição às capaci-capaci-
dades de compreensão e tempos de atenção dos mais no-
vinhos. Com recurso a actores e a marionetas, criando um 
jogo de escalas capaz de dar forma aos “efeitos especiais” 
próprios dos jogos puramente infantis, e evitando os arti-
fícios das linguagens das chamadas “grandes produções 
para a infância”. Assim, o teatro mostrado do seu interior, a 
partir da sempiterna máquina mágica de estimular a imagi-
nação e o desejo de conhecimento que pode ser. 

Intérpretes 
Anabela Ribeiro, carolina Dominguez  
e João Maionde

companhia de teatro de Almada 

Texto a partir das obras de 
händel Música Aquática e Música 
para os Reais Fogos-de-Artifício 
Encenação de teresa Gafeira 

30 Novembro 
a 15 Dezembro 
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala de Ensaios | M/3

Sessões para as escolas  
de terça a sexta  
mediante marcação
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limite Zero

Texto original de  
Jorge constante pereira 
Encenação de  
Raul constante pereira 

Intérpretes 
Raul constante pereira e Rui Oliveira 
Desenho das marionetas  
Manel cruz 
Música e sonoplastia  
pedro lima 
Desenho de luz 
Raul constante pereira 
Cenografia  
Albano Martins 
Marionetas  
Raul constante pereira e Albano Martins 
Assist. de encenação e operação técnica 
Sofia Silva 
Produção executiva 
pé de cabra 
Co-produção 
teatro Municipal de bragança,   
Museu da Marioneta de lisboa  
e Alma d´Arame

02 e 03 Fevereiro 
sábado às 16h | domingo às 11h
Sala Experimental | Duração aprox.: 50 min. 

M/6

No princípio do século XX, a Península Ibérica era um pa-
raíso para os abutres mas as suas populações entraram em 
declínio nas últimas décadas, com uma perda de cerca de 
30% da população em Portugal e em Espanha, devido a 
factores como a degradação do seu habitat, a interferência 
humana e a perseguição. Hoje, estão em risco de extinção.

Temendo o frio do Inverno que se aproxima, quatro deste-
midos abutres voam numa aventura em busca de um mítico 
planalto. Ouviram os antigos falar desta terra de abundância, 
calor e sonhos, e sabem que para a alcançarem terão de ser 
valentes, astutos e muito persistentes. Na verdade, nunca 
ninguém viu o tal planalto. Sabe-se apenas que se situa em 
Portugal, nas zonas montanhosas do Norte, e pouco mais.
 
O espectáculo, estreado em 2018 no Festival de Marione-
tas de Montemor-o-Novo, tem por protagonistas nacionais 
duas espécies ameaçadas: o abutre-do-egipto e a cegonha- 
-negra. A limite Zero é uma associação cultural do Por-
to que produz espectáculos inovadores a partir de formas 
animadas. Raúl constante pereira (n. 1965) é construtor 
de marionetas, manipulador e encenador. Jorge constante 
pereira (n. 1941) está ligado ao teatro (sobretudo como 
compositor de música para cena) desde os anos de 1960.

Nós somos abutres, e somos uma 
espécie em vias de extinção.

– O que é isso? Isso dói?
– Não sabemos, ainda não desaparecemos, 
portanto não estamos extintos, mas vamos 
estar se não tivermos filhos bem depressa.
– Isso é muito triste! E como é que vão fazer?
Cena 2, «Na Gruta do Monte Careca» 
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Dirigido por Graeme pulleyn (n. 1967), membro fundador 
do Teatro Regional da Serra do Montemuro, o espectáculo 
foi criado a partir da obra Tic-Tac, o Autómato que tinha 
um Parafuso a Menos, do dramaturgo vianense Fernando 
Zamith de passos Silva (1923-2003), cujo pseudónimo era 
Fernando de Paços. Autor de mais de duas dezenas de tex-
tos de teatro para crianças, foi também um pedagogo: al-
guém para quem uma das funções do teatro era a de educar 
divertindo. Quinze das suas peças foram reunidas no livro 
Teatro Infantil (Verbo, 2009).

Escrita na década de 1960 e expressamente vocacionada 
para os públicos da infância e juventude, esta peça coloca- 
-nos no contexto de um circo tradicional onde, a par com 
os artistas que já trabalhavam para D. Beltrão, o empresário 
circense, aparece um autómato – fruto da invenção do pa-
lhaço Farolito. Esta máquina produz verdadeiro assombro, 
pois consegue fornecer as respostas para todas as pergun-
tas e até tornar-se a mais recente e maior atracção do Circo 
Mil Maravilhas. Mas a inveja tomará conta da anterior estre-
la da companhia.

Trata-se da 136.ª criação do Teatro do Noroeste – Centro 
Dramático de Viana, estreada em Outubro de 2018. 

30 e 31 Março 
sábado às 16h | domingo às 11h
Sala Experimental | Duração aprox.: 50 min. 

M/3

teatro do Noroeste  
– centro Dramático de viana

A partir da obra Tic-Tac, 
O Autómato que tinha um parafuso
a menos! de Fernando de paços
Co-criação e encenação de 
Graeme pulleyn

Co-criação e interpretação  
chico pires, patrícia Ferreira  
e pedro Roquette 
Assistente de encenação 
Gabriel Gomes
Música 
chico pires
Cenografia 
porfírio barbosa
Desenho de luz 
Nuno tomás
Figurinos 
Juliana vilaça
Execução de guarda-roupa 
Dona Agulha
Produção 
Adriel Filipe
Apoio à produção 
Ana Reguengo

Tic-Tac canta, ri, chora e sabe tudo! 
Ele domina todas as ciências! É o maior 

fenómeno de todos os tempos! A maior atracção 
do Circo Beltrão, o das mil Atracções! Mas o que 
acontecerá a Tic-Tac se lhe tirarem um parafuso?
Fernando de Paços
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A partir de desenhos maravilhosos do pintor e ilustrador 
João vaz de carvalho (n. 1958), o Teatro de Marionetas 
do Porto criou um espectáculo habitado por personagens 
insólitas que surgem num lugar algures, um “lá” qualquer, 
«onde tudo se costuma passar, excepto pentear. Em Lá, cães 
e foguetões há e comboios não se sabe se haverá. E morar, 
quem mora Lá? […] Ao longo de 45 minutos, os espectado-
res vão deparar-se com uma história sem fio condutor, pas-
sada num espaço que não é nada. Ou [que] pode ser tudo: 
uma praia, um deserto, um campo, uma aldeia e sabe-se 
lá que outras paragens». Um espectáculo de poucas pala-
vras, «deixadas no ar como as nuvens cabeludas que estão 
sempre a aparecer entre figuras insólitas e agradavelmente 
toscas» [Isabel Peixoto in Jornal de Notícias, 23.11.2013].

O teatro de Marionetas do porto, criado em 1988, é uma 
companhia cuja prática teatral inovou e mudou para sempre 
o modo como em Portugal se encarava o lugar das mario-
netas no teatro. O seu reportório iniciou-se com o Teatro 
Dom Roberto – fantoches da tradição portuguesa, que João 
Paulo Seara Cardoso (1956-2010) herdara das mãos de 
Mestre António Dias, último representante da geração de 
bonecreiros itinerantes, em 1980 –, seguindo-se-lhe espec-
táculos de criação própria e original, baseados no patrimó-
nio popular de lendas, práticas e rituais teatrais do Norte 
do País. Estrutura de pesquisa, em permanente cruzamen-
to interdisciplinar, tem desde 2010 a direcção artística de 
Isabel barros (n. 1965), coreógrafa, cenógrafa, intérprete, 
programadora e formadora que assina a encenação e a ce-
nografia deste espectáculo.

teatro de Marionetas do porto

Textos de Edgard Fernandes, 
Isabel barros  
e Rui Queiroz de Matos
Encenação de Isabel barros

Intérpretes 
Rui Queiroz de Matos e vítor Gomes 
Cenografia  
Isabel barros
Marionetas  
Sandra Neves
Música e animação  
coletivo huSMA (João Apolinário,  
Nuno cortez e pedro cardoso)
Desenho de luz 
Alexandre vieira
Produção  
Sofia Carvalho
Operação de luz e som  
Filipe Azevedo
Construção de marionetas  
Sandra Nevez, Nuno Guedes,  
teresa Dantas e Rita Silva
Construção cenográfica 
Américo castanheira, tudo-Faço
Fotografia de cena 
Susana Neves

11 e 12 Maio 
sábado às 16h | domingo às 11h
Sala Experimental | Duração: 45 min. 

