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performing arts festivals: from the one we organise, DDD – Festival Dias 
da Dança, to the ones we host and co-produce, FITEI – International 
Theatre Festival of Iberian Expression and Trengo – Porto Circus 
Festival. Based on these international events, which are crucial anchors 
for the city’s artistic heartbeat, we discover the best Portuguese and 
international productions, placing Porto at the epicentre of the performing 
arts’ creation and distribution. 

Meanwhile, interspersed with the festivals, TMP continues to present 
a programme that is strongly rooted in the main axes of its mission: 
supporting artists and companies working from the city, programming 
international performing arts performances, and carrying out projects for 
children and youths, as well as various mediation actions in the scope of 
Paralelo – Approach Programme to Performing Arts. 

Given the intensity of the programme, I’ll highlight several projects, some 
of which are still the result of reschedules from the previous seasons that 
we look forward to share with the audience. Contemporary dance will 
address, through the discourses that the body contains, various aesthetic 
and geographical perspectives, in the different presentation settings. 
Clara Andermatt presents Pantera [Panther], a new creation that dives 
into the universe of the Cape Verdean musician who lends his nickname 
to a performance where music and dance commune on stage. From 
Brazil come two worldwide leading names in contemporary dance: Bruno 
Beltrão pierces through his country’s socio-political background with his 
dance-pulsion, and Marcelo Evelin stresses the tension between Man 
and Nature. Meg Stuart and Christian Rizzo, two recurring names in our 
programme, present their latest creations in Porto, looking to withstand 
the arrow of time, imagining new worlds in which to live and other horizons 
to outline. Alessandro Sciarroni will finally show his Augusto, winner of the 
Golden Lion Award at the Venice Biennale in 2019, a choreography where 
laughter physically and emotionally shapes the states of the body. A new 
edition of Retratos [Portraits] exposes the way in which the body can be 
an autobiographic account of Joana Castro, Joana von Mayer Trindade and 
Hugo Calhim Cristovão. 

These months will also be rich in theatre performances that, both in 
and out of the scope of FITEI, will have us questioning the different 
realities conveyed by their directors. Marco Martins presents Selvagem 
[Wild], a reflection on the use of masks in ritualistic practices from time 
immemorial to the current pandemic. Teatro Praga throw themselves to 
a music and dance classic, The Rite of Spring, which is performed live 
by the Metropolitan Symphonic Orchestra, putting together a sacrificial 
ritual for today. Marina Otero comes from Argentina with FUCK ME, an 
autobiographical play on the act of creating when the body fails us. 

To bring the season to an end, we say goodbye (which is actually “see 
you later”) to Jonathan Uliel Saldanha, a multidisciplinary artist who we 
followed and who partnered with us as associated artist for the last 
two seasons. Lago Libidinal [Libidinal Lake] is a scenic installation and a 
nursery for humans, sound and light, built around the beating surface of 
a toxic lake that will take over the stage at Rivoli. Coming to Porto for the 
first time, French-Catalan Baro d’evel present Falaise, a multidisciplinary 
performance crossing contemporary circus, music, theatre and dance, 
in which a crowd played by a nearly family of extraordinary performers 
remembers us that one can invent something new in the cracks left by 
a world in ruins. Another (end of the) world is possible, and according to 
them it is already underway. 

These are the manifold perspectives—among many others from artists and 
companies also featured in our programme—on a world that is difficult to 
understand, but that the artists help us interpret. And it is precisely those 
extraordinary perspectives we wish to share with all our audiences. 

Enjoy the performances! 

Tiago Guedes 
Artistic Director and Teatro Municipal do Porto team

Teatro Municipal 
do Porto:
Ao vivo e online, 
o motor do 
Departamento 
de Artes 
Performativas  
da Ágora — Cultura  
e Desporto E.M. /  
Câmara Municipal  
do Porto

On-site and on-line, the driving 
force of the Department of 
Performing Arts of Ágora — 
Cultura e Desporto E.M. / 
Câmara Municipal do Porto

Entramos na temporada 21/22 revigorados e renovados, com vários 
projetos de programação a imprimir uma nova dinâmica após um ano e 
meio de funcionamento intermitente, deambulando entre o ao vivo e o 
online, consoante as regras sanitárias nos iam permitindo.

Tentámos aproveitar este período para questionar o nosso projeto, 
desenvolvido pela equipa do Teatro Municipal do Porto (TMP) desde 
2014, fazendo todas as reflexões necessárias para uma nova fase 
pós-pandemia, inevitavelmente diferente e ancorada no contexto atual. 
Aprendemos a trabalhar melhor em equipa e a tirar as mais valias da 
programação online, que nos manteve sempre ativos na temporada 
anterior. Por isso mesmo, pelas ferramentas que desenvolvemos, pelos 
novos públicos alcançados e pelo know how adquirido, mantemos uma 
dupla existência, ao vivo e online, que nesta temporada oferece a todos, 
onde quer que estejam, uma ligação à nossa programação.

