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JANEIRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

sáb 04 Concerto Ano Novo | 21h

dom 05 Concerto Ano Novo | 16h

sex �0 Diego El Gavi | 21h

sáb 11 Sopro | 2�h

dom �2 Sopro | �6h

sex 17 Orquestra Gulbenkian | 21h

sex 24 Viagem de Inverno | 21h

sáb 25 Viagem de Inverno | 21h

dom 26 Viagem de Inverno | 17h

qui 30 Viagem de Inverno | 21h

sex 3� Viagem de Inverno | 21h

Calendário

FEvEREIRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

sáb 01 Paulo de Carvalho | 21h Viagem de Inverno | 21h

dom 02 Viagem de Inverno | 17h

qui 06 Viagem de Inverno | 21h

sex 07 Viagem de Inverno | 21h

sáb 08 Autópsia | 21h Viagem de Inverno | 21h

dom 09 Viagem de Inverno | 17h

qui �3 Viagem de Inverno | 21h

sex 14 Viagem de Inverno | 21h

sáb 15 Viagem de Inverno | 21h

dom �6 Viagem de Inverno | 17h

qui 20 Viagem de Inverno | 21h

sex 2� Viagem de Inverno | 21h

sáb 22 Tais Quais | 2�h Viagem de Inverno | 21h Pastéis de nata para Bach | 16h

dom 23 Viagem de Inverno | 17h Pastéis de nata para Bach | 11h e 16h

ter 25 Pastéis de nata para Bach | 16h

sáb 29 Gertrude Stein e acompanhante | 21h



MARçO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

dom 0� Gertrude Stein e acompanhante | 16h

sáb 07 Romancero gitano | 2�h Dona raposa e outros... | �6h

dom 08 Dona raposa e outros... | ��h e �6h

sex �3 Inverno | 21h

sáb 14 Inverno | 21h A grande emissão... | 2�h

dom 15 A grande emissão... | �6h

sáb 21 Cais Sodré Funk Connection | 21h O fantasma das melancias | �6h

dom 22 O fantasma das melancias | ��h e �6h

AbRIl
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

sex 03 Uma solidão demasiado... | 2�h30

sáb 04 Uma solidão demasiado... | 2�h30 O barbeiro de Sevilha | 16h

dom 05 Uma solidão demasiado... | 17h O barbeiro de Sevilha | 11h e 16h

sex 17 Noite de reis | 21h

sáb 18 Noite de reis | 21h

dom 19 Noite de reis | 16h

qua 22 Noite de reis | 16h

qui 23 Noite de reis | 21h

sex 24 Noite de reis | 21h

sáb 25 Noite de reis | 21h 36 histórias para entreter... | 16h

dom 26 Noite de reis | 16h 36 histórias para entreter... | 11h

qua 29 Noite de reis | 16h Masterclass | 18h

qui 30 Noite de reis | 21h

MAIO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

sáb 02 Noite de reis | 21h

dom 03 Noite de reis | 16h Quarteto Ibéria | 16h

qua 06 Noite de reis | 16h

qui 07 Noite de reis | 21h

sex 08 Noite de reis | 21h Novas criações | 21h30

sáb 09 Noite de reis | 21h Novas criações | 21h30 Bojador | 16h

dom �0 Noite de reis | 16h Bojador | 11h



SEtEMbRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

sáb 19 Quarteto Ibéria | 21h30

sáb 26 Camané e Mário Laginha | 21h30

JulhO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

qui 09 Castro | 2�h30

sex �0 Castro | 19h

MAIO (continuação)
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

qua �3 Noite de reis | 16h

qui 14 Noite de reis | 21h

sex 15 Noite de reis | 21h

sáb 16 Noite de reis | 21h Hot tea | 21h30

dom 17 Noite de reis | 16h Hot tea | 16h

sáb 23 Instruções para abolir... | 21h30 Romance da raposa | �6h

dom 24 Orq. Sinfónica Portuguesa | 16h Romance da raposa | ��h

sáb 30 Casal aberto | 21h30

dom 3� Casal aberto | 16h

OutubRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

sáb 03 Dans les plis du paysage | 2�h Os gatos | �6h

dom 04 Os gatos | ��h e �6h

sáb 10 As três irmãs | 2�h

sex �6 Fraternidade I e II | 2�h

sáb 17 GNR | 21h Planeta dança | �6h

dom 18 Planeta dança | ��h

sáb 24 A criatura | 2�h

dom 25 A criatura | �6h

sáb 31 Verdi que te quero Verdi | 16h



NOvEMbRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

dom 0� Verdi que te quero Verdi | 11h e 16h

sáb 07 D. Quixote de Dublin | 21h

dom 08 D. Quixote de Dublin | 16h

sex �3 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

sáb 14 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

dom 15 Prelúdio ao Rei Lear | 16h

qua 18 Prelúdio ao Rei Lear | 16h

qui 19 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

sex 20 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

sáb 21 Prelúdio ao Rei Lear | 21h Händel... lá com essa música! | 16h

dom 22 Prelúdio ao Rei Lear | 16h Händel... lá com essa música! | 11h 

qua 25 Prelúdio ao Rei Lear | 16h

qui 26 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

sex 27 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

sáb 28 Prelúdio ao Rei Lear | 21h Gulliver | 16h

dom 29 Prelúdio ao Rei Lear | 16h Gulliver | 11h 

DEzEMbRO
Sala PrinciPal Sala ExPErimEntal Sala dE EnSaioS

ter 0� Gulliver | 16h

qua 02 Prelúdio ao Rei Lear | 16h

qui 03 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

sex 04 Prelúdio ao Rei Lear | 21h

sáb 05 Prelúdio ao Rei Lear | 21h Gulliver | 16h

dom 06 Prelúdio ao Rei Lear | 16h Gulliver | 11h 

ter 08 Gulliver | 16h

sáb 12 Gulliver | 16h

dom �3 Gulliver | 11h e 16h

sáb 19 Espectáculo de Natal | 21h Gulliver | 16h

dom 20 Espectáculo de Natal | 16h Gulliver | 11h 
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Almada confunde-se com o teatro e com a cultura. 

Através da visão de um homem singular, tem sido construído, ao longo das últimas déca-
das, um caminho que inspira e emociona aqueles que vivem e sentem o teatro. Um cami-
nho que se prolongou para lá das fronteiras físicas do nosso concelho, dando visibilidade 
nacional e até mesmo internacional a esta entrega, dedicação e paixão que tão bem cara-
teriza Almada e as suas gentes. 

E aqui, o Teatro Municipal Joaquim Benite, com a sua programação anual, é um dos expo-
entes máximos desta identidade. 

Todos conhecemos a ligação umbilical ao Teatro, mas este será também um espaço de 
muitas propostas inspiradoras noutras áreas, como na Música e na Dança, que subirão ao 
palco por onde já passaram tantos e tão importantes nomes.

Serão 12 meses onde nos iremos emocionar com o talento e a profundidade que transbor-
dará em cada performance, em cada palavra ou em cada nota.

E onde iremos também aprender. Porque a cultura é a melhor aprendizagem. Pelo estímulo 
ao entendimento e à descoberta, pela procura do significado nas pequenas subtilezas e 
pelo enriquecimento que nos traz cada vez que nos sentamos e vemos as luzes a baixarem 
e a arte a ganhar vida.

Mas esta é uma estrada de dois sentidos. Pois quem está por detrás da cortina, à espera 
que a mesma luz se apague para dar corpo e alma à sua arte, apreende sempre algo novo 
em cada espetáculo e com cada público. 

É esta subjetividade intrínseca que torna todas as formas de arte tão inspiradoras. 

E no seio destas vivências tão enriquecedoras como pessoais, emana algo muito objetivo 
e sempre presente. A certeza que o Teatro Municipal Joaquim Benite será, como até aqui, 
um fator unificador de todos nós.  

Inês de Medeiros 
Presidente da Câmara Municipal de Almada

A aprendizagem faz-se  
pela cultura viva
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Em 2020, à beira de celebrar 50 anos de actividade, a Companhia de Teatro de Almada  
realiza quatro criações de textos de autores que atravessam cinco séculos: William Shakes-
peare, Jonathan Swift, Ferenc Molnár e Elfriede Jelinek. 

Já em Janeiro, Nuno Carinhas assina a sua primeira encenação nesta Casa, dirigindo Via-
gem de Inverno, de Elfriede Jelinek: a escritora austríaca que venceu o Prémio Nobel da 
Literatura em 2004. Partindo de episódios concretos da realidade do seu país, a autora 
tece um libelo contra alguns aspectos comuns à generalidade das sociedades contempo-
râneas: a promiscuidade entre as esferas da política e da finança, a desumanização das 
relações assentes no mundo digital, ou a exploração da exibição do sofrimento humano 
pelos meios de comunicação. 

Em Abril Peter Kleinert retoma a colaboração com a nossa Companhia, após ter dirigido 
em 2018 A boa-alma de Sé-Chuão. Desta vez o encenador alemão aborda uma das mais 
divertidas ‘comédias de enganos’ de Shakespeare. Em Noite de Reis, ou como lhe queiram 
chamar assiste-se ao elogio do prazer e à subversão dos valores tradicionalistas. A música 
ao vivo e o canto — marcas distintivas das criações de Kleinert — contribuirão para esta 
crítica aos falsos paladinos da moral, num texto com quatrocentos anos de idade e ainda 
tão nosso contemporâneo.   

Em Novembro, nova comédia: Prelúdio ao Rei Lear, de Ferenc Molnár, estreada pela primei-
ra vez no nosso País. Nesta peça deparamo-nos com a eterna questão de quem se con-
fronta com a arte de representar: o que será mais real, o Teatro ou a Vida? Com o público 
sentado no palco e os actores surgindo da plateia, invertem-se as posições — mas não os 
papéis. No texto de Molnár cabe aos intérpretes — quer façam de actores, quer de espec-
tadores — levarem-nos a acreditar que por vezes a Arte pode ser maior do que tudo.

A fechar o ano, Teresa Gafeira dirige um clássico da literatura universal, para as crianças: 
As viagens de Gulliver, do irlandês Jonathan Swift. Partindo da Ilha dos minúsculos Lilipu-
tianos para a Terra dos Gigantes, e passando pelos Reinos da Burocracia e dos Cavalos 
Falantes, aos pequenos espectadores que embarquem nesta viagem ser-lhes-á proporcio-
nada a aventura do prazer inteligente do teatro. 

Em 2020 apresentamos ainda três produções fora de portas, em digressões que partirão 
de Almada para Madrid, Lisboa, Alverca, Faro, Coimbra, Santo André, Almagro, Braga, Viana 
do Castelo e Porto.

Da Programação que agora se inicia voltam a fazer parte as entidades de criação nacionais 
que desde a abertura desta Casa têm sido nossas parceiras no serviço público de cultura 
que prestamos. A Companhia Nacional de Bailado, a Orquestra Sinfónica Portuguesa, o 
Coro do Teatro Nacional de São Carlos, o Teatro Nacional São João, o Teatro Nacional D. 
Maria II — e também a Orquestra Gulbenkian — constituem os esteios de uma programa-
ção eclética de teatro, música, dança e novo circo que ao longo do ano irá ao encontro de 
quem quiser cruzar-se com o prazer e o mistério da fruição artística.   

Rodrigo Francisco  
Director artístico da Companhia de Teatro de Almada

Clássico, moderno, 
contemporâneo.
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companhia de teatro de Almada



- Parte Dois

Estão a embelezar a noiva. Percebe o que isso quer 
dizer, estão a embelezar a noiva?, para parecer 
mais rica e alguém lhe pôr um letreiro com o preço? 
Riem-se do noivo. Ele está a comprar. Compra a 
noiva rica, para que ele próprio fique rico. Pois. O 
lucro da venda desaparece na noiva, desaparece nas 
jóias da noiva, debaixo das saias dela frementes de 
expectativa, debaixo do seu véu enfunado ao vento 
fresco, onde tudo desaparece, no seu ramo de flores 
onde entram algumas coisas que não se podem dizer 
com floreados; o lucro desaparece, a noiva devorou  
o lucro. A noiva foi vendida, e o que ela rendeu.  
Em baixo, fecha-se agora o stand de vendas.  
Tudo foi combinado. A fundação oferece o véu  
e põe-se depois debaixo dele. 

criação
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«Ali, Viagem de Inverno, as vinte e quatro canções de Wi-
lhelm Müller e Franz Schubert, são som de memória – remi-
niscência a soar numa noite fria e selvagem de Inverno. Aqui, 
a música vem das palavras, da construção das frases, da sua 
sequência, da surpresa das paisagens alpinas – lugares de 
condição onde se escavam dores na memória da pátria e do 
Mundo. Ao longo da jornada, dividida por oito passos, há 
chegadas e partidas; regressos de fantasmas; corpos verga-
dos à obrigação desportiva; casamentos de noivas vestidas 
de dinheiro; gente expulsa de si própria; choros de animais. 
Agora, perto do fim inevitável da viagem, uma voz inscreve 
as suas exigências no livro de reclamações da vida.» (notas 
de encenação)

O encenador, cenógrafo e figurinista Nuno carinhas dirigiu 
o Teatro Nacional São João entre 2009 e 2018. Antigo aluno 
de Pintura na Escola Superior de Belas-Artes de Lisboa, as 
suas criações teatrais são marcadas por uma relação plás-
tica com o texto.

Quando, em 2004, a Academia Sueca entregou à escritora 
austríaca Elfriede Jelinek o Prémio Nobel da Literatura, fê-lo 
distinguindo o fluxo poderoso e a musicalidade da sua es-
crita, feita de vozes conflituantes entre si. A autora ganhou 
especial visibilidade através do filme de Michael Haneke A 
pianista, com Isabelle Huppert no papel principal, baseado 
no seu romance autobiográfico homónimo sobre a relação 
doentia entre uma mãe e uma filha. O título evoca a obra- 
-prima do romantismo alemão Winterreise, os lieder com-
postos por Franz Schubert que acompanham Jelinek desde 
a infância, quando aprendeu a tocá-los ao piano. Nesta sua 
viagem, o Inverno é uma metáfora dos infernos contempo-
râneos, que a autora percorre como o viajante de Schubert 
debaixo da tempestade. Viagem interior, revisita a sua pró-
pria biografia, caminhando dentro de si mesma (dentro do 
seu próprio isolamento e da estranheza que lhe provoca a 
nossa época) enquanto se sucedem desoladoras paisagens 
humanas que todos reconhecemos. 

24 Janeiro  
a 23 Fevereiro
quinta a sábado às 21h 
domingo às 17h
Sala Experimental | Duração aprox.: 2h 

M/14 

INTÉRPRETES 
Ana cris  
Flávia Gusmão  
teresa Gafeira

TRADUçãO 
António Sousa Ribeiro

CENOGRAFIA E FIGURINOS 
Nuno carinhas

DESENHO DE LUz 
Nuno Meira

SOM 
Andreia Mendrico

PARTICIPAçãO 
Sara carinhas

companhia de teatro de Almada

Texto de Elfriede Jelinek
Encenação de Nuno carinhas



Se isto te cair entre mãos, resolve-o na mente.  
A minha estrela colocou-me acima de ti, mas não 
receies a grandeza. Há quem nasça grande, há quem 
atinja a grandeza, e há quem veja a grandeza ser- 
-lhe disposta nos ombros. O teu destino traz-te uma 
oferenda, deixa que o espírito e o zelo a recebam. 
Para te habituares àquilo a que estás fadado a 
ser, muda-me essa pele humilde, torna-te audaz. 
Sê firme com os familiares, azedo com os criados, 
deixa a língua tanger questões de estado, dá-te ares 
de criatura singular. Quem isto te aconselha por 
ti suspira. Lembra-te de quem te elogiou as meias 
amarelas e quis ver-te ajarretado com brio,  
lembra-te bem. Anda, serás próspero se quiseres;  
se não, queda-te mordomo, colega de criados, 
indigno de tocar na ponta dos dedos da Fortuna. 

fala de Malvolio, acto II, 5.ª cena

�6

criação
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Composta por William Shakespeare (1564-1616) possi-
velmente em 1601, esta comédia terá sido representada 
pela primeira vez em 1602, integrada nas festividades da 
Candelária (celebração católica que sobreviveu à Reforma), 
satirizando numas tábuas de teatro isabelino os sempiter-
nos bons sentimentos humanos. A décima segunda noite 
referenciada no título original (Twelfth Night, Or What You 
Will – Noite de Reis, ou como lhe queiram chamar) é a que 
encerra o ciclo festivo do Natal, a 6 de Janeiro. 

Numa tempestuosa descrição literária sobre o impacto do 
conjunto da obra de Shakespeare no devir da Humanidade, 
Stefan zweig considerou que esta foi arremessada «em di-
recção a todas as épocas e a todos os recantos do coração 
humano». Sobre Noite de Reis, António M. Feijó escreveu no 
prefácio à sua tradução da peça: «A situação central dra-
matiza uma série de enganos: Violeta, uma rapariga disfar-
çada de pajem, intercede em nome do Duque Orsino junto 
de Olívia para que esta aceda em casar com ele; Olívia, no 
entanto, apaixona-se pelo mensageiro, acabando por casar- 
-se com Sebastião, o entretanto aparecido irmão gémeo 
de Violeta.» Na sua História da literatura inglesa, Jorge de 
Sena escrevera: «Comédia de equívocos e travestis, em que 
a personagem de Malvolio é não só a risonha caricatura do 
puritano, mas também a do burguês virtuoso e pedante.» 

peter Kleinert foi dramaturgista e encenador em vários  
teatros da antiga República Democrática Alemã. Director 
do Departamento de Encenação da Escola Ernst Busch, em 
Berlim, encena desde 2011 espectáculos com os estudan-
tes dessa instituição na conceituada Schaubühne. Em 2018, 
encenou para a CTA uma versão disruptiva de A boa alma de 
Sé-Chuão, de Bertolt Brecht.

17 Abril a 17 Maio
quinta a sábado às 21h 
quarta e domingo às �6h
Sala Principal   

M/12 

INTÉRPRETES  
André pardal | beatriz Godinho 
carolina Dominguez | Érica Rodrigues 
Ivo Marçal | João Farraia  
João tempera | leonor Alecrim  
pedro Walter | teresa Gafeira

TRADUçãO  
António M. Feijó

CENOGRAFIA  
celine Demars

FIGURINOS  
Ana paula Rocha

LUz 
Guilherme Frazão 

companhia de teatro de Almada

Texto de William Shakespeare
Encenação de peter Kleinert
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O meu coração, os nossos corações, não são tão 
obedientes que se abram logo à primeira. Olhe, 
Senhor, eu vejo-me obrigado, ano após ano, a falar 
com os corações alheios. Cada vez que abro a boca 
para dizer alguma coisa … uma vez é Shakespeare 
quem me impõe silêncio com um “pst, agora sou eu a 
falar” – depois é Molière quem me repreende e depois 
Bernard Shaw ou Garrett… Sempre que eu aqui 
estou de olhos a brilhar, todo eu febril, de cabeça 
erguida, na ânsia de abrir o meu coração… sempre, 
repito, há sempre outro que fala pela minha boca.  
E o nosso pobre coração acaba por se ofender, torna- 
-se num recluso, e nem se atreve a chegar-se outra vez 
à porta; cisma e envelhece. Sim, meu caro Senhor, 
é muito difícil persuadi-lo a revelar-se outra vez. 
As palavras saem facilmente ao actor. Mas é algo 
diferente. Isto é mesmo assim. E como deve calcular, 
com esta confissão também o meu manto real me 
caiu dos ombros.

fala do actor que interpreta Lear

18

criação
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Escrita por William Shakespeare entre 1605 e 1606, a peça 
Rei Lear é a obra teatral que serve de pano de fundo a este 
texto de Ferenc Molnár (1878-1952) – jornalista, novelis-
ta e prolífico dramaturgo, um dos expoentes da literatura 
húngara da primeira metade do século XX. Conhecido já 
do público do Festival de Almada, em cuja edição de 2017 
foi programada a sua peça mais afamada, Liliom ou a vida 
e a morte de um vagabundo, o teatro de Molnár regressa 
em 2020 ao grande palco de teatro de Almada com um dos 
seus textos menos conhecidos: a comédia sardónica em um 
acto Prelúdio ao Rei Lear, escrita em 1921, numa encena-
ção assinada pelo director artístico da Companhia de Teatro 
de Almada, Rodrigo Francisco. Integrando um conjunto de 
três pequenas peças zombeteiras sobre os bastidores do 
teatro, Prelúdio ao Rei Lear tem uma trama que põe o teatro 
dentro do teatro. 

Estamos a poucas horas da abertura do pano. Bánáti – a fi-
gura principal da companhia de teatro e protagonista do Rei 
Lear que está em cena – irrompe desesperado palco aden-
tro: é perseguido por um marido ciumento, que o apanhou 
em flagrante delito com a sua esposa, e que chega pouco 
depois munido de uma pistola, disposto a acabar com a 
raça do cabotino usurpador. Este marido traído é professor 
de literatura na universidade e, por sinal, especialista em 
Shakespeare, cujos versos Bánáti declama como ninguém: 
circunstância que será, de resto, fulcral para o desenlace 
da peça. 

13 Novembro  
a 6 Dezembro
quinta a sábado às 21h 
quarta e domingo às �6h
Sala Principal   

M/12 

INTÉRPRETES  
Ana cris | André Gomes  
André pardal | Diogo Dória  
João Farraia | João Gadelha  
João tempera | pedro Walter

CENOGRAFIA  
Jean-Guy lecat

FIGURINOS  
Ana paula Rocha

LUz 
Guilherme Frazão

companhia de teatro de Almada

Texto de Ferenc Molnár
Encenação de Rodrigo Francisco
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Estreado no Festival de Avignon de 2017, eis um espectáculo 
de texto novo sobre um velho ofício em vias de extinção: o do 
ponto, a pessoa que, enfiada nos interstícios do palco, sopra o 
texto que faltou na memória do actor durante uma represen-
tação teatral. Guardiã da memória, este ponto de que fala So-
pro é uma mulher que habita os bastidores de um lugar onde 
todos os dias (menos à segunda) pessoas se juntam para 
a cerimónia primeva do teatro. Mas, desta vez, inesperada-
mente visível diante de todos, o ponto sopra as suas próprias 
histórias, umas verdadeiras e outras talvez não, todas eclodi-
das no teatro, cuja memória densa, habitada por centenas de 
fantasmas, o ponto transporta e dá testemunho.

Combinando histórias reais com ficção, reescrevendo clás-
sicos ou adaptando romances, o teatro de tiago Rodrigues 
é profundamente enraizado na ideia de escrever para e com 
os actores. Em 2018 foi galardoado com o XV Prémio Europa 
Realidades Teatrais e em 2019 com o Prémio Pessoa. É di-
rector artístico do Teatro Nacional D. Maria II desde 2015. 
Exercendo funções de ponto desde 1978, cristina vidal che-
gou ao Teatro Nacional D. Maria II em 1990, onde trabalhou 
com grandes encenadores e actores portugueses, muitos 
dos quais já desaparecidos. Em 2017 foi desafiada por Tiago 
Rodrigues a subir à cena pela primeira vez, no contexto deste 
espectáculo cuja substância-prima é a da sua própria vida 
no teatro. 

tEAtRO NAcIONAl D. MARIA II

Texto e encenação de tiago Rodrigues

INTÉRPRETES  
beatriz Maia 
cristina vidal  
Isabel Abreu  
Marco Mendonça  
Romeu costa 
Sara barros leitão

CENOGRAFIA E DESENHO DE LUz  
thomas Walgrave

SONOPLASTIA E OPERAçãO DE SOM  
pedro costa

FIGURINOS  
Aldina Jesus

DIRECçãO DE CENA  
André calado 
André pato

DIRECçãO TÉCNICA  
Rui Simão

OPERAçãO DE LUz  
Daniel varela

MAQUINARIA DE CENA  
Marco Ribeiro

PRODUçãO EXECUTIVA  
Rita Forjaz

ASSISTENTE DE PRODUçãO  
Joana costa Santos

11 e 12 Janeiro 
sábado às 21h 
domingo às �6h
Sala Principal | Duração: 1h45 

M/12
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A norte-americana Gertrude Stein (1874-1946) foi uma figu-
ra de enorme singularidade das belas-letras do século XX no 
Ocidente, levando para a escrita os processos experimentalis-
tas do Modernismo nas artes plásticas. A sua companheira de 
uma vida foi Alice Babbete Toklas (1877-1967), sobre quem 
Stein escreveria uma biografia que se revelou uma cripto- 
-autobiografia, publicada em 1933. Win Wells (1935-1983), 
dramaturgo norte-americano, foi buscar a uma formulação 
irónica de Hemingway o título desta sua peça para duas actri-
zes que põe em cena o fantasma de Stein revisitando a longa 
ligação entre as duas mulheres. Um amor que floresceu no 
meio de vários outros proeminentes artistas, visitas lá de casa 
aos sábados à noite: Picasso, Matisse, Ezra Pound, o próprio  
Hemingway (com quem Stein terá tido uma relação literária de 
amor-ódio), entre muitos outros que se juntavam na galeria 
privada de arte moderna que Stein tinha na Rue de Fleurus.

Nas suas notas de encenação, Fernanda lapa refere a feição 
fantástica da peça, na qual o palco é o lugar de reencontro 
entre mortos e vivos. Um fresco sobre um tempo passado re-
gurgitante de vida, na Paris festiva entre guerras habitada por 
uma geração de artistas como não houve mais nenhuma até à 
data. Trinta e cinco anos depois de Embalagem Perdida, no ex-
tinto Teatro do Mundo, cucha carvalheiro, co-fundadora, com 
Fernanda Lapa, da Escola de Mulheres, e que interpreta Stein, 
junta-se de novo no palco a Lucinda Loureiro, que interpreta 
Toklas. Nuno vieira de Almeida, ao piano, comenta em palco a 
acção teatral, com peças musicais do período modernista e de 
compositores que conviveram com Stein e Toklas. 

29 Fevereiro  
e 1 Março 

sábado às 21h 
domingo às �6h

Sala Experimental | Duração: �h30 

M/12

INTÉRPRETES  
cucha carvalheiro 

lucinda loureiro 
Nuno vieira de Almeida (piano)

TRADUçãO  
Fernando villas-boas

ESPAçO CÉNICO E FIGURINOS  
António lagarto 

DESENHO DE LUz  
paulo Santos

SELECçãO MUSICAL  
Nuno vieira de Almeida 

ASSISTENTE DE ENCENAçãO  
Marta lapa 

Texto de Win Wells 
Encenação, dramaturgia e versão cénica de Fernanda lapa

EScOlA DE MulhERES
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Publicado em 1928, este poemário tem a Andaluzia e os ci-
ganos por protagonistas, celebrando o profundo amor que 
Federico García lorca (1898-1936) tinha pelas suas raízes – 
cultura, tradições, chão. Marcados pela paixão, sensualidade, 
sentido trágico e simbolismo, estes poemas-canções evocam 
a alma cigana andaluz enquanto arquétipo da liberdade. «Ain-
da que lhe chame cigano, o romanceiro é sobre a Andaluzia, 
e chamo-lhe cigano porque cigano é o que encontro de mais 
elevado, de mais profundo, de mais aristocrático no meu país, 
o que encontro de mais representativo do seu modo de ser, 
o que preserva a sua ardência, o seu sangue e o alfabeto da 
verdade andaluz», disse Lorca. 

O espectáculo evoca a conferência que Lorca fez sobre estes 
poemas em 1935, apresentando-os e comentando-os em pú-
blico. A encenação, assinada pelo experiente lluís pasqual, 
é marcada por uma grande sobriedade, pondo a palavra – o 
seu sentido, a sua sonoridade, as imagens que oferece – no 
centro deste teatro. Uma proposta que ilumina a personalida-
de e voz únicas de Nuria Espert, que sobe a palco para nos 
espantar a todos com o seu superlativo sentido musical do 
verso, ao jeito de Lorca dizendo os seus poemas para os seus 
amigos, numa atmosfera de grande afecto, no que constituía 
uma experiência quase mística, de grande incandescência. 
Uma «fértil reunião de criadores que ressalta a todo o mo-
mento: no aroma dos textos, na delicada paleta da ilumina-
ção de cena, na concepção de um mundo que dir-se-ia que 
surpreende até mesmo quem o criou» (Amoroso encuentro, 
Horacio Otheguy).

JulIO álvAREz E INtERluDIO S.l.

Textos de Federico García lorca e lluís pasqual  
Encenação de lluis pasqual 

INTÉRPRETE  
Nuria Espert

DESENHO DE LUz  
pascal Merat

DESIGN DE SOM  
Roc Mateu

PRODUçãO EXECUTIVA 
Alicia Moreno

FOTOGRAFIAS DE CENA  
Ros Ribas

FOTOGRAFIAS PROMOCIONAIS  
Sergio parra

AJUDANTE DE ENCENAçãO  
Marco berriel

ASSISTENTE DE ENCENAçãO  
catalina pretelt

COORDENAçãO TÉCNICA  
Manuel Fuster

TÉCNICO DE LUz  
Manuel Fuster

TÉCNICO DE SOM  
Javier Almela

7 Março 
sábado às 21h
Sala Principal | Duração: 60 min. 

M/12

Espectáculo em castelhano  
com legendas em português 
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Estado Novo: 1933-1974, regime autoritário e corporativis-
ta, cuja propaganda assegurou longa vida, designadamente 
através da instrumentalização dos media, como sucedeu com 
a então chamada Emissora Nacional, encarregue de difundir 
e celebrar um retrato do País que colaborasse de forma de-
terminante para manter o poder nas mãos de Salazar. Eis o 
tema a que este espectáculo se abalança, levando para cena 
as estratégias de encenação de um país mirífico e totalmente 
delirante, que talvez valha a pena pôr em diálogo com os tem-
pos histórico e político presentes.

Num estúdio da Emissora Nacional, cinco trabalhadores le-
vam a cabo um programa que dura 21 anos. O seu início, em 
1940 (ano em que o regime inaugura em Belém, à beira do 
Tejo, a grande Exposição do Mundo Português – sumptuosa 
feira de vaidades “para português ver”, que celebrou o país 
português que não combatia na Segunda Grande Guerra mas 
ia do Minho a Timor), é marcado pela mudança na direcção 
da Emissora: a saída de Henrique Galvão e a entrada de Antó-
nio Ferro. O programa passa então a ser co-produzido com a 
Frente Nacional para a Alegria no Trabalho, procurando “edu-
car sem aborrecer a nação”. 

Assina a dramaturgia Jorge palinhos, dramaturgista e profes-
sor de teatro, especialista em dramaturgia contemporânea. 
Isabel craveiro, encenadora, pedagoga e directora artística 
do Teatrão, assina a encenação, que foi realizada em criação 
colectiva com os actores.

Dramaturgia de Jorge palinhos 
Direcção de Isabel craveiro em co-criação com os actores

INTÉRPRETES  
Ana bárbara Queirós 

celso pedro  
Isabel craveiro 

João Santos  
Margarida Sousa 

CENOGRAFIA E FIGURINOS  
Filipa Malva 

DESENHO DE LUz  
Jonathan Azevedo 

DIRECçãO MUSICAL  
luís Figueiredo 

PREPARAçãO VOCAL  
cristina Faria 

DESIGN DE SOM  
Daniel bernardo 

OPERAçãO DE LUz  
Jonathan Azevedo 

DIRECçãO DE PRODUçãO  
cátia Oliveira 

DIRECçãO TÉCNICA  
Jonathan Azevedo 

14 e 15 Março 
sábado às 21h 

domingo às �6h
Sala Experimental | Duração: �h30 

M/12

tEAtRãO
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Os Artistas Unidos retomam um espectáculo criado por Antó-
nio Simão em 1997: um monólogo pujante que nos transpor-
ta para o ambiente amarelecido e cru da Checoslováquia de 
Kafka, símbolo universal do absurdo existencial que povoa as 
nossas vidas. Uma história simples: um funcionário que vive 
algures numa casa escura e velha cheia de livros, cuja tarefa 
é prensar papel velho numa cave – todos os dias, toneladas 
de livros. Um homem solitário, que vive das memórias do pas-
sado, das frases livrescas e das canecas de cerveja; como um 
vagabundo que lê todos os livros que passam por essa cave, 
o homem torna-se culto por inadvertência.

bohumil hrabal (1914-1997), nome maior da literatura 
checa do século XX, deixou uma obra marcada pela irreve-
rência e pelo sentido do grotesco. Viveu a ocupação nazi e 
o estalinismo do pós-guerra, tendo exercido vários e distin-
tos ofícios, entre os quais os de ferroviário, contra-regra, 
telegrafista, empregado de notário, marçano, angariador de 
seguros, caixeiro-viajante, operário siderúrgico, figurante de 
teatro, e também o de prensador de papel, no qual se inspira-
ria para escrever Uma Solidão Demasiado Ruidosa, publicado 
em 1976. António Simão encena esta «lição de História com 
muito mais de trinta e cinco anos, que é o tempo de que fala 
a personagem do romance (desde a II Guerra até ao Maio de 
1968), mergulhando nas pulsões do intemporal inconsciente 
do Mundo. Aquilo de que sofreu Hanta, a personagem desta 
história, chega nestes nossos dias ao pico do seu horrendo 
desenvolvimento – a industrialização, a tecnologia, o consu-
mo e a desumanização.»

3, 4 e 5 Abril 
sexta e sábado às 21h30 
domingo às 17h
Sala Experimental | Duração: 60 min. 

M/12

ARtIStAS uNIDOS

A partir do romance de bohumil hrabal

CRIAçãO E INTERPRETAçãO  
António Simão 

CENOGRAFIA E FIGURINOS  
Rita lopes Alves 

LUz  
pedro Domingos 
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Criado a partir das cinco peças curtas de harold pinter 
(1930-2008) A noite, Nova ordem mundial, É só isso, O can-
didato e Victoria Station, o espectáculo vive não apenas da 
genialidade dos diálogos escritos pelo poeta e dramaturgo 
a quem a Academia Sueca entregou o Prémio Nobel da Li-
teratura em 2005, como também do papel desempenhado 
pela linguagem não verbal e pelos interstícios das palavras 
– acções, mas também palavras encadeadas de forma su-
cinta e rarefeita, entre silêncios ensurdecedores. Em todos 
estes dramoletes emerge um pensamento discursivo através 
do qual o autor mostra a inadequação da racionalidade para 
entender a falta de sentido da condição humana, da prepo-
tência exercida sobre os indefesos, do absurdo do quotidiano 
e do vazio existencial. 

Assentando naqueles que foram os grandes temas de Pinter 
– entre os quais se destacam as ilusões da comédia humana e 
a violência dos Estados sobre os indivíduos –, eis um punha-
do de histórias afinal tão actuais sobre gente comum, frágil, 
solitária, sitiada e oprimida. Com dramaturgia e encenação 
de Mário primo, limitam-se a expor a violência e o sofrimento 
humano em diferentes aspectos e realidades universais, pre-
téritas e contemporâneas, procurando interpelar o público 
através de um «universo de incertezas, contradições, men-
tiras, invenções». O Teatro do Absurdo a brilhar em toda a 
sua contemporaneidade, que nenhum novo paradigma pare-
ce conseguir beliscar, de tal forma a desesperança domina o 
Mundo. Vai uma chávena de chá quentinho?

16 e 17 Maio 
sábado às 21h30 
domingo às �6h

Sala Experimental | Duração: �h20 

M/14

GAtO SA

Dramaturgia e encenação de Mário primo

INTÉRPRETES  
patrícia Figueira 

Raul Oliveira  
Rogério bruno 

tomás porto

DESENHO DE LUz  
Rui Senos

CENOGRAFIA  
João calvário

FIGURINOS  
helena Rosa

MúSICA  
João Martinho

FOTOGRAFIA  
victor horta

CARPINTARIA DE CENA  
Manuel Magalhães
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O encenador, cineasta e dramaturgo canadiano Michael Ma-
ckenzie estreou este texto em 2011, revisitando os processos 
e ondas de choque da chamada crise do subprime, originada 
nos Estados Unidos em 2007. Assim retratou um sistema eco-
nómico global feito refém do sector financeiro – um universo 
impenetrável e desumanizado, dirigido a partir de reuniões à 
porta fechada nas quais se joga a vida de países com fundos 
de investimento de risco. O texto viria a conhecer uma nova 
versão, numa narrativa agora contextualizada pela incerteza 
das consequências do Brexit. «Espero que esta peça vos pro-
porcione um vislumbre, por mais pequeno que seja, do me-
canismo obscuro e frágil da máquina do sistema económico 
mundial, através destas duas personagens apanhadas no tur-
bilhão do seu colapso e na implosão das suas próprias vidas», 
escreveu o autor. Nesta nova versão, são expostas enquanto 
emanações de uma humanidade deformada, marcadas pela 
sociopatia e pela disfuncionalidade (de contornos trágicos) 
dos laços de sangue, numa evocação dos grandes mitos clás-
sicos da Antiguidade.

Com encenação de Isabel pereira dos Santos, encenadora 
e actriz portuguesa que vive e trabalha há vários anos no 
Canadá, onde foi vereadora da Câmara de Montreal com o 
pelouro da Acção Social, e contando com a interpretação de 
luís vicente, eis um espectáculo sobre duas personagens em 
crise. Crise eminentemente ontológica – por inevitável conta-
minação, nas relações entre os seres humanos, dos princípios 
operativos da finança mundial. 

23 Maio 
sábado às 21h30
Sala Experimental | Duração: �h20 

M/12

Texto de Michael Mackenzie
Encenação de Isabel pereira dos Santos

A cOMpANhIA DE tEAtRO DO AlGARvE

TRADUçãO  
Isabel pereira dos Santos  
Sara Mendes vicente

INTERPRETAçãO  
luís vicente 
Sara Mendes vicente

CENOGRAFIA  
Jean-Guy lecat

MúSICA  
zé Eduardo

DESENHO E OPERAçãO DE LUz  
Octávio Oliveira

DESENHO E OPERAçãO DE SOM  
Diogo Aleixo

DESIGNER 
Rita Merlin

PRODUçãO EXECUTIVA 
Márcia Martinho

COMUNICAçãO  
Sofia Rodrigues

SECRETARIADO  
Ana Anastácio
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O dramaturgo, actor, encenador e cenógrafo italiano Dario Fo  
(1926-2016), que também compunha música, pintava e 
cantava, foi distinguido com o Prémio Nobel da Literatu-
ra em 1997. Artista completo, de feição renascentista, foi 
uma figura genial e irrepetível. Juntamente com a sua mu-
lher, a actriz e descendente de uma família de gente de teatro  
Franca Rame (1929-2013), escreveu Casal aberto em 
1982. Muito para além de desafiar o modelo monogâmico  
imposto por uma ordem social e política que coloca a ne-
cessidade de constituir família no centro da relação e atribui  
papéis instrumentais a cada elemento, a peça pousa os olhos 
nas relações de poder que determinam as dinâmicas relacio-
nais dos casais – nas quais cabe, com maior prevalência do 
que muitos gostaríamos, a violência. 
 
«Estaremos enganados ao considerar que a violência do-
méstica, ou a violência no namoro, se encaminham para uma 
estatística irrisória condenada pela natural evolução da so-
ciedade. Continuaremos enganados ainda se considerarmos 
que esta só ocorre em casais heterossexuais, em determi-
nados estratos económicos ou sociais, ou que é oriunda do 
machismo cultural da convenção de género. Talvez haja uma 
geração que tende a considerar de forma inocente a violência 
doméstica como uma coisa de “velhos bêbedos”. As novas 
tecnologias são hoje as intrigas, as suspeições, os socos e os 
cintos outrora usados pelos “velhos bêbedos”», escreveu o 
encenador Rui Dionísio, para quem este espectáculo é uma 
forma de «aprofundar a observação da nossa sociedade e da 
sua História de costumes.»

cEGADA GRupO DE tEAtRO

Texto de Dario Fo e Franca Rame
Encenação de Rui Dionísio

INTÉRPRETES  
Eurico lopes  

Gonçalo de Oliveira  
Susana Sá

TRADUçãO  
Io Appolloni

VOz, DICçãO  
E APOIO à DRAMATURGIA  

luís Madureira

CENOGRAFIA E FIGURINOS  
Ana paula Rocha

ILUMINAçãO E SONOPLASTIA  
vladimiro cruz

MONTAGEM E CARPINTARIA DE CENA  
José teles

PRODUçãO EXECUTIVA  
Eduarda Oliveira 

Mafalda Rôla

30 e 31 Maio 
sábado às 21h30 
domingo às �6h

Sala Experimental | Duração: 60 min. 

M/16
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Escrita na segunda metade do séc. XVI pelo poeta António 
Ferreira (1528-1569), Castro inaugura definitivamente a 
tragédia clássica em Portugal. Mas Castro não é memorável 
apenas por ser a primeira: é também a mais terrífica das tra-
gédias, morada de algumas das mais belas palavras alguma 
vez escritas em português. No panteão dos monumentos lite-
rários quinhentistas, Castro rivaliza em importância e esplen-
dor com Os Lusíadas de Luís de Camões. Mas supera todos 
em densidade da desgraça. «Castro é o cúmulo de amor pelas 
palavras; pelos benefícios líricos da tragédia; pela irrelevân-
cia gloriosa a que votamos a História, sacrificada em nome 
da poesia e do entendimento dela que quase não tolera mais 
nada. Não é uma simples tragédia. É uma tragédia complica-
da. Se é que outra existe.» (Miguel Esteves Cardoso)

António Ferreira foi buscar à História de Portugal os dados 
fundamentais do núcleo sobre o qual construiu a sua ficção 
literária: a paixão do infante Pedro pela castelhana Inês, a aia 
de sua mulher, as intrigas espanholas, os receios dos conse-
lheiros de D. Afonso IV, as hesitações do rei quanto à sorte de 
Inês, a bárbara execução desta, a cólera de D. Pedro, o cas-
tigo dos conselheiros de D. Afonso VI, a coroação da rainha 
morta… Drama histórico, lenda popular ou mito, os amores 
de Pedro e Inês propiciam a Nuno cardoso, o actual director 
artístico do Teatro Nacional São João, o seu primeiro encontro 
com um texto canónico da dramaturgia portuguesa. O ence-
nador há muito que se enamorou da sumptuosidade lírica das 
palavras de António Ferreira e das pulsões irreprimíveis desta 
tragédia. 

Texto de António Ferreira
Encenação de Nuno cardoso 

tEAtRO NAcIONAl SãO JOãO

9 e 10 Julho 
quinta às 2�h30 
sexta às 19h
Sala Principal | Duração aprox.: 2h 

M/12

(Ficha artística em elaboração) 
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Um grupo de actores encontra-se num estúdio de rádio no 
qual vai gravar As três irmãs, de Anton tchecov (1860-1904), 
sobre as irmãs Olga, Masha e Irina Prozorov, representada 
pela primeira vez em Moscovo em 1901, com encenação 
de Stanislavski. Há algum tempo que vêm ensaiando e por 
isso existe entre eles uma grande cumplicidade. A tensão 
que a peça sugere é vivida em paralelo pelos actores, nos 
seus encontros e desencontros profissionais, sentimentais 
e sociais. Mas, para além do texto de Tchecov propriamente 
dito, surge um outro texto (uma segunda camada narrativa), 
que é inspirado pelos acontecimentos e acções que consti-
tuem a vida dos actores fora do estúdio/palco. 

Não estamos longe do imaginário de Vanya on 42nd Street, 
o último filme de Louis Malle, de 1994, que prestou home-
nagem aos trabalhosos e resilientes processos de constru-
ção de um espectáculo teatral – celebrando também o seu 
carácter efémero. Sobre o espectáculo, o encenador carlos  
pimenta escreveu: «Existe na obra de Tchecov uma recor-
rência de sons que constituem uma paisagem ou dramatur-
gia sonora: o som de tiros, os sons do bosque, os sons das 
carruagem que chegam ou partem, as vozes ao longe, as 
partidas ou chegadas do comboio, os sons de festa. Não me-
nos importante é o silêncio, como afirmação de uma solidão 
interior. Contudo, a importância da palavra permanece – ela 
é som.» Um som que transporta uma significante memória 
emotiva, revelando a mestria de Tchecov a manejá-la para 
construir o seu teatro tão inovadoramente existencialista 
avant la lettre.

A partir de Anton tchecov
Concepção e direcção de carlos pimenta

INTÉRPRETES 
António parra | bárbara pais  

clara Nogueira | Eduardo Silva   
 Elmano Sancho | Emília Silvestre  

Isabel Queirós | Ivo Alexandre 
Joana brandão | João castro 

João cravo cardoso | Jorge pinto 

TRADUçãO 
António pescada 

DRAMATURGIA 
 Rui lage 

SONOPLASTIA 
Francisco leal 

MúSICA 
Ricardo pinto 

LUz 
Rui Monteiro 

FIGURINOS  
bernardo Monteiro

VíDEO 
João pedro Fonseca

ASSISTêNCIA DE ENCENAçãO 
Génesis Abigail 

ENSEMblE DE ActORES em co-produção com o tNSJ 

10 Outubro 
sábado às 21h 

Sala Principal | Duração aprox.: 2h 

M/12
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Inquieto, inconformista, muitas vezes incómodo, henrik  
Johan Ibsen (1828-1906) criou personagens grandemente 
marcadas pelo mal-estar sociopatológico, num trabalho que 
foi crescentemente mergulhando nas profundezas da psique 
humana. Em 1899, já no crepúsculo da sua vida, escreveu 
Quando nós os mortos despertarmos, o texto em que assenta 
este espectáculo, cujo protagonista é um velho escultor de 
renome mundial chamado Rubek – um homem que descobre 
tardiamente a terrível cadeia de escolhas muito questionáveis 
que fez ao longo da vida, escolhendo a arte em detrimento do 
amor, e depois o sucesso em detrimento da própria arte, des-
sa forma descobrindo-se um ser dormente, numa vida afinal 
iluminada somente pela pequena luz da glória de ter um lugar 
garantido na posteridade. 

Construída como um exercício de pensamento ontológico so-
bre a criação artística, expondo em cena o que verdadeira-
mente pode acontecer entre um criador e a sua obra, no que 
constitui uma dinâmica muitas vezes não visível, este trabalho 
do encenador italiano lelio lecis dá o palco à arte e às pul-
sões que a determinam e lhe dão forma. «A criação artística 
é para o seu criador a única possibilidade de comunicar o 
seu mundo aos outros, mas também a si mesmo», explicou o 
encenador, reflectindo sobre a intimidade da relação que se 
estabelece entre o criador e a sua “criatura”. Embora partindo 
de uma narrativa culturalmente moldada pelos territórios do 
Norte da Europa, o espectáculo tem as cores da Sardenha 
natal do encenador.

cOMpANhIA DE tEAtRO DE bRAGA

A partir de henrik Ibsen
Encenação e adaptação de lelio lecis 

INTÉRPRETES  
António Jorge 
Eduarda Filipa  
Rogério boane 
Solange Sá

TRADUçãO 
Ana cruz

CENOGRAFIA E FIGURINOS 
valentina Ena

GUARDA-ROUPA 
Manuela bronze 
Mónica Melo

CONFECçãO DE FIGURINOS 
Manuela lopes 
Mónica Melo

DESENHO DE LUz 
lelio lecis

PROJECçãO LASER 
João Moura  

24 e 25 Outubro 
sábado às 21h 
domingo às �6h
Sala Experimental | Duração aprox.: 60 min. 

M/12
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A partir do Quixote de Miguel de cervantes (1547-1616), 
eis um espectáculo que dá o palco por inteiro à perseguição 
do sonho, na personagem do bardo, figura fundamental do 
património da literatura oral irlandesa. A história começa 
na adolescência de um rapaz, no momento em que este se 
apaixona pelos livros e pelos filmes de aventuras nos quais 
impera a luta entre o bem e o mal. Há, porém, um livro que o 
atrai sobremaneira: Dom Quixote, sobre um fidalgo chamado 
Dom Quixote de la Mancha, cavaleiro andante obcecado com 
velhos valores e assuntos de cavalaria, de cujo belo espírito 
o bardo irlandês se apropria, decidindo seguir-lhe os passos 
loucos.

No palco, um só homem: Denis Rafter – actor, encenador, do-
cente e também investigador, doutorado em Teoria, História 
e Prática do Teatro –, que viveu a maior parte da sua vida 
em Espanha, tendo designadamente trabalhado com o Cen-
tro Nacional de Teatro Clásico e com a Compañía Nacional de  
Teatro Clásico, onde ensinou e dirigiu textos de Shakespeare 
e de autores do século de ouro espanhol. Autor de incontáveis 
textos teatrais, entre os quais pontuam os monólogos inspira-
dos em grandes obras da literatura universal (como sejam as 
de Charles Dickens, James Joyce, Oscar Wilde, etc.), as suas 
criações têm subido aos mais emblemáticos palcos de Espa-
nha, desempenhando um papel fundamental na construção 
de pontes culturais entre a Irlanda e Espanha. Agora, chega a 
Portugal, com este Quixote irlandês.

INTÉRPRETE 
Denis Rafter

DESENHO DE LUz  
Juanjo llorens

ASSESSORA DE VERSO  
pepa pedroche

FIGURINOS  
Jane Rafter

COMUNICAçãO E IMPRENSA  
cultproject

Texto e encenação de Denis Rafter  
(a partir de Cervantes)

7 e 8 Novembro 
sábado às 21h 

domingo às �6h
Sala Experimental | Duração: 1h15 

M/12

Espectáculo em castelhano  
com legendas em português
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Espectáculos 
para a infância
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INTÉRPRETES 
Anabela Ribeiro 
João Farraia 
pedro Walter  
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

Dramaturgia de pedro proença e teresa Gafeira 
Encenação de Duarte Guimarães 

à luz das velas, comendo nozes, empunhando uma caneta de 
pena que é também uma batuta (uma espécie de varinha que 
os maestros usam), Bach compõe a sua Cantata BMW 147, 
uma música que torna religiosa até mesmo uma pedra muito 
surda e teimosa – uma música que parece mesmo que está 
à procura e que parece mesmo que faz perguntas. E está!  
E faz! Com a sua peruca de cabelo branquinho e rabo de cava-
lo, calçando sapatilhas ®All Star, correndo entre a sua mesa 
de trabalho e o cravo (não a flor assim chamada mas o instru-
mento musical, o “pai” do piano), Bach escreve, experimenta, 
escreve mais, experimenta outra vez. Os filhos (Bach teve 20 
filhos...!) inspiram-no, e ele escreve o seu famoso Minuete em 
Sol Maior, muito bom para dançar com passinhos levezinhos. 
Mas talvez o título mais estrambólico de todas as suas obras 
seja O cravo bem temperado (1726-1744). Bem temperado? 
Com sal e pimenta? Ou com açucar e canela, como se costuma 
fazer aos pastéis de nata? Bach era guloso. Por isso, para esta 
história, teresa Gafeira e pedro proença inventaram que ele 
comia pastéis de nata e que não conseguia compor música 
sem comer esses pastéis.

Johann Sebastian bach (1685-1750) é considerado “o Shake-
speare da música clássica”, ou seja, o mais glorioso composi-
tor de todos os tempos. Organista (tocador de órgão), depois 
mestre-de-capela (director de um coro de igreja), foi o mais 
importante compositor de uma longa dinastia (pessoas céle-
bres que pertencem à mesma família) de músicos. A sua músi-
ca é linda, enérgica, muitas vezes comovente.

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA

SeSSõeS para aS eScolaS  
Entre 10 e 21 de Fevereiro  
mediante marcação

22, 23 e 25 Fevereiro 
sábado e terça às 16h 
domingo às ��h e às �6h
Sala de Ensaios | Duração: 50 min. 

M/3
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Era uma vez muitas histórias curtas inventadas mas muito 
verdadeiras, protagonizadas por outros animais e seres vi-
vos (insectos, uma árvore, uma cana), sobre assuntos impor-
tantes da vida das pessoas, como por exemplo a alegria no 
trabalho – uma coisa que quase nunca há mas que era mesmo 
importante que houvesse, como se pode ver pela história da 
cigarra ‘cantaroladeira’ e ‘bailariqueira’ e da formiga triste 
que tinha um trabalho tão chato e repetitivo que até pare-
cia uma máquina de apanhar grãos, sem coração nem alegria 
para o encher, como as pessoas que só trabalham e se esque-
cem de que há outras coisas na vida.

Estas histórias todas, muito boas para pensar, umas cómicas 
e outras não, também falam sobre a esperteza e a vaidade (de 
quem dá e recebe graxa por troca de alguma coisa, por exem-
plo), a mentira e o engano, a aparência que não mostra e às 
vezes até esconde o que está dentro de nós (um gato bonito e 
mau, um galo feio e bom), são contadas por uma raposa que 
gosta muito de uvas que nunca mais amadurecem: talvez seja 
de propósito, uma lição da Natureza, que é para ela aprender 
a esperar!

Jean de la Fontaine (1621-1695) foi um escritor francês que 
escreveu 239 fábulas (!), algumas inesquecíveis, e que vão 
ser contadas para sempre, pois nunca mais nasceu alguém 
que conseguisse escrever sobre esses assuntos melhor do 
que ele. A encenadora teresa Gafeira transformou (mas só 
um bocadinho) algumas dessas histórias, para elas ficarem 
ainda mais verdadeiras.

Fábulas de la Fontaine
Encenação de teresa Gafeira 

INTÉRPRETES 
João Farraia 

pedro Walter  
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 

7 e 8 Março 
sábado às 16h  

domingo às ��h e às �6h
Sala Experimental | Duração: 50 min. 

M/3
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Este é um espectáculo com três histórias, escritas pelos au-
tores argentinos Juan Enrique Acuña (jornalista e escritor, 
1915-1988), luis Marcelo claeyssen (dito Lucho, mestre do 
teatro de marionetas) e Roberto Espina (actor e encenador, 
1926-2017). teresa Gafeira deu vida em palco a um velho 
avarento, a um galo que queria ter dentes e a um menino 
da mamã que, só porque sim, tratava mal as melancias do 
quintal.

A primeira história é sobre alguém muito forreta, ou seja, al-
guém que não quer gastar dinheiro nenhum, para poder jun-
tar cada vez mais (há pessoas assim, na vida). Alguém que 
gosta tanto do dinheiro que o acaricia moeda a moeda e não 
se importa de só comer uma vez por semana – uma sopa hor-
rível. Até que acontece qualquer coisa: uma magia. A segunda 
história é sobre um galo, neto de um general e de uma gene-
rala, que quer tanto ter dentes que acaba por conseguir que 
um urso dentista lhe arranque um dente muito grande e muito 
velho que o galo não tinha (!) dentro da boca, e que pertencia 
a um outro animal. A terceira história é sobre um rapaz mal- 
-comportado, comilão, guloso, dorminhoco, birrento, pregui-
çoso, que desobedece à mamã e que tem a mania que é muito 
valente. O nome desse rapaz é Churrinche e o público vai ter 
de tomar conta dele – e também das melancias, pois o rapaz, 
coitado, não dá conta do recado. Mas não será preciso sair do 
lugar, pois tudo se fará em modo remoto e colaborativo entre 
o público e o rapaz.

INTÉRPRETES 
Inês de castro 
João Farraia 
pedro Walter 

CENOGRAFIA  
teresa Gafeira

DESENHO DE LUz 
José carlos Nascimento

FIGURINOS 
teresa capitão

OPERAçãO DE LUz E SOM 
paulo horta

Textos de claeyssen, Espina e Acuña  
Encenação de teresa Gafeira 

21 e 22 Março 
sábado às 16h 
domingo às ��h e às �6h
Sala Experimental | Duração: 50 min. 

M/3

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA
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Era uma vez um teatro azul por fora chamado Teatro Azul 
(ou então Teatro Municipal Joaquim Benite) que tinha mui-
tos técnicos sem os quais nada do que se passa num teatro 
poderia acontecer. Nesse teatro também se fazia ópera, que 
é um espectáculo como os de teatro mas com mais música 
e uma orquestra, e no qual as personagens (aos safanicos e 
abanecos se forem marionetas) fazem coisas incríveis, como 
por exemplo birras mas a cantar – isto é, cantam birras, que 
é uma maneira muito interessante de fazer uma boa birra – e 
por vezes falam sozinhas (quando estão a cantar árias).

Neste espectáculo, que é sobre uma ópera cómica que tem 
uma música que foi composta por um senhor italiano que 
nasceu e morreu há muito tempo e se chamava Gioachino 
(Joaquim, em italiano) Rossini (1792-1868), para além de 
se ficar a saber tudo sobre o que é uma ópera, também se 
pode assistir a uma versão muito divertida de O Barbeiro de 
Sevilha, encenada por teresa Gafeira e representada por ma-
rionetas que até parecem maluquinhas. Fígaro, por exemplo, 
é um barbeiro que tem uma tesoura e um pente e um pincel 
para a barba que são muito grandes: é porque servem para 
cortar o cabelo e fazer a barba aos técnicos do teatro. Nesta 
ópera, cantada (“birrada”, portanto) por marionetas que são 
movimentadas por pessoas que também são um bocadinho 
malucas, claro, acontecem muitas coisas: discussões, lutas, 
zangas, pazes, danças, cantorias, e até um casamento. E tudo 
isto enquanto uma música muito bela (ou então só linda, o 
que não é pouco) nos emociona.

INTÉRPRETES  
Anabela Ribeiro  

vera Santana

CENOGRAFIA  
Manuel Graça Dias 

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

A partir da ópera de Gioachino Rossini
Encenação de teresa Gafeira 

4 e 5 Abril 
sábado às 16h 

domingo às ��h e às �6h
Sala de Ensaios | Duração: 50 min. 

M/3

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA 
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Francisco de lacerda (1869-1934) foi um pianista, maestro 
e compositor açoriano, natural da Ilha de S. Jorge. Em Pa-
ris, para onde foi aperfeiçoar os seus conhecimentos musi-
cais graças a uma bolsa real, cruzar-se-ia com incontáveis 
grandes artistas do seu tempo, caso de Debussy, de quem 
foi amigo. Trente-six histoires pour amuser les enfants d’un 
artiste – de 1922, contendo ilustrações que são também da 
autoria de Lacerda – é considerada a sua mais importante 
obra pianística, reunindo 36 jóias poéticas e bem-humoradas 
cujos protagonistas são animais: galos, cães, macacos, pás-
saros, lebres, polvos, pavões, focas, castores, pombos, rolas, 
patos, hipopótamos, ursos, lobos, bodes, cucos... Revelando 
Lacerda como um modernista, e embora contendo momentos 
de extrema precisão descritiva, o todo é fundamentalmente 
marcado pela capacidade evocativa. Laborioso investigador 
do património musical português, é da sua autoria o Cancio-
neiro Musical Português, de 1935, publicado postumamente. 

João paulo Santos concluiu o Curso Superior de Piano no 
Conservatório Nacional com Adriano Jordão. Trabalhou com 
Helena Costa, Constança Capdeville, Elizabeth Grümmer, en-
tre outros. Foi bolseiro da Fundação Calouste Gulbenkian, em 
Paris, entre 1979 e 1984. Foi Maestro Assistente do Coro do 
Teatro Nacional de São Carlos de 1984 a 1990, altura em que 
foi nomeado seu Maestro Titular, até 2004. Gravou vários dis-
cos e foi galardoado com o Prémio Acarte 2000 pela direcção 
musical da ópera The English Cat.

25 e 26 Abril 
sábado às 16h 
domingo às ��h
Sala Experimental 

M/3

Direcção musical de João paulo Santos

tEAtRO NAcIONAl DE SãO cARlOS
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– Não se pode ir além do Bojador? A lapidar pergunta que 
atemorizava o espírito de quem desejava chegar mais além, 
às terras apenas sonhadas que prometiam riquezas infindas 
e ainda sem dono, era reforçada pela crença generalizada de 
que o temível ponto geográfico era povoado por monstros 
marinhos que puniam marinheiros e navios com a descida ao 
abismo dos mares. Mas, como em todas as aventuras, alguém 
viu mais longe e sonhou realizar o impossível, contra todas as 
recomendações. Quem terá sido?

Em 1961, uma mãe escritora e um dos seus cinco filhos em-
barcam numa aventura de auto-descoberta. A partir de uma 
peça de teatro que ela começou a escrever, e que retrata o 
ano de 1434 e a passagem do Cabo Bojador (para muitos 
impossível), surge um conjunto de desafios, num palco im-
provisado: uma sala com uma janela virada para o Mundo. 
Descobrir este mundo requer apenas ir além do medo e, em 
conjunto, tentar sempre chegar mais longe!...

Estreado no ano da comemoração do centenário do nascimen-
to de Sophia de Mello breyner Andresen (1919-2004), cujo 
programa oficial integrou, criado a partir da obra homónima 
e de elementos biográficos da vida da poeta, o espectáculo 
relê, reescreve e adapta O Bojador, peça de teatro publicada 
em 2000 e que integra o Plano Nacional de Leitura. Pondo em 
diálogo a vida de Sophia e as histórias da História marítima 
portuguesa, Bojador, numa encenação de Ana Perfeito, dá a 
cena ao medo, mostrando que é possível ultrapassá-lo.

INTÉRPRETES 
Mané carvalho 

pedro Roquette

CENOGRAFIA  
Ricardo Sá 

GUARDA-ROUPA  
casa São José

DESENHO DE LUz  
Ana perfeito

Texto e encenação de Ana perfeito 

9 e 10 Maio 
sábado às 16h 

domingo às ��h
Sala de Ensaios | Duração: 40 min. 

M/6

tEAtRO DO NOROEStE - cENtRO DRAMátIcO DE vIANA
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INTÉRPRETES 
Anabela Ribeiro | carolina Dominguez 
João Farraia | João Maionde
MúSICA ORIGINAL 
Alexandre Delgado
CENáRIO E FIGURINOS  
António lagarto
DESENHO DE LUz  
José carlos Nascimento
MOVIMENTO  
Natasha tchitcherova
DESENHO DE MAQUILHAGEM  
Fátima Sousa
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

Texto a partir do romance homónimo de Aquilino Ribeiro 
Encenação e adaptação de teresa Gafeira

23 e 24 Maio 
sábado às 16h  
domingo às ��h 
Sala de Ensaios | Duração: 40 min. | M/3

Era uma vez um escritor chamado Aquilino Ribeiro (1885-
1963) que um dia ofereceu a um filho seu pelo Natal uma 
história escrita por si. Era uma história que o escritor já tinha 
contado ao longo de várias noites a esse filho que, sentado 
nos joelhos do pai enquanto este contava, fazia perguntas 
ou então ficava calado. Esse escritor tinha crescido numa al-
deia no Norte de Portugal e conhecia muito bem os animais 
que viviam perto dos seres humanos que habitavam o campo 
– como por exemplo as raposas, que roubavam ao «bicho-ho-
mem» as «galinhas parvinhas». A peça é sobre uma raposa 
muito esperta e comilona que não gostava de comida de dieta 
(ervas e gafanhotos). Eis senão quando caiu a noite – pois a 
noite, ao contrário da manhã, que nasce, cai – cai sobre a tar-
de e fica ali uma data de horas a ser só noite, fechada na es-
curidão. Ai como era terrível a fome para quem a tinha. Onde 
andava o texugo, que tinha sempre o que comer e que segun-
do constava tinha acabado de arranjar comida e da boa?

Alexandre Delgado, compositor e violetista (músico que toca 
uma violeta – ou viola de arco –, instrumento um pouco maior 
e de som mais grave do que o do violino), compôs a música 
original deste espectáculo. António lagarto, escultor, cenó-
grafo (artista que cria o cenário, inventado por ele) e figuri-
nista (artista que faz ou que escolhe as roupas e adereços dos 
actores), criou o ambiente visual deste espectáculo. teresa 
Gafeira, actriz e encenadora (artista que arranja uma manei-
ra de contar uma história num palco, muitas vezes também 
dirigindo os actores), foi quem teve a ideia de fazer este es-
pectáculo.
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Era uma vez muitos gatos, com muitos nomes, alguns mui-
to estrambólicos, e outros que eram só deles, e não diziam 
a ninguém. Havia um a quem chamavam Tigre Ronrom, que 
apesar de dançar muito bem, era tão esquisito, tão esquisito, 
que não gostava de festinhas, só fazia disparates e, sobretu-
do, apenas o que lhe apetecia. Havia outra, uma gata velha, 
a quem chamavam Sarapintada, que passava os dias sentada 
ou deitada a guardar energia para as noites – altura em que 
parecia que ficava outra vez nova, e dava aulas de canto e de 
solfejo aos ratos, cozinhava para eles ou treinava-os para se-
rem escuteiros. Dois outros, Matalote e Rapioca – que nomes 
maravilhosos! –, eram gatos vadios que, para além de serem 
grandes especialistas nas artes do circo, miavam o Singin’ in 
the Rain melhor que o Gene Kelly e eram ainda mais famosos 
do que ele. E havia ainda uns gatos que ensaiavam pinotes em 
pensamento e sonhavam com a Lua cheia durante o dia, para 
à noite irem ao baile, dançar e cantar que nem uns malucos.

Os gatos é inspirado nos poemas de O Livro dos Gatos, escrito 
por um senhor chamado Tomás (Thomas, em inglês, Tom para 
a família e os amigos): t. S. Eliot (1888-1965), um grande (ou 
seja, muito bom) poeta norte-americano, tão grande que até 
ganhou o Prémio Nobel da Literatura em 1948. A encenadora 
teresa Gafeira escolheu alguns poemas desse livro e criou 
uns gatos que só podem ser vistos no teatro. Os gatos é uma 
espécie de aula de gatologia, que é uma palavra que ainda 
não está nos dicionários mas que faz muita falta. 

INTÉRPRETES  
João Farraia 

Miguel Martins  
pedro Walter 
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 

3 e 4 Outubro 
sábado às 16h 

domingo às ��h e às �6h
Sala Experimental | Duração: 50 min. | M/3
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«Quando se nasce não se conhece o chão onde se dança, mas 
dança-se com o corpo, instrumento de criação do movimento, 
dança-se mesmo antes de saber andar, o corpo a querer cres-
cer, voar. O que o corpo vê dançar fica na memória do corpo 
que dança, não são necessárias aulas de dança para se dan-
çar, é só deixar o corpo vibrar. A dança não é só ocidental, não 
é só europeia, ganha alento nos voos dos pássaros, viaja livre, 
pede ajuda ao vento, é tão natural como o mundo natural. 
Se estamos felizes, dançamos, é natural, e, o riso, é o peito 
que dança. A dança é expressão que comunica, que aproxima, 
quando outras barreiras se erguem, é dar a mão e encontrar 
par. Há umas dezenas de anos escrevia-se em caderninhos as 
danças que se ia dançar nos bailes, para se saber a quantas 
danças se ia, e com quem: “às tantas danças danço contigo! 
Ao rodopiar da terceira dança danço com o meu querido ami-
go!” E se um desses cadernos ganhasse vida e se dançasse? 
É uma escultura viva que dança, é uma pintura que rodopia, 
é como um livro que é diferente a cada página. E, a páginas 
tantas, aprende-se como se dança.» Sónia Baptista 

Sónia baptista é formada em Dança Contemporânea. Em 
2001, foi-lhe atribuído o Prémio Ribeiro da Fonte de Revela-
ção na área da Dança pelo Ministério da Cultura por Haikus, (o 
seu primeiro trabalho). Obteve, com distinção, o grau de Mas-
ter Researcher in Choreography and Performance pela Uni-
versidade de Roehampton (Londres). No seu trabalho explora 
e experimenta com as linguagens da dança, performance, 
música, literatura, teatro e vídeo. Tem seis livros publicados.

(Ficha artística em elaboração) 

Coreografia de Sónia baptista

17 e 18 Outubro 
sábado às 16h 
domingo às ��h
Sala Experimental | Duração: 50 min.  

M/3

cOMpANhIA NAcIONAl DE bAIlADO
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Giuseppe (José, em italiano) verdi foi um compositor (ou 
seja, um escritor de música) do século dezanove. Era tão 
bom, mas tão bom compositor que dizem que era capaz de 
criar uma ópera num instantinho, como por exemplo numa 
tarde. Os pais de Verdi tinham um restaurante muito bom – se 
calhar era por causa disso que ele era tão bom, talvez os bons 
cozinhados sejam parecidos com as boas óperas: ambos pre-
cisam de ser feitos com arte, pois dentro da arte está uma 
forma de amor a que também podemos chamar entrega, ou 
dedicação (isto é, fazer muitas vezes uma coisa para a qual 
se tem jeito até se ser capaz de a fazer muito bem). A palavra 
arte é uma das palavras mais importantes de todas as que 
existem. Se não houvesse arte não haveria artistas. Se não 
houvesse artistas a vida seria horrível. 

Verdi era um grande artista, um dos maiores da História da 
música europeia. Este espectáculo, feito com marionetas que 
cantam e com actores que dançam e cozinham, é sobre algu-
mas das suas óperas: La Traviata, sobre as coisas boas (os 
beijinhos, estar juntos) e as coisas más (os ciúmes, as sauda-
des) do amor; Aïda, outra vez sobre amor; Il Trovatore, sobre... 
amor!, mas, neste espectáculo, esse amor é mais às pizzas e 
aos gelados que vão ser confeccionados à frente do público, 
por uns cozinheiros completamente malucos que trabalham 
num restaurante italiano enquanto ouvem algumas das mais 
belas árias (as partes cantadas para uma só voz, numa ópera) 
escritas por Verdi. Para que todos reparem como são belas, 
mesmo quando parece que os cantores as gritam. 

INTÉRPRETES 
João Maionde 

João Farraia 
pedro Walter 
vera Santana

CENOGRAFIA  
Steven Evan

DESENHO DE LUz 
José carlos Nascimento

FIGURINOS 
teresa capitão

MARIONETAS 
teresa varela

OPERAçãO DE LUz E SOM  
paulo horta

Encenação de teresa Gafeira 

31 Outubro  
e 1 Novembro 

sábado às 16h 
domingo às ��h e às �6h

Sala Experimental | Duração: 50 min. 

M/3

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA 
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Esta história é sobre dois reis ingleses chamados Jorge  
(George, em inglês) e duas músicas que o compositor alemão 
também chamado Jorge (Georg, em alemão) Friedrich Händel 
escreveu para eles no século XVIII. Primeiro, foi o Rei Jorge 
I quem pediu a Händel que lhe fizesse uma música sobre a 
água, para ele poder ouvir dentro do rio Tamisa numa noite 
de Verão durante as Festas de Londres. Música Aquática (de 
1717) foi um grande sucesso – colcheias e semi-colcheias 
cheias de água lá dentro criaram uma música maravilhosa, 
que nesse dia transformou o rio no palco de um grande con-
certo. Foi num domingo esplendoroso, o Rei Jorge I disse um 
poema que ele tinha escrito, e depois todos mergulharam, e 
descobriram que o que havia dentro do rio era o que havia 
fora do rio – menos os peixes.

Muito tempo depois, foi a vez de o Rei Jorge II pedir a Händel 
que compusesse uma música sobre o fogo. Händel pegou na 
sua pena, e vai disto: uma música a arder quase pegava fogo 
às partituras, não fosse dar-se o caso de aquele ser um fogo 
de paz, que incendiou os corações de todos para celebrar o 
fim da guerra. Música para os Reais Fogos-de-Artifício (de 
1749) também foi um grande sucesso, e todos dançaram uns 
com os outros, e Händel até dançou com o próprio rei, como 
as senhoras sem par nos bailaricos.

O pai de Georg Friedrich händel (1685-1759) queria que ele 
fosse advogado mas Händel escolheu dedicar a sua vida à 
música e foi para Inglaterra. Escreveu mais de 600 peças mu-
sicais, todas muito boas. Um dia tornou-se inglês.

INTÉRPRETES 
Anabela Ribeiro 
carolina Dominguez  
João Farraia 
João Maionde 

CENOGRAFIA E FIGURINOS  
Jean-Guy lecat

DESENHO DE LUz  
José carlos Nascimento

MARIONETAS E ADEREçOS  
Maria João vieira  
teresa varela

OPERAçãO DE LUz E SOM  
paulo horta

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA 

Texto de Rita taborda Duarte
Encenação de teresa Gafeira 

21 e 22 Novembro 
sábado às 16h 
domingo às ��h 
Sala Experimental | Duração: 50 min.  

M/3
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Os textos do irlandês Jonathan Swift (1667-1745), apesar 
de polémicos, tornariam o seu nome mundialmente famoso, 
constituindo As viagens de Gulliver, de 1726, originalmente 
publicado anonimamente, um expoente dessa popularidade, 
afirmando-se como uma obra da literatura universal. Através 
de uma viagem imaginária, Swift fez um retrato das socieda-
des do seu tempo, muito particularmente da Grã-Bretanha, 
a qual lhe provocaria sobretudo uma irresistível vontade de 
partir. Sátira sobre a natureza humana, sobre os custos dos 
anseios de progresso, e também sobre a literatura de viagens, 
então considerada um género menor, Gulliver, afirmou Swift, 
foi escrito não para divertir as pessoas mas para interpelar 
as suas consciências. Publicado sete anos após Robinson 
Crusoe, de Daniel Defoe, Gulliver questionou o que talvez não 
devesse ser tão valorizado – como por exemplo a pulsão co-
lonizadora que, na época, ainda se confundia com aquela que 
era considerada a mais importante gesta: a de levar uma ci-
vilização ao encontro dos “bárbaros”. Talvez não por acaso, 
Gulliver depara-se sempre com sociedades plenamente esta-
belecidas, em vez de ilhas desertas. 

Lemuel Gulliver, cirurgião e náufrago, acorda em Lilliput, onde 
o tamanho minúsculo dos seus habitantes parace tornar as 
suas discussões e preocupações ridículas. Uma segunda 
viagem leva-o até ao reino dos gigantes, onde novamente o 
tamanho lhe dá uma outra perspectiva do comportamento 
humano. Mas há mais.

28 Novembro 
a 20 Dezembro 

sábado às 16h 
domingo às ��h  

terça 1 e 8 de Dezembro às 16h
domingo �3 às ��h e às �6h

Sala de Ensaios | M/3

Guliver

Texto a partir do romance de Jonathan Swift  
Encenação de teresa Gafeira 

cOMpANhIA DE tEAtRO DE AlMADA 

criação

SeSSõeS para aS eScolaS  
De terça a sexta  

mediante marcação

INTÉRPRETES 
Anabela Ribeiro 

carolina Dominguez  
João Farraia 

João Maionde 
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dança  
e novo circo
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Antiga aluna da Escola de Dança do Teatro Nacional de São 
Carlos (discípula de Anna Ivanova) e da Escola de Dança do 
Conservatório Nacional de Lisboa, Olga Roriz integrou o elen-
co do Ballet Gulbenkian, vindo a sagrar-se sua primeira baila-
rina e coreógrafa principal. Directora artística da Companhia 
de Dança de Lisboa, fundou em 1995 a Companhia Olga Ro-
riz – uma referência de qualidade profissional e artística no 
panorama nacional e internacional da dança contemporânea, 
sob a forma de uma companhia de autor cujas produções são 
o resultado de um intenso processo criativo de investigação, 
partilha e reflexão. Em 2017, Síndrome recebeu o prémio de 
Melhor Coreografia pela Sociedade Portuguesa de Autores. 
Distinguida com inúmeros prémios nacionais e internacionais, 
em 2017 Olga Roriz recebeu o Doutoramento honoris causa 
por distinção nas Artes pela Universidade de Aveiro. O seu 
repertório é actualmente constituído por mais de 90 obras. 

«Lá onde o corpo fica excluído da compreensão, restam os 
lugares abandonados. Lugares de memória abertos a outros 
acontecimentos, lugares de mutação à espera de uma trans-
formada existência.» (Olga Roriz) Autópsia, a sua mais recente 
criação «é uma peça de puro movimento, que vai da origem 
do homem à origem do universo, da mínima escala íntima da 
biografia, também física, de uma pessoa, à escala planetária, 
que vai do passado ao futuro condensado num presente tur-
bulento. Aqui a morte não é mera consequência da vida. Pare-
ce mais um lugar de passagem, dilui-se a ideia de separação 
entre Homem e Natureza.» (cláudia Galhós) 

cOMpANhIA OlGA RORIz 

Direcção de Olga Roriz

8 Fevereiro 
sábado às 21h 
Sala Principal | Duração: 1h20 | M/14

INTÉRPRETES  
André de campos | beatriz Dias  
bruno Alves | catarina câmara 
Marta lobato Faria  
Yonel castillo Serrano 

SELECçãO MUSICAL  
Olga Roriz | João Rapozo 

CENOGRAFIA E FIGURINOS  
Olga Roriz | Ana vaz 

DESENHO DE LUz  
cristina piedade 

CONCEPçãO VíDEO  
Olga Roriz | João Rapozo 

PóS-PRODUçãO áUDIO E VíDEO  
João Rapozo 

ASSISTêNCIA à CRIAçãO  
bruno Alexandre 

MONTAGEM E OPERAçãO DE LUz  
E VíDEO  
João chicó 

MONTAGEM E OPERAçãO DE SOM  
Sérgio Milhano 

GESTãO  
Magda bull 

PRODUçãO  
António Quadros Ferro

CO-PRODUçãO  
São luiz teatro Municipal 
Município de viana do castelo
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«Desde criança tenho muito presentes as imagens a que, fas-
cinado, assistia na televisão, e que me davam a conhecer um 
pouco do que são os costumes de Inverno transmontanos 
– caretos, chocalheiros, diabos, figuras que sempre exerce-
ram sobre mim um magnetismo especial. Vi na criação deste 
espectáculo uma oportunidade de explorar cenicamente o 
cruzamento da sacralidade ritual destas celebrações ances-
trais com uma linguagem de dança contemporânea. Situado 
entre o sagrado e o pagão, o ancestral e o contemporâneo, o 
humano e o sobrenatural, Inverno procura transmitir a magia 
que se vive nestes lugares por alturas do solstício de Inverno. 
Este é um trabalho sobre o que está vivo, mas também sobre 
a memória.» (bruno Duarte)

bruno Duarte é mestrando em Ensino em Dança e licenciado 
em Dança pela Escola Superior de Dança de Lisboa. Foi baila-
rino e intérprete nas companhias Grupo Experimental de Dan-
ça (2011/2) e Quórum Ballet (2013). Integra a Companhia 
de Dança de Almada desde 2013. Foi co-produtor e intér-
prete nos vídeodança P48 (20�2) e 5 (20�3). Como criador, 
assinou várias peças, entre as quais Metamorfose (2011/2), 
someone else ago (20�3), Overflow (2014), Dentro do Abra-
ço (20�6), Fobos (2017) ou ainda SubRosa (2018). Dirigiu 
workshops em locais como o Beijing Dance Theatre (China), 
Giro8 Companhia de Dança (Brasil), FreeDance (Croácia), 
DNA (Portugal), entre outros. Professor convidado da Escola 
Superior de Dança (2016 e 2019), é professor na escola da 
Companhia de Dança de Almada e coreógrafo convidado no 
Projecto Quórum.

cOMpANhIA DE DANçA DE AlMADA

Criação de bruno Duarte

13 e 14 Março 
sexta e sábado às 21h 

Sala Principal | Duração aprox.: 60 min. 

M/6

CO-CRIAçãO E INTERPRETAçãO
bruno Duarte 

carlota Sela  
Francisco Ferreira 

Joana puntel 
luís Malaquias 

Mariana Romão  
Raquel tavares

DIRECçãO ARTíSTICA DA COMPANHIA 
DE DANçA DE ALMADA 

Maria Franco  

 CO-PRODUçãO  
teatro Municipal de bragança  

companhia de Dança de Almada
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cOMpANhIA NAcIONAl DE bAIlADO

Comemorado a 29 de Abril, o Dia Mundial da Dança é cada vez 
mais uma data importante, não apenas para artistas e profis-
sionais da área como também para o público da dança. A sua 
celebração dá uma maior visibilidade a esta arte e sublinha a 
importância desta disciplina artística no espaço público. Cria-
da por iniciativa da UNESCO, a data assinala o nascimento 
do mestre francês Jean-Georges Noverre (1727-1810), co-
nhecido por ultrapassar os princípios gerais que norteavam 
a dança do seu tempo e por enfrentar controvérsias relativas 
aos modos de execução das suas obras. Nas suas propos-
tas, atribuía expressividade à dança através da pantomima, 
da simplificação na execução dos passos e da subtileza dos 
movimentos. Noverre destaca-se ainda na História da dança 
por ter escrito um vasto conjunto de textos sobre o ballet 
da sua época: Lettres sur la Danse (1760), que se detêm em 
temas tão diversos quanto as melhores regras para a  com-
posição de um bailado, a expressividade ou a inconveniência 
da utilização de máscaras, o papel dos figurinos numa obra 
de dança, ou ainda as causas que impedem o progresso das 
artes. Verdadeiro tratado sobre a arte de dançar, fixou para 
a posteridade o seu pensamento estético e o seu método de 
ensino, revelando a modernidade do seu olhar.

No Dia Mundial da Dança de 2020, a CNB e a Companhia de 
Teatro de Almada juntam-se para proporcionar ao público 
uma masterclass de Técnica de Dança Clássica. Para come-
morar este dia tão especial, convidamos o público a passar 
um dia diferente, numa aula aberta a todos, orientada por 
profissionais do corpo artístico da CNB. 

29 Abril
quarta às 18h 
Sala de Ensaios | Duração aprox.: �h30

Vagas limitadas à lotação da sala

MAStERclASS

DIA 
MuNDIAl  
DA DANçA
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Trabalhos de casa é um projecto desenvolvido pela CNB que 
convoca alguns dos seus bailarinos a criar para o elenco 
artístico da Companhia. Miguel Ramalho e Xavier Carmo/Hen-
riett Ventura são os convidados deste projecto na temporada 
2019/2020. Depois da estreia em Lisboa, no Teatro Camões, 
a Companhia Nacional de Bailado apresenta estas Novas Cri-
ações em Almada, no Teatro Municipal Joaquim Benite.

Miguel Ramalho começou os seus estudos de dança na Esco-
la de Dança do Conservatório Nacional. Integrou de seguida a 
Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo sob a di-
recção de Vasco Wellenkamp, onde dançou praticamente todo 
o repertório que a companhia apresentou. Em 2008, torna-se 
bailarino da Companhia Nacional de Bailado, para a qual tem 
dançado repertório clássico e contemporâneo. Em 2012, foi 
considerado bailarino revelação do ano pela imprensa. 

Xavier carmo formou-se na Escola de Dança do Conservatório 
Nacional. A convite de Jorge Salavisa ingressou na CNB. Do seu 
percurso fazem parte os coreógrafos Anne Teresa De Keers-
maeker, Marco Cantalupo e Kartazina Gdaniec, Mauro Bigon-
zetti, Nacho Duato, Hans Van Manen, Olga Roriz, Paulo Ribeiro, 
Rui Lopes Graça, Mehmet Balkan, entre vários outros. henriett 
ventura estudou na Escola de Ballet de Gyor, na Hungria, e de-
pois na Academia de Dança Vaganova, em São Petersburgo. 
Integrou o Hungarian Festival Ballet. Em Portugal, ingressou na 
CNB, onde se destacou por papéis principais em obras de Olga 
Roriz. Em 2015 co-criou Tábua Rasa, bailado nomeado para o 
Prémio Autores 2016, na categoria Melhor Coreografia. 

cOMpANhIA NAcIONAl DE bAIlADO

De Miguel Ramalho, Xavier carmo/henriett ventura 

8 e 9 Maio 
sexta e sábado às 21h30 

Sala Experimental  

 Duração e classificação etária: a anunciar
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Com actividade iniciada em 2003, o colectivo petit travers 
tem cortado amarras com as mais comuns catalogações e, 
através de processos de criação artística que estão na antíte-
se dos gestos performativos considerados convencionais em 
matéria de malabarismo – muitas vezes assentes numa busca 
gratuita pela espectacularidade –, o grupo tem percorrido um 
território muito próprio e cada vez mais amplo. Cada elemen-
to deste colectivo de artistas é portador de um conhecimento 
particular que é posto ao serviço de um permanente diálogo 
com as linguagens do novo circo, entre as quais brilham in-
tensamente a dança e a música. Cada um se especializa para 
seguidamente se abrir às práticas dos outros. É através desta 
pluralidade de vozes e saberes que constroem objectos per-
formativos inovadores. 

Povoando as iniciais experiências solitárias de cada um, cada 
saber penetra o território do outro, construindo espectáculos 
vivos capazes de se reinventarem a cada apresentação. Dans 
les plis du paysage, uma criação de 2016, para a 17.ª Bienal 
de Dança de Lyon (França), constitui um feliz resultado dessa 
procura poética pelo jogo e pelo acaso dos encontros entre 
artistas que partilham entre si afinidades electivas. Estrutu-
rando-se a partir de um dispositivo narrativo onírico, assen-
te numa composição de cena trabalhada até ao mais ínfimo 
pormenor, o espectáculo convida o público a atravessar com 
os intérpretes paisagens de grande singularidade, simbolis-
mo e beleza pictórica. «O espaço desdobra-se, abre vazios, 
esconde personagens, mexe-se, lança coisas. Convocamos o 
público para uma viagem perceptiva.»

cOllEctIF pEtIt tRAvERS

Criação colectiva organizada e conduzida por Julien clément  
e Nicolas Mathis

3 Outubro 
sábado às 21h 
Sala Principal | Duração: �h30 

M/6

INTERPRETAçãO 
clément plantevin 
Julien clément  
Juliette hulot  
Marie papon 
Martin barré 
Nicolas Mathis 
Rémi Darbois 

OLHAR EXTERIOR 
Mary chebbah 

BATERIA  
pierre pollet 

CONCEPçãO E EXEC. CENOGRáFICAS 
Olivier Filipucci | thibault thelleire 

DESENHO E OPERAçãO DE LUz 
Alix veillon 

FIGURINOS 
Emilie piat 

DIRECçãO TÉCNICA 
Olivier Filipucci | thibault thelleire 

DIRECçãO DE PRODUçãO 
David Michelis 

PRODUçãO EXECUTIVA 
Marie Maubert 
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«A fraternidade talvez seja o elo mais forte que liga todos os 
seres humanos numa tentativa de se entenderem e de perce-
berem a diferença que existe em cada um de nós. Focamos 
a peça no tempo e nos rituais de crescimento que nos fa-
zem afirmar que uma pessoa é jovem ou velha ou que está na 
meia-idade. Na história de cada um, que é inconfundível mas 
que ao mesmo tempo se parece com tanta gente que conhe-
cemos. Li um diário de um senhor, que escreveu diariamente 
desde os 83 anos até aos 92 anos. Todos os dias mapeou o 
tempo da sua vida. O mais surpreendente é que podemos ver 
no diário, a cada dia, a hora a que se deitava, a hora a que 
acordava e a hora a que voltava a adormecer. Há um hiato em 
que não sabemos o que se passou. O tempo da insónia. Esse 
tempo é o tempo que, de uma forma metafórica, deveríamos 
conseguir dançar. Dançar o tempo da insónia.» (Miguel Moreira) 
O tempo de que não há registos horários nesse diário – um 
dos pontos de partida para esta peça dupla, cujo outro qua-
dro explora as intersecções entre o feminino e o masculino. 

Fraternidade I e II – Díptico dividido por um intervalo, chega 
à grande sala de Almada pela mão do útero, projecto nasci-
do em Almada em 1995. Chegado à dança vindo do teatro, 
Miguel Moreira tem construído um modo consensualmente 
singular de estar e de ser na contemporaneidade da dança, 
dando o palco a bailarinos-autores, para que nele expressem 
as suas fisicalidades próprias, sendo «capazes de fazer das 
criações em que participam lugares únicos de vivência. O cen-
tro do nosso trabalho, independentemente de todos os ele-
mentos que compõem uma obra, são os intérpretes.»

útERO

Díptico de Miguel Moreira

16 Outubro 
sexta às 2�h 

Sala Principal | Duração: 2h15 

M/6

CO-CRIAçãO E INTERPRETAçãO  
carolina Faria | cláudia Serpa Soares  

Francisco camacho | luís Guerra 
Maria Fonseca | Miguel Moreira  

Romeu Runa | Sara Garcia  
Shadowman

MúSICA ORIGINAL AO VIVO 
Ricardo toscano

VIOLONCELISTA 
Nelson Ferreira

DESENHO DE LUz 
Rui Monteiro

VíDEO 
João pedro Fonseca

CENOGRAFIA E COLABORAçãO  
DESENHO DE LUz DA SEGUNDA PARTE  

Jorge Rosado

RESIDêNCIAS E LUGARES DE ENSAIO  
Estúdios vitor córdon  

Espaço Gaivotas | latoaria  
teatro Aveirense | Estúdios AcccA

APOIOS ESTúDIOS  
vitor córdon | programa casa  

câmara Municipal de lisboa  
pólo cultural das Gaivotas
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música



58

cORO DO tEAtRO NAcIONAl DE SãO cARlOS
ORQuEStRA SINFóNIcA pORtuGuESA

DIRECçãO MUSICAL 
Joana carneiro

SOPRANO 
Elisabete Matos

CO-PRODUçãO 
OpARt/tNSc

Em todo o Mundo, o Ano Novo celebra-se musicalmente sem-
pre com alegria, valsas, árias, canções festivas, danças, coros 
– toda a música esperançosa de felicidade que os maiores 
compositores têm escrito e que a Humanidade não se resigna 
a esquecer. Nos Concertos de Ano Novo, à música só interes-
sa espelhar a fraternidade, expressar a amizade e construir 
abraços. Venha, pois, receber um abraço musical da Orques-
tra Sinfónica Portuguesa e do Coro do Teatro Nacional de São 
Carlos, sob a forma de um programa ecléctico e festivo, que 
conta com a participação da cantora lírica Elisabete Matos, 
várias vezes agraciada, nacional e internacionalmente, sendo 
a directora artística do Teatro Nacional de São Carlos desde 
Outubro de 2019. 

A direcção está a cargo de Joana Carneiro, actual directora 
musical e maestrina titular da Orquestra Sinfónica portugue-
sa, um dos corpos artísticos do Teatro Nacional de São Car-
los, cuja criação remonta a 1993, tendo vindo a desenvolver 
uma actividade sinfónica própria, incluindo uma programação 
regular de concertos, participações em festivais de música 
nacionais e internacionais. O coro do teatro Nacional de São 
carlos, criado em 1943 sob a direcção de Mario Pellegrini, 
iniciou-se abraçando o grande repertório operístico e de ora-
tória, vindo a ser dirigido por maestros de méritos internacio-
nalmente reconhecidos, entre os quais o importante maestro 
português Pedro de Freitas Branco. Actualmente, o Coro é  
dirigido por Giovanni Andreoli, seu Maestro Titular entre 2004 
e 2008, e novamente desde 2011.

PROGRAMA
Ottorino Respighi 
– pini di roma
Franz lehár 
– Der Zarewitsch: «Einer wird kommen»
– paganini: «Ich kann es nicht fassen… 
liebe, du himmel auf Erden»
– Wilde rosen Walzer
– Friederike: «Mit Mädchen sich 
vertragen… Die Mädels sind zum 
Küssen da!»
Emmerich Kálmán 
– Die csárdásfürstin: «heia in der 
bergen»
leonard bernstein 
– Abertura de candide
– candide: «I am Easily Assimilated»
Emmerich Kálmán 
– Gräfin Maritza: «höre ich 
zigeunergeigen»
Franz lehár 
– Giuditta: «Meine lippen, sie küssen 
so heiss»

4 e 5 Janeiro 
sábado às 21h | domingo às 16h 
Sala Principal | Duração aprox.: 60 min. 

M/6
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A história da vida de Diego el Gavi está intrinsecamente mar-
cada pelas suas origens. Desde os primeiros “espectáculos” 
aos cinco anos, cantando a brincar com um pau de vassoura 
para uma plateia constituída pela sua irmã e pelos seus pri-
mos, até à gravação de Puerta del alma (2019), muitas fo-
ram as manifestações apaixonadas do seu impulso cantante 
– e muitos foram os obstáculos a esse impulso que, sempre 
apaixonadamente, teve de superar. Nascido em Lisboa, o can-
tor emigrou com a família para Madrid, onde viveria durante 
alguns anos, aí tomando contacto com as principais carac-
terísticas da alma espanhola, da língua à cultura do flamen-
co. Já na adolescência, muda-se para o Porto e interessa-se 
crescentemente pelas artes sonoras da sua etnia, sobretudo 
graças a uma cassete dos Gipsy Kings oferecida pela mãe. 
Daí à possibilidade de engendrar uma banda de versões das 
canções do colectivo francês foi um passo – juntamente com 
uns primos distantes (mas tão próximos nos interesses), sur-
giram, em 1987, Les Gitanes: uma formação em constante 
crescimento, tanto no número de elementos como na matu-
ridade sonora e na aceitação pública. Regressado a Lisboa, 
descobre o génio de Camarón de la Isla e a imensa tradição 
do flamenco que personificava, o que veio a motivar Diego a 
desenvolver um trabalho mais concentrado e intimista, ini-
cialmente em dueto com Paulo Croft, mais tarde em quarteto, 
com Ricardo Pinto e Carlos Mil-Homens, a que depois se jun-
tariam também Victor zamora e Léo Espinosa.10 Janeiro 

sexta às 2�h 
Sala Principal  

M/6

GUITARRA FLAMENCA  
paulo croft

 TROMPETE  
Ricardo pinto

 PIANO  
victor zamora

 BAIXO ELÉCTRICO  
léo Espinosa 

 CAJóN E PERCUSSãO  
Sebastian Sherif

 DANçARINOS  
Sofia Abraços 

João lara pereira

APOIO  
Share Foundation
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Fundada em 1962, a Orquestra Gulbenkian já percorreu mais 
de 55 anos de actividade. Inicialmente constituída por 12 mú-
sicos, foi sendo progressivamente alargada, contando hoje 
com um efectivo de cerca de 60 instrumentistas. Esta cons-
tituição permite-lhe tocar um amplo repertório que abrange 
os principais períodos da História da música. Sendo uma 
referência musical no nosso país, distinguiu-se também, ao 
longo dos anos, em muitas das principais salas de concertos 
do Mundo. A sua relevante discografia recebeu importantes 
prémios internacionais. Lorenzo Viotti é o Maestro Titular da 
Orquestra Gulbenkian. Giancarlo Guerrero é Maestro Convi-
dado Principal, Leonardo García Alarcón é Maestro Associado 
e Nuno Coelho é Maestro Convidado. 

De ascendência chilena e italiana, o maestro paolo bortola-
meolli diplomou-se em Piano pela Universidade Católica do 
Chile (2006) e em Direcção de Orquestra pela Universidade 
do Chile (2011). Posteriormente, obteve o Master of Music 
da Yale School of Music (2013) e o Graduate Performance 
Diploma do Peabody Institute (2015). É o actual Maestro As-
sistente da Filarmónica de Los Angeles e também Maestro 
Convidado em Residência da Orchestra of the Americas. De-
dicando-se com grande paixão à nova música e aos novos 
públicos, tem desenvolvido projectos inovadores, entre os 
quais concertos dirigidos aos utilizadores das redes sociais. 
Já em 2019, dirigiu a ópera ATLAS, uma nova produção de 
Meredith Monk, apresentada no Walt Disney Concert Hall de 
Los Angeles. 

DIRECçãO MUSICAL 
paolo bortolameolli 

PROGRAMA

Manuel de Falla  
– el amor Brujo: Danza ritual del 
Fuego 

Igor Stravinsky  
– pulcinella: Suite [rev. de 1949]  

INTERVALO 

piotr Ilitch tchaikovsky  
– o Quebra-Nozes: Suite, op. 71a 

Jean Sibelius  
– Valsa Triste, op. 44 

zoltán Kodály 
– Dances of Galanta 

17 Janeiro 
sexta às 2�h 
Sala Principal | Duração: �h�0 

M/6
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Eis um nome incontornável na música portuguesa das últimas 
cinco décadas – o nosso Frank Sinatra, podemos dizê-lo. Ho-
menageado pela Casa da Imprensa na Grande Noite do Fado 
de 1992, foi condecorado com o grau de Oficial da Ordem 
da Liberdade em 2009, sendo nesse mesmo ano considerado 
uma das melhores vozes portuguesas de sempre pela revista 
Blitz. Com a sua voz, deu o mote de partida para a revolução 
que daria a Portugal uma democracia. Com as suas baquetas 
de baterista nos Sheiks, o rock português dos anos 60 sonhou 
com a internacionalização. E com o seu talento como músico 
e letrista compôs já mais de 300 canções. paulo de carvalho 
é um artista completo, que escreveu para outros grandes no-
mes da música portuguesa, caso de Carlos do Carmo, Simone 
de Oliveira, Sara Tavares, Martinho da Vila, Lena D’água, Ma-
riza, entre muitos outros. Como intérprete, ganhou dois festi-
vais RTP da canção.

Um concerto de Paulo de Carvalho é sempre uma celebração 
que passa por Nini, Mãe Negra, Os meninos do Huambo, Lis-
boa Menina e Moça, Os putos e, claro, E depois do Adeus – a 
canção que serviu de primeira senha à revolução de 25 de 
Abril de 1974 (tendo a segunda sido a Grândola Vila Morena). 
Com a transmissão de E Depois do Adeus pelos Emissores As-
sociados de Lisboa às 22h55m do dia 24 de Abril de 1974, 
era dada a ordem para as tropas se prepararem para depor o 
regime. Com letra de José Niza e música de José Calvário, a 
canção foi escrita para ser interpretada por Paulo de Carva-
lho na 12.ª edição do Festival RTP da Canção, do qual sairia 
vencedora. 

1 Fevereiro 
sábado às 21h 

Sala Principal | Duração: �h30 

M/6
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O Alentejo ocupa um lugar central no repertório deste grupo 
nascido em Serpa em 2014, por ocasião e a convite da can-
didatura do cante alentejano a património imaterial da Huma-
nidade. Formado por grandes nomes da música portuguesa 
– João Gil, vitorino, tim, celina da piedade, paulo Ribeiro 
e Sebastião Santos –, os Tais Quais integram por vezes tam-
bém uma viola campaniça e um coro de cante. Jorge Serafim, 
conhecido contador de histórias, surge como o anfitrião de 
um lugar ficcional chamado A Venda do Isaías, partilhando as 
suas pérolas de sabedoria e desfiando histórias, anedotas e 
contos populares. Trata-se de uma música que fala por toda 
uma região. E, por isso, não começa ao primeiro acorde e não 
termina com os aplausos, não vive na prisão dessas regras 
ditadas pelos palcos, mas de trocas espontâneas que são lan-
çadas por um e agarradas pelos restantes, e que podem ser 
atravessadas por um relato que Isaías vai buscar ao baú da 
sua sabedoria popular. Seguem-se umas às outras, músicas e 
histórias, da mesma maneira que uma boa mesa é aquela que 
parece estar sempre repleta. 

Os tais Quais têm vindo a espalhar a sua música pelo País 
e prometem continuar a fazê-lo, juntando novos amigos aos 
que já fizeram pelo caminho. Eles que se cheguem, a mesa 
está posta. “É uma espécie de acampamento de almas alen-
tejanas. As pessoas levam o que têm, juntam-se e passam o 
dia a comer, a beber e a cantar. Nós também trazemos, cada 
um, o nosso melhor”. (João Gil)

VOz E GUITARRA 
João Gil

VOz 
vitorino

VOz E BAIXO  
tim 

VOz E PIANO 
vicente palma 

VOz E ACORDEãO 
celina da piedade

VOz 
paulo Ribeiro

VOz E BATERIA

Sebastião Santos 

ANFITRIãO 
Jorge Serafim

22 Fevereiro 
sábado às 21h 
Sala Principal | Duração: �h30m 

M/6
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21 Março 
sábado às 21h 

Sala Principal | Duração: �h30 

M/6

Nascidos no coração do bairro boémio que lhes dá o nome, 
são a primeira banda residente do clube Musicbox, centro da 
actual noite musical da capital portuguesa. Apaixonados pelo 
funk e pela soul, a banda recria, com toda a sua personalidade 
própria, o som e o ambiente dos clássicos da Motown, Stax, 
Chess Records e outras editoras míticas das décadas de 60 e 
70 – pondo nisso a dedicação e a energia de uma verdadeira 
celebração. 

A experiência deste grupo de veteranos da música portugue-
sa, que no seu conjunto reúne elementos dos Cool Hipnoise, 
Orelha Negra, Mr Lizard, Cacique 97, Banda Sérgio Godinho 
(entre outros reconhecidos projectos e formações musicais 
da nata do panorama musical português), garante a sabedo-
ria necessária à produção do mais contagiante groove. A sua 
proposta é uma viagem pela História da música negra segun-
do os ensinamentos do godfather James Brown. Como numa 
selecção cuidada de um dj de funk, dedicam-se a recriar ao 
vivo, através de uma banda de nove elementos, alguns dos 
mais soulful e enérgicos momentos alguma vez gravados em 
vinil. James Brown, Otis Redding, Etta James, King Curtis, Bo-
bby Byrd ou Ray Charles soam através deles tão poderosos 
como os originais, dando ainda espaço para jam sessions e 
interacção com o público, através do seu one man show Silk 
(Fernando Nobre) e da bela voz da bela cantora Tamin. Ver-
dadeira embaixada do funk e da soul, o espectáculo dos cais 
Sodré Funk connection revisita também vários outros clássi-
cos da História do hip-hop. 

VOz  
Fernando Nobre “Silk”  

tamin Santos 

SAXOFONE  
João cabrita

BAIXO 
Francisco Rebelo

BATERIA 
Rui Alves

TROMBONE  
Miguel Marques

GUITARRA 
David pessoa

TECLADOS 
João cardoso

TROMPETE 
José Raminhos
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O Quarteto Ibéria é uma formação de cordas semi-profissio-
nal, constituída por alunos de licenciatura da Academia Na-
cional Superior de Orquestra e alunos de mestrado da Escola 
Superior de Música de Lisboa. Formou-se em Setembro de 
2017 e tem vindo a desenvolver o seu trabalho sob a tutela 
dos professores Paul Wakabayshi e Paulo Pacheco, tendo-se 
apresentado em público em diversas ocasiões, integrando os 
ciclos de Música de Câmara da Orquestra Metropolitana de 
Lisboa e da Academia Nacional Superior de Orquestra. Teve 
também a oportunidade de participar em diversas master-
classes com professores e quartetos de renome internacional, 
tais como Jonathan Brown (Quarteto Casals), Isabel Charisius 
(Quarteto Alban Berg) e Kyril zlotnikov (Quarteto de Jerusa-
lém) e festivais de música, tais como o Verão Clássico no Cen-
tro Cultural de Belém. 

O título desta mini-série de concertos que os Ibéria trazem 
a Almada é Uma Viagem pelos Tempos, apresentando-se a 
Parte I a 3 de Maio e a Parte II a 19 de Setembro.

VIOLONCELO: Ana hespanha 
VIOLINO: Diana Esteves 
VIOLINO: laura Martins 
VIOLETA: pedro pires  

3 Maio e 19 Setembro 
domingo às 16h | sábado às 21h30  
Sala Experimental 

Duração de cada concerto: 50 min. | M/6

PROGRAMA (3 Maio)
claude Debussy – Quarteto de cordas 
em Sol Menor, op. 10
III. Andantino doucement expressif
telmo Marques – contrafacção 
Folclórica para quarteto de cordas
I. Cantiga das Malhadas | II. Niñas 
vamos al Bira | III. Chula – Naquele 
Lado D’el Rio

PROGRAMA (19 Setembro)
Dimitri Schostakovich – Quarteto de 
Cordas N.º 8 em Dó Menor, Op. 110, 
«Às vítimas do fascismo e da guerra» 
I. Largo | II. Allegro molto 
III. Allegretto | IV. Largo | V. Largo
Felix Mendelssohn – Quarteto de 
Cordas n.º 2 em Lá Menor, Op. 13
II. Adagio non lento
vianna da Motta – Quarteto de cordas 
n.º 2 em Sol maior 
II. Adagio: «Cena nas Montanhas»
III. Presto

APOIO: Share Foundation
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DIRECçãO MUSICAL 
Joana carneiro 

SOPRANO 
Ana Quintans

BARíTONO  
Julien van Mellaerts

24 Maio 
domingo às �6h 

Sala Principal  

M/6

PROGRAMA 
 Gustav Mahler

– Des Knaben Wunderhorn

A maestrina Joana carneiro é, desde Janeiro de 2014, Maes-
trina Titular da Orquestra Sinfónica Portuguesa. Em 2009 foi 
nomeada Directora Musical da Sinfónica de Berkeley. Maestri-
na Convidada da Orquestra Gulbenkian e Directora Artística 
do Estágio Gulbenkian para Orquestra (Orquestra de Jovens) 
da Fundação Calouste Gulbenkian, dirigiu já muitas grandes  
orquestras de méritos internacionais, caso das Orquestras Sin-
fónicas de Toronto, Gothenburg, Gävle, Malmö, Sydney, Nova 
zelândia, ou ainda a Orquestra Nacional de Espanha. Recebeu 
já, entre outras distinções, o Prémio Helen M. Thompson da 
League of American Symphony Orchestras, destinado a reco-
nhecer directores musicais com potencial extraordinário. 

A soprano Ana Quintans iniciou-se profissionalmente em 2005 
com a música de Monteverdi, tendo vindo a dedicar a maior 
parte do seu trabalho à música dos sécs. XVII e XVIII. O seu 
talento tem brilhado nos maiores palcos da grande música do 
Mundo.

OpARt / tEAtRO NAcIONAl DE SãO cARlOS
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Camané e Mário Laginha são consensualmente considerados 
dois príncipes da música portuguesa. “Os melhores da rua 
deles”, diria o povo meio a brincar falando porém muito a sé-
rio. Ouvi-los juntos em palco é por isso uma espécie de dobra-
dinha – uma dupla vitória para o público. 

Camané encontrou em Laginha um companheiro musical que 
é muito mais que um acompanhante de fado, sendo também 
ele próprio de alguma forma um fadista. Contando já com a 
experiência de vários concertos juntos, para além do arranjo 
orquestral de Laginha para o já lendário tema de Camané Sei 
de um rio e da sua participação na gravação do disco O me-
lhor de Camané, 1995-2013, que integra o poema de álvaro 
de Campos Ai Margarida, que Mário Laginha musicou, poder- 
-se-ia dizer que este novo projecto estava fadado para aconte-
cer. Assim, do excelente entendimento sentido nessas colabo-
rações esporádicas, resultou agora o inevitável Aqui está-se 
sossegado, pensado de raiz para juntar uma voz a um piano 
que também é uma voz, evocando tempos pretéritos em que o 
fado foi igualmente uma música dos salões da aristocracia.

O concerto inclui cerca de duas dezenas de temas saídos do 
cânone fadista tradicional que Camané tem interpretado e le-
vado para o seu repertório, integrando também inéditos com-
postos por Mário Laginha. Revisitando a História do fado, Aqui 
está-se sossegado, entretanto já gravado em disco, contém 
razões de sobra para trocar algum outro sossego por este 
concerto de fado que, sem guitarras nem violas, tão elegan-
temente tem vindo a incendiar as plateias.

VOz 
camané

PIANO 
Mário laginha

26 Setembro 
Sábado às 21h30 
Sala Principal | Duração aprox.: �h20m 

M/6
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O Grupo Novo Rock constitui-se oficialmente em 1980. Em 
1981, surgia o primeiro single – vocábulo da era analógica, 
que designava um disco de vinil de 45 rotações, geralmente 
com um tema em cada face, sendo estes escolhidos pelo seu 
potencial comercial, e que serviam para promover mediati-
camente um outro disco maior, este com 72 rotações e com 
mais faixas, designado por LP, isto é, Long Play. O disco incluía 
o lendário tema Portugal na CEE, e venderia mais de 15.000 
exemplares. Ainda em 1981, o grupo lançava Sê um GNR, que 
venderia ainda mais cópias do que o primeiro single. Nesse 
ano, entrava para a banda o vocalista Rui Reininho, que vi-
ria a tornar-se não apenas o rosto como também a alma e a 
memória viva de um projecto musical que rompeu com tudo o 
que tinha até então existido em Portugal em matéria de músi-
ca pop rock, construindo uma obra de grande singularidade e 
elegância, na sonoridade como nas letras. 

Entre os discos eternos (para referir os que alcançaram a 
condição de clássicos), contam-se Independança (1982),  
Os Homens Não Se Querem Bonitos (1985), Psicopátria 
(1986), Video Maria (1988, maxi single, de palavras muito 
polémicas, consideradas heréticas), Valsa dos Detectives 
(1989), ou ainda Rock in Rio Douro (1992). 

17 Outubro 
Sábado às 21h 

Sala Principal | Duração: �h30 

M/6

VOz 
Rui Reininho

GUITARRAS E TECLAS 
tóli césar Machado 

BAIXO 
Jorge Romão 

 BATERIA 
Samuel palitos

TECLADOS E GUITARRAS 
Rui Maia
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19 e 20 Dezembro 
sábado às 21h | domingo às 16h 
Sala Principal  

M/6

(Programa a anunciar)

A festividades natalícias são tradicionalmente marcadas pela 
oferta de espectáculos especialmente dedicados a essa épo-
ca do ano, sendo estes incontornáveis momentos de celebra-
ção dos sempiternos valores que a nossa cultura (à imagem 
de outras, sob outras formas) celebra – a paz encimando os 
seus ideais, entre os quais brilha a fraternidade. Assim, um 
espectáculo de Natal é um momento de comunhão, que reúne 
uma comunidade humana em torno de um programa musi-
cal pensado para cerimoniosamente comemorar os melhores 
anseios, qualidades e boas vontades que tornam os homens 
homens.

O teatro Nacional de São carlos (TNSC) foi inaugurado em 
1793, mantendo-se, ainda actualmente, como o único tea-
tro nacional vocacionado para a produção e apresentação de 
ópera e de música coral e sinfónica. Os agrupamentos artís-
ticos residentes são o Coro do Teatro Nacional de São Carlos, 
criado em 1943, que interpreta o grande repertório operís-
tico e coral-sinfónico, mantendo-se como a única estrutura 
coral profissional em Portugal; e a Orquestra Sinfónica Portu-
guesa (OSP), cuja origem remonta a 1993. O TNSC apresen-
ta uma programação musical regular, na qual se incluem os 
concertos de Natal. Em 2020, o grande espectáculo de Natal 
em Almada estará a cargo da OSP e do Coro do São Carlos, 
encerrando com chave de ouro mais um ano marcado por 
uma colaboração fraterna entre o TNSC e o Teatro Municipal 
Joaquim Benite.

tEAtRO NAcIONAl DE SãO cARlOS
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artes 
plásticas
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24 Janeiro  
a 29 Março
quinta a sábado das 19h às 21h30
domingos das 13h às 17h
Galeria de Exposições 

Exposição de Mariana viana  
em colaboração com Kátia Sá

Um ilustrador não é alguém que se limita a reproduzir com de-
senhos, melhor ou pior, o texto que lhe foi dado a ler. É alguém 
que o interpreta, dando-nos a ver uma outra realidade, filtrada 
não apenas pelo sentido da narrativa, mas sobretudo pelo seu 
próprio imaginário, que se abre e nos abre a outras sugestões, 
novas e inovadoras imagens que a leitura normal, por si só, 
não permitiria. É certo que também a leitura não deve, nem 
pode ser de sentido único. Porque a escrita não o foi. O ima-
ginário do escritor, e em especial referindo-me a esta obra de 
Jorge de Sena, é aberto, é variado e múltiplo, e exige um olhar 
igualmente aberto e variado. A palavra abre a imagem, e a ima-
gem devolve-nos à palavra. A palavra conduz-nos pelo mundo 
das ideias, a imagem conduz-nos por outras formas que, mais 
do que ideias (racionais), serão puras emoções, e quase não 
precisam de sentido, apenas de empatia, pois o Belo não pede 
respostas, mas adesão emocional. (Yvette K. centeno) 

Mariana viana, para além de professora-adjunta convidada 
na ESELX, dedica-se a diversos projectos artísticos. É douto-
rada em Artes Visuais pela Universidade de Évora, mestre em 
Illustration as Visual Essay pela School of Visual Arts, de Nova 
Iorque, e licenciada em Design Gráfico pela Camberwell Colle-
ge of Arts, de Londres. Enquanto designer gráfica e ilustrado-
ra colaborou com a PPS (Project for Public Spaces), em Nova 
Iorque, com o Museu Nacional de Arte Antiga e a Fundação 
Gulbenkian, entre outros. Concebeu as ilustrações para O físico 
prodigioso, de Jorge de Sena, publicado pela Guerra e Paz, e 
é autora do livro Desenhos em volta de Os Passos de Herberto 
Helder, publicado pela Abysmo e Imprensa Nacional.
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17 Abril   
a 14 Junho

quinta a sábado das 19h às 21h30
domingos das 13h às 17h

Galeria de Exposições 

Exposição de António lagarto

Por detrás da obra “finita” e pública, está (quase) sempre um 
estado de caos e dúvida metódica, um tempo em que se tenta 
desesperadamente encontrar o melhor modo de dar visibili-
dade a um conceito que transmita, de modo claro, um texto 
ou uma ideia dos seus autores – desde o escritor ou composi-
tor, ao encenador ou ao cenógrafo/figurinista. Esta exposição 
é sobre aquele lado do trabalho de cenógrafo e figurinista que 
é sempre o mais privado. Um deambular em torno do acto 
criativo e da sua vertente obsessiva, do momento de concep-
ção, até à concretização, implementação e realização. Nesse 
processo, o trabalho ao estirador, o livro de anotações, os es-
quissos, os desenhos, o computador ou o tablet são parte 
integrante do processo. Serão esses vestígios o que agora se 
abordará e mostrará.

António lagarto estudou Arquitectura na antiga Escola Supe-
rior de Belas-Artes de Lisboa. Em 1970 formou-se em Escul-
tura, na St. Martin’s School of Art, e terminou o Mestrado em 
Environmental Media, no Royal College of Art. O seu trabalho 
de cenografia e figurinos para teatro, dança, ballet e ópera 
tem sido apresentado em Portugal e no estrangeiro ao longo 
das últimas quatro décadas: desde o Teatro Nacional D. Maria 
II até à Companhia Nacional de Bailado ou ao Teatro Nacional 
de São Carlos, em Lisboa, desde a Opéra de Paris ao Sadler’s 
Wells, em Londres, ao Traverse ou ao Theatre Royal, em Edim-
burgo, ou ainda ao SESC – Vila Mariana, em São Paulo. Foi 
homenageado no 34.º Festival de Almada, tendo criado para 
a Companhia de Teatro de Almada os figurinos de Nathan, o 
Sábio e a cenografia e os figurinos de Romance da Raposa.
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5 Julho  
a 1 Novembro
quinta a sábado das 19h às 21h30
domingos das 13h às 17h
(A exposição terá um horário alargado 
durante o Festival de Almada)

Galeria de Exposições 

Exposição de José Manuel castanheira

J. é um cenógrafo em viagem pela casa, cidade, café, hotel, 
campo, floresta, estação de comboios, aeroportos, outros lu-
gares de espera, no mundo, agora universo da teia do tea-
tro, qual máquina de fazer sonhar, onde há uma varanda com 
um leque de cordas atadas que indiciam possível transporte 
para as nuvens. No sonho, J. faz viagens a pé, de bicicleta, 
de carro, de comboio, de avião, de barco para ilhas desertas, 
sentado num penhasco a observar planícies ou na praia a co-
piar a luz da lua. Anjo artesanal em fuga pelo terraço de um 
prédio, trepa pela copa das árvores mais altas e, no sótão do 
teatro, sobe por uma escada de madeira em caracol onde está 
escrito: acesso ao paraíso. O salão vazio parece infinito, as 
paredes são espelhos. Cansado de tanto andar, desfaz-se da 
roupa e das asas, nu deita-se no chão do palco, abre a tampa 
onde antes estava o ponto do teatro e põe-se a espreitar para 
alguma coisa minúscula que está lá em baixo. É ele próprio, a 
ter ideias, sentado na pedra da paciência.

José Manuel castanheira é licenciado em Arquitectura pela 
Escola Superior de Belas-Artes, e professor na Faculdade de 
Arquitectura de Lisboa desde 1982. Trabalha em teatro desde 
1973. Em 1993 o Centre Georges Pompidou apresentou uma 
retrospectiva da sua obra, posteriormente exibida no Museu 
do Teatro, em Lisboa. Como pintor, realizou várias exposições 
individuais e colectivas. É também autor de mais de cinquenta 
cartazes, capas de livros e ilustrações. Colabora regularmen-
te com a Companhia de Teatro de Almada desde 1986, tendo 
assinado mais de duas dezenas de criações cenográficas até 
à data.
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13 Novembro  
a 30 Dezembro

quinta a sábado das 19h às 21h30
domingos das 13h às 17h

Galeria de Exposições 

Exposição de Jean-Guy lecat

O teatro é a vida, só que mais concentrada. Será que para re-
presentar a vida precisamos de algo mais do que actores? Não 
e sim. Não, porque é preferível deixar que o público use a ima-
ginação, em vez de mostrar-lhe e impor-lhe imagens. E sim, 
porque a vida humana só existe em dois tipos de espaços: ou 
na Natureza, ou na Arquitectura. É portanto forçoso que o tea-
tro aconteça num destes dois espaços – mais frequentemente 
no segundo. Assim sendo, ou a Arquitectura é o espaço ideal 
para a representação, ou terá de ser transformada, adaptada, 
para se tornar o mais neutra possível. Ou então, pelo contrá-
rio, devemos intervir para criar uma estética que proporcione, 
enquadre e favoreça a representação. Nesta exposição vou 
procurar demonstrar de que forma um espaço transformado 
pode favorecer a representação, mesmo que a sua arquitec-
tura não esteja à partida organizada para o teatro. Ou como 
pode alterar-se a relação público/palco num teatro, para al-
cançar-se uma determinada atmosfera. (Jean-Guy lecat)

Jean-Guy lecat trabalha em teatro desde 1965, tendo já sido 
director de cena, maquinista, cabo-varanda, aderecista, cons-
trutor de cenários, cenógrafo, iluminador, engenheiro de som, 
director técnico, ou consultor de criadores como Jean Vilar, 
Antoine Vitez, Joseph Szajna, Samuel Beckett, Jean-Louis Bar-
rault, ou Peter Brook. Tem-se dedicado à pesquisa e à transfor-
mação ou criação de mais de 200 espaços teatrais em todo o 
Mundo, tendo sido consultor de Manuel Graça Dias e Egas José 
Vieira no projecto do Teatro Azul. Iniciou a sua colaboração 
com a Companhia de Teatro de Almada em 2004. Colaboração 
essa que se mantém – 17 cenografias e 16 anos mais tarde. 
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informações 
e serviços
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o teatro municipal Joaquim Benite dispõe de um plano regular de actividades 
e serviços, bem como de um conjunto de condições especiais que facilitam a  
vinda ao teatro de estudantes e outros grupos organizados de espectadores.

Serviço ao 
público

SERvIçO DE Atl 

O Teatro Municipal Joaquim Benite dispõe de um ATL onde os adultos podem deixar as suas  
crianças enquanto assistem aos espectáculos. Este espaço permanece aberto desde meia hora 
antes do início de cada espectáculo e até ao final da sessão. O serviço é gratuito. 

cONDIçõES ESpEcIAIS pARA EScOlAS 

• Preços especiais para grupos escolares 
• Disponibilização de dossiers pedagógicos sobre os espectáculos 
• Colaboração na organização de transporte colectivo 
• Encontro anual com professores

temos gosto em mantê-lo(a) informado(a) e em envolvê-lo(a) nas nossas actividades.  
Gostamos de esclarecer as suas dúvidas e estamos ao dispor para receber as suas sugestões 
e/ou propostas. contacte-nos!

MAIS INFORMAçõES
carina verdasca | Marco trindade | pedro Walter
publico@ctalmada.pt | www.ctalmada.pt/publico + 351 21 273 93 60 | + 351 96 496 00 05
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ActIvIDADES cOMplEMENtARES
várias iniciativas promovem uma maior proximidade entre a comunidade e o teatro 

cONvERSAS cOM O públIcO
 
As conversas com o público, no foyer do TMJB, 
constituem uma oportunidade para conversar 
sobre os espectáculos, tanto com as equipas 
artísticas envolvidas na sua criação, como 
com personalidades cujo contributo para o 
debate se revele particularmente interessan-
te. As conversas acontecem aos sábados, às 
18h, durante a carreira das criações da CTA, e 
são de entrada livre.

vISItAS GuIADAS pARA GRupOS
 
As visitas ao TMJB, um dos edifícios mais mo-
dernos da cidade de Almada, realizam-se de 
terça a sexta (excepto no mês de Agosto), 
entre as �0h e as �3h, para um máximo de 
30 pessoas. As visitas têm a duração de uma 
hora e devem ser marcadas com pelo menos 
uma semana de antecedência.

ENSAIOS AbERtOS

Dar vida a um espectáculo de teatro é um 
processo complexo, que envolve uma equipa 
artística e técnica que ensaia durante várias 
semanas. Trata-se de um processo que a CTA 
quer partilhar. Em cada produção, dar-se-á 
oportunidade a estudantes e professores de 
assistirem a ensaios abertos e debaterem, 
com os encenadores e actores, o trabalho a 
que assistiram.  

OFIcINAS pARA pROFESSORES 

Para o ano lectivo 2019/2020 estão progra-
madas quatro oficinas dirigidas a professores. 
Parte-se dos processos teórico-práticos tra-
balhados em teatro para estimular a comuni-
cação, a imaginação e a consciência e domínio 
do corpo. Pretende-se que este trabalho com 
a palavra, a voz e o gesto seja um recurso para 
melhorar as estratégias educativas, e contri-
buir para ajudar a enfrentar os desafios que o 
ensino coloca actualmente. 

horário: Sábados 1, 8, 15 e 29 de Fevereiro  
das 10h às 13h e das 15h às 18h 
preço: 20€ por oficina (60€ para quem  
se inscrever nas quatro oficinas)
temas: Abordagem ao texto dramático,  
com Rodrigo Francisco  
Passagem para palco, com Teresa Gafeira  
A voz, com Luís Madureira  
O corpo, com Jean-Paul Bucchieri

OFIcINAS pARA A INFâNcIA 

É na infância que começamos a desenvol-
ver o gosto pela arte e pela cultura e, nesse 
sentido, criámos oficinas dedicadas aos mais 
novinhos. Um momento em que nos juntamos 
para descobrir, conversar, discutir, construir, 
desvendar, conhecer, arriscar, criar.  
Estas oficinas têm lugar aos sábados, em  
datas a anunciar. Para escolas, as sessões re-
alizam-se por marcação. 

lER NO tEAtRO

É importante sensibilizarmos as crianças e 
os jovens para a importância da língua por-
tuguesa e da leitura. Para dar mais vida às  
palavras, a Companhia de Teatro de Almada 
promove a iniciativa Ler no teatro. Cada ses-
são é dirigida a uma turma acompanhada 
pelo(a) professor(a).

GRupOS DE tEAtRO EScOlAR 

Se dirige um grupo de teatro na sua escola e 
gostava de obter aconselhamento em aspec-
tos como o texto, o movimento em palco, a lei-
tura dramática ou a encenação, a Companhia 
de Teatro de Almada pode ajudar a enquadrar 
quem está a dar os primeiros passos na arte 
da representação. O teatro em contexto esco-
lar é uma oportunidade de os alunos se co-
nhecerem melhor a si próprios e aos outros e 
desenvolverem as suas capacidades criativas 
e de comunicação.
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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...42,50€  •  Sénior...35€  •  Jovem...25€

Geral...47,50€  •  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 8,50€ e Menu Almoço por 6,25€ 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

10% de desconto na Farmácia louro
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Informações úteis
bIlhEtEIRA 

horário: de quarta a sábado das 13h30 às 22h30 | domingo das 13h30 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 quarta a sábado das 13h30 às 22h30  
e aos domingos das 13h30 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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8,50€JANtAR clubE DE AMIGOS

6,25€AlMOçO clubE DE AMIGOS

16€MENu tEAtRO

10,50€MENu JANtAR

6,75€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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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€

SOpRO 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 11,05€

ROMANcERO GItANO 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 11,05€

cAStRO 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 11,05€

AS tRêS IRMãS 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 11,05€

D A N ç A

AutópSIA 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 11,05€

INvERNO 5€ 7€* 10€ 7€ 8€ 8,50€

DANS lES plIS Du pAYSAGE 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 11,05€

FRAtERNIDADE I E II 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 11,05€

M ú S I c A

cONcERtO DE ANO NOvO 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 14,45€

ORQuEStRA GulbENKIAN 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 14,45€

pAulO DE cARvAlhO 9€ 12,60€* 18€ 12,60€ 14,40€ 15,30€

tAIS QuAIS 9€ 12,60€* 18€ 12,60€ 14,40€ 15,30€

cAIS SODRÉ FuNK cONNEctION 7,50€ 10,50€* 15€ 10,50€ 12€ 12,75€

ORQuEStRA SINFóNIcA pORtuGuESA 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 14,45€

cAMANÉ E MáRIO lAGINhA 9€ 12,60€* 18€ 12,60€ 14,40€ 15,30€

GNR 9€ 12,60€* 18€ 12,60€ 14,40€ 15,30€

ESpEctáculO DE NAtAl 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 14,45€

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€ 8€ 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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Espectáculos para digressão

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

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

A partir da ópera de Gioachino Rossini
Encenação de teresa Gafeira 

Textos de claeyssen, Espina e Acuña 
Encenação de teresa Gafeira

A partir de Giuseppe verdi
Encenação de teresa Gafeira 

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

A partir das fábulas de la Fontaine
Encenação de teresa Gafeira

Texto de Marius von Mayenburg
Encenação de Rodrigo Francisco

Texto de primo levi
Encenação de Rogério de carvalho

Texto de Rita taborda Duarte
Encenação de teresa Gafeira 



83

DIRECçãO: Rodrigo Francisco, carlos Galvão e teresa Gafeira

ASSEMBLEIA-GERAL: Maria laita e paulo Mendes

CONSELHO FISCAL: Guilherme Frazão e José carlos Nascimento

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  
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 
Andreia Mendrico 
carlos Janeiro 
paulo horta 
Ivan teixeira 
Daniel polho

GUARDA-ROUPA 
Rodica Alexe

DIRECçãO DE CENA 
João Farraia

GESTãO FINANCEIRA 
Susana Fernandes

TÉCNICA OFICIAL DE CONTAS 
paula Almeida

CONTABILIDADE 
Sofia Rodrigues

COMUNICAçãO 
Miguel Martins

EDIçÕES 
Sarah Adamopoulos

DESIGN GRáFICO 
João Gaspar 
Joana Azevedo 
Gonçalo Marto

AUDIOVISUAIS e SITE 
cristina Antunes 
Jorge Freire

FOTOGRAFIA 
Rui carlos Mateus

SERVIçO AO PúBLICO 
carina verdasca 
Marco trindade 
pedro Walter

SERVIçO EDUCATIVO 
teresa Gafeira

BILHETEIRA 
Sofia Chora

BAR 
Isabel Galvão

RESTAURANTE 
Rosângela vervloet 
Diana Antunes 
Alice prazeres

RECEPçãO 
tiago Fernandes 
Eduardo pedro

LIMPEzA 
Alcinda Graça 
Ketlin Freitas





www.ctalmada.pt

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 8,5€ e Menu Almoço por 6,25€ 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

10% de desconto na Farmácia Louro