M/3

Parece que o tempo está arrefecer / e eu tenho 
mais que chover. / Chovo depois / ou chovo agora? / 

Tenho medo de agora chover medo do que pode acontecer 
/ chovo aqui / ou chovo ali? / Chovo aqui ou acolá?  
Canção da Mulher-chuva



61

As meninas gostam de cor-de-rosa, brincam com bonecas 
e dançam ballet? Os meninos gostam de azul, brincam com 
carrinhos e jogam futebol? Ou as meninas jogam futebol e 
os meninos brincam com bonecas? O que é que as meninas 
podem fazer e os meninos não podem? O que querem ser  
(e podem ser) quando forem grandes? 

Estas e outras questões colocadas às crianças, assim como 
as suas respostas, hesitações e também os seus silêncios, 
foram o ponto de partida para a construção deste espectá-
culo. Para cima do palco levam-se as questões de género, 
procurando questionar estereótipos, retirar etiquetas e dei-
xar o espectador com muitas, muitas dúvidas. 

catarina Requeijo (n. 1973) é actriz, encenadora, forma-
dora e contadora de histórias. Trabalhou já com Luis Miguel 
Cintra, Tiago Rodrigues, Madalena Vitorino, Miguel Moreira, 
Giacomo Scalisi, entre outros. Desde 1999, cria e colabora 
regularmente em projectos dirigidos a um público infantil.

Formiga Atómica Associação 
cultural 

Texto e encenação de  
catarina Requeijo

Intérpretes  
João Nunes Monteiro e Marta cerqueira
Cenografia e figurinos  
Maria João castelo
Desenho de luz  
José álvaro correia 
Assessoria artística  
Miguel Fragata
Pesquisa em contexto escolar  
catarina Requeijo e vera Alvelos
Produção  
Maria João Santos
Co-produção  
teatro São luiz, centro de Artes  
de Ovar, centro cultural vila Flor  
e Cine‐Teatro Louletano

12 e 13 Outubro 
sábado às 16h | domingo às 11h
Sala Experimental | Duração aprox.: 40 min. 

M/3

Os anjos, segundo os teólogos, não têm sexo, 
mas têm nomes masculinos e manifestam-se 

sob a forma de belos jovens.
Simone de Beauvoir, O segundo sexo (1949)



62



63

Intérpretes:  
xxxxxx

Produção:  
xxxxx

Texto de  
xxxx
Encenação de xxxxx

xxxxxx 
Sábado às 16h 
Domingo às 11h
Sala de Ensaios | Duração aprox.: xxxx 

M/3

Oficinas 
para a  

infância
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26 Jan. e 9 Fev.
otelo
Concepção e orientação: Margarida Novaes

Nesta peça, Otelo oferece à sua mulher, Desdé-
mona, um lenço muito especial. Bordado a seda 
de bichos sagrados, tendo morangos como mo-
tivos e sendo tingido com sangue de donzelas, 
este lenço, elaborado por uma sibila que viveu 
200 anos, fora oferecido à sua mãe por uma 
feiticeira egípcia. Vamos conhecer esta peça e 
construir uma pequena relíquia, tal qual como 
este precioso e requintado artefacto!

Em 2019, voltamos a ter oficinas dedicadas aos mais novinhos. Mais ou menos dois sába-
dos por mês (nalguns casos apenas um), juntamo-nos para descobrir, conversar, discutir, 
construir, desvendar, conhecer, arriscar, criar. Vários artistas e pedagogos foram convida-
dos a criar oficinas para as crianças dos 5 aos 7 e dos 8 aos 11 anos. Explorarão o teatro, 
o movimento, a música, a escrita ou as artes plásticas. As oficinas, com início marcado 
para as 15h e tendo uma duração de duas horas, destinam-se a crianças entre os 5 e os  
7 anos (no caso do primeiro sábado de cada oficina) e entre os 8 e os 11 anos (no caso do 
segundo sábado de cada oficina). Esta actividade tem um custo associado de 2,50€ por 
participante.
 
Este ano trabalhamos a partir de uma edição de contos escritos no início do século xix 
pelos irmãos ingleses mary e charles lamb: Contos de Shakespeare, originalmente pu-
blicados em 1807, adaptando 20 peças daquele que permanece o nome mais glorioso da  
História do teatro no ocidente. os irmãos lamb acreditavam que sem os elementos fanta-
siosos das histórias de Shakespeare, o impulso poético, que está constitutivamente pre-
sente na infância, podia apagar-se precocemente, o que realmente seria não apenas uma 
pena como um desperdício da experiência vivencial humana, pois a poesia (a emoção esté-
tica despertada pela sensibilidade perante a beleza do mundo) é parte do ser Homem.

Mas tudo é esplêndido quando a 
juventude monta e a loucura conduz.

À vossa vontade, Acto I, Cena 4

23 Fev. e 9 Mar.
Bem está o que  
bem acaba
Concepção e orientação: carla Rebelo

Sombras que contam histórias! Vamos criar um 
pequeno teatro de sombras. Inspirando-nos 
nesta peça, construímos, recortamos e anima-
mos as personagens de uma história em que 
tudo acabará bem. Ou se calhar não...
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23 Nov. e 7 Dez.
comédia de enganos
Concepção e orientação: tânia cardoso

A partir do jogo teatral e da exploração do mo-
vimento, da musicalidade e da escrita, iremos 
descobrir a mais curta das peças de William 
Shakespeare. Com um forte sentimento de 
grupo e uma receita antiga que nos faz sentir 
empatia, iremos rir de nós próprios e ocupar 
o lugar do outro, encontrando novas formas 
de pensar, reagir e sentir. E, como nem tudo o 
que parece é, e já sabemos que quem conta um 
conto acrescenta um ponto, para a nossa co-
média terminar é necessário mergulhar, atra-
vés dos enganos criativos, numa nova narrativa 
visual: a comédia dos nossos próprios enganos 
e desenganos!

2 e 16 Nov.
Sonho de uma noite  
de Verão
Concepção e orientação: Susana Quaresma

Nesta oficina, iremos explorar o universo da 
semi-ópera A rainha das fadas, de Henry Pur-
cell, cujo libreto é uma adaptação livre de So-
nho de uma noite de Verão. Cantaremos os 
enganos, os encantos e os sons da floresta. 
“Desencantaremos” as personagens através 
do som e do ritmo.

5 e 19 Out.
a fera amansada
Concepção e orientação: Joana Manaças

Catarina é uma fera, cheia de ímpeto e cóle-
ra. Ninguém quer ou consegue casar com ela. 
Até que aparece Petruchio, que pretende casar 
com ela e “domá-la”. Conseguirá? Será que as 
meninas têm de ser dóceis? E os meninos va-
lentões? Será que temos de nos portar sem-
pre bem? O que quer isso dizer? Convenções e 
papéis? Qual é o nosso lugar entre os outros? 
Uma oficina de teatro, discussão e movimento, 
sobre o que esperamos das meninas e dos me-
ninos e sobre o que achamos que é o amor.

14 e 21 Set.
rei lear
Concepção e orientação: Joana Manaças

Era uma vez um rei que tinha três filhas. Para 
saber como dividir o reino pelas três, pede-lhes 
que lhe digam o quanto gostam dele. As duas 
mais velhas fazem discursos muito lisonjeiros 
mas a mais nova começa por dizer que não tem 
nada para responder e que gosta do pai tanto 
quanto compete a uma qualquer filha. O que 
acontecerá em seguida?! Uma oficina na qual 
iremos brincar ao teatro, fazendo algumas ce-
nas da peça e conversando sobre como vemos 
os pais, os filhos e o poder.

4 e 18 Mai.
Macbeth
Concepção e orientação: Nídia Roque

A partir da leitura do conto dos irmãos Lamb e 
da visualização de ilustrações da história, esta 
oficina propõe a descoberta do universo das 
personagens e do imaginário que o texto pro-
põe. O comportamento de um rei, bruxas que 
aparecem como fadas ou mesmo uma floresta 
que anda? Como poderemos ficar a conhecer 
estas personagens e este escritor através do 
teatro? Com jogos dramáticos e improvisações 
iremos descobrir!

23 Mar. e 6 Abr.
À vossa vontade
Concepção e orientação: Susana pires

Nesta peça, tal como na vida, nem tudo o que 
parece é, e se as coisas acontecerem de uma 
certa maneira, a verdade é que, com os mes-
mos ingredientes, o destino da peripécia bem 
podia ter dado noutra coisa. Nesta oficina, va-
mos reescrever a história desta comédia, e ficar 
talvez a perceber melhor os motivos das suas 
personagens, através de jogos que propiciam 
as forças criativas do absurdo e do fantástico.
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Ligne de crête

O homem que está sentado à porta e a mulher que sonhava
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09 Março 
sábado às 21h
Sala Experimental | Duração: 50 min. 

M/12

Intérpretes 
Élia Fernandes (piano)  
e pedro carvalho (dança)
Desenho de luz  
tiago lopes
Fotografia 
tiago Rodrigues  
e Francisca Martins

teatro Municipal da Guarda 
e ventos e tempestades 
– Associação cultural

Concepção de Élia Fernandes  
e pedro carvalho

Conjugando a linguagem da dança com a da música, e ten-
do como pano de fundo a literatura, Élia Fernandes e Pedro 
Carvalho abordam o tema do tempo através do envelheci-
mento. Recorrendo ao universo de Cal, de José Luís Peixoto, 
a pianista e o bailarino apostam numa forma diferente de 
tocar piano e de dançar. Como escreve Peixoto: «Depois do 
almoço, eu aqui sentado à porta, a ver quem entra e sai da 
venda do Judas e a lembrar-me de tantas coisas que mais 
ninguém no mundo pode saber, porque hoje sou a única 
pessoa viva que ainda se lembra de certos momentos que 
já passaram.» 

Élia Fernandes concluiu o curso geral do Conservatório 
(Piano/Composição). A partir de 1997 começa a dirigir 
projectos educativos na área da música para a Câmara Mu-
nicipal da Guarda. Compõe para espectáculos de teatro e 
de dança desde 1985, tendo estado ligada à fundação de 
grupos como o Teatro Aquilo, o Luzlinar e o Calafrio. Actual-
mente integra o Serviço Educativo do Teatro Municipal da 
Guarda.

pedro carvalho é fundador e director da associação cul-
tural Ventos e Tempestades, bem como da Companhia ao 
Vento. Fez a sua formação na Companhia de Dança Contem-
porânea de Évora, no Centro de Dança do Porto, no Núcleo 
de Experimentação Coreográfica, na Companhia Instável e 
no Centro em Movimento. Como coreógrafo, dirigiu Cada 
dia, dez vezes por dia, O silêncio das esferas, Imune, A mesa 
e Tempu, entre outros espectáculos.  
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04 Maio 
sábado às 21h30
Sala Principal | Duração: 60 min. 

M/12

Concepção e coreografia de 
Maguy Marin 

compagnie Maguy Marin

Intérpretes e co-criadores 
ulisses Alvarez, Françoise leick,  
louise Mariotte, cathy polo,  
Ennio Sammarco e Marcelo Sepulveda
Luz
Alexandre béneteaud
Som 
chloé barbe
Cenografia e direcção de cena 
Albin chavignon
Realização dos figurinos
Nelly Geyres

A coreógrafa Maguy Marin – figura maior do mundo da 
dança contemporânea, e humanista sensível e politica-
mente implicada – realiza desde há mais de 40 anos um 
trabalho artístico militante. Ao longo das suas várias cria-
ções, algumas das quais inscritas já no reportório da dan-
ça contemporânea, a criadora tem realizado uma escrita 
coreográfica a um tempo elaborada e pura. Com Ligne de 
crête [A linha limite] Marin retoma uma pergunta do eco-
nomista e filósofo Frédéric Lordon: “Onde estão os anseios 
das pessoas?” Sufocados no nó górdio dos tormentos da 
nossa época – violência social, estruturas económicas e 
políticas opacas, injustiças gritantes. Esta pergunta convi-
da a uma reflexão profunda sobre o que para cada um de 
nós representa um bem moral essencial. Mantermo-nos de 
pé e caminharmos sobre uma linha entre dois perigosos 
abismos (a violência do mau funcionamento das institui-
ções e a violência das paixões dos homens): eis o esforço 
a realizar se quisermos construir um regime de desejo que 
não aquele instaurado pelo capitalismo. Trata-se, pois, de 
um processo de libertação. 
 
Maguy Marin (n. 1951) apresentou-se pela primeira vez em 
Almada com May B, na edição de 2016 do Festival de Al-
mada, no ano em que recebeu um Leão de Ouro na Bienal 
de Veneza pelo conjunto da sua carreira. Nascida em Tou-
louse no seio de uma família de refugiados espanhóis, Marin 
foi discípula de Maurice Béjart, tendo iniciado nos anos de 
1980, em França, o caminho que a levou à dança-teatro  
de Pina Bausch.
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25 Maio 
sábado às 21h30
Sala Principal | M/6

Num programa que junta as novas criações de dois coreó-
grafos bem conhecidos do público de Almada, a Companhia 
Nacional de Bailado inicia no mês de Maio uma colaboração 
com o TMJB que se prolongará até ao final do ano.

victor hugo pontes (n. 1978) é licenciado em Artes Plás-
ticas – Pintura, pela Faculdade de Belas-Artes da Univer-
sidade do Porto. Em 2001, frequentou a Norwich School of 
Art & Design, Inglaterra. Concluiu os cursos profissionais 
de teatro do Balleteatro – Escola Profissional e do Teatro 
Universitário do Porto, bem como o curso de Pesquisa e 
Criação Coreográfica do Forum Dança. Como criador, a sua 
carreira começa a despontar a partir de 2003, com o tra-
balho Puzzle. Desde então, vem consolidando a sua marca 
coreográfica, tendo-se apresentado por todo o País, assim 
como em Espanha, França, Itália, Alemanha, Rússia, Áus-
tria, ou ainda no Brasil, entre outros pontos do Mundo.  
É desde 2009 director artístico da Nome Próprio – Associa-
ção Cultural, com sede no Porto.

Rui lopes Graça (n. 1965) formou-se em dança como bol-
seiro da Escola do Ballet Gulbenkian e do Centro de Forma-
ção Profissional da Companhia Nacional de Bailado (CNB). 
Em 1985 ingressou no elenco desta companhia, tornando-
se seu bailarino solista em 1996. Tem coreografado, entre 
outros, para a CNB, Companhia Portuguesa de Bailado Con-
temporâneo, Ballet da Ópera de Estrasburgo, Liaoning Bal-
let of China, para além da sua própria companhia. Os seus 
trabalhos foram já apresentados nos EUA, Holanda, Escó-
cia, Espanha, França, Noruega, Brasil, China, Moçambique, 
Angola, Itália, Cuba, Israel, México e Turquia. Para além da  
actividade como coreógrafo independente, é coordenador 
dos Estúdios Victor Cordon, centro criativo da CNB e do  
Teatro Nacional de São Carlos.

companhia Nacional de bailado
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21 Setembro 
sábado às 21h30
Sala Principal | Duração: 60 min. | M/12

Intérpretes e co-criadores 
Maria campos, Guy Nader,  
Roser tutusaus, lisard tranis  
e Magí Serra
Música  
Miguel Marin
Desenho de luz  
Israel Quintero e lidia Ayala
Operação de luz  
Albert Glas
Figurinos  
viviane calvitti
Produção  
Raqscene
Co-produção  
Mercat de les Flors

Criação de Guy Nader  
e Maria campos 
Direcção de Guy Nader 

O espectáculo consiste numa conversa física e dinâmica ba-
seada na repetição coreográfica, e tendo como leitmotiv o 
movimento pendular: o mesmo movimento dos mecanismos 
que medem tempo e espaço. Os espectadores são convi-
dados a entrar numa verdadeira viagem oscilatória, que 
proporciona vários encontros, em direcção a um movimento 
perpétuo. Estamos perante uma roda mecânica, que toma o 
tempo como um contínuo. 

O libanês Guy Nader diplomou-se em teatro no Instituto 
Nacional de Belas-Artes de Beirute. Em 2010 o seu solo 
Where the things hide valeu-lhe o primeiro prémio no fes-
tival internacional Masdanza. Em 2012 recebeu a bolsa de 
estudo danceWEB Europe. É artista associado da La Cal-
dera, em Barcelona. Maria campos, catalã, estudou dança 
na Áustria e na Holanda, tendo-se formado na Escola de 
Artes de Amesterdão em 2003. Tem colaborado com com-
panhias como Meekers, Protein Dance, Sol Picó, Mudances, 
entre outras. 

A companhia GN/Mc, que resulta do encontro entre estes 
dois artistas em 2006, tem-se apresentado em várias sa-
las e festivais de todo o Mundo. Esta dupla de coreógrafos 
foi também convidada para criar espectáculos na Eslovénia 
(EnKnapGroup), na Hungria (Eva Duda Dance Company) e 
na Alemanha (Tanzmainz). A sua criação Fall seven times 
valeu-lhe o Prémio Der Faust 2017. A companhia GN/MC é 
residente do Mercat de les Flors, em Barcelona.  

ESpEctáculO INSERIDO NA  
27.ª QuINZENA DE DANçA DE AlMADA  
E NA MOStRA ESpANhA 2019

GN | Mc
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28 e 29 Dezembro 
sábado às 21h | domingo às 16h
Sala Principal | Duração: 2h00 (c/ intervalo) 

M/6

companhia Nacional de bailado

Coreografia de  
Mehmet balkan
Música de  
piotr Ilitch tchaikovsky 

Dramaturgia 
Mehmet balkan e Olaf Zombeck  
segundo E. T. A. Hoffman
Cenários e Figurinos  
Olaf Zombeck  
Desenho de luz  
cristina piedade 

Para conhecer a história de O Quebra-Nozes há que recuar 
ao ano de 1888, quando o director dos teatros imperiais 
russos, Ivan Vsevolozhsky, pediu a Tchaikovsky que com-
pusesse uma partitura para um ballet baseado num plano 
que ele próprio fizera para o conto de fadas A bela adorme-
cida, de Charles Perrault. O sucesso desta peça levou Vse-
volozhsky a reaproximar-se de Tchaikovsky, dessa feita com 
uma proposta para um bailado em dois actos baseado num 
dos contos fantásticos de Hoffmann.
 
Shchelkunchik é o título original deste bailado em russo, 
sendo pois uma adaptação feita por Vsevolozhsky e Marius 
Petipa da história de Hoffmann O Quebra-Nozes e o Rei dos 
Ratos. Petipa adoeceu antes dos ensaios, o que fez com que 
Lev Ivanov, o seu assistente, tivesse um papel mais decisi-
vo na coreografia. Ivanov terá realçado as cenas do reino 
do açúcar no segundo acto. Criando um nó de ansiedade e 
antecipação do futuro, conduziu o conteúdo lírico da músi-
ca como uma história acerca do destino das personagens e 
uma reflexão poética sobre o espírito natalício.  

O bailado teve estreia absoluta em São Petersburgo, no  
Teatro Mariinsky, em Dezembro de 1892. A companhia  
Nacional de bailado – fundada em 1977, tendo desde en-
tão apresentado nos mais importantes palcos do País peças 
do reportório clássico e criações contemporâneas – dançou 
pela primeira vez O Quebra-Nozes em Dezembro de 2003, 
no Teatro Camões, em Lisboa.
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04 Janeiro 
sexta às 22h
Sala Principal | Duração: 50 min | M/6

Direcção musical de  
Nuno Margarido lopes 

O Coro Juvenil de Lisboa é o coro residen-
te do Teatro Nacional de São Carlos. Em in-
tensa actividade desde 2011, realizou desde 
então incontáveis concertos, em parceria 
com outras tantas entidades artísticas, de 
entre os quais se destacam os espectáculos 
realizados com a Orquestra Metropolitana 
de Lisboa (sob a direcção do maestro João 
Paulo Santos) ou aqueles que tiveram lugar 
no contexto de grandes eventos como os 
Festivais de Outono com o actor João Gros-
so (no Teatro Aveirense), a Gala Verdi 200 
Anos (no Grande Auditório da Culturgest), 
o Festival Música em São Roque com a Or-
questra Damas de São Carlos, o Festival Ter-
ras Sem Sombra ou o Festival ao Largo – a 
que se acrescentam as temporadas do Tea-
tro Nacional de São Carlos, com participa-
ções destacadas nas óperas Werther, El Gato 
Montés, Carmen ou I Pagliacci. Desde a sua 
fundação, o coro tem abraçado diferentes 

géneros musicais, da música sacra e da ópe-
ra à música pop, possibilitando que os seus 
cantores desenvolvam competências e téc-
nicas vocais versáteis. Neste concerto que 
inaugura a temporada de 2019 da progra-
mação do Teatro Municipal Joaquim Benite, 
o coro vai interpretar temas tão diferentes 
como Creep, dos Radiohead, Diamonds, de 
Rihanna, Firework, de Katy Perry, Fix you, dos 
Coldplay, Skyfall, de Adele, Bohemian Rhap-
sody, dos Queen, Applause, de Lady Gaga, ou 
ainda Valerie, de Amy Winehouse.

O maestro Nuno Margarido lopes (n. 1975), 
director artístico e maestro titular do Coro 
Juvenil de Lisboa desde a constituição des-
ta formação coral, estudou Piano com Alexei 
Eremine e Composição com Evgueni Zoudi-
lkin. Em 1997 iniciou uma já longa colabora-
ção com a Orquestra Sinfónica Portuguesa e 
o Teatro Nacional de São Carlos.
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Criada em 1993, a Orquestra Sinfónica Por-
tuguesa (OSP) é um dos corpos artísticos do 
Teatro Nacional de São Carlos e tem vindo a 
desenvolver uma actividade sinfónica própria, 
incluindo uma programação regular de con-
certos, participações em festivais de música 
nacionais e internacionais.

Antigo maestro assistente de Gustavo Duda-
mel, Jonathon heyward dirige a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa e o Coro do Teatro Na-
cional de São Carlos, num programa de Ano 
Novo que conta com a participação da sopra-
no Lara Martins e do tenor Marco Alves dos 
Santos. Do alinhamento musical deste con-
certo, destacamos o poema coreográfico La 
Valse, de Maurice Ravel (1875-1937), tocado 
pela primeira vez na sua versão orquestral sin-
fónica no final de 1920. O seu longo processo 
criativo, iniciado em 1906, começou por cons-

05 Janeiro 
sábado às 21h30 
Sala Principal | Duração aprox.: 60 min. 

M/6

Orquestra Sinfónica portuguesa

Direcção musical de  
Jonathon heyward 
Soprano: lara Martins
Tenor: Marco Alves dos Santos

tituir um tributo à apoteose da valsa vienense 
e a Johann Strauss II para, uma vez volvida 
a Grande Guerra, se transformar numa peça 
que evoca a decadência da Viena imperial do 
século XIX e um Mundo sempre ameaçado 
pela barbárie – «um turbilhão fantástico e fa-
tal», tal como descrito pelo próprio Ravel. 

Composta com paixão e sofrimento, por um 
Ravel fortemente marcado pela experiência da 
guerra, a obra-prima que é La Valse, sobre a 
qual o empresário dos Ballet Russes, Diaghi-
lev, declarou que não servia para ser dançada, 
foi coreografada por Paulo Ribeiro em 2012, 
usando a interpretação que dela foi feita em 
1953 pela Orchestre du Théâtre des Champs- 
-Elysées (Paris) sob a direcção do maestro  
Pedro de Freitas Branco. Uma pérola da Histó-
ria da música, que a OSP traz a Almada para 
dar as boas-vindas a 2019.
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19 Janeiro 
sábado às 21h
Sala Principal | Duração aprox.: 1h30 

M/6

Cantora, guitarrista e compositora, Aline Frazão (n. 1988) 
é uma artista cujo trabalho tem sabido cruzar diferentes 
culturas, fazendo emergir novas sonoridades. A música e 
as letras das suas canções demonstram-no com clareza 
pelo menos desde 2011, quando se estreou discografica-
mente com Clave Bantu (vejam Angola aqui a cantar). Movi-
mento (2013) confirmou-a como uma das mais talentosas 
vozes da actual música do Mundo, levando-a a realizar uma 
digressão por África, pela Europa, e atravessando o Atlânti-
co (Negro, bem o sabemos se não esquecermos a História) 
até ao Brasil, destino de uma diáspora africana manchada 
de sangue. Afeiçoada a uma memória identitária e dada à 
partilha da construção criativa, Aline cantou nesse disco a 
poetisa Alda Lara (1930-1962) e trabalhou com os escrito-
res José Eduardo Agualusa e Ondjaki.

Insular (2015), gravado na pequena ilha escocesa de Jura, 
teve a participação do guitarrista Pedro Geraldes (dos Linda 
Martini), da poetisa angolana Ana Paula Tavares, da rapper 
portuguesa Capicua e do músico e compositor luandense 
Toty Sa’Med – um disco em que Aline cantou também O 
homem que queria um barco, baseado no livro de Sarama-
go O conto da ilha desconhecida. No início de 2018, esta 
talentosa escritora de canções gravou no Rio de Janeiro o 
seu 4.º disco de originais, Dentro da chuva, no qual uma vez 
mais couberam grandes nomes confirmados, como o vio-
loncelista Jaques Morelenbaum, ou novos grandes valores, 
como a cantora baiana Luedji Luna. A Almada, Aline vem 
mostrar em palco esse novo trabalho, delicadamente mais 
acústico, feito «com açúcar e com afecto».
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Manel cruz (n. 1974), compositor, letrista e vocalista dos 
já extintos Ornatos Violeta (1991-2002) é um músico, can-
tor e letrista cujo trabalho musical (em que cabem também, 
e talvez muito particularmente, as palavras que, com arte  
– beleza e verdade – alinha para cantar) é reconhecido 
como um caso sério no panorama da música portuguesa. As 
letras que escreveu para os Ornatos Violeta interessaram 
os ensaios poéticos de um livro de Vitorino Almeida Ventura 
chamado As letras como poesia (Objecto Cardíaco, 2006, 
reeditado pela Afrontamento em 2009).

Depois de ter integrado os projectos Pluto, SuperNada e 
Foge Foge Bandido, Manel Cruz lançou-se sozinho à estrada 
dos palcos da música em 2017. Nesses seus concertos em 
nome próprio, surgiu com uma formação que inclui cúmpli-
ces seus e nossos já conhecidos, caso de Nico Tricot (voz, 
flauta transversal, teclados, guitarra), Edú Silva (voz, baixo, 
teclados) e António Serginho (percussão e teclados). 

Os temas Beija-flor e Ainda não acabei (um genial retrato 
de alguém a olhar para dentro e em seu redor e a dizer a 
verdade), lançados em 2017, antecederam o tema Cães 
e ossos, apresentado pela primeira vez no Verão de 2018 
– altura em que Manel Cruz passou pelo palco da esplanada 
da 35.ª edição do Festival de Almada e a encheu de público 
ávido de o ouvir.

13 Abril 
sábado às 21h30 
Sala Principal | Duração aprox.: 1h30 

M/6
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20 Abril 
sábado às 21h30 
Sala Principal | Duração aprox.: 60 min. 

M/6

camerata Atlântica

Direcção musical de  
Ana beatriz Manzanilla
Soprano: patrycja Gabrel 
Meio Soprano:  
carolina Figueiredo 

A camerata Atlântica, cujo concerto inaugural 
ocorreu em 2013, é um projecto musical idea-
lizado pela violinista venezuelana  Ana Beatriz 
Manzanilla, sua directora artística. A formação 
tem-se apresentado em todas as grandes salas 
e grandes eventos musicais do País, do Centro 
Cultural de Belém ao Grande Auditório da Fun-
dação Gulbenkian, do Festival Internacional de 
Música de Leiria ao Festival de Música de Ou-
rique. Em 2015, criou o Concurso Nacional de 
Cordas Vasco Barbosa. Em 2016 foi seleccio-
nada pela Antena 2 para participar no encerra-
mento da série especial da União Europeia de 
Rádios intitulada A influência da América Lati-
na, com posterior transmissão na Alemanha, 
Bulgária, Espanha, Grécia, entre outros. Em 
2017 actuou na programação oficial de Lisboa 
Capital Ibero-Americana da Cultura.

Do reportório deste Concerto de Páscoa des-
tacamos o Stabat Mater de Giovanni battista 
pergolesi (1710-1736), composto para duas 
vozes femininas e marcado por uma teatra- 
lidade mais operática que sacra. Na sua curta 
existência, o compositor foi autor de 14 ópe-
ras, para além deste muito apreciado e ver-
dadeiramente sublime Stabat Mater (uma 
encomenda para ser interpretada em Nápoles 
numa Sexta-Feira Santa), composto em 1736, 
nas últimas semanas da sua vida quando, se-
veramente atingido pela tuberculose, imagi-
nou os padecimentos da Virgem Maria aos pés 
da Cruz. Outros grandes músicos compuse-
ram para as palavras do século XIII com que 
se inicia este cântico religioso: «Stabat mater 
dolorosa», entre os quais Palestrina, Vivaldi, 
Verdi, e o nosso contemporâneo Arvo Pärt.
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Na edição de 2018 do Festival de Almada, Fernando Tor-
do deu um concerto no palco mais pequeno da Escola  
D. António da Costa, que encheu de gente e de nostalgia a 
esplanada do Festival nessa noite de Julho. Em 2019, desta 
feita no Palco Principal do Teatro Municipal Joaquim Benite, 
o cantor volta a Almada para cantar José carlos Ary dos 
Santos (1937-1984), o poeta e declamador (e nele, o gesto 
e a entoação eram parte do poema) que escreveu algumas 
das mais belas canções do seu tempo e de sempre.

Numa atmosfera igualmente quente e familiar, de amigos 
que se reencontram para ouvir velhas histórias (sobre a 
memória da amizade entre artistas que trabalhavam juntos 
casando tão perfeitamente a música – que nascia primeiro – 
com a poesia, sobre os segredos da criação das cantigas, 
sobre curiosidades verdadeiramente curiosas de um tempo 
de excepção que marcou para sempre a sociedade portu-
guesa), o concerto promete revisitar e expandir esse registo 
memorial dos dias pré e pós-revolucionários, e os grandes 
temas icónicos que celebrizaram Fernando Tordo: Cavalo à 
solta (1971), Tourada (1973), Fado de Alcoentre (1975), 
Novo fado alegre (1976) ou ainda Estrela da tarde (1976, 
uma das mais belas canções jamais escritas em Língua por-
tuguesa), entre muitas outras cantigas que entardeceram 
muito bem.

Fernando tordo (n. 1948), feito “cantor de intervenção” na 
viragem de regime que pôs fim ao Estado Novo, é um dos 
mais importantes músicos que, nos anos de 1970, desa-
fiando a “Situação”, enfrentou com inédito desassombro o 
País analfabeto, medíocre e medroso.