O mundo mudou e as instituições culturais, enquanto oráculos desse 
mesmo mundo, têm de acompanhar essa mudança. Foi também por 
isso que “arrumámos a casa” e articulámos os diferentes projetos e 
equipamentos que temos em mãos.

Será assim, nesta temporada, que o Departamento de Artes Performativas 
da Ágora — Cultura e Desporto E.M. se afirma no seu desenho: num 
círculo comunicante entre o TMP, o DDD - Festival Dias da Dança e o 
recém-inaugurado CAMPUS Paulo Cunha e Silva, três peças essenciais 
para o desenvolvimento das artes performativas a partir do Porto. São 
muitas as relações que serão tecidas e o TMP, casa mãe do DDD e do 
CAMPUS Paulo Cunha e Silva, terá um papel essencial na sua articulação.

Também reafirmamos o nosso ADN e a nossa missão: um projeto 
fortemente ancorado na dança e na transversalidade (in)disciplinar, com 
uma vertente fortemente internacional (na programação que apresenta 
e na rede que tece e da qual os artistas nacionais usufruem) e um apoio 
continuado aos artistas e companhias que trabalham a partir do Porto.

We enter the 21/22 season feeling invigorated and renewed with several 
programming projects providing new impetus after a year and a half of 
working intermittently, going back and forth between on-site and on-line 
according to health regulations.

We tried to take advantage of this period to question our project, 
which has been carried out by Teatro Municipal do Porto (TMP) since 
2014, thoroughly reflecting upon a new post-pandemic phase that 
will necessarily be different and anchored in the present context. We 
learned how to work better as a team and make the most of the on-line 
programming that kept us active throughout the entire previous season. 
For this very reason, given the tools we developed, the new audiences 
we reached and the know how we acquired, we held on to both the 
on-site and the on-line presence this season, which will provide everyone, 
wherever they may be, with a link to our programme.

The world has changed and cultural institutions, as its oracles, must keep 
track of that change. That is also why we “cleaned house” and coordinated 
the different projects we’re running and the facilities at our disposal.

The Department of Performing Arts at Ágora — Cultura e Desporto E.M. 
will assert itself in this way this season: a connecting circle between TMP, 
DDD – Festival Dias da Dança and the recently opened CAMPUS Paulo 
Cunha e Silva, three key pieces to develop performing arts from Porto. 
The web of relations will be great and TMP, from which DDD and CAMPUS 
Paulo Cunha e Silva stemmed, will play a pivotal coordinating role.

We restate our DNA and our mission: a project that is greatly rooted in 
dance and (in)disciplinary cross-cutting, with a strong international 
component (both in the programme it presents and in the network it 
weaves and from which Portuguese artists benefit) and ongoing support 
to artists and companies working from Porto.

De abril a julho, a programação do TMP é guiada pelo ritmo dos festivais 
de artes performativas da cidade: daqueles que organizamos, o 
DDD – Festival Dias da Dança, aos que acolhemos e coproduzimos, 
o FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica e 
o TRENGO – Festival de Circo do Porto. A partir destes festivais 
internacionais, âncoras vitais para o pulsar artístico da cidade, 
descobrimos o que de melhor se tem vindo a desenvolver, dentro e fora 
de portas, colocando o Porto no epicentro da criação e difusão das 
artes performativas.

Entretanto, de forma intercalada com os festivais, o TMP continua 
a apresentar uma programação fortemente alicerçada nos eixos 
principais da sua missão: no apoio a artistas e companhias que 
trabalham a partir da cidade; na programação internacional de artes 
performativas; nos projetos para crianças e jovens e múltiplas ação 
de mediação implementadas através do Paralelo – Programa de 
Aproximação Artes Performativas.

O programa é intenso e destaco, por isso, vários projetos, alguns 
deles ainda fruto de reagendamentos das últimas temporadas e que 
ansiamos partilhar com o público. A dança contemporânea abordará, 
através dos discursos que o corpo comporta, várias perspetivas 
estéticas e geográficas, nos diferentes contextos de apresentação. 
Clara Andermatt apresenta Pantera, uma nova criação que mergulha 
no universo do músico cabo-verdiano que empresta o apelido a um 
espetáculo, onde a música e a dança comungam em palco; do Brasil 
chegam-nos dois nomes incontornáveis da dança contemporânea 
mundial: Bruno Beltrão trespassa o contexto sociopolítico do seu 
país, com a sua dança-pulsão, e Marcelo Evelin sublinha a tensão 
entre o homem e a natureza; Meg Stuart e Christian Rizzo, dois nomes 
regulares da nossa programação, apresentam no Porto as suas 
mais recentes criações, que procuram resistir à flecha dos tempos, 
reimaginando novos mundos para viver e outros horizontes a traçar. 
Alessandro Sciarroni mostrará finalmente o seu Augusto, Leão de Ouro 
na Bienal de Veneza em 2019, coreografia onde o riso modela, física e 
emocionalmente, os estados do corpo; uma nova edição de RETRATOS 
revela como pode o corpo ser relato autobiográfico de Joana Castro, 
Joana Von Mayer Trindade e Hugo Calhim Cristovão.

Estes meses também serão ricos em espetáculos de teatro que, em 
temporada ou no FITEI, nos farão questionar as diferentes realidades 
veiculadas pelos seus encenadores. Marco Martins apresenta 
SELVAGEM, uma reflexão sobre o uso da máscara em práticas 
ritualísticas, desde tempos imemoriais até à atualidade pandémica; 
os Teatro Praga lançam-se a um clássico da música e da dança, a 
Sagração da Primavera, interpretada ao vivo pela Orquestra Sinfónica 
Metropolitana, construindo um ritual sacrificial para os dias de hoje; da 
Argentina chega-nos Marina Otero com FUCK ME, peça-autobiográfica 
sobre o ato de criar quando o corpo nos falha. 

Em fecho de temporada despedimo-nos, com um “até já”, de Jonathan 
Uliel Saldanha, artista multidisciplinar que acompanhámos e nos 
acompanhou como artista associado durante as duas últimas 
temporadas. Lago Libidinal é uma instalação cénica e um viveiro para 
humanos, som e luz, construído em torno da superfície pulsante de 
um lago tóxico que ocupará o palco do Rivoli; pela primeira vez no 
Porto, os franco-catalães Baro d’evel apresentam Falaise, espetáculo 
pluridisciplinar no qual, através do circo contemporâneo, da música, do 
teatro e da dança, uma multidão, representada por uma quase-família de 
extraordinários intérpretes, relembram que nas brechas deixadas por 
um mundo em ruínas se pode inventar algo novo. É possível um outro 
(fim do) mundo que, segundo eles, já começou.

São estes os múltiplos olhares sobre um mundo difícil de compreender 
– entre muitos outros, de artistas e companhias também presentes na 
nossa programação –, mas que os artistas nos ajudam a interpretar. E 
são precisamente estes extraordinários olhares que queremos partilhar 
com todos os nossos públicos.

 Bons espetáculos!

Tiago Guedes
Diretor Artístico e a equipa do Teatro Municipal do Porto
TMP’s programme from April to July follows the rhythm of the city’s 
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Cláudia Gaiolas
Leonor, Marquesa de Alorna

Marco Martins
SELVAGEM

Quintas de Leitura
Tu, poeta, range os dentes 
e indigna-te

DDD – Festival Dias da Dança
Clara Andermatt & João Lucas
Pantera

Matija Ferlin
Sad Sam Matthäus

Bruno Beltrão / Grupo de Rua
Nova criação

Christian Rizzo
miramar

Meg Stuart / Damaged Goods
CASCADE

THE DEITIES BALL
Nala Revlon & Piny 007
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2.50€* / 7€** 40min 6+

* crianças e grupos escolares
children and school groups
** adultos adults

qui thu
31/03 CAMPO ALEGRE Café Teatro14:30

sex fri

sex fri

1/04

1/04

CAMPO ALEGRE Café Teatro

CAMPO ALEGRE Auditório

14:3010:30

19:30

sáb sat

sáb sat

2/04

2/04

CAMPO ALEGRE Café Teatro

CAMPO ALEGRE Auditório

16:00

escolas schools

Claúdia Gaiolas
Antiprincesas — 
Leonor, Marquesa 
de Alorna

Marco Martins
SELVAGEM

teatro theatre

Marco Martins propõe em SELVAGEM 
uma reflexão sobre o uso da 
máscara em práticas ritualísticas 
que, desde tempos imemoriais, 
marcam coletivamente em vários 
pontos da Europa momentos 
cruciais como equinócios e 
solstícios, integrando personagens 
como o Homem Selvagem, o Urso, a 
Cabra ou o Diabo. Somos cada vez 
mais uma sociedade de máscaras 
que se escondem atrás de um 
mundo virtual. Qual o significado 
atual de máscara? Como pode 
a convivência com a máscara 
sanitária transformar a atividade, 
o ativismo e a identidade de cada 
um? Vivemos num quotidiano 
repleto de avatares, caricaturas, 
memes, aplicações que permitem 
transformar rosto e corpo e vários 
tipos de filtros capazes de esbater 
ainda mais a linha entre rostos e 
máscaras. A partir da investigação 
sobre o significado ancestral da 
máscara, SELVAGEM mapeará o seu 
valor como possibilidade identitária, 
bem como a complexidade inerente 
à multiplicação e intersecção de 
identidades.

Marco Martins proposes in SELVAGEM 
[WILD] a reflection on the use of the 
mask in ritualistic practices that, 
since time immemorial, collectively 
mark crucial moments in Europe, 
such as the equinoxes and solstices, 
integrating characters such as the 
Wild Man, the Bear, the Goat or 
the Devil. We are increasingly a 
society of masks that hide behind 
a virtual world. What is the current 
meaning of mask? How can living 
with the sanitary mask transform 
each person’s activity, activism 
and identity? We live in a daily life 
full of avatars, caricatures, memes, 
applications that allow you to 
transform the face and body and 
various types of filters capable of 
blurring the line between faces and 
masks. Based on the investigation of 
the ancestral meaning of the mask, 
SELVAGEM [WILD] will map its value 
as an identity possibility, as well 
as the complexity inherent to the 
multiplication and intersection of 
identities.

DIREÇÃO by Cláudia Gaiolas ☺ INTERPRETAÇÃO performed by Leonor Cabral ☺ DRAMATURGIA 
dramaturgy Alex Cassal ☺ CENOGRAFIA set design Carla Martinez ☺ FIGURINOS costumes 
Ainhoa Vidal ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Daniel Worm ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA 
executive production Armando Valente ☺ ENCOMENDA comissioned by São Luiz Teatro 
Municipal, EGEAC – Programação Em Espaço Público ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro 
Municipal do Porto, Teatro Meia Volta E Depois À Esquerda Quando Eu Disser

ENCENAÇÃO director Marco Martins ☺ IDEIA ORIGINAL original idea Renzo Barsotti ☺ TEXTO 
E DRAMATURGIA text and dramaturgy Marco Martins, Patrícia Portela a partir do contributo do 
elenco from the cast’s contribution ☺ COLABORAÇÃO E APOIO DRAMATÚRGICO collaborators 
and dramaturgical support Alexander Gerner, Charles Fréger, Giovanni Carroni, Rita Cabaço, 
Vânia Rovisco ☺ COM with Andrea Loi, Giuseppe Carai, João Paulo Alves, Luís Meneses, 
Marco Abbà, Rafael Costa, Riccardo Spanu, Rubens Ortu ☺ MÚSICA music Miguel Abras ☺ 
CENOGRAFIA set design Fernando Brízio ☺ PROJETO, CONSTRUÇÃO E MONTAGEM project, 
production assembly ArtWorks ☺ DESENHO DE LUZ light design Nuno Meira ☺ OPERAÇÃO DE 
LUZ light operation Ricardo Campos ☺ DESENHO E OPERAÇÃO DE SOM sound designer and 
sound operation Sérgio Milhano ☺ MOVIMENTO mouvement Vânia Rovisco ☺ ASSISTÊNCIA 
DE ENCENAÇÃO director’s assistant Rita Quelhas ☺ PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO research 
consultant Zé Pires ☺ APOIO AOS ENSAIOS rehearsal support Giovanni Carroni, Rita Cabaço, 
Vânia Rovisco ☺ CONSULTORIA consultant Doina Isfanoni ☺ IMAGENS images Andreas Bentzon, 
Benjamim Pereira / Instituto dos Museus e da Conservação, I.P. ☺ ADMINISTRAÇÃO ARENA 
ENSEMBLE Arena Ensemble’s managing director Marta Delgado Martins ☺ ASSISTÊNCIA À 
PRODUÇÃO production assistant Mafalda Teles ☺ APOIO À PRODUÇÃO (Bragança) production 
support Luís Manuel Costa ☺ COORDENAÇÃO DE PROJETO E DIREÇÃO DE PRODUÇÃO 
project coordinator and production director Mariana Brandão ☺ APOIO support Artopia ☺ 
COLABORAÇÃO collaboration Centro de Filosofia das Ciências da Universidade de Lisboa ☺ 
APOIO FINANCEIRO DA with the financial support of República Portuguesa - Ministério da Cultura 
/ Direcção Geral das Artes ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgments Alessio Masones, Fernando 
Tiza, Júlia Almeida e Miguel Rodrigues, Maria Rotar, Teatrul Excelsior, Maurizio Masones, 
Octávio Marrão, Sòtziu Tenore Nugoresu ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do 
Porto, Fundação Caixa Geral de Depósitos/Culturgest, Teatro Municipal de Bragança, Rota 
Clandestina/Câmara Municipal de Setúbal, Teatro di Sardegna, Arena Ensemