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JANEIRO

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

dom 03 Concerto Ano Novo // 11h

sex 08 2 chamadas... // 21h

qui 14 Trabalhos de casa // 21h

sex 15 Trabalhos de casa // 21h

Qui 21 Inverno // 21h

sex 22 Inverno // 21h Shitz // 21h

sáb 23 Shitz // 21h

dom 24 Shitz // 16h

Ter 26 Shitz // 21h

qua 27 Shitz // 21h

qui 28 Shitz // 21h

sex 29 Cais Sodré Funk... // 21h Shitz // 21h

sáb 30 Shitz // 21h

dom 31 Shitz // 16h

Fevereiro

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

Ter 02 Shitz // 21h

qua 03 Shitz // 21h

qui 04 Shitz // 21h

sex 05 Gostava de estar viva... // 21h Shitz // 21h

sáb 06 Shitz // 21h

dom 07 Shitz // 16h

Ter 09 Shitz // 21h

qua 10 Shitz // 21h

qui 11 Shitz // 21h

sex 12 Músicos do Tejo // 21h Shitz // 21h

sáb 13 Shitz // 21h Händel... // 16h

dom 14 Shitz // 16h Händel... // 11h e às 15h

Ter 16 Shitz // 21h Händel... // 11h e às 16h

qua 17 Shitz // 21h

qui 18 Seis meses depois // 21h Shitz // 21h

sex 19 Seis meses depois // 21h Shitz // 21h

sáb 20 Shitz // 21h

dom 21 Shitz // 16h

Ter 23 Shitz // 21h

qua 24 Shitz // 21h

qui 25 António e Cleópatra // 21h Shitz // 21h

sex 26 António e Cleópatra // 21h Shitz // 21h

sáb 27 Shitz // 21h Romance da raposa // 16h

dom 28 Shitz // 16h Romance... // 11h e às 15h

Março

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

Ter 02 Shitz // 21h

Qua 03 Shitz // 21h

Qui 04 Shitz // 21h

Sex 05 Orquestra Gulbenkian // 21h Shitz // 21h

Sáb 06 Shitz // 21h

Dom 07 Shitz // 16h

qui 11 Ricardo Ribeiro // 21h

Sex 12 Ricardo Ribeiro // 21h

Sáb 13 Dona raposa... // 16h

Dom 14 Dona raposa... // 11h e às 16h

Qua 17 A força do hábito // 21h

Qui 18 A força do hábito // 21h

Sex 19 A força do hábito // 21h

Qua 24 Killology // 21h

Qui 25 Killology // 21h

Sex 26 Killology // 21h

Sáb 27 Pastéis de nata... // 16h

dom 28 Pastéis de nata... // 11h e às 16h



Abril

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

Sex 02 Quarto Império // 21h

Sáb 03 Quarto Império // 21h

Dom 04 Quarto Império // 16h

sex 09 O misantropo // 21h

sáb 10 O misantropo // 21h Ilse, a menina... // 16h

dom 11 O misantropo // 16h Ilse, a menina... // 11h

Ter 13 O misantropo // 21h

qua 14 O misantropo // 21h

qui 15 O misantropo // 21h

sex 16 O misantropo // 21h A noite de Molly... // 21h

sáb 17 O misantropo // 21h A noite de Molly... // 21h

dom 18 O misantropo // 16h A noite de Molly... // 16h

Ter 20 O misantropo // 21h

qua 21 O misantropo // 21h

qui 22 O misantropo // 21h

sex 23 O misantropo // 21h

sáb 24 O misantropo // 21h Planeta dança // 11h30 e às 15h

dom 25 O misantropo // 16h

Ter 27 O misantropo // 21h

qua 28 O misantropo // 21h

qui 29 O misantropo // 21h Masterclass CNB // 19h

sex 30 O misantropo // 21h

maio

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

dom 02 O misantropo // 16h

sex 07 Orquestra Gulbenkian // 21h

sáb 08 O gato malhado... // 16h

dom 09 O gato malhado... // 11h

sáb 15 AmarAmália 2020 // 21h

dom 16

sáb 22 O fantasma... // 16h

dom 23 O fantasma... // 11h e às 16h

sex 28 Hamlet // 21h

sáb 29 Hamlet // 21h

Julho

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

sex 23 Lorenzaccio // 21h

Setembro

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

sex 17 Salvador Sobral // 21h

dom 19 Quarteto Ibéria // 16h

sáb 25 Patapapúm // 16h

dom 26 Patapapúm // 11h

Outubro

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

sex 01 Um gajo nunca... // 21h

Sáb 02 À espera de Godot // 21h Um gajo nunca... // 21h

dom 03 À espera de Godot // 16h Um gajo nunca... // 16h

qua 06 Um gajo nunca... // 16h

qui 07 Um gajo nunca... // 21h

sex 08 Legendary Tigerman // 21h Um gajo nunca... // 21h

sáb 09 Um gajo nunca... // 21h

dom 10 Um gajo nunca... // 16h

qua 13 Um gajo nunca... // 16h

qui 14 Um gajo nunca... // 21h

sex 15 Um gajo nunca... // 21h

sáb 16 Um gajo nunca... // 21h Os gatos // 16h

dom 17 Um gajo nunca... // 16h Os gatos // 11h

qua 20 Um gajo nunca... // 16h

qui 21 Um gajo nunca... // 21h

sex 22 Um gajo nunca... // 21h

sáb 23 Um gajo nunca... // 21h

dom 24 Um gajo nunca... // 16h

qua 27 Um gajo nunca... // 16h

qui 28 Um gajo nunca... // 21h

sex 29 Um gajo nunca... // 21h

sáb 30 Um gajo nunca... // 21h Verdi... // 16h

dom 31 Um gajo nunca... // 16h Verdi... // 11h



Novembro

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

sex 05 Nem come nem deixa... 21h

Sáb 06 Nem come nem deixa... 21h Um, dois, três! // 21h

dom 07 Nem come nem deixa... 16h Um, dois, três! // 16h

qua 10 Nem come nem deixa... 16h

qui 11 Nem come nem deixa... 21h

sex 12 Nem come nem deixa... 21h

sáb 13 Nem come nem deixa... 21h O barbeiro de Sevilha // 16h

dom 14 Nem come nem deixa... 16h O barbeiro... // 11h e às 15h

qua 17 Nem come nem deixa... 16h

qui 18 Nem come nem deixa... 21h

sex 19 Nem come nem deixa... 21h

sáb 20 Nem come nem deixa... 21h

dom 21 Nem come nem deixa... 16h

qua 24 Nem come nem deixa... 16h

qui 25 Nem come nem deixa... 21h

sex 26 Nem come nem deixa... 21h

sáb 27 Nem come nem deixa... 21h Gulliver // 16h

dom 28 Nem come nem deixa... 16h Gulliver // 11h e às 15h

Dezembro

Sala Principal Sala Experimental Sala de Ensaios

Qua 01 Nem come nem deixa... 16h Gulliver // 16h

Qui 02 Nem come nem deixa... 21h

Sex 03 Nem come nem deixa... 21h

Sáb 04 Nem come nem deixa... 21h Gulliver // 16h

dom 05 Nem come nem deixa... 16h Gulliver // 11h e às 15h

Qua 08 Gulliver // 16h

sex 10 Lena d’Água // 21h

sáb 11 Gulliver // 16h

dom 12 Gulliver // 11h e às 15h

sáb 18 Concerto de Natal // 21h Gulliver // 16h

dom 19 Concerto de Natal // 16h Gulliver // 11h e às 15h
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Rodrigo Francisco  
Director artístico da Companhia de Teatro de Almada

No dia 24 de Abril de 1971 um conjunto de jovens dirigidos por Joaquim Benite 
funda o Grupo de Campolide, arrebatando logo no ano seguinte o prémio da crítica 
para o teatro amador com o espectáculo Vida do Grande D. Quixote de la Mancha e 
do Gordo Sancho Pança. Exactamente três anos depois cai o Estado Novo, e em 1977 
o Campolide profissionaliza-se e instala-se no Teatro da Trindade. No ano seguinte, 
porém, no âmbito do movimento de descentralização cultural, o grupo vem para 
esta cidade e transforma-se na Companhia de Teatro de Almada. Inicia-se então um 
percurso que tem justamente valido a Almada o epíteto de Cidade do Teatro, em-
bora nestes cinquenta anos não tivéssemos chegado onde chegámos sem a relação 
especial que construímos desde o início com o nosso público, assente no diálogo e 
no gosto de estarmos juntos. De facto, foi o profundo enraizamento da Companhia 
na vida da cidade que proporcionou o envolvimento da Autarquia na fundação de 
dois teatros municipais e do principal festival de teatro do País, que este ano co-
nhecerá a sua 38.ª edição. Os nossos espectadores – capazes de se unirem em torno 
da Companhia nos momentos difíceis, como vimos recentemente – são o cerne da 
nossa actividade e a razão essencial de existirmos. 

Em 2021 acolhemos as principais estruturas de criação nacionais, como a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, a Companhia Nacional de Bailado, o Teatro Nacional D. Ma-
ria II, o Teatro Nacional São João e a Orquestra Gulbenkian. Reunimos neste ano de 
comemoração aqueles que têm sido os nossos parceiros estruturais desde a abertura 
desta Casa. Apresentamos também um conjunto de companhias independentes de 
Norte a Sul do País, e revalidamos as propostas para os mais novos, que nos últimos 
meses têm esgotado as sessões de espectáculos para a infância.   

Comemoramos os cinquenta anos da Companhia num ano em que o simples facto 
de estarmos juntos nos coloca perante novos desafios. Ao longo de 2021 celebrare-
mos este cinquentenário de várias formas. Começando nos primeiros dias do novo 
ano, passando pelo Dia Mundial do Teatro, e culminando na próxima edição do 
Festival, teremos exposições, edições especiais e estreias que desafiarão as novas 
gerações para o futuro que aí vem. Temos consciência dos obstáculos que enfrenta-
remos ao anunciar uma programação anual no contexto em que se vive. Fazêmo-lo 
pelo nosso público. E porque se nos últimos cinquenta anos quem nos precedeu 
tivesse baixado os braços nós não teríamos aqui chegado.

Inês de Medeiros 
Presidente da Câmara Municipal de Almada

Há homens que lutam um dia, e são bons;
Há outros que lutam um ano, e são melhores;
Há aqueles que lutam muitos anos, e são muito bons;
Porém há os que lutam toda a vida
Estes são os imprescindíveis.
Bertolt Brecht

No ano em que se comemora o cinquentenário da Companhia de Teatro de Almada 
não posso deixar de começar por homenagear Joaquim Benite, homem impres-
cindível cuja luta de uma vida fez de Almada cidade de teatro. Celebramos neste 
aniversário a herança do seu trabalho, que perdura e que continuará a inspirar 
gerações futuras.

E se, como afirmava Constantin Stanislavski, “o hábito é indispensável à criação”, 
importa também reconhecer nesta data o trabalho de todos os técnicos, encenado-
res, autores e atores, de todos os profissionais da Companhia de Teatro de Almada 
e de todos aqueles que a ela habitualmente se juntam e que continuam a fazer da 
criação artística a sua natureza. 

O Teatro Municipal Joaquim Benite é hoje um lugar de encontro de diversas mani-
festações culturais e artísticas, onde todos nos sentimos em casa e onde nos desco-
brimos olhando o outro. Esse outro que nos fascina e nos comove, que nos revolta e 
nos surpreende. Esse outro que nos desperta a curiosidade e que, com generosidade, 
nos acolhe. A casa aonde todos os anos regressamos, num hábito não apenas indis-
pensável à criação, mas imprescindível para a nossa identidade pessoal e coletiva.

Almada é cidade de teatro e é este o legado que queremos e devemos homenagear. 
O legado de uma vontade e de uma luta que foram de uma vida – a vida de um 
homem –, mas que são também do próprio teatro. Porque teatro é vontade. Teatro 
é luta. Teatro é vida!

A programação proposta pela Companhia de Teatro de Almada para 2021 reflete 
essa capacidade de acolhimento e essa diversidade, cumprindo plenamente a função 
social da arte de promover a curiosidade, a liberdade e o espírito crítico. 

Felicito, assim, a Companhia de Teatro de Almada pelo seu cinquentenário, com 
votos de que esta seja mais uma excelente temporada.

Uma herança 
imprescindível
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criação

Até hoje, comi pelo menos seiscentas vacas, 

e onde estão elas? Podia já ter uma vacaria. 

Dói-me o coração ver este desperdício. 

Qual o propósito desta existência? 

Ou por outras palavras: o que me restará 

quando morrer? Nada do que comi, nada 

do que dormi, nem sequer um resto da pouca 

marmelada que fiz com a mulher. 

O homem morre de mãos a abanar, 

não é segredo, nenhum.

Cena 6, fala de Shitz

Tradução
Lúcia Mucznik
Música original
Ariel Rodríguez
Cenografia
Toni Cafiero
Figurinos 
Ana Paula Rocha
Luz
Guilherme Frazão
Movimento
Vladimir Granov
Apoio vocal
Ana Ester Neves
Intérpretes
André Pardal
Erica Rodrigues
Fernando Fernandes
Pedro Walter
Ariel Rodríguez (piano)

terça a sábado às 21h 
domingo às 16h
Sala Experimental 
Duração: 90 min. // M/12

22 Jan. a 7 Mar.

Texto de Hanoch Levin
Encenação de Toni Cafiero
Produção da Companhia de Teatro de Almada

Em Junho de 1967 rebentou a Guerra dos Seis Dias, um aconte-
cimento que marcou um ponto de viragem na História do Estado 
de Israel. Após algumas semanas, o exército israelita atacou de sur-
presa três exércitos árabes – egípcio, sírio e jordano – e, em menos 
de uma semana, venceu e conquistou vastos territórios. Esta vitória 
sem precedentes desencadeou um sentimento de superioridade e 
arrogância na sociedade israelita, e poucos foram os que ousaram 
pensar e falar de modo diferente. Um deles foi Hanoch Levin 
(1943-1999) que, através das suas peças, se tornaria um autor con-
troverso, pela forma como satirizou a euforia israelita, destruindo os 
mitos de heroísmo e de sacrifício pela pátria.

«Com Shitz, Levin misturou pela primeira vez dois géneros conhe-
cidos da sua criação: a comédia familiar e a sátira política. Escrita 
em 1974, é uma peça “de duas guerras”: a Guerra dos Seis Dias, a 
que se seguiu um período de pós-guerra que proporcionou a mui-
tos israelitas oportunidades de enriquecimento rápido e, para Le-
vin, constituiu o começo de uma acentuada decadência moral. E a 
Guerra do Yom Kipur, que deflagrou em Outubro de 1973 e é em 
Shitz pano de fundo para um dos mais comoventes monólogos da 
História do teatro israelita: uma veemente acusação da brutalidade 
e da leviandade com que o Estado trata a vida dos seus cidadãos. 
Shitz foi levada à cena várias vezes em Israel (em 1975 encenada 
pelo próprio Levin). Em 2015 foi apresentada na Ópera de Israel 
com música do compositor israelita Yoni Rechter.» (Mulli Melzer, 
editor da obra de Levin)

Toni Cafiero, formado pela École Internationale de Théâtre  
Jacques Lecoq, é um encenador e cenógrafo italiano de teatro e de 
ópera cujo trabalho tem merecido o reconhecimento internacional. 
Em 2016, para a Companhia de Teatro de Almada, assinou a ence-
nação de O feio, de Marius von Mayenburg, estreada no Festival de 
Almada desse ano e tendo tido enorme sucesso junto do público e 
da crítica.

Apoio: Embaixada de Israel 
em Lisboa
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terça a sábado às 21h 
domingo às 16h
Sala Principal 
Duração: 90 min. // M/12

Tradução 
Daniel Jonas
Cenografia e figurinos 
Nuno Carinhas
Luz
Nuno Meira
Intérpretes 
André Pardal
Ivo Alexandre 
João Cabral 
João Farraia
Leonor Alecrim
Pedro Walter 
Teresa Gafeira 

9 Abr. a 2 Mai.

Texto de Martin Crimp a partir de Molière
Encenação de Nuno Carinhas
Produção da Companhia de Teatro de Almada

«Crimp tratou Molière como Molière tratou Plauto: apropriou-se 
do tema central e intemporal da história e redistribuiu os papéis 
com inteligência e respeito. O resultado é, e a um tempo, uma nova 
versão da peça de Molière e uma homenagem a esta. A escrita é 
fresca, incisiva e ferozmente divertida... Uma arrebatadora e sofis-
ticada versão moderna de uma peça clássica.» (The Sunday Times) 

Alceste abomina a hipocrisia a as calculadas e as caluniosas piadas 
dos tagarelas. Depois de  atacar contundentemente Covington – um 
crítico de teatro que pensa que consegue escrever peças de teatro 
–, Alceste decide visar Jennifer (novo nome de Célimène), a mulher 
que ama. Mas e se a sua determinação em dizer a verdade se de-
monstrasse mais destrutiva do que o instinto para a evitar? A mais 
famosa comédia de Molière (1622-1673), O misantropo (1666, ori-
ginalmente interpretada pelo próprio Molière), com o seu intenso 
conflito entre a conformidade e a inconformidade, é actualizada 
com arte nesta cáustica versão contemporânea. Estreada no Young 
Vic Theater, em Londres, em 1996, e depois apresentada em Nova 
Iorque em 1999 com Uma Thurman no papel da mulher de Alces-
te, questiona com acutilância a relevância do teatro numa era pós-
-industrial marcada por uma generalizada decadência dos melhores 
valores humanos e por um vigoroso individualismo.

Martin Crimp, reescritor sem problemas de consciência, tem um 
já longo e bem sucedido caminho como dramaturgo audaz. Também 
tradutor (de Ionesco, Genet, Marivaux, Tchekov, e também de Mo-
lière, entre outros), Crimp declara-se um discípulo de Beckett e de 
Pinter. Nuno Carinhas, pintor, cenógrafo, figurinista e encenador, 
dirigiu o Teatro Nacional São João (TNSJ) entre 2009 e 2018. Em 
2020 criou e dirigiu Viagem de Inverno, de Elfriede Jelinek, para a 
Companhia de Teatro de Almada. O seu teatro, de feição contem-
porânea, gosta da disrupção e dos desafios da linguagem. Em 2019, 
encenou com Fernando Mora Ramos, numa produção do TNSJ, um 
outro texto de Crimp: O resto já devem conhecer do cinema.

Alceste

Nós não precisamos destas pessoas. Este hotel,

estas roupas – é como se fosse uma ante-câmara 

do Inferno.

Olha para eles,  Jennifer. Eles não importam.

Jennifer

A sério que me estás a pedir para ir contigo viver 

para algum pesadelo suburbano?

Ir às compras? Cozinhar? Limpar a casa? E mais 

o quê? Lavar a louça? Dormir?

Conduzir os miúdos ao ballet num jeep japonês?

Acto V

criação
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criação

Eu tinha o crachá, eu tinha o curso, mas só fui 

Comando quando morreu o meu primeiro homem. 

Como é que se transforma a vida em morte? 

Enrolado no capim, morto, o corpo humano 

parece uma coisa pequena. E de repente lembrei-

-me da cerimónia do içar da bandeira, quando se 

misturou tudo na minha cabeça: Afonso Henriques, 

Aljubarrota, Nuno Álvares Pereira a disparar 

contra os turras, Vasco da Gama a atracar as naus 

na Baía de Luanda. O Comando é exemplo.  

O Comando é audaz. A sorte protege os audazes.

 Excerto de depoimento de um ex-combatente

Cenografia
Céline Demars
Figurinos
Ana Paula Rocha
Luz
Guilherme Frazão
Música 
Afonso de Portugal
Intérpretes
João Farraia
Luís Vicente
Mina Andala 
Pedro Walter

quinta a sábado às 21h 
quarta e domingo às 16h
Sala Experimental 
Duração: 75 min. // M/12

1 a 31 Out.

Texto e encenação de Rodrigo Francisco
Co-produção ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve 
e Companhia de Teatro de Almada

A guerra colonial portuguesa – que decorreu entre 1961 e 1974 
em Angola, Moçambique e na Guiné Bissau – é uma parte da His-
tória recente do País muito pouco abordada nas salas de aula das 
gerações nascidas após o 25 de Abril de 1974. E, apesar de ter mar-
cado uma geração inteira, este conflito manteve-se até muito recen-
temente afastado dos palcos portugueses. No entanto, quiçá por 
via da proliferação dos estudos pós-coloniais surgidos nos meios 
universitários, esta guerra tem vindo a constituir o tema de alguns 
espectáculos de teatro documental surgidos nos últimos cinco anos. 
Vários criadores nascidos nas décadas de 70 e 80 têm-se confronta-
do com a participação de Portugal num conflito que, aos olhos de 
hoje, não pode deixar de parecer justo para os povos africanos que 
combatiam pela auto-determinação, e injusto para aqueles que lu-
tavam pela manutenção de um império colonial anacrónico. Porém, 
quando se ouvem os testemunhos dos soldados que combateram, 
a realidade reveste-se de matizes que estão para além da dicotomia 
Bem/Mal com que frequentemente se encara esta guerra: poucas 
vezes se aborda o nosso passado recente tendo em conta o contexto 
geopolítico da época, assim como a realidade social do País. Um gajo 
nunca mais é a mesma coisa dá voz aos rapazes que foram mandados 
para África para combater outros rapazes, e que agora entram na 
fase derradeira das suas vidas. Apesar de se basear em relatos reais, é 
ficção. E, sendo ficção, poderá mais livremente interpelar a História 
– e contribuir para a compreensão de um tempo difícil de imaginar 
para aqueles que já nasceram em liberdade. (nota do dramaturgo  
e encenador)

Rodrigo Francisco, encenador e director artístico da Companhia 
de Teatro de Almada e do Festival de Almada, fez a sua formação 
teatral com Joaquim Benite, de quem foi assistente de encenação 
em peças de Molière, Saramago, Bernhard, Brecht, Shakespeare, 
O’Neill, Feydeau e também em óperas. Como dramaturgo, o texto 
de Um gajo nunca mais é a mesma coisa sucede a Quarto minguante 
(2007), Tuning (2010) e Fenda (2019).
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quinta a sábado às 21h 
quarta e domingo às 16h
Sala Principal 
Duração: 75 min. // M/12

Certo que vossenhoria,

perdoe-me se me atrevo,

tem no juízo às vezes,

que não no entendimento,

mil lúcidos intervalos.

Pois coma ou deixe comer,

porque eu não me sustento

de esperanças tão cansadas,

que, senão, desde aqui, volto

a querer onde me querem.

Fala de Teodoro, acto II, cena 21

Tradução
Nuno Júdice 
Adaptação 
José Gabriel Antuñano 
Cenografia 
José Manuel Castanheira 
Figurinos 
Ana Paula Rocha 
Luz 
Guilherme Frazão 
Intérpretes 
Ana Cris
André Pardal 
David Pereira Bastos
Leonor Alecrim
Margarida Vila-Nova
Teresa Gafeira 

Texto de Lope de Vega
Encenação de Ignacio García
Produção da Companhia de Teatro de Almada

“Nem come nem deixa comer” é uma expressão espanhola que se 
aplica ao cão do hortelão – isto é, ao animal que não permite que 
os outros comam a colheita, ao mesmo tempo que nem ele próprio 
a come. É sobre esta simples ideia que Lope de Vega (1562-1635) 
constrói a sua comédia de enredo mais famosa: O cão do hortelão. E 
foi sobre este texto que realizámos uma leitura feminista e liberal, 
navegando entre a comédia trepidante e a melancolia metafísica.

Com uma trama simples e eficaz, Lope de Vega tece jogos de equí-
vocos, ciúmes e invejas. Porém, sob esta aparente simplicidade, 
oculta-se igualmente uma reflexão profunda e dolorosa: será que 
somos capazes de amar sem nos cansarmos do objecto do nosso 
amor? Será que no trabalho, no amor, ou na riqueza, desejamos 
sempre aos outros mais do que a nós próprios? Na nossa versão 
do texto, os versos do Siglo de Oro dão-nos uma versão furibunda e 
contraditória do amor. Mas ao mesmo tempo manifestam um do-
loroso sentido de perda e de agitação, uma vez que os sentimentos 
amorosos são indecifráveis e misteriosos. (Ignacio García e José Ga-
briel López Antuñano)

O encenador Ignacio García, distinguido já com vários prémios, 
é programador do Festival Dramafest (dedicado à drama turgia 
contemporânea, que tem lugar na Cidade do México) e direc tor 
do Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Grande 
divulgador do reportório do Século de Ouro, divide-se entre os 
textos clássicos e os contemporâneos. José Gabriel López Antuña-
no, professor de Dramaturgia e Ciências Teatrais e autor de obras 
de pensamento sobre teatro, já realizou várias adaptações, entre as 
quais figuram textos dramáticos de Calderón de la Barca, Luis de 
Guevara ou ainda de José Saramago.5 Nov. a 5 Dez.

Espectáculo inserido  
na Mostra Espanha 2021

Apoio: SPA – Sociedade 
Portuguesa de autores
e Iberescena
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Interpretação 
Sofia Dias  
Vítor Roriz
Cenografia 
Ângela Rocha
Figurinos 
Ângela Rocha  
Magda Bizarro
Desenho de luz 
Nuno Meira
Colaboração artística 
Maria João Serrão  
Thomas Walgrave
Construção do mobile 
Decor Galamba
Produção executiva 
Rita Forjaz 
Co-produção  
Centro Cultural de Belém 
Centro Cultural Vila Flôr 
Temps d’Images 

Tradução 
Ivonete da Silva Isidoro 
Cenografia
José Manuel Castanheira 
Desenho de luz
Bogumił Palewic
Figurinos
Manuela Bronze 
Interpretação
Ana Bustorff 
Adereços
Grasiela Muller
Assistência de encenação
Solange Sá e Grasiela Muller 
Técnico de luz e som
Fábio Tierri
Execução de figurinos
Mónica Melo
Fotografia
Eduarda Filipa 
Vídeo
Frederico Bustorff  Madeira 

quinta e sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 80 min. // M/12

25 e 26 Fev.
sexta às 21h 
Sala Principal 
Duração: 60 min. // M/12

5 Fev.

Texto e encenação de  Tiago Rodrigues 
com citações de António e Cleópatra de William Shakespeare
Produção do Teatro Nacional D. Maria II

Se dizemos um dos nomes, o outro surge de seguida. A nossa me-
mória não consegue evocar um sem o outro. Plutarco escreveu que, 
a partir deles, o amor passou a ser a capacidade de ver o Mundo 
através da sensibilidade de uma alma alheia. Misturaram amor e 
política e inventaram uma política do amor. São uma história de 
amor histórico. São um romance baseado em acontecimentos reais 
frequentemente romanceados. Shakespeare ergueu-lhes um monu-
mento verbal que transformou na verdade mais verdadeira aquilo 
que nunca lhes aconteceu. No filme de Mankiewicz que levou a 
20th Century Fox à falência, Richard Burton e Elizabeth Taylor fo-
ram o casal celuloide e real que eles nunca e sempre foram. Neste 
espectáculo, Sofia Dias e Vítor Roriz são e não são António e 
Cleópatra. São António a ver o Mundo pelos olhos da Cleópatra. 
E vice-versa. Sempre vice-versa. Vice-versa como regra do amor. 
Vice-versa como regra do teatro. Este espectáculo é ver o Mundo 
através da sensibilidade das almas alheias de António e Cleópatra. 
(nota do encenador)

Combinando histórias reais com ficção, reescrevendo clássicos ou 
adaptando romances, a escrita de Tiago Rodrigues dialoga com 
o nosso tempo. Este espectáculo teve como ponto de partida Antó-
nio e Cleópatra,  que William Shakespeare escreveu em 1606–7, 
inspirando-se na biografia de Marco António escrita por Plutarco 
e numa primeira versão de A tragédia de Cleópatra de Samuel Da-
niel. Pelo conjunto da sua obra, Tiago Rodrigues foi galardoado, em 
2018, com o XV Prémio Europa Realidades Teatrais e, em 2019, 
com o Prémio Pessoa. É director artístico do Teatro Nacional D. 
Maria II desde 2015. 

Texto de Max Aub
Encenação e dramaturgia de Ignacio García
Produção da Companhia de Teatro de Braga

Max Aub (1903–1972) foi um escritor e dramaturgo vanguardista 
espanhol de origem francesa-judia e alemã. Foi adido cultural na 
Embaixada de Espanha em Paris. Trabalhou com André Malraux, 
para quem escreveu o guião do filme L’espoir (chegado aos cinemas 
em 1945). Perseguido por Vichy, foi deportado para um campo de 
trabalhos forçados na Argélia, após o que se exilou no México (onde 
fez amizade com Luis Buñuel). É autor de mais de 40 títulos, entre 
os quais também figuram a poesia, o conto e o ensaio. Gostava de 
estar viva para vê-los sofrer! é um texto criado a partir De há algum 
tempo a esta parte (1949). A dureza testemunhal é uma das princi-
pais qualidades deste texto seco e sórdido de Aub. “Não quero que 
ninguém me console”, diz Emma Blumennthal, procurando mitigar 
a sua amargura por todas as perdas, encontrando-lhes um sentido 
e uma missão, o testemunho: “Se não houver memória, para que se 
vive?” Um texto para não esquecer os que viveram a experiência da 
guerra, recordar as vítimas dos totalitarismos aniquilantes e avisar 
do seu perigo. E para reivindicar o valor do teatro como um instru-
mento vivo e eficaz para interpelar a sociedade.

Ignacio García é conhecido do público do TMJB: em 2017 diri-
giu História do Cerco de Lisboa, de José Saramago, e em 2019 Rei-
nar depois de morrer, de Luis de Guevara. Distinguido já com vários 
prémios, é programador do Festival Dramafest e direc tor do Fes-
tival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. Divide-se entre 
os textos clássicos e os contemporâneos. Ana Bustorff é uma das 
mais reconhecidas actrizes portuguesas, com grande actividade no 
cinema e na televisão. Porém, foi num palco de teatro que se estreou 
em 1977. É membro fundador da Companhia de Teatro de Braga.
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Tradução  
José Vala Roberto 
Assistência de encenação 
David Ferreira 
Interpretação  
Diogo Mesquita
Luís Lobão 
Romeu Vala
Banda sonora original  
Gonçalo Carvalho 
Desenho de luz 
Gonçalo Carvalho 
Figurinos 
Rita Tristão da Silva 
Fotografia e grafismo 
Alfredo Matos 
Operação técnica 
Rodrigo Garcia 

Tradução
Alberto Pimenta
Cenografia e figurinos
Luís Mouro
Apoio musical
Maria Gomes 
Rogério Peixinho
Desenho de luz
Fernando Sena
Interpretação
Fernando Landeira
Roberto Jácome
Sílvia Morais
Susana Gouveia
Tiago Moreira
Operação de luz e som
Hâmbar de Sousa
Carpintaria
Pedro Melfe
Produção 
Celina Gonçalves

17, 18 e 19 Mar.
quarta, quinta e sexta às 21h
Sala Experimental 
Duração: 80 min. // M/12

Texto de Gary Owen
Encenação de Gonçalo Carvalho
Produção de Palco13

Reflexão lúcida sobre o impacto dos vídeojogos nas actuais socie-
dades, o espectáculo formula questões sobre o rasto de destruição 
que estes deixam, abordando a moralidade do jogo, a imposição 
de barreiras e fronteiras na criação deste tipo de contéudos, a falta 
de legislação dos mesmos, o acesso livre a estes jogos por parte 
de crianças de todas as idades. Qual é a responsabilidade de um 
criador de um jogo violento quando alguém é brutalmente espan-
cado na vida real de uma forma idêntica às representadas num jogo? 
Terão sido os valores do criador deturpados por uma indústria que 
vale 136 mil milhões de euros e continua a crescer? Qual é a res-
ponsabilidade do pai ausente que nunca percebeu que o filho sofria 
de bullying e que os vídeojogos determinaram o seu crescimento? 
Os tiroteios em massa, tão frequentes nos Estados Unidos, estarão 
muito longe do universo destes jogos? Killology é um jogo em que o 
jogador ganha pontos conforme a originalidade na tortura e morte 
de um indivíduo.

Gary Owen é um dramaturgo galês. Distinguido em 2003 com o 
Prémio Meyer-Whitworth para texto contemporâneo de teatro com 
Shadow of a Boy, as suas peças têm sido representadas com grande 
sucesso no Reino Unido (incluindo no Festival de Edimburgo), na 
Alemanha, no Canadá, na Austrália e em vários outros países. O 
actor e encenador Gonçalo Carvalho trabalhou com Carlos Avi-
lez, Maria João Luís, Fernando Gomes, Jorge Silva Melo, Marco 
Medeiros, entre outros. Encenou O Autor, de Tim Crouch, Purifica-
dos, de Sarah Kane, Realismo, de Anthony Neilson, Variações Sobre o 
Modelo de Kraepelin, de Davide Carnevali, em co-produção com os 
Artistas Unidos, e ainda Shopping and Fucking, de Mark Ravenhill. 

Texto de Thomas Bernhard
Encenação de Nuno Carinhas
Produção do Teatro das Beiras

Garibaldi, director tirânico de um circo, esforça-se em vão para 
que a sua trupe toque com perfeição A truta, de Schubert. Mas 
os incidentes acumulam-se, num gague circense de tentativas de-
sesperadas para tocar em conjunto. Aparentemente, a única coisa 
que conseguem fazer é destruir quotidianamente a obra-prima do 
compositor (não por acaso) austríaco. Porém, é preciso ensaiar – 
todos os dias ensaiar. Ensaiar como forma de enfrentar a morte. 
“Não resta senão entrar com o arco a tocar pela morte adentro”, 
diz Garibaldi.
 
Thomas Bernhard (1931-1989), cuja escrita fixou com brilho e 
modernidade a circularidade robusta das obsessões, fez em A força 
do hábito «um retrato de artistas relutantes. Exilados, ambulantes, os 
artistas odeiam-se entre si, não se entendem, embora precisem uns 
dos outros para tocar em conjunto, para continuarem vivos. Sentidos 
alerta: um passo em falso e é a morte do artista. De terra em terra, de 
estação a estação, a viagem com esperança no infinitamente difícil, 
no inatingível. Uma homenagem de Bernhard às gente do teatro, do 
circo e da música, com verrina e ternura.» (Nuno Carinhas)
Nascido em 1974 na Covilhã, o Teatro das Beiras – originalmen-
te concebido como um projecto de descentralização teatral para a 
Beira Interior – profissionalizou-se em 1994. Com base na tradução 
assinada por Alberto Pimenta, esta criação de A força do hábito 
assinala uma dupla estreia de Nuno Carinhas: trata-se da primeira 
vez do encenador à frente do elenco do Teatro das Beiras e, em 
simultâneo, da sua primeira encenação de um texto de Bernhard. 
Também pintor, cenógrafo e figurinista, Carinhas dirigiu o Teatro 
Nacional São João (TNSJ) entre 2009 e 2018.

quarta, quinta e sexta às 21h
Sala Experimental 
Duração: 90 min. // M/16

24, 25 e 26 Mar.
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Espaço cénico
Cátia Terrinca 
António Revez
Interpretação
Cátia Terrinca  
Helena Baronet
Iluminação
João P. Nunes
Design
Marta Ladeira
Agradecimentos 
Go-Romaria Cultural 
Ricardo Guerreiro Campos 
D. Mildá

Tradução
José Bento 
Espaço cénico
Luís Vicente 
Intérpretes
Glória Fernandes
Bruno Martins 
Desenho e operação de luz
Octávio Oliveira 
Desenho e operação de som
Diogo Aleixo 
Grafismo
Rita Merlin 
Comunicação
Sofia Margarida 
Produção
Márcia Martinho 
Agradecimento
Miguel Seabra 
Teatro Meridional 

sexta e sábado às 21h
domingo às 16h
Sala Experimental 
Duração: 50 min. // M/12

2, 3 e 4 Abr. 16, 17 e 18 Abr.
sexta e sábado às 21h
domingo às 16h
Sala Experimental 
Duração: 60 min. // M/16

A partir de Ulisses de James Joyce
Adaptação e dramaturgia de José Sanchis Sinisterra
Encenação de Luís Vicente
Produção da ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve

Ulisses é um romance do escritor irlandês James Joyce (1882-
1941). Publicado em 1922, é considerado a mais importante obra 
literária do modernismo. O livro – recebido com polémica e contro-
vérsia – narra com até então inexcedível experimentalismo um dia 
na vida de Leopold Bloom em Dublin: o de 16 de Junho de 1904. 
A mulher de Bloom, Molly, é uma emanação literária de Penélope, 
a mulher de Ulisses em  A Odisseia, de Homero, texto fundador 
da cultura ocidental. Sophia de Mello Breyner Andresen dedicou 
um poema a Penélope: «Desfaço durante a noite o meu caminho./ 
Tudo quanto teci não é verdade,/ Mas tempo, para ocupar o tempo 
morto,/ E cada dia me afasto e cada noite me aproximo.» No último 
capítulo de Ulisses, o senhor Bloom, depois de deambular vinte ho-
ras por lugares de Dublin, regressa a casa a fim de se deitar com a 
sua esposa. Deita-se e logo adormece. É durante o sono do senhor 
Bloom que Molly desvenda facetas da personalidade do marido, e 
também da sua própria. É um solilóquio torrencial, fragmentado, 
com frases ligadas ininterruptamente por associações de pensamen-
tos, sonhos e fantasias eróticas que assolam esta mulher durante  
a insónia. 

O dramaturgo (mas também encenador e pedagogo teatral) es-
panhol José Sanchis Sinisterra é um dos mais representados e 
premiados autores da cena teatral do nosso tempo. Luís Vicente, 
actor, encenador e director artístico da ACTA, tem já um longo 
currículo no teatro, tendo participado em mais de 60 produções 
de grandes autores da dramaturgia mundial, quer como intérprete, 
quer ainda como encenador e produtor.

Dramaturgia e criação de António Revez e Cátia Terrinca
Co-produção de Lendias d’Encantar + UmColectivo

Em 2009, Isabela Figueiredo publicou um livro de memórias colo-
niais que foi uma pedrada no charco da complacência nacional para 
com a realidade colonial portuguesa. Reeditado em 2015, Caderno 
de Memórias Coloniais é simultaneamente uma obra literária e um 
documento que compilou factos – acontecimentos efectivamente 
ocorridos e presenciados pela então pequena Isabela, regressada de 
Moçambique na urgência da ponte aérea. Quarto Império parte des-
te livro para vasculhar memórias na terceira pessoa de duas actrizes 
cujas mães vieram de Moçambique e de Cabo Verde para Portugal 
em 1974/75. Em cena, está o livro em que ambas lêem o que as 
mães não lhes contaram. Reconstrói-se o silêncio de memórias que 
se foram rarefazendo na dor e na incompreensão, e fica-se cada vez 
mais perto da criança vestida de branco numa Lourenço Marques 
já extinta. Escrevemos a palavra colonialismo como se fosse a pala-
vra difícil que a professora primária nos obriga a repetir na escola. 
Colonialismo. Colonialismo. Colonialismo. (da nota de encenação)

António Revez iniciou a sua actividade como actor em 1992. Em 
1997 fundou a Lendias d’ Encantar, onde acumula as funções de 
director artístico, actor e encenador. É director artístico do FITA 
– Festival Internacional de Teatro do Alentejo, promovido em dez 
vilas e cidades desta região e integrando duas redes internacionais 
de festivais ibero-americanos. Cátia Terrinca é actriz, dramatur-
gista, programadora e directora artística da UmColetivo, estrutura 
de criação sediada em Elvas onde, em 2020, criou o Festival A Salto 
– tomada artística da cidade de Elvas. Em 2016, com Três Irmãs, a 
partir de Tchekov, recebeu os Prémios Time Out Lisboa para Melhor 
Espectáculo e Melhor Actriz.
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sexta às 21h 
Sala Principal 
Duração: 170 min. // M/12

23 Jul.

Tradução e Dramaturgia 
Alexandra Moreira da Silva 
Interpretação 
Ângela Marques, António 
Maria Pinto, António Melo, 
Cláudio da Silva, Hélia 
Martins, João Cravo Cardoso, 
João Paulo Costa, Jorge Mota, 
Luís Moreira, Mariana Silva 
Costa, Miguel Eloy, Odete 
Mosso, Paula Abrunhosa, 
Pedro Couto, Pedro Damião, 
Pedro Fiúza e Sandra Salomé 
Cenografia e Adereços 
Cristóvão Neto 
Figurinos 
Lola Sousa 
Iluminação 
Jorge Ribeiro 
Som 
Fábio Ferreira

Texto de Alfred de Musset
Encenação de Rogério de Carvalho
Co-produção de Teatro do Bolhão e Teatro Nacional São João

Lorenzaccio enfrenta o desafio da estreia nacional de uma obra ca-
nónica da dramaturgia ocidental que, no próprio país de origem, foi 
considerada irrepresentável – por causa do número de personagens 
e das mudanças bruscas de lugar, entre outros desafios. Lorenzaccio 
é um espectáculo sobre uma cidade, um ser colectivo feito de inú-
meras vozes, comunidade humana que a corrupção política destrói 
e divide, ou seja, traduz uma das mais significativas preocupações 
do mundo actual: a inexistência de um sistema de valores que con-
siga confrontar-se com a degradação política generalizada. 

«Lorenzaccio (1834) permitiu a Alfred de Musset (1810-1857) 
usufruir da liberdade necessária para convocar algumas das obras 
mais carismáticas de Shakespeare, em particular Hamlet e Júlio Cé-
sar, naquela que viria a ser a sua peça mais ambiciosa sobre o poder, 
os seus bastidores e a sua (i)legitimidade. É, pois, em pano de fundo 
shakespeariano que Musset nos faz transitar não para o reino da 
Dinamarca ou para a Roma imperial, mas para a Florença renas-
centista.» (Alexandra Moreira da Silva)

Rogério de Carvalho tem dirigido espectáculos nos principais 
palcos portugueses e trabalhado com (literalmente) incontáveis 
companhias portuguesas. Nome indissociável da História do teatro 
português dos séculos XX e XXI, incansável pedagogo do teatro, foi 
distinguido com vários prémios, entre os quais o Prémio Almada de 
Teatro (2001, pelo Ministério da Cultura). Sobre este espectáculo 
disse: “É um encontro com a filosofia, a metafísica, a política. E com 
um quotidiano que nos documenta, por exemplo, a insignificância 
do lugar da mulher”. (Público, 23/10/20)

Tradução 
Sophia de Mello Breyner 
Dramaturgia 
Fernando Mello Moser  
(com Miguel Graça)
Cenografia e figurinos 
Fernando Alvarez
Desenho de luz 
Rui Monteiro
Desenho de som surround
Hugo Neves Reis
Interpretação 
Bárbara Branco, Diogo 
Martins, Elmano Sancho, 
Flávio Gil, Francisco Monteiro 
Lopes, João Gaspar, João 
Pecegueiro, José Condessa 
(Hamlet), Luiz Rizo, Maria 
João Pinho, Miguel Amorim, 
Miguel Loureiro, Renato Pino, 
Rodrigo Cachucho e Teresa 
Côrte-Real

sexta e sábado às 21h
Sala Principal 
Duração: 180 min. // M/12

28 e 29 Mai.

Texto de William Shakespeare
Encenação de Carlos Avilez
Produção do Teatro Experimental de Cascais

Escrita entre 1599 e 1601, Hamlet, talvez a mais célebre peça de 
William Shakespeare (1564-1616) e uma das mais icónicas per-
sonagens da literatura é, à primeira vista, uma tragédia de vingança 
que se inicia quando o Príncipe da Dinamarca descobre que o pai 
foi assassinado pelo tio, Cláudio, usurpador do trono e agora casado 
com Gertrudes, mãe de Hamlet. Mas há algo de muito mais pro-
fundo neste texto que fala sobre a natureza humana e, sobretudo, 
sobre a vida e a morte, em duelos verbais que Hamlet mantém com 
as outras personagens ou em auto-reflexões sobre ele próprio – ou 
melhor , sobre nós, porque mesmo a mais de 400 anos de distância, 
a alma humana, tal como a grandeza da peça, não se alteraram. 

A tradução de Sophia de Mello Breyner Andresen (1919-2004) 
acrescenta inexcedível brilho a este texto. Concluída em 1965, a 
primeira publicação desta tradução seria feita na revista O Tempo e 
o Modo – inicialmente proibida na sua integralidade pela Comissão 
de Censura, por haver na peça uma personagem de nome Marcelo, 
tal como Marcelo Caetano, já então preconizado sucessor de Sala-
zar. Aquando da sua 1.ª publicação, em 1987, a tradutora escreve-
ria: «Tentei, quanto possível, traduzir rente ao texto, ser fiel à riqueza e à 
densidade de cada frase e encontrar uma linguagem que fosse a do teatro.» 

Carlos Avilez estreou-se em 1956, na Companhia Amélia Rey -
Colaço–Robles Monteiro. Em 1965 fundou o TEC – Teatro Experi-
mental de Cascais. Trabalhou com Peter Brook e Jerzi Grotowski. 
Dirigiu os dois teatros nacionais de Portugal. Fundou a Escola Pro-
fissional de Teatro de Cascais, que dirige. Na sua edição de 2019 o 
Festival de Almada homenageou-o. 
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Tradução
Rodrigo Francisco
Cenografia
Alexandre Oliveira
Figurinos
Luís Mesquita
Desenho de luz
Rui Seabra
Interpretação
Adriano Luz
Vera Moura
João Maria
e actores da Companhia 
do Teatro do Bairro

sábado às 21h 
domingo às 16h
Sala Experimental 
Duração: 90 min. // M/12

6 e 7 Nov.

Texto de Ferenc Molnár
Encenação de António Pires
Produção do Teatro do Bairro

Entre as figuras tutelares da modernidade, Ferenc Molnár (1878-
1952) marcou fortemente a cena teatral húngara do século XX. A 
sua técnica de diálogo e de carpintaria dramatúrgica, que o autor 
apurou a traduzir os mestres da comédia franceses, tem em Um, 
dois, três! um exemplo de verdadeira relojoaria burlesca. Comédia de 
ritmo trepidante, escrita em 1929, na sequência da primeira viagem 
que o autor realizou aos Estados Unidos, põe a nu, de forma diver-
tida, os embustes das práticas capitalistas, justamente no ano em 
que o índice de Dow Jones deu o primeiro trambolhão da História. 

O Presidente Norrison, à cabeça de um grupo bancário de primeiro 
plano sediado numa grande capital europeia, está prestes a juntar-se 
à sua família para uma semana de férias na montanha. Os negócios 
não podiam correr melhor: Norrison está no auge da sua glória. Mas 
eis que surge um problema inesperado e bastante comprometedor: 
Lydia, a filha de um magnata americano que tinha vindo passar 
uns meses na Europa ao cuidado da família Norrison, casou-se em 
segredo (e “à pressa”) com um chauffeur de táxi comunista. Como 
se não bastasse, os pais da rapariga resolveram vir fazer-lhe uma 
visita de surpresa: posto contra a parede, Norrison dispõe de apenas 
uma hora para transformar um proletário simplório no presidente 
da União de Fábricas de Automóveis. Estará ele à altura do desafio?

António Pires, director artístico e programador do Teatro do Bair-
ro, tem assinando muitos espectáculos a partir de grandes textos (de 
Shakespeare a Luísa Costa Gomes, passando por Goethe, Gertrude 
Stein, Lorca ou ainda Genet, entre muitos outros). O seu teatro 
vibrante é marcado pela composição de carácter coreográfico. 
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Tradução
Francisco Luís Parreira
Cenografia e figurinos 
Andrei Both 
Desenho de luz 
Gábor Tompa 
Assistência de encenação 
Manuel Tur 
Interpretação  
A definir 
Direcção de produção 
Maria João Teixeira 
Produção executiva 
Alexandra Novo
Mónica Rocha 
Direcção técnica 
Emanuel Pina 

Texto de Samuel Beckett
Encenação de Gábor Tompa
Produção do Teatro Nacional S. João

«Em 1999, À Espera de Godot foi declarada a peça de teatro mais im-
portante do século XX em língua inglesa. O peculiar desta decisão 
é ter sido escrita originalmente em francês. Estreou em Paris em 
Janeiro de 1953 e foi um êxito, mas os dias seguintes tiveram uma 
média medíocre de assistência. Quase um mês depois da primeira 
representação, um grupo de espectadores decidiu manifestar o seu 
desgosto provocando um tumulto em que se confrontaram fisica-
mente os apoiantes e os indignados de À Espera de Godot, levando a 
que os espectáculos passassem a esgotar. Este episódio espalhou-se 
rapidamente, e os pedidos doutros países para a aquisição dos direi-
tos de representação de À Espera de Godot não tardaram. E foi assim 
que o mundo descobriu Samuel Beckett.» (Carlos Quevedo, «A vida 
sem explicação», dossier TNSJ)
Reflexão sobre a condição humana, trata-se de uma bela flor do 
teatro do absurdo. Muitos foram ao longo dos tempos os que procu-
raram saber quem era afinal Godot. Alguns tomaram Godot (God) 
por Deus. Mas Beckett (1906-1989) recusou sempre esta interpre-
tação, declarando que “se tivesse querido referir-se a Deus a peça 
ter-se-ia chamado À espera de Deus, e não de Godot.” Factos: “Godot, 
em circunstâncias incertas, marcou com dois homens um impreciso 
encontro, num lugar mal definido e a uma hora indeterminada”, 
escreveria um crítico na época da estreia da peça. 

O encenador húngaro Gábor Tompa é director artístico do Teatro 
Húngaro Cluj-Napoca, na Roménia. Dirigiu o Departamento de 
Teatro e Dança da Universidade da Califórnia, San Diego, onde 
ainda lecciona. Em 2018 foi eleito Presidente da União dos Teatros 
da Europa (UTE). 

sábado às 21h
domingo às 16h
Sala Principal 
Duração: 120 min. // M/12

2 e 3 Out.
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sábado às 16h 
domingo às 11h e às 15h
terça às 11h e às 16h
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min. // M/3

13, 14 e 16 Fev.

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

Texto de Rita Taborda Duarte
Encenação de Teresa Gafeira 
Produção da Companhia de Teatro de Almada

Esta história é sobre dois reis ingleses chamados Jorge  
(George, em inglês) e duas músicas que o compositor alemão tam-
bém 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 concerto. 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 musicais, todas 
muito boas. Um dia tornou-se inglês.
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sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala Experimental 
Duração: 50 min. // M/3

13 e 14 Mar.

Fábulas de La Fontaine
Encenação de Teresa Gafeira
Produção da Companhia de Teatro de Almada

Era uma vez muitas histórias curtas inventadas mas muito verdadei-
ras, protagonizadas por outros animais e seres vivos (insectos, uma 
árvore, uma cana), sobre assuntos importantes da vida das pessoas, 
como por exemplo a ale gria 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 for miga triste que tinha um trabalho tão chato e repetitivo que 
até parecia uma máquina de apanhar grãos, sem coração nem ale-
gria para o encher, como as pessoas que só trabalham e se esquecem 
de que há outras coisas na vida.

Estas histórias todas, muito boas para pensar, umas cómicas e ou-
tras não, também falam sobre a esperteza e a vaidade (de quem dá 
e recebe graxa por troca de alguma coisa, por exemplo), 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 ra posa 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 es-
creveu 239 fábulas (!), algumas inesquecíveis, e que vão ser conta-
das para sempre, pois nunca mais nasceu al guém que conseguis-
se 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.

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
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Texto a partir do romance homónimo de Aquilino Ribeiro 
Encenação e adaptação de Teresa Gafeira
Produção da Companhia de Teatro de Almada

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 aldeia no Norte de Portugal e conhecia muito 
bem os animais que viviam perto dos seres humanos que habita-
vam o campo – como por exemplo as raposas, que roubavam ao 
«bicho-homem» as «galinhas parvinhas». A peça é sobre uma raposa 
muito esperta e comilona que não gostava de comida de dieta (er-
vas e gafanhotos). Eis senão quando caiu a noite – pois a noite, ao 
contrário da manhã, que nasce, cai sobre a tarde e fica ali uma data 
de horas a ser só noite, fechada na escuridão. Ai como era terrível a 
fome para quem a tinha. Onde andava o texugo, que tinha sempre 
o que comer e que segundo 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, cenógrafo (artista que cria 
o cenário, inventado por ele) e figurinista (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 maneira de contar uma história num palco, muitas ve-
zes também dirigindo os actores), foi quem teve a ideia de fazer este 
espectáculo.

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

sábado às 16h 
domingo às 11h e às 15h
Sala de Ensaios 
Duração: 40 min. // M/3

27 e 28 Fev.
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Interpretação 
João Santos, Margarida Sousa
e Sofia Coelho
Desenho de luz 
Jonathan Azevedo
Ilustração
Ana Biscaia
Banda sonora
Pedro Fonseca
Cenário e figurinos
Filipa Malva
Grafismo
Paul Hardman
Fotografia
Carlos Gomes
Produção executiva
Mariana Pereira
Construção de cenário
José Baltazar
Operação de som
Nuno Pompeu

Direcção de Isabel Craveiro
Produção de O Teatrão

Criação para públicos infantis que cruza a obra literária de Ilse 
Losa com alguns elementos da sua biografia, nomeadamente o seu 
refúgio em Portugal depois da fuga da Alemanha nazi. Partindo do 
estudo da obra de Losa, não apenas a infantil mas também o seu 
trabalho como jornalista, tradutora e romancista, o espectáculo é 
sobre o referencial casa/fronteira e a relação desta biografia com as 
recentes vagas migratórias, resultado de conflitos em vários pontos 
do Globo. Esta pesquisa, num universo transdisciplinar, desenvolve 
poeticamente a menina que caminha sem parar à procura da sua 
casa. Este projecto de criação dá continuidade ao ciclo para a in-
fância que, nos últimos anos, O Teatrão tem dedicado ao universo 
de autores portugueses. Sophia (2017), Manuel ou como se constrói 
uma casa (2018) e Filho? (2019) são o resultado de viagens/espec-
táculos a partir de Sophia de Mello Breyner, Manuel António Pina 
e Afonso Cruz. 

Esta criação é a continuação de uma linha de trabalho sobre as lin-
guagens do teatro para a infância que tem juntado à equipa fixa de 
encenação, cenografia, figurinos e iluminação, respectivamente da 
responsabilidade de Isabel Craveiro, Filipa Malva e Jonathan 
Azevedo, a ilustradora Ana Biscaia. O estudo iniciado em Sophia 
(2017) procura acrescentar a experiência da ilustradora à pesquisa 
desta equipa. 

10 e 11 Abr.
sábado às 16h 
domingo às 11h
Sala Experimental 
Duração: 45 min. // M/6
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Intérpretes 
Anabela Ribeiro 
Ivo Marçal
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 
Produção da Companhia de Teatro de Almada

À luz das velas, comendo nozes, empunhando uma cane-
ta de pena que é também uma batuta (uma espécie de vari-
nha 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 cavalo, 
calçando sapatilhas ®All Star, correndo entre a sua mesa de trabalho 
e o cravo (não a flor assim chamada mas o instrumento musical, o 
“pai” do piano), Bach escreve, experimenta, escreve mais, experi-
menta 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 co-
mer esses pastéis.

Johann Sebastian Bach (1685-1750) é considerado “o Shakes- 
peare da música clássica”, ou seja, o mais glorioso compositor de 
todos os tempos. Organista (tocador de órgão), depois mestre-de-
-capela (director de um coro de igreja), foi o mais importante com-
positor de uma longa dinastia (pessoas célebres que pertencem à 
mesma família) de músicos. A sua música é linda, enérgica, muitas 
vezes comovente.

27 e 28 Mar.
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min. // M/3
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Co-criação e interpretação
Ana Perfeito 
Alexandre Calçada 
Elisabete Pinto 
Construção de cenário  
e adereços
Jorge Portela
José Esteves 
Guarda-roupa 
Teresa Soares  
Voz-off
Maria Alcina Cruz 
Desenho de luz
Nuno Almeida 
Selecção musical
Tiago Fernandes 

sábado às 16h 
domingo às 11h
Sala Experimental 
Duração: 45 min. // M/3

8 e 9 Mai.

Texto a partir de Jorge Amado
Co-criação e encenação de Tiago Fernandes
Produção do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana

Há na obra de Jorge Amado (1912–2001) uma contemporaneida-
de que só os grandes clássicos conhecem. Nesta primeira experiên-
cia de encenação que assino, fruto do trabalho de uma equipa de 
inexcedíveis profissionais, partimos da fábula de Jorge Amado para 
lembrar o Mundo que do que ele mais precisa é e será sempre de 
amor. Para esta missão, juntamente com os actores, aventurámo-
-nos numa viagem pelo romance de Amado, materializando uma 
dramaturgia que, no palco, ganha vida através de uma abordagem 
que passa pelas técnicas do teatro de objectos e formas animadas. 
São as personagens Tempo, Vento e Manhã que dão voz, vida e luz 
à história deste temido Gato Malhado e desta inocente Andorinha 
Sinhá. O espectáculo convida-nos a reflectir sobre as consequências 
do preconceito e lembra-nos que o amor não deve conhecer estratos 
sociais, raças ou idades. “Uma história de amor” foi o subtítulo que 
Jorge Amado deu a O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá e é assim 
que, apesar de todas as contrariedades, afirmamos que se engana 
quem pensa que uma andorinha não se pode apaixonar por um 
gato. (nota do encenador)

Tiago Fernandes, licenciado em Estudos Teatrais – ramo vocacio-
nal pela Universidade de Évora, estudou ainda na London Langua-
ge and Drama School (Reino Unido). Em contexto de masterclasses, 
teve por mestres Maria Helena Serôdio, Bibi Perestrelo, Miguel 
Clara Vasconcelos, Isabel Barros, João Grosso, João Mota, Nuno 
Cardoso, Olga Roriz, Juni Dahr, entre outros. Integra o elenco resi-
dente do Teatro do Noroeste – Centro Dramático de Viana.
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Espaço cénico
Carlos Bártolo
Som 
Steven Bird 
Imagem e vídeo 
Raquel Melgue 
Figurinos 
Isidro Paiva
Bailarinos e co-criadores
Carla Pereira
Joao Carlos Petrucci
Maria João Pinto
Mariana Paz
Marina Figueiredo
Mário Franco

Direcção, escrita e coreografia de Sónia Baptista
Produção da Companhia Nacional de Bailado

Uma história da dança feita em capítulos. Este é o terceiro capítulo.

«Quando se nasce não se conhece o chão onde se dança, mas dan-
ça-se com o corpo, instrumento de criação do movimento, dança-se 
mesmo antes de saber andar, o corpo a querer crescer, voar. O que 
o corpo vê dançar fica na memória do corpo que dança, não são ne-
cessárias aulas de dança para se dançar, é só deixar o corpo vibrar. 
Se a vida é um palco, o palco é onde se dança. A dança não é só oci-
dental, 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 iam 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 amigo!” 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 Revelação na área 
da Dança pelo Ministério da Cultura por Haikus, (o seu primeiro 
trabalho). Obteve, com distinção, o grau de Master Researcher in 
Choreography and Performance pela Universidade de Roehampton 
(Londres). No seu trabalho explora e experimenta com as lingua-
gens da dança, performance, música, literatura, teatro e vídeo. Tem 
seis livros publicados.

24 Abr.
sábado às 11h30 e às 15h
Sala Experimental 
Duração: 40 min. // M/6
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Direcção de actores
Pablo Sánchez
Interpretação
Agustín Bolaños, Gonçalo 
Guerreiro e María Torres
Espaço cénico e adereços
Alessia Lombardo
Figurinos
Beatriz Clara
Máscaras
Izumi Akabashi
Maquilhagem
Maëlys Feraud
Música
Gueorgui Oganesian,  
Alberto Grela e Miguel Paz
Direcção musical
Gueorgui Oganesian
Colaboração musical
Vanessa Rivas

sábado às 16h 
domingo às 11h
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min. // M/3

25 e 26 Set.

Criação e encenação de María Torres e Gonçalo Guerreiro
Dramaturgia de María Torres, Gonçalo Guerreiro e Pablo Sánchez
Produção da Elefante Elegante

Surpresa! E mais uma! E muitas mais! Uma montanha de presen-
tes! Grandes, pequenos, pesados, levezinhos, azuis, verdes, cor de 
laranja, quadrados e redondos! Presentes de todas as formas e ta-
manhos, mas sempre divertidos. As crianças, emocionadas, não têm 
mãos a medir no meio de tantos brinquedos. Os adultos, atados 
pela espiral do tempo a compromissos e obrigações, não são capazes 
de encontrar um momento na sua apertada agenda para partilhar a 
fantasia com os mais pequenos.
Patapatúm, um espectáculo de teatro visual, sem palavras, é a nossa 
reflexão sobre o tempo, a infância e como preenchemos os vazios das 
nossas ausências. A música dixieland, as máscaras e a fisicalidade dos 
personagens propiciam um universo cómico que viaja do realismo 
até à hipérbole da nossa vida quotidiana. (nota dos encenadores)

A Elefante Elegante, companhia galego-portuguesa, cria espectá-
culos de teatro visual baseados no gesto e no movimento, tendo 
começado como um projecto experimental do qual faziam parte 
actrizes e actores de diferentes países europeus. A sua interpreta-
ção baseava-se no jogo corporal e na sua relação com o espaço. 
A companhia foi criada no ano 2000 por María Torres e Gonçalo 
Guerreiro e residiu os primeiros anos na Bélgica, até instalar-se na 
Galiza em 2007. Os seus espectáculos procuram a universalidade, 
surgindo da fusão de diferentes linguagens: o teatro físico, a dança, 
as artes plásticas e as artes visuais. O seu trabalho tem sido reco-
nhecido com vários prémios María Casares desde 2014. Em 2018, 
Patapatúm foi distinguido com o Prémio para Melhor Espectáculo 
Infantil nos Prémios Maria Casares. Em 2019, foi seleccionado pelo 
MADferia - Feria de Artes Escénicas de Madrid.

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 
Produção da Companhia de Teatro de Almada

Este é um espectáculo com três histórias, es critas pelos autores ar-
gentinos Juan Enrique Acuña (jornalista e escritor, 1915-1988), 
Luis Marcelo Claeyssen (dito Lucho, mestre do teatro de mario-
netas) 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, alguém 
que não quer gastar dinheiro nenhum, para poder juntar cada vez 
mais (há pessoas assim, na vida). Alguém que gosta tanto do dinhei-
ro que o acari cia moeda a moeda e não se importa de só comer uma 
vez por semana – uma sopa horrível. Até que acontece qualquer 
coisa: uma magia. A segunda história é sobre um galo, neto de um 
general e de uma generala, que quer tanto ter dentes que acaba por 
conseguir que um urso dentista lhe arranque um dente muito gran-
de e muito velho que o galo não tinha (!) dentro da boca, e que per-
tencia a um outro animal. A terceira história é sobre um rapaz mal- 
-comportado, comilão, guloso, dorminhoco, birren to, preguiçoso, 
que desobedece à mamã e que tem a mania que é muito valente. O 
nome desse rapaz é Chur rinche 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.22 e 23 Mai.

sábado às 16h 
domingo às 11h e às 16h
Sala Experimental 
Duração: 50 min. // M/3
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sábado às 16h 
domingo às 11h
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min. // M/3

30 e 31 Out.

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

Música de Giuseppe Verdi
Encenação de Teresa Gafeira
Produção da Companhia de Teatro de Almada

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 ins-
tantinho, 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 precisam 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 mú-
sica europeia. Este espectáculo, feito com marionetas que can tam 
e com actores que dançam e cozinham, é sobre algumas das suas 
óperas: La Traviata, sobre as coisas boas (os beijinhos, estar juntos) 
e as coisas más (os ciúmes, as saudades) do amor; Aïda, outra vez 
sobre amor; Il Trovatore, sobre... amor!, mas, neste es pectáculo, 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, mes mo 
quando parece que os cantores as gritam. 
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A partir de O livro dos gatos de T. S. Eliot 
Encenação de Teresa Gafeira 
Produção da Companhia de Teatro de Almada

Era uma vez muitos gatos, com muitos nomes, alguns muito es-
trambólicos, 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 fes-
tinhas, só fazia disparates e, sobretudo, 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 
serem escuteiros. Dois outros, Matalote e Rapioca – que nomes ma-
ravilhosos! –, 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 al-
guns 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

sábado às 16h 
domingo às 11h 
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min. // M/3

16 e 17 Out.
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quartas 1 e 8 às 16h
sábado às 16h 
domingo às 11h e às 15h
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min. // M/6

27 Nov. a 19 Dez.

Intérpretes 
Anabela Ribeiro 
Carolina Dominguez  
João Maionde
Marco Trindade 
Cenografia
José Manuel Castanheira
Desenho de luz
José Carlos Nascimento
Música original
Inês Proença
Sonoplastia
Andreia Mendrico
Direcção de montagem
Guilherme Frazão
Assistência de cenografia
Sara Brandt
Ambra Orlandelli

Texto a partir do romance de Jonathan Swift
Encenação e adaptação de Teresa Gafeira
Produção da Companhia de Teatro de Almada

Alguém chamado Gulliver conta as suas aventuras: um naufrágio, 
ele a alcançar uma ilha agarrado a um pedaço de madeira, e de-
pois a adormecer na praia, e seres muito pequeninos a prendê-lo 
à areia, e os minúsculos, que primeiro falavam uma língua muito 
estrambólica, com palavras maluquinhas, a chamarem-lhe Homem-
-Montanha, mas depois a ficarem amigos dele, apesar de quererem 
usá-lo para fazer coisas que lhes davam jeito e poupavam trabalho 
(por causa de Gulliver ser tão grande, se comparado com eles), e 
depois ele a descobrir que eles estavam em guerra com outro reino 
por causa de uma coisa mesmo estúpida, e que já não eram capazes 
de fazer as pazes. Noutra ilha, Gulliver já não era muito grande mas 
tão pequenino como um bichinho de conta no meio das ervas, e foi 
então que os problemas de se ser pequeno (por causa de os outros 
serem muito grandes) lhe fizeram a vida num inferno, que é o que 
acontece quando uma pessoa tem muitos problemas para os quais 
ainda não encontrou soluções. Mas há soluções.

O que é ser grande? E ser pequeno, o que é? Posso ser grande se 
alguém não for pequeno? As viagens de Gulliver é o título de um livro 
escrito por um senhor irlandês que se chamava Jonathan Swift. 
Publicado pela primeira vez em 1726, quis mostrar, através de uma 
viagem imaginária, o que acontecia às pessoas daquele tempo – em 
que umas pareciam muito grandes e outras muito pequenas –, o 
que provocava uma grande vontade de partir, nem que fosse só  
na imaginação. 

sábado às 16h 
domingo às 11h e às 15h
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min. // M/3

A partir da ópera de Gioachino Rossini
Encenação de Teresa Gafeira 
Produção da Companhia de Teatro de Almada

Era uma vez um teatro azul por fora chamado Teatro Azul (ou então 
Teatro Municipal Joaquim Benite) que tinha muitos 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 tea-
tro mas com mais música e uma orquestra, e no qual as personagens 
(aos safanicos e abanecos se forem marionetas) fazem coisas incrí-
veis, 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 mú-
sica 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 di-
vertida de O Barbeiro de Sevilha, encenada por Teresa Gafeira e 
representada por marionetas 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 movimen-
tadas 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  
Marco Trindade
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

13 e 14 Nov.
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Algo_ritmo 
Coreografia 
Xavier Carmo/ Henriett Ventura 
Música e interpretação 
César Viana
Composição musical 
Sara Ross
Desenho de luz 
Cristina Piedade
Bailarinos e co-criadores 
Anyah Siddall 
Inês Moura  
Patricia Main  
Shiori Midorikawa  
Tatiana Grenkov

Symphony of sorrows
Coreografia e figurinos 
Miguel Ramalho
Música
Henryk Gorecki
Desenho de luz 
Cristina Piedade

De Xavier Carmo/ Henriett Ventura e Miguel Ramalho
Produção da Companhia de Nacional de Bailado

Trabalhos de Casa é um espaço que a Companhia Nacional de Bai-
lado (CNB) oferece a criações dos seus bailarinos que manifestam 
interesse em desenvolver trabalho coreográfico. 

«Em algo_ritmo, procuramos uma imersão num espaço que não é 
espaço, num tempo que não é tempo. A fórmula de Fibonacci serve 
de inspiração para este trabalho. A sua sequência, tida por muitos 
matemáticos como a “impressão divina”, ou a prova de uma inte-
ligência superior, de um grande arquitecto sobre o mundo natural, 
será o motor para uma outra busca, a de uma impressão Humana.» 
(Xavier Carmo/Henriett Ventura) 

Symphony of Sorrows «é um leve toque sobre as nossas sensações à 
margem da realidade humana. Os nossos corpos formam um or-
ganismo que vislumbra a imagem do que temos no subconsciente. 
Um universo dentro de cada corpo tornado música. Como se con-
seguíssemos ver cada nuance musical enquanto vivemos pequenos 
momentos que nos são fortemente familiares.» (Miguel Ramalho)

Miguel Ramalho tornou-se bailarino da CNB em 2008 para a 
qual tem dançado repertório clássico e contemporâneo. Desde Se-
tembro de 2020 que é bailarino principal da CNB. Do percurso de 
Xavier Camo fazem parte grandes coreógrafos como Anne Teresa 
De Keersmaeker, Olga Roriz, Paulo Ribeiro, Rui Lopes Graça, ou 
ainda Mehmet Balkan. Henriett Ventura integrou o Hungarian 
Festival Ballet. Na CNB destacou-se em obras de Olga Roriz. Em 
2015 co-criou Tábua Rasa, bailado nomeado para o Prémio Autores 
2016 – SPA, na categoria Dança/Melhor Coreografia. quinta e sexta às 21h

Sala Principal 
Duração: 60 min. // M/6

14 e 15 Jan.
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quinta e sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 90 min. // M/12

18 e 19 Fev.

Cenografia e figurinos 
Olga Roriz e Ana Vaz
Desenho de luz 
Cristina Piedade
Bailarinos 
Ana de Oliveira e Silva,
André de Campos, Beatriz Dias
Bruno Alves/Connor Scott,
Catarina Câmara, Marta  
Lobato Faria e Yonel Serrano
Selecção musical 
Olga Roriz e João Rapozo
Banda sonora e vídeo 
João Rapozo
Assistentes de Ensaios
Ana de Oliveira e Silva 
Andreia Alpuim
Montagem/Operação de Luz 
Contrapeso (João Chicó)
Montagem/Operação de Som
PontoZurca
Direcção de Cena
Olga Roriz

Direcção de Olga Roriz
Produção da Companhia Olga Roriz

«Caminhamos de intemporalidade em intemporalidade, num espa-
ço celestial entre telas de cinema. A resiliência dos corpos de mãos 
dadas recupera os lugares ao longe, num presente que se escapa por 
entre os pés. Seis meses depois, uma entropia paira em todas as par-
tículas. Tudo congelado! Já morremos, ou iremos morrer. Seremos 
breves como o primeiro sopro que engolimos à nascença. 
Depois de em Autópsia termos refletido sobre o impacto negativo 
que o ser humano tem vindo a causar ao planeta, Seis meses depois 
parte para uma reflexão sobre a humanidade que perdura em cada 
um de nós, apesar de a sociedade nos consumir, formatar e massi-
ficar. Num futuro próximo, algo humanos, semi-deuses ou heróis, 
imaginamos a nossa existência em sete personagens ao acaso. Ha-
bitam a cidade de Tannhauser, o ano é 2307 no planeta Terra 3.» 
(Olga Roriz)

Antiga aluna da Escola de Dança do Teatro Nacional de São Carlos 
e da Escola de Dança do Conservatório Nacional de Lisboa, Olga 
Roriz integrou o elenco do Ballet Gulbenkian, vindo a sagrar-se 
sua primeira bailarina e coreógrafa principal. Directora artística da 
Companhia de Dança de Lisboa, fundou em 1995 a Companhia 
Olga Roriz – uma referência 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. Distinguida com inúmeros pré-
mios nacionais e internacionais, em 2017 Olga Roriz recebeu o 
Doutoramento honoris causa por distinção nas Artes pela Univer-
sidade de Aveiro. O seu repertório é actualmente constituído por 
mais de 90 obras.  
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Co-criadores 
Bruno Duarte 
Carlota Sela  
Francisco Ferreira 
Joana Puntel 
Luís Malaquias 
Mariana Romão  
Raquel Tavares
Direcção artística da Ca.DA 
Maria Franco
Bailarinos
Bailarinos da Ca.DA  
Co-produção  
Teatro Municipal de Bragança 

21 e 22 Jan.
quinta e sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 51 min. // M/6

Criação de Bruno Duarte
Produção da Companhia de Dança de Almada

«Desde criança tenho muito presentes as imagens a que, fascinado, 
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 exerceram sobre mim um magnetismo 
especial. Vi na criação deste espectáculo uma oportunidade de ex-
plorar cenicamente o cruzamento da sacralidade ritual destas cele-
brações ancestrais 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 bailarino e 
intérprete nas companhias Grupo Experimental de Dança (2011/2) 
e Quórum Ballet (2013). Integra a Companhia de Dança de Al-
mada desde 2013. Foi co-produtor e intérprete nos vídeodança 
P48 (2012) e 5 (2013). Como criador, assinou várias peças, entre 
as quais Metamorfose (2011/2), someone else ago (2013), Overflow 
(2014), Dentro do Abraço (2016), Fobos (2017) ou ainda SubRosa 
(2018). Dirigiu workshops em locais como o Beijing Dance Theatre 
(China), Giro8 Companhia de Dança (Brasil), FreeDance (Croá-
cia), DNA (Portugal), entre outros. Professor convidado da Escola 
Superior de Dança (2016 e 2019), é professor na escola da Com-
panhia de Dança de Almada e coreógrafo convidado no Projecto 
Quórum.
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sábado às 21h 
Sala Principal 
Duração: 90 min. // M/6

Consultor dramatúrgico 
Daniel Gorjão
Ensaiadora
Cláudia Sampaio
Música
Amália Rodrigues
Cenografia
Luís Santos e Wilson Galvão
Luz
André Santos
Bailarinos
Catarina Godinho, 
Ísis Magro de Sá, Maria Mira, 
Rita Baptista, Rita Carpinteiro, 
Sara Casal, Carlos Silva, 
Francisco Ferreira, 
Miguel Santos, 
Ricardo Henriques 
e Tiago Barreiros
Beatriz Mira 
e Elia Santonastaso (estagiários)

Direcção artística e coreografia de Vasco Wellenkamp
Produção da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo

No centenário do nascimento de Amália Rodrigues, a Compa-
nhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo (CPBC) presta a sua 
homenagem à fadista cuja vida, carreira e voz passaram a confun-
dir-se com o próprio País. «Os fados escolhidos foram enquadra-
dos numa malha musical formada por uma colagem de diversas 
obras musicais que surgirão nos interstícios. Projecção imaginá-
ria, cerimónia obscura das vielas e tabernas de Lisboa – na sua 
penumbra habitada –, janela debruçada sobre a claridade de um 
lugar sem nome. As flutuações do destino e das paixões humanas, 
a tristeza, a separação, a estranheza, o voo e o grito pela liberdade, 
ressurgem como a expressão de um sentimento de vida incerta.» 
(Vasco Wellenkamp)

Fundada em 1998 por Vasco Wellenkamp e Graça Barroso, a CPBC 
foi criada como uma companhia de repertório contemporâneo ori-
ginal, na linha técnica e estética do Ballet Gulbenkian (extinto em 
2005). Até ao presente, estreou mais de oitenta obras, apresentan-
do-se em todo o País e também no estrangeiro.
 
Vasco Wellenkamp iniciou os estudos de dança em 1961 no histó-
rico grupo Verde Gaio, ingressando no Ballet Gulbenkian em 1968 
– onde mais tarde viria a ser coreógrafo residente e professor. For-
mou-se na Escola de Dança Contemporânea de Martha Graham, 
em Nova Iorque, aí frequentando também o Curso de Composição 
Coreográfica de Merce Cunningham. Professor de Dança Moder-
na da Escola de Dança do Conservatório Nacional, foi distinguido 
com vários prémios, em Portugal e no estrangeiro. Foi condeco-
rado em 1994 com o grau de Comendador da Ordem do Infante  
D. Henrique.

15 Mai.
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Formador 
Profissional da CNB  
a anunciar

29 Abr.
quinta às 19h 
Sala de Ensaios 
Duração: 90 min. // M/15

Comemoração do Dia Mundial da Dança
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 profissionais 
da área como também para o público em geral. A sua celebração 
dá uma maior visibilidade a esta arte e sublinha a importância des-
ta disciplina artística no espaço público. Criada por iniciativa da 
UNESCO, a data assinala o nascimento do mestre francês Jean-
-Georges Noverre (1727-1810), conhecido por ultrapassar os prin-
cípios gerais que norteavam a dança do seu tempo e por enfrentar 
controvérsias relativas aos modos de execução das suas obras. Nas 
suas propostas, atribuía expressividade à dança através da panto-
mima, 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 composição de um bailado, a ex-
pressividade 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 2021, a CNB e a Companhia de 
Teatro de Almada juntam-se para proporcionar ao público uma 
masterclass de Técnica de Dança Clássica. Para comemorar este dia 
tão especial, convidamos o público a passar um final de tarde di-
ferente, numa aula aberta a todos, orientada por profissionais do 
corpo artístico da CNB. 
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Piano 
André Louro
Bombardino 
Gonçalo Marques
Oboé 
Artur Rouquina

Programa
Abertura em Dó Maior D. 591
Franz Schubert
ll Tramonto para voz feminina e 
orquestra de cordas
Ottorino Respighi
Cavalleria Rusticana: Intermezzo
Pietro Mascagni
Waldgespräch para soprano,  
trompas, harpa e cordas
Alexander Zemlinsky
Sinfonia n.º 22 em Mi bemol 
Maior, o «Filósofo»
Joseph Haydn
La bohème – «Da quel suon 
soavemente»
Ruggero Leoncavallo
Mattinata
Ruggero Leoncavallo
Roberto Negri

O agrupamento, constituído por Gonçalo Marques no bombardino, 
Artur Rouquina no oboé e pelo pianista André Louro (que assina 
também a composição dos temas originais e a direcção musical), 
dá-nos a ouvir o labor criativo de músicos experimentados no ma-
peamento de novos territórios da música instrumental para um 
público alargado. Curiosas e risíveis pela sua simplicidade quoti-
diana, são as imagens que inspiram e nomeiam alguns dos temas 
(O paninho, O aquário e Carregado), ou a coloquialidade cúmplice e 
amistosa de Oh Zé, Ai Bonitinha e Porreiro Pá. Abertura exploratória 
a géneros, que se traduz na duração característica da música ligeira 
de cada um dos seus temas; na ambiência por vezes expressionis-
ta e analógica do cinema primitivo; ou na vontade de resposta ao 
experimentalismo contemporâneo dos mestres, a par do humor es-
pontâneo e vivaz de André Louro, que se escuta na leitura da pauta 
musical das três vozes instrumentais.

André Louro divide o seu trabalho entre o teatro e a música. Com-
positor de várias bandas sonoras para teatro, é também autor do 
projecto Penicos de Prata – poesia e música erótica e satírica e, em 
co-autoria com João Lima, do dueto Louro&Lima – piano e gui-
tarra portuguesa. É membro fundador da Companhia da Chanca. 
Gonçalo Marques, licenciado em eufónio e mestre em ensino pela 
Escola Superior de Música de Lisboa, é bombardino na Banda de 
Música da Força Aérea, integrando também outros agrupamentos. 
Lecciona na Escola Profissional Metropolitana, em Lisboa, e na 
Academia de Música de Óbidos. Artur Rouquina é licenciado em 
oboé e direcção de Orquestra de Sopros. Actualmente, desempenha 
as funções de maestro na Banda de Música da Força Aérea, sendo 
também instrumentista de oboé noutras formações.

Direcção musical de  Antonio Pirolli • Soprano: Elisabete Matos
Produção de OPART – Teatro Nacional  de São Carlos
Orquestra Sinfónica Portuguesa

Franz Schubert (1797-1829) parece ter querido responder ao fu-
ror rossiniano que assaltava Viena e toda a Europa escrevendo duas 
Aberturas «em estilo italiano», ambas estreadas em 1818.

Ottorino Respighi (1879-1936), que terá escapado ao fascínio da 
ópera, não deixou de ser um cultor menos apaixonado pela voz, ten-
do-nos deixado três belíssimas obras sobre poemas de Shelley para 
voz feminina e orquestra. Uma delas é Il Tramonto (O pôr-do-sol), 
de 1914. Pietro Mascagni (1863-1945) fez da ópera base da sua 
vida. Dele ouviremos uma das mais envolventes páginas sinfónicas 
presentes no seu único título de perene sucesso, a Cavalleria Rusti-
cana, de 1890, considerada a primeira ópera verista italiana.

De regresso a Viena, esperam-nos obras de Alexander von Zem-
linsky (1871-1942) e de Joseph Haydn (1732-1809). Zemlinsky 
escreveu inúmeros ciclos de canções e várias óperas e uma delas, 
Eine florentinische Tragödie, foi recentemente representada em São 
Carlos. Waldgespräch data de 1895. Do estertor do Romantismo 
recuaremos mais de um século e teremos o Classicismo no seu es-
plendor com a Sinfonia n.º 22 de Haydn. 

Reencontraremos a ópera italiana com outro «compositor de uma só 
obra»: Ruggero Leoncavallo (1857-1919). Deste, ouviremos um 
trecho de uma esquecida La bohème que foi trucidada pela fama da 
ópera homónima do seu contemporâneo Puccini. A célebre Matti-
nata é que não foi suplantada por nenhuma outra e tem servido de 
veículo às mais esplendorosas vozes do século XX, continuando a 
fazê-lo no novo milénio!   

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 40 min.
M/6

domingo às 11h
Sala Principal 
Duração: 60 min.
M/6

8 Jan.3 Jan.
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Flauta bansuri
Shashank Subramanian
Dir. de Os Músicos do Tejo
Marcos Magalhães
Marta Araújo

Programa 
Obras de J-B.Lully
F. Couperin
A.C. Destouches 
J-M. Hoteterre 
S. Subramanian 
e tradicionais indianos

Direcção musical de Marcos Magalhães
Solista: Shashank Subramanian (flauta de bambu indiana)

Dedicando-se principalmente à música barroca europeia, e sen-
do Shashank Subramanian um dos mais importantes expoentes 
da música carnática clássica indiana, o concerto vai constituir-se 
sob a forma de diálogo entre estes dois mundos musicais distintos, 
procurando dar a ouvir os vários pontos em comum entre estas duas 
linguagens musicais: o gosto pela ornamentação, a importância da 
estrutura rítmica, além da enorme afinidade sonora entre a flauta de 
bambu indiana e a flauta traverso do período barroco.

Relevante projecto musical no campo da música antiga, Os Músi-
cos do Tejo foi fundado em 2005, sendo dirigido por Marcos 
Magalhães e Marta Araújo. Criaram em parceria com o CCB cinco 
óperas, e editaram já seis discos: As Sementes do Fado, As Árias de 
Luisa Todi, La Spinalba, Il Trionfo d’Amore, From Baroque to Fado – 
A Journey through portuguese music e Il Mondo della Luna de Pedro 
António Avondano. Na sua trajectória têm passado e sido aclama-
dos em diversos lugares do Mundo.

Shashank Subramanyam começou a sua carreira com apenas 6 
anos, contando hoje com mais de 30 anos de actividade ininter-
rupta na área da Música Clássica Indiana. Considerado um dos 
mais virtuosos flautistas do Mundo, colaborou já com vários músi-
cos lendários, tais como John McLaughlin, Paco De Lucia, Zakir 
Hussain, Ustad Sultan Khan, entre muitos outros. A sua sonoridade 
é cintilante, o seu virtuosismo é o resultado da combinação entre 
um talento inato e o trabalho, levando a que a flauta indiana tenha 
conquistado um lugar nas grandes salas de concerto.

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 portuguesa, que 
no seu conjunto reúne elementos dos Cool Hipnoise, Orelha Ne-
gra, Mr Lizard, Cacique 97, Banda Sérgio Godinho (entre outros 
reconhecidos projectos e formações musicais da nata do panorama 
musical português), garante a sabedoria necessária à produção do 
mais contagiante groove. A sua proposta é uma viagem pela Histó-
ria da música negra segundo 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 vi-
nil. James Brown, Otis Redding, Etta James, King Curtis, Bobby 
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. Verdadeira embaixada do funk 
e da soul, o espectáculo revisita também vários outros clássicos 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

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 70 min.
M/6

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 80 min.
M/6

12 Fev.29 Jan.
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Guitarra portuguesa 
José Manuel Neto 
Viola da Fado
Carlos Manuel Proença 
Baixo
Daniel Pinto
Som
Rui Guerreiro
Iluminação
Pedro Leston

Programa 
Canções camponesas húngaras 
Béla Bartók
Sinfonia n.º 82, em Dó Maior, 
O Urso 
Joseph Haydn
Dança da Morte para Piano  
e Orquestra 
Franz Liszt
Concerto Romeno 
György  Ligeti

Direcção musical de Nuno Coelho
Solista: Nuno Cernadas (piano)

Em 1962 a Fundação Calouste Gulbenkian decidiu estabelecer um 
agrupamento orquestral permanente. No início constituído apenas 
por doze elementos, foi originalmente designado por Orquestra de 
Câmara Gulbenkian. Ao longo de mais de cinquenta anos de acti-
vidade, a Orquestra Gulbenkian (denominação adoptada desde 
1971) foi sendo progressivamente alargada, contando hoje com um 
efectivo de sessenta instrumentistas que pode ser pontualmente ex-
pandido de acordo com as exigências de cada programa de concerto.

O maestro Nuno Coelho, actual Maestro Convidado da Orquestra 
Gulbenkian, nasceu no Porto em 1989. Estudou violino em Kla-
genfurt e Bruxelas, e direcção de orquestra em Zurique. Recebeu 
o 1.º Prémio no Concurso de Direcção do Prémio Jovens Músicos 
da Antena 2 e o Neeme Järvi Prize do Festival Menuhin de Gstaad. 
Em 2015 o Dirigentenforum do Centro Alemão para a Música no-
meou-o para a sua lista Conductors of Tomorrow. Trabalhou já com a 
Sinfónica da Rádio da Baviera, a Filarmónica da BBC, a Sinfóni-
ca da Galiza, a Sinfónica de Castela e Leão, a Orquestra do Tea-
tro Regio de Turim e a Orquestra Beethoven de Bona. O pianista 
Nuno Cernadas nasceu no Porto em 1988, aí estudando no Con-
servatório de Música e na Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo do Porto, e aí concluindo a Licenciatura com a classi-
ficação de 20 valores. Estudou também na Liszt Academy of Music 
de Budapeste (Hungria) e na Hochschule für Musik Freiburg im 
Breisgau (Alemanha), obtendo o Mestrado em Performance. Tra-
balhou com pianistas de reconhecidos méritos como Sequeira Cos-
ta, Paul Badura-Skoda, Boris Berman, Vitaly Margulis, Solomon 
Mikowsky, entre outros. 

Fadista de “vísceras e emoções” (Expresso), figura consagrada com 
unanimidade pela crítica, Ricardo Ribeiro destaca-se como um dos 
mais importantes nomes do fado da actualidade. Nascido em Lisboa 
em 1981, foi criado no Bairro da Ajuda, tendo começado a cantar 
aos 9 anos de idade para os amigos. Impulsionado por uma tia, a sua 
estreia aconteceu aos 12 anos, no Grupo Desportivo A Académica 
da Ajuda, sendo acompanhado à guitarra por Carlos Gonçalves e à 
viola por José Inácio, que se tornaria um dos seus mestres.

Descrito em 2008 como “The rising star of Fado” pela prestigiada 
revista britânica Songlines, seria aclamado dois anos depois, aquan-
do do lançamento do seu disco Porta do Coração, pela crítica e pelos 
seus pares, como uma das maiores vozes do seu tempo. Em 2013, 
com Largo da Memória, replicaram-se os elogios na imprensa por-
tuguesa e estrangeira, e em 2015 – ano em receberia a Comenda 
da Ordem do Infante D. Henrique, atribuída pelo Presidente da 
República – a Songlines nomeia-o na categoria de “Melhor Artista” 
para os prémios de música dessa edição. Em 2016, com Hoje é assim, 
amanhã não sei, a Songlines considerou-o como “a melhor voz mas-
culina do Fado da sua geração”. 

Com o alaudista Rabih Abou-Khalil (com o CD Em Português e 
com o projecto para orquestra, voz e percussão Toada de Portalegre), 
ou com o seu mais recente Respeitosa Mente (2019), em colaboração 
com o pianista de jazz João Paulo Esteves da Silva e o percussionista 
norte-americano especializado em ritmos orientais Jarrod Cagwin, 
é presença assídua nas grandes salas de concerto do País e do Mun-
do. Respeitosa Mente tem como base a poesia de vários autores, na 
sua maioria portugueses.

quinta e sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 75 min.
M/6

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 60 min.
M/6

11 e 12 Mar.5 Mar.
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Contrabaixo
André Rosinha
Guitarra
André Santos
Bateria
Bruno Pedroso
Piano
Max Agnas

Programa
Romeu e Julieta: Abertura
Piotr Ilitch Tchaikovsky
Concerto para Piano e Orquestra 
n.º 1, em Ré bemol Maior, op. 10
Sergei Prokofiev 

Direcção musical de Johannes Klumpp
Solista: Raúl da Costa (piano)

Fundada em 1962, a Orquestra Gulbenkian já percorreu mais de 
55 anos de actividade. Inicialmente constituída por 12 músicos, foi 
sendo progressivamente alargada, contando hoje com um efectivo 
de cerca de 60 instrumentistas. Esta constituição permite-lhe tocar 
um amplo repertório que abrange os principais períodos da His-
tória da música. Em cada temporada, realiza uma série regular de 
concertos no Grande Auditório Gulbenkian, em colaboração com 
alguns dos mais reputados maestros e intérpretes. Sendo uma refe-
rência 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. 

O maestro e violetista Johannes Klumpp nasceu em Estugarda 
em 1980. Aperfeiçoou a sua técnica e conhecimentos com maestros 
de renome como Kurt Masur, Gennady Rozhdestvensky e Michail 
Jurowski. Dirigiu importantes orquestras, incluindo a Konzerthau-
sorchester Berlin, a Sinfónica de Düsseldorf, ou ainda a Dresdner 
Philharmonie. É maestro principal e director artístico  da Folkwang 
Kammerorchester Essen. No início da temporada 2020/21 foi no-
meado director artístico da Orquestra Sinfónica de Heidelberg. O 
pianista Raúl da Costa nasceu na Póvoa de Varzim em 1993 e é 
desde muito novo presença recorrente nas salas portuguesas mais 
emblemáticas, destacando-se também o sucesso obtido em festivais 
internacionais de música e em muitos outros palcos da Europa, dos 
Estados Unidos da América e da Ásia. Assumiu, em 2018, o cargo 
de Director Artístico do Festival Internacional de Música da Póvoa 
de Varzim. 

Músico e compositor, viveu nos EUA, em Mallorca e em Barcelona 
(onde estudou jazz durante dois anos na prestigiada escola Taller 
de Musics). Ao longo desse período criou vários projectos musicais, 
compôs as suas próprias canções e foi formando a sua identida-
de musical, criando perfomances arrojadas à volta da figura de Chet 
Baker, bebendo na bossa-nova e trazendo às suas canções as doces 
sonoridades da América latina. Em 2016, já de regresso a Portugal, 
lançou o seu primeiro álbum a solo, Excuse me – o resultado do 
conjunto de viagens e das influências que o cantor recebeu das suas 
inspirações musicais. 

Em 2017 participou no Festival da Canção interpretando Amar 
pelos Dois, assinada pela sua irmã, a cantora e compositora Luí-
sa Sobral. A sua interpretação sensível do tema viria a valer-lhe a 
vitória no Festival da Eurovisão desse ano, obtendo a pontuação 
mais alta de sempre e reunindo em torno da sua participação um 
aplauso generalizado do Mundo. Amar pelos Dois representou uma 
ruptura com os formatos musicais até então vigentes no certame, 
sendo ainda hoje uma das canções mais ouvidas no Mundo. No 
início de 2019 lançou o segundo álbum, Paris, Lisboa, e no final 
desse ano editou o primeiro disco do projecto Alma Nuestra. Nos 
comecinhos de 2020 levou ao palco do CCB, da Casa da Música e 
do Teatro Aveirense o ciclo de concertos Salvador Sobral canta Brel – 
um encontro que decorre de uma clara afinidade electiva. Salvador 
Sobral apresenta-se em quinteto com novo disco e novas canções. 
Composto ao longo de 2020, em parceria com Leo Aldrey, este é o 
seu primeiro registo discográfico composto inteiramente por temas 
originais da sua autoria.

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 40 min.
M/6

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 90 min.
M/6

17 Set.7 Mai.
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The Legendary Tigerman é o alter ego do músico e performer Paulo 
Furtado (Moçambique, 1970), músico de blues e personagem ao 
estilo Homem-orquestra (guitarra, harmónica e bateria, utilizando 
vários microfones para efeitos, pedais de percussão, instrumentação 
electrónica e kazoo). Absolutamente singular e lendário à nascença, 
inspira-se no velho formato do one-man band originário das mar-
gens do delta do Mississipi, adaptando o conceito ao século XXI e 
com recurso a uma estética muito particular. Ao formato analógico 
tradicional (bombo, prato de choque, guitarra) junta, sem pudor, 
soluções electrónicas. Mas, The Legendary Tigerman não é só um 
projecto musical – a imagem, através (sobretudo) do cinema e da 
fotografia são tão importantes como a música.

Editou, e entre outros, os discos Naked Blues (2001); Fuck Christ-
mas, I Got the Blues (2003); o livro/CD In Cold Blood (2004), Mas-
querade (2006), Femina (2009, Disco do Ano em Portugal – Platina 
2009, foi também editado no estrangeiro e considerado um dos dis-
cos de 2010 para o El Pais, Espanha, e um dos melhores discos de 
2010 pelas revistas Les Inrockuptibles, Rock&Folk e Télérama), True 
(2014) ou ainda MISFIT (2018, numa edição mundial pela Sony 
Music em formato CD duplo e DVD, ponto de viragem, contan-
do com a participação de Paulo Segadães na bateria, João Cabrita 
no saxofone barítono e Filipe Rocha no baixo). As aparições como 
one-man band tornaram-se doravante raras e muito especiais, mar-
cando, muito pontualmente, um regresso a um formato muito que-
rido de Paulo Furtado, que fará sempre parte da história de The 
Legendary Tigerman.

Violoncelo
Ana Hespanha 
Violino
Diana Esteves 
Violino
Laura Martins 
Violeta 
Pedro Pires  

O Quarteto Ibéria é um quarteto de cordas constituído por ex-
-alunos da Academia Nacional Superior de Orquestra e 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 profes-
sores Paul Wakabayashi e Paulo Pacheco, tendo-se apresentado em 
público em diversas ocasiões, integrando os ciclos de Música de 
Câmara da Orquestra Metropolitana de Lisboa, Academia Nacio-
nal Superior de Orquestra e as temporadas do Teatro Municipal 
Joaquim Benite. Teve também a oportunidade de participar em 
diversas masterclasses com quartetos de renome internacional (por 
exemplo, o Quarteto Casals) e festivais música (por exemplo, o Ve-
rão Clássico no Centro Cultural de Belém). O título desta mini-sé-
rie de concertos que os Ibéria novamente apresentam em Almada é 
Uma Viagem pelos Tempos, sendo esta a terceira parte.

domingo às 16h
Sala de Ensaios 
Duração: 50 min.
M/6

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 80 min.
M/6

8 Out.19 Set.
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Teclados e Coros
Luís Nunes
Teclados, Guitarra e Coros 
António Vasconcelos Dias
Guitarras e Coros
Francisca Cortesão
Guitarras e Coros
João Correia
Baixo e Coros
Mariana Ricardo
Bateria e percussão
Sérgio Nascimento

Soprano
Bárbara Barradas
Maestro do coro
Nuno Margarido Lopes 

Programa 
Magnificat em talha Dourada
Eurico Carrapatoso

Direcção musical de Ana Beatriz Manzanilla
Coro Juvenil Camerata Atlântica
Produção da Camerata Atlântica

A Camerata Atlântica é um projecto musical iniciado em 2013 e 
idealizado pela violinista venezuelana Ana Beatriz Manzanilla, sua 
directora artística. Desde então, a formação tem-se apresentado 
em todas as grandes salas de concertos, festivais, grandes eventos e 
temporadas de música do País. Criou o Concurso Nacional de Cor-
das Vasco Barbosa, que contou com a sua primeira edição em 2015 
e é já considerado um dos principais concursos de música a nível-
nacional. Em 2016 protagonizou no encerramento da série especial 
da União Europeia de Rádios intitulada A influência da América 
Latina, com posterior transmissão na Alemanha, Bulgária, Croácia, 
Espanha, Grécia, Hungria, República Checa e Roménia. Em 2017 
actuou na programação oficial de Lisboa Capital Ibero-americana 
da Cultura, realizou concertos em Espanha e editou o seu primeiro 
CD, Fuga para a América Latina. Numerosos solistas de méritos 
reconhecidos têm actuado com a Camerata Atlântica.
 
Sobre Magnificat em talha Dourada, o compositor Eurico Carra-
patoso escreveu: «Esta obra foi concebida e escrita na minha aldeia 
em Trás-os-Montes, na companhia da canícula e da maré vazia do 
tempo. É uma obra iluminada por sol maior, a tonalidade que sinto 
nas talhas douradas e nos espaços reverberantes de Deus. É uma 
homenagem ao Barroco, o estilo onde triunfa o movimento, a espi-
ral inebriante, o concerto dos sentidos. Como é natural, o espírito 
de Bach ecoa, pairando sobre a obra tal como, no princípio, o es-
pírito pairava sobre as águas. Foi acrescentado ao texto canónico 
em latim um conjunto de trechos em português provindos do culto 
mariano popular sob a forma de cantos de romaria e de cantos po-
pulares natalícios.»

O regresso de Lena d’Água tem sido um dos mais festejados da 
música nacional. Icónica  artista, eternamente inquieta, conhecida 
pela sua espontaneidade e dotada de uma voz poderosa e incon-
fundível que os anos mantiveram límpida, a primeira filha do mítico 
goleador do Benfica José Águas integrou grandes bandas que fazem 
parte da História da pop e do rock portugueses: Beatnicks, Salada 
de Frutas, Banda Atlântida. Mais tarde, com Rita Guerra e Helena 
Vieira, protagonizou em Canções do Século, um espectáculo de Pe-
dro Osório que deu que falar até perto do final dos anos noventa. 
Em 2008 gravou ao vivo no Hot Clube de Portugal um disco de 
jazz ainda hoje celebrado: Sempre, um conjunto de grandes temas 
assinados por grandes nomes que a acompanharam ao longo da sua 
vida de cantora: José Mário Branco, Sérgio Godinho, Jorge Palma, 
António Variações e Luís Pedro Fonseca.

O seu novo disco, Desalmadamente, aplaudido unanimemente pela 
crítica, mostra agora que está a ser igualmente bem recebido pelo 
público, tendo sido considerado Álbum do Ano 2019 pela revista 
Blitz e pela Antena 3 do Serviço Público de Rádio. Nos seus con-
certos, Lena d’Água recupera alguns dos principais títulos do seu 
repertório, da década de 1980 até ao presente. Sempre que o amor me 
quiser, Demagogia, Grande Festa e Hipocampo são alguns dos temas 
obrigatórios em palco. Com Desalmadamente, Lena d’Água venceu 
dois dos Prémios Play da Música Portuguesa 2020 nas categorias 
de Melhor Artista Feminina e Prémio da Crítica, tendo contado 
com a colaboração de Pedro da Silva Martins  (letras e músicas), 
João Correia, António Vasconcelos Dias, Sérgio Nascimento, Mari-
ana Ricardo, Francisca Cortesão e Benjamim (arranjos).

sábado às 21h 
domingo às 16h
Sala Principal 
Duração: 45 min. // M/6

sexta às 21h
Sala Principal 
Duração: 80 min.
M/6

18 e 19 Dez.10 Dez.
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As visitas ao TMJB, um dos edifícios mais moder-
nos da cidade de Almada, realizam-se de terça a 
sexta (excepto no mês de Agosto), entre as 10h e as 
13h, para um máximo de 30 pessoas. As visitas têm 
a duração de uma hora e devem ser marcadas com 
pelo menos uma semana de antecedência.

Visitas guiadas para grupos

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

Oficinas para a infância

Se dirige um grupo de teatro na sua escola e gos-
tava de obter aconselhamento em aspectos como o 
texto, o movimento em palco, a leitura dramática 
ou a encenação, a Companhia de Teatro de Almada 
pode ajudar a enquadrar quem está a dar os pri-
meiros passos na arte da representação. O teatro 
em contexto escolar é uma oportunidade de os 
alunos se conhecerem melhor a si próprios e aos 
outros e desenvolverem as suas capacidades criati-
vas e de comunicação.

Grupos de teatro escolar

É importante sensibilizarmos as crianças e os jo-
vens para a importância da língua portuguesa e 
da leitura. Para dar mais vida às palavras, a Com-
panhia de Teatro de Almada promove a iniciativa 
Ler no teatro. Cada sessão é dirigida a uma turma 
acompanhada pelo(a) professor(a).

Ler no teatro

As conversas com o público, no foyer do TMJB, 
constituem uma oportunidade para conversar so-
bre os espectáculos, tanto com as equipas artísticas 
envolvidas na sua criação, como com personalida-
des cujo contributo para o debate se revele particu-
larmente interessante. As conversas acontecem aos 
sábados, às 18h, durante a carreira das criações da 
CTA, e são de entrada livre.

Conversas com o público

Dar vida a um espectáculo de teatro é um processo 
complexo, que envolve uma equipa artística e téc-
nica 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 deba-
terem, com os encenadores e actores, o trabalho a 
que assistiram.  

Ensaios abertosO Teatro Municipal Joaquim Benite dispõe de um programa 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 de ATL
O Teatro Municipal Joaquim Benite dispõe de um ATL onde os adultos podem deixar as suas crianças en-
quanto 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.publico.ctalmada.pt // + 351 21 273 93 60 // + 351 96 496 00 05
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Novo membro

Geral 47,50€

Grupo (10 espectadores) 250€

Benemérito mínimo 100€

Bilheteira 

Horário: de quarta a sábado das 13h30 às 22h30 • domingo das 13h30 às 19h30
Tel.: 21 273 93 60 • Telm.: 917 433 120
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 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 TMJB 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

Produções da CTA: entrada gratuita e 50% de desconto para os acompanhantes

Produções acolhidas: 50% de desconto e até 30% de desconto para os acompanhantes 

Menu de refeição completa por 8,75€ e Menu Almoço por 6,5€ no Restaurante do Teatro

50% de desconto nas edições da Companhia de Teatro de Almada

20% de desconto nas Assinaturas para o Festival de Almada

Exclusividade na reserva de bilhetes para os espectáculos acolhidos

10% de desconto na Farmácia Louro

Renovação anual (até um mês após o limite da validade)

Geral 42,5€

Sénior 35€

Jovem 25€

Grupo 250€

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

Nota: O Cartão de Grupo não dá direito a desconto para acompanhantes nos espectáculos acolhidos, e a sua renovação anual 

tem de ser efectuada por todos os elementos. Por outro lado, nas produções da CTA este cartão dá desconto de 50% aos 

acompanhantes do titular, sem limite de espectadores.

Mais do que ver, ajude a fazer. 

O Clube de Amigos do TMJB, 
criado em 1988, é o núcleo de 
espectadores que apoiam as 
actividades do Teatro, bene-
ficiando de várias condições 
especiais. Estamos certos de 
que podemos contar com o 
apoio de todos os que conside-
ram a importância da arte e 
da cultura nas suas vidas.
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8,75€JANTAR CLUBE DE AMIGOS

6,5€ALMOÇO CLUBE DE AMIGOS

16,25€MENU TEATRO

10,75€MENU JANTAR

7€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

Sala 
Principal

Clube  
de Amigos

Bilheteira

Membro Acomp. Adulto Jovem Sénior Grupos

TEATRO

Companhia de Teatro de Almada - 6,50€ 13€ 6,50€ 6,50€ 6,50€
Gostava de estar viva... 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€
António e Cleópatra 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€
Hamlet 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€
Lorenzaccio 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€
À espera de Godot 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€

dança

Trabalhos de casa 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€
Inverno 5€ 7€* 10€ 7€ 8€ 9,35€
Seis meses depois 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€
AmarAmália 2020 6,50€ 9,10€* 13€ 9,10€ 10,40€ 12,15€

MÚSICA

Orquestra Sinfónica Portuguesa 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 15,90€
Cais Sodré Funk Connection 7,50€ 10,5€* 15€ 10,50€ 12€ 14€
Os Músicos do Tejo 7,50€ 10,5€* 15€ 10,50€ 12€ 14€
Orquestra Gulbenkian 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 15,90€
Ricardo Ribeiro 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 15,90€
Salvador Sobral 7,50€ 10,50€* 15€ 10,50€ 12€ 14€
The Legendary Tigerman 7,50€ 10,50€* 15€ 10,50€ 12€ 14€
Lena d’Água 8,50€ 11,90€* 17€ 11,90€ 13,60€ 15,90€
Concerto de Natal 7,50€ 10,50€* 15€ 10,50€ 12€ 14€

outros 
espaços

Clube  

de Amigos
Bilheteira

Membro Acomp. Adulto Jovem Sénior Grupos

Companhia de Teatro de Almada - 5€ 10€ 5€ 5€ 5€
Produções acolhidas 5€ 7€* 10€ 7€ 8€ 9,40€
Produções infantis acolhidas 5€ 7€* 10€ 5€ 7,50€ 9,40€

* Preço para um limite máximo de quatro acompanhantes. Os demais acompanhantes beneficiam do preço de grupos.
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Mártir
Texto de Marius von Mayenburg
Encenação de Rodrigo Francisco

Se isto é

um Homem
Texto de Primo Levi
Encenação de Rogério de Carvalho

Händel... lá com

essa música
Texto de Rita Taborda Duarte
Encenação de Teresa Gafeira

Romance

da raposa
A partir do romance de Aquilino Ribeiro
Música original de Alexandre Delgado
Encenação e adaptação de Teresa Gafeira
Cenários e figurinos de António Lagarto

Pastéis de nata 

para Bach
A partir de Johann Sebastian Bach
Dramaturgia de Teresa Gafeira e Pedro Proença
Encenação de Duarte Guimarães 

O barbeiro

de Sevilha
A partir da ópera de Gioachino Rossini
Encenação de Teresa Gafeira

O fantasma

das melancias
Textos de Claeyssen, Espina e Acuña 
Encenação de Teresa Gafeira

Verdi que te

quero verdi
A partir de Giuseppe Verdi
Encenação de Teresa Gafeira

Os gatos
A partir de O livro dos gatos de T. S. Eliot
Encenação de Teresa Gafeira 

Dona Raposa e

outros animais
A partir das fábulas de La Fontaine
Encenação de Teresa Gafeira 

Director artístico: Rodrigo Francisco
Director financeiro: Carlos Galvão
Consultores técnicos: José Carlos Nascimento
e Jean-Guy Lecat
Assessores jurídicos: CSA – Sociedade
de Advogados
Director técnico: Guilherme Frazão
Secretária da direcção: Ana Patrícia Santos
Direcção de produção: Paulo Mendes
Técnicos: Andreia Mendrico, Carlos Janeiro,
Paulo Horta, Ivan Teixeira e 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 e Joana Azevedo
Audiovisuais e site: Cristina Antunes
e Jorge Freire
Fotografia Rui Carlos Mateus
Serviço ao público: Carina Verdasca,
Marco Trindade e Pedro Walter
Serviço educativo: Teresa Gafeira
Bilheteira: Sofia Chora
Bar: Isabel Galvão
Restaurante: Rosângela Vervloet,
Diana Antunes e Alice Prazeres
Recepção: Tiago Fernandes,
Eduardo Pedro e Ítalo Balarezo
Limpeza: Alcinda Graça e Ketlin Freitas

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
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