11 Maio 
sábado às 21h30
Sala Principal | Duração aprox.: 1h30 

M/6
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Case study na União Europeia, a Orquestra 
Geração figura «entre as 50 melhores práticas 
de inclusão e desenvolvimento» (relatório da 
Direcção-Geral para as Políticas Regionais e 
Urbanas). Um «projecto que […] ajuda a defi-
nir, pela positiva, percursos pessoais e sociais 
improváveis» (Centro de Estudos Geográficos 
da Universidade de Lisboa). Ou, nas palavras 
de Gustavo Dudamel em ensaio com a Orques-
tra Geração na Gulbenkian em Setembro de 
2018: “É raro encontrar uma orquestra deste 
nível”. Trata-se de um projecto pedagógico de 
inclusão social através da música, na senda do 
programa-mãe venezuelano El Sistema (Siste-
ma Nacional de Orquestras Juvenis e Infantis 
da Venezuela), fundado em 1975 sob a desig-
nação de Acción Social para la Música, e cujo 
objectivo principal é a protecção social dos 
jovens, favorecendo o seu acesso à música e 
a sua mobilidade sociocultural. O famoso ma-
estro venezuelano Gustavo Dudamel (n. 1981) 
deu os primeiros passos no El Sistema.

01 Junho 
sábado às 18h
Sala Principal | Duração aprox.: 60 min. 

M/6

Em Portugal, este desafio foi lançado em 
2007 com o apoio da Fundação Calouste Gul-
benkian, para combater o insucesso e aban-
dono escolar através do ensino da música.  
O projecto tem dado um contributo signifi-
cativo para a inserção e desenvolvimento de 
crianças e jovens do 1.º ao 9.º anos de esco-
laridade, alcançando presentemente mais de 
mil alunos de escolas situadas em zonas comde escolas situadas em zonas com 
menor oportunidade de acesso ao ensino das 
artes, no âmbito de protocolos estabeleci-
dos com os concelhos da Amadora, Almada,  
Lisboa, Oeiras, Loures, Sesimbra, Vila Franca 
de Xira, Coimbra. 

A Orquestra Juvenil Geração (OJG), formação 
sinfónica que reúne cerca de 170 elementos, 
é a prova do crescimento do projecto e da sua 
capacidade para fazer a diferença em tantas 
vidas. Os diversos grupos da OJG fazem em 
cada temporada mais de 30 concertos, com 
reportório variado, do jazz à música erudita.
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28 Setembro 
sábado às 21h30 
Sala Principal | Duração aprox.: 1h30 

M/6

Carismático criador, David Fonseca é indissociável da banda 
a que deu voz, o grupo Silence 4. Com um primeiro disco em 
1998, Silence Becomes It, o grupo rapidamente atingiu um 
nível de sucesso invulgar. Em 2001, efectuou a sua última 
digressão, e, em 2003, David Fonseca iniciou a sua carreira 
a solo, que rapidamente o confirmou como uma figura ím-
par no panorama da música portuguesa. O álbum Futuro Eu 
(2015), uma aventura totalmente percorrida em português, 
confirmou a sua capacidade para se renovar e disromper, 
rapidamente seguido, em 2017, por um projecto inovador 
no panorama musical nacional: Bowie 70, um registo disco-
gráfico de homenagem ao eterno David Bowie, desaparecido 
em 2016, inteiramente concebido e tocado por David Fon-
seca, com a colaboração de Ana Moura, António Zambujo, 
Márcia, Afonso Rodrigues, Rui Reininho, Marta Ren, Catarina 
Salinas, Tiago Bettencourt, Aurea e Rita Redshoes.

“Animal de palco”, como se diz de muito poucos, as suas 
prestações ao vivo são consideradas memoráveis. Multifa-
cetado, David Fonseca assina os seus próprios videoclips e é 
um apaixonado por Fotografia, tendo publicado Right Here, 
Right Now (Tinta da China, 2012), uma recolha de 132 foto-
grafias Polaroid entre as inúmeras imagens produzidas por 
David Fonseca neste formato entre 1998 e 2008. A Almada, 
David Fonseca vem apresentar o seu mais recente trabalho, 
Radio Gemini (2018).
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Rita Redshoes (n. 1981) iniciou o seu percurso como ba-
terista num grupo de teatro de escola, passou por inúme-
ros projectos musicais como autora e intérprete, tocando 
muitos instrumentos e gravando vários discos com outras 
tantas bandas e artistas: Atomic Bees, David Fonseca, The 
Legendary Tigerman, Noiserv. Tem também colaborado em 
inúmeras bandas sonoras para teatro e cinema.

Em 2012, a cantautora estreou o espectáculo The Other 
Women – O mundo nas canções d’Elas, no São Luiz Tea-
tro Municipal, em Lisboa, seguindo-se uma digressão por 
todo o País. Neste espectáculo, evocou alguns dos grandes 
nomes da música mundial, numa homenagem às autoras, 
compositoras e intérpretes que a têm inspirado. Uma relei-
tura dinâmica e surpreendente à obra no feminino de figu-
ras como P. J. Harvey, Lhasa de Sela, Joan Jett, Nina Simone, 
Dolly Parton, Joni Mitchell, Xana, Madonna ou Sheryl Crow, 
entre outras. 

Depois de Golden Era (2008), Lights & Darks (2010) e Life 
is a Second of Love (2014), Rita Redshoes rumou em 2016 
a Berlim, onde gravou o seu quarto álbum de estúdio: Her, 
que contou com a produção de Victor Van Vugt, produtor do 
disco seminal de Nick Cave Murder Ballads e de vários ar-
tistas de grande prestígio internacional, como por exemplo 
P. J. Harvey. Para além de ser o álbum em que a artista mais 
instrumentos tocou (piano, teclados, guitarra acústica, 
etc.), é também o trabalho em que Rita Redshoes escreve 
e interpreta, pela primeira vez a solo, três temas em Portu-
guês, um dos quais Mulher, um hino a todas as mulheres 
para quem “o desejo é maior que o medo”.

30 Novembro 
sábado às 21h 
Sala Principal | Duração aprox.: 1h30 

M/6
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20 Dezembro 
sábado às 21h 
Sala Principal | Duração aprox.: 60 min. 

M/6

A Jovem Orquestra portuguesa (JOP) é uma 
iniciativa da Orquestra de Câmara Portugue-
sa (OCP), lançada em 2010 pelo seu director 
artístico, o maestro e solista Pedro Carneiro, 
em conjunto com a equipa da OCP e o apoio 
da Linklaters. É dedicada aos jovens músicos 
de todo o País entre os 14 e os 24 anos, selec-
cionados pela excelência, talento e potencial. 
A orquestra ingressou na Federação Europeia 
de Jovens Orquestras Nacionais em 2013, 
tendo já realizado inúmeros intercâmbios en-
tre os membros da JOP e os de orquestras 
congéneres de Áustria, Espanha, França, Itá-
lia, Irlanda, Roménia e Finlândia, ao abrigo do 
programa MusXchange, financiado pela União 
Europeia. A JOP é presença assídua n’Os Dias 
da Música em Belém, e internacionalizou-se 
em 2014 no Festival de Kassel, apresentando 
a estreia internacional de Greetings, do com-
positor João Madureira.

Jovem Orquestra portuguesa

Direcção musical de  
pedro carneiro

pedro carneiro (n. 1975) é considerado pela 
crítica internacional um dos mais importantes 
percussionistas e dos mais originais músicos 
da actualidade. Apresenta-se regularmente 
como solista convidado de algumas das mais 
prestigiadas orquestras internacionais: Los 
Angeles Philharmonic, BBC National Orchestra 
of Wales, Vienna Chamber Orchestra – sob a 
direção de maestros como Gustavo Dudamel, 
Oliver Knussen, John Neschling e Christian 
Lindberg. É co-fundador, director artístico e 
maestro titular da Orquestra de Câmara Por-
tuguesa e da Jovem Orquestra Portuguesa, 
que dirigiu em diversas digressões europeias, 
destacando-se o Festival Young Euro Classic 
(2015 e 2017), em Berlim.
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14 Setembro  
a 27 Outubro
quinta a sábado das 19h às 21h30
domingos das 13h às 17h

Galeria de Exposições 

Recital é uma instalação constituída por um vídeo e um con-
junto de cadeiras de teatro.
O vídeo é um homem vestido de mulher a interpretar cinco 
árias escritas para a voz de mulher mas onde as persona-
gens são homens. O som do vídeo é o acompanhamento do 
piano das várias árias misturado com uma voz feminina a 
recitar os textos dessas mesmas árias. 

vasco Araújo

vasco Araújo nasceu em Lisboa em 1975, cidade onde vive 
e trabalha. Em 1999 concluiu a licenciatura em Escultura 
pela FBAUL. Entre 1999 e 2000 frequentou o Curso Avança-
do de Artes Plásticas da Maumaus, em Lisboa.  Desde então 
tem participado em diversas exposições individuais e colec-
tivas, tanto nacional como internacionalmente, integrando 
ainda programas de residências, como Récollets (2005), Récollets (2005), 
Paris, ou Core Program (2003/04), Houston. Em 2003 rece-Core Program (2003/04), Houston. Em 2003 rece-
beu o Prémio EDP Novos Artistas. O seu trabalho está publi- O seu trabalho está publi-O seu trabalho está publi-
cado em vários livros e catálogos, e representado em várias 
colecções, públicas e privadas, designadamente no Centre 
Pompidou – Musée National d’Art Moderne (França), no Mu-
seu da Colecção Berardo – Arte Moderna e Contemporânea, 
(Portugal), na Fundação Calouste Gulbenkian (Portugal), no 
Museo Nacional Reina Sofia – Centro de Arte (Espanha), na 
Fundação de Serralves (Portugal), no Museum of Fine Arts 
Houston (EUA), ou ainda na Pinacoteca do Estado de São 
Paulo (Brasil).

Pianista  
celeste patarra
Narrador  
lúcia lemos
Texto  
letras de quatro árias das óperas orfeu 
e eurídice, de Gluck, a clemência de Tito 
e as bodas de Fígaro, de Mozart,  
e Tancredi, de Rossini.

Instalação vídeo de  
vasco Araújo
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09 Novembro  
a 29 Dezembro
quinta a sábado das 19h às 21h30
domingos das 13h às 17h
Galeria de Exposições 

Este é um projecto de investigação e materialização artísti-
ca sobre um fenómeno sociopolítico da História de Espanha: 
o exílio de 2895 crianças republicanas na União Soviética 
devido à Guerra Civil Espanhola; o impacto que a invasão 
alemã da URSS durante a II Guerra Mundial teve nestas 
crianças; e os 19 anos passados na URSS até ao regresso a 
Espanha (1937-1956). Sendo um fenómeno da História de 
Espanha, tem ligações à História da Europa e do Ocidente, 
incluindo ainda um cariz autobiográfico, uma vez que a mãe 
e tia da autora integravam este grupo de crianças exiladas.

Ana pérez-Quiroga (Coimbra, 1960) é uma artista visual e 
performer. As suas temáticas centram-se em torno do quo-
tidiano e do seu mapeamento, da importância dos objectos 
comuns e das problemáticas de género, materializadas em 
diversos suportes: instalação, objectos, fotografia e perfor-
mance. É doutorada em Arte Contemporânea pelo Colégio 
das Artes da Universidade de Coimbra, Mestre em Artes Vi-
suais – Intermédia pela Universidade de Évora, licenciada 
em Escultura pela Faculdade de Belas-Artes da Universida-
de de Lisboa e tem o Curso Avançado de Artes Plásticas 
pelo Ar.Co. É investigadora no Centro de História da Arte 
e Investigação Artística da Universidade de Évora. Expon-
do regularmente desde 1999, as suas últimas exposições 
individuais tiveram lugar no MAAT – Museu de Arte, Arqui-
tectura e Tecnologia e na Galeria de Arte Contemporânea 
Abrantes – Colecção Figueiredo Ribeiro. Foi distinguida com 
o prémio da Sociedade Portuguesa de Autores para a me-
lhor exposição de Artes Plásticas de 2014.

Exposição de  
Ana pérez-Quiroga
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O clube de Amigos do teatro Municipal Joaquim benite  
foi criado em 1988, aquando da inauguração do antigo  
teatro Municipal, em Maio desse ano. A ligação intensa  
do teatro à comunidade acentuou-se com  
a inauguração do novo teatro Municipal.  
O clube de Amigos é o núcleo dos  
nossos espectadores.

O cartão anual do clube de Amigos  
tem as seguintes modalidades:

* Até um mês após o limite da validade

RENOvAçãO ANuAl*
Geral .... 40€  •  Sénior .... 30€  •  Jovem .... 25€

Geral .... 45€  •  Benemérito .... (mínimo) 100€
NOvO MEMbRO

Exclusividade na reserva de bilhetes para os espectáculos acolhidos

50% de desconto nas edições da companhia de teatro de Almada

Menu de refeição completa por 8€ e Menu Almoço por 6€ no Restaurante do Teatro

Espectáculos acolhidos: 50% de desconto e até 30% de desconto para os acompanhantes 

produções da ctA: entrada gratuita e 50% de desconto para os acompanhantes

20% de desconto nas Assinaturas para o Festival de Almada
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SERvIçO DE INFANtáRIO
O Teatro Municipal Joaquim Benite dispõe de um ATL onde os adultos podem deixar as suas 
crianças enquanto assistem às representações. Este espaço permanece aberto desde meia hora 
antes do início de cada espectáculo e até ao final da sessão. O serviço é gratuito.

ActIvIDADES E cONDIçõES ESpEcIAIS pARA EScOlAS
Várias iniciativas promovem uma maior proximidade entre a comunidade escolar e o teatro:
• Preços especiais para grupos escolares;
• Disponibilização de dossiers pedagógicos sobre os espectáculos;
• Colóquios com elementos das equipas artísticas dos espectáculos;
• Colaboração na organização de transporte colectivo;
• Encontro anual com professores.

Todas estas actividades estão disponíveis mediante marcação prévia.

vISItAS GuIADAS pARA GRupOS
As visitas ao TMJB, um dos edifícios mais modernos da cidade de Almada, realizam-se de terça 
a sexta (excepto no mês de Agosto), entre as 10h e as 13h, para um máximo de 25 pessoas. 
Esta actividade é gratuita e tem a duração de uma hora. As visitas devem ser marcadas com pelo 
menos uma semana de antecedência.

cONvERSAS cOM O públIcO
As Conversas com o público, no foyer do TMJB, constituem uma oportunidade de discutir os 
espectáculos com a equipa artística envolvida na sua criação e também com personalidades e 
representantes de organizações cujo contributo para o debate se revela particularmente útil e 
interessante. A entrada é livre.

cONtActOS
Temos todo o prazer em mantê-lo(a) sempre informado(a) e em envolvê-lo(a) nas nossas 
actividades. Gostamos de esclarecer as suas dúvidas e estamos ao dispor para receber  
as suas propostas. Entre em contacto connosco!

carina verdasca | Marco trindade | pedro Walter
publico@ctalmada.pt | www.ctalmada.pt/publico
+ 351 21 273 93 60 | + 351 96 496 00 05

o teatro municipal Joaquim Benite propõe um plano regular de actividades  
e serviços e um conjunto de condições especiais que tornam mais fácil a vinda 
ao teatro de estudantes e outros grupos organizados de espectadores. 

Serviços ao público
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Informações úteis
bIlhEtEIRA 

horário: de terça a sábado das 14h30 às 22h30 | domingo das 14h30 às 19h30
tel.: 21 273 93 60
E-mail: bilheteira@ctalmada.pt 
bilheteira online: www.cta.bol.pt

Reservas
• Nos espectáculos acolhidos, as reservas são exclusivas para os membros do Clube  
de Amigos, e o levantamento dos bilhetes terá de ser feito até sete dias antes da sessão. 
• As reservas são válidas durante 15 dias.
• Nos espectáculos da CTA, as reservas dos bilhetes são respeitadas até 24h 
antes do início da sessão.
Os bilhetes adquiridos não são reembolsáveis.

AcESSO DE pESSOAS cONDIcIONADAS
O TMJB está preparado para receber, nas suas salas espectadores condicionados fisicamente 
que tenham de deslocar-se em cadeiras de rodas.

bAR
O Bar do Teatro Municipal Joaquim Benite está aberto de terça a sábado das 14h30 às 22h30  
e aos domingos das 14h30 às 19h30, prolongando o período de funcionamento nos dias  
de espectáculo.

cONtActOS GERAIS
Morada: Teatro Municipal Joaquim Benite
Avenida Professor Egas Moniz | 2804-503 Almada
tel.: 21 273 93 60 | Fax: 21 273 93 67
E-mail: geral@ctalmada.pt
GpS: Latitude 38.676238, Longitude -9.160173
Site da companhia de teatro de Almada: www.ctalmada.pt
Facebook: www.facebook.com/TeatroMunicipalAlmada

Instagram:                        @teatromunicipaljoaquimbenite
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pRODuçõES 
NA SAlA pRINcIpAl

clubE DE AMIGOS bIlhEtEIRA
MEMbRO AcOMpANhANtE ADultO JOvEM SÉNIOR GRupOS

t E At R O

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA – 6,50€ 13€ 6,50€ 6,50€ 6,50€

INFINItA 8,50€ 11,90€* 17€ 12,75€ 12,75€ 14,45€

uMA NOItE NO FutuRO 6,50€ 9,10€* 13€ 9,75€ 9,75€ 11,05€

DO AltO DA pONtE 6,50€ 9,10€* 13€ 9,75€ 9,75€ 11,05€

ZÉ MANEl tAXIStA 10€ 14€* 20€ 15€ 15€ 17€

pERplEXOS 6,50€ 9,10€* 13€ 9,75€ 9,75€ 11,05€

bEllA FIGuRA 6,50€ 9,10€* 13€ 9,75€ 9,75€ 11,05€

D A N ç A

lIGNE DE cRêtE 8,50€ 11,90€* 17€ 12,75€ 12,75€ 14,45€

vítOR h. pONtES + RuI l. GRAçA 6,50€ 9,10€* 13€ 9,75€ 9,75€ 11,05€

tIME tAkES thE tIME tIME tAkES 5€ 7€* 10€ 7,50€ 7,50€ 8,50€

O QuEbRA-NOZES 12,50€ 17,50€* 25€ 18,75€ 18,75€ 21,25€

M ú S I c A

cONcERtO DE ANO NOvO 8€ 11,20€* 16€ 12€ 12€ 13,60€

AlINE FRAZãO 8,50€ 11,90€* 17€ 12,75€ 12,75€ 14,45€

MANEl cRuZ 8,50€ 11,90€* 17€ 12,75€ 12,75€ 14,45€

cONcERtO DE páScOA 8€ 11,20€* 16€ 12€ 12€ 13,60€

FERNANDO tORDO 8,50€ 11,90€* 17€ 12,75€ 12,75€ 14,45€

DAvID FONSEcA 8,50€ 11,90€* 17€ 12,75€ 12,75€ 14,45€

RItA REDShOES 8,50€ 11,90€* 17€ 12,75€ 12,75€ 14,45€

cONcERtO DE NAtAl 8€ 11,20€* 16€ 12€ 12€ 13,60€

pRODuçõES 
NOutROS ESpAçOS

clubE DE AMIGOS bIlhEtEIRA
MEMbRO AcOMpANhANtE ADultO JOvEM SÉNIOR GRupOS

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA – 5€ 10€ 5€ 5€ 5€

OutRAS pRODuçõES 5€ 7€* 10€ 7,50€ 7,50€ 8,50€

pRODuçõES INFANtIS AcOlhIDAS 5€ 7€* 10€ 5€ 7,50€ 8,50€

*Preços válidos para um limite máximo de quatro acompanhantes. Para os restantes acompanhantes aplica-se o preço de grupo.

Preçário
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8€JANtAR clubE DE AMIGOS

6€AlMOçO clubE DE AMIGOS

15€MENu tEAtRO

10€MENu JANtAR

6,50€MENu AlMOçO

prato do dia + bebida + café

pão + sopa + prato do dia + bebida + sobremesa + café

Refeição Menu Jantar + Espectáculo ctA

prato do dia + bebida + café

avenida Professor Egas moniz | 2804-503 almada

pão + sopa + prato do dia + bebida + sobremesa + café

almoços: ter. a dom. das 12h às 15h | Jantares: ter. a sáb. das 19h às 21h30

informações e reservas: 21 273 93 65 / geral@ctalmada.pt
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Espectáculos para digressão
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EXpOSIçãO

Horário: De terça a sábado das 12h às 22h30 | Aos domingos das 12h às 19h30

FOYER • GAlERIA • REStAuRANtE • bAR 

A exposição está patente nos seguintes espaços do Teatro Municipal Joaquim Benite: 

Inaugurada em Janeiro de 2018, a exposição CTA: 40 anos em Almada comemora as 
quatro décadas da instalação da Companhia de Teatro de Almada nesta Cidade. Abrir 
a porta do arquivo da CTA é também uma forma de recordar Joaquim Benite. A expo-
sição encontra-se dividida em períodos cronológicos, que foram inaugurados ao longo 
do ano: Sonhar (1971-1987); Plantar (1988-2006) e A Festa (respeitante ao Festival 
de Almada, 1984-2018). Nos primeiros sete meses do ano estará patente a quarta e 
última parte desta exposição: Viagem (2006-2018), que corresponde ao período do 
início do funcionamento do Teatro Municipal Joaquim Benite até aos dias de hoje. 
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DIRECçãO: Rodrigo Francisco, carlos Galvão e teresa Gafeira

ASSEMBLEIA-GERAL: Maria laita, José carlos Nascimento e paulo Mendes

CONSELHO FISCAL: Alfredo Sobreiro e Guilherme Frazão

ELENCO: teresa Gafeira, Miguel Martins, João Farraia e pedro Walter

Equipa do TMJB

DIRECTOR ARTÍSTICO: Rodrigo Francisco

DIRECTOR FINANCEIRO: carlos Galvão

CONSULTORES TÉCNICOS: José carlos Nascimento e Jean-Guy lecat

ASSESSORA JURÍDICA: Maria de lurdes bessa Monteiro

DIRECTOR TÉCNICO: Guilherme Frazão

SECRETÁRIA DA DIRECçãO: Ana patrícia Santos

DIRECçãO DE PRODUçãO: paulo Mendes

TÉCNICOS: Miguel laureano, João Martins, paulo horta e Ivan teixeira

GUARDA-ROUPA: Rodica Alexe

DIRECçãO DE CENA: João Farraia

GESTãO FINANCEIRA: Susana Fernandes

TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS: paula Almeida

CONTABILIDADE: Sofia Rodrigues

EDIçÕES: Sarah Adamopoulos

COMUNICAçãO: Miguel Martins

DESIGN GRÁFICO: João Gaspar e Gonçalo Marto

AUDIOVISUAIS e SITE: cristina Antunes e Jorge Freire

FOTOGRAFIA: Rui carlos Mateus

SERVIçO DE PÚBLICO: carina verdasca, Marco trindade e pedro Walter

SERVIçO EDUCATIVO: teresa Gafeira e Joana Manaças

BILHETEIRA: Sofia Chora

BAR: Isabel Galvão

RESTAURANTE: Rosângela vervloet, Diana Antunes e Alice prazeres

RECEPçãO: tiago Fernandes, Eduardo pedro e Natan lima

FRENTES DE SALA: bruna boavida, Margarida pasarinho,  
Ricardo Abrantes, luisa Magrinho, Daniel ladeira, Diogo Fidalgo,  
Sofia Ramires, beatriz clemente e Gonçalo Salvado

LIMPEZA: valdmira Neto e Alcinda Graça



Edição: Companhia de Teatro de Almada, com coordenação de Sarah Adamopoulos
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Design gráfico e desenho das letras dos títulos: João Gaspar
Produção: Ana Patrícia Santos e Miguel Martins
Agradecimentos: António Costa Brás
Impressão: Irisgráfica
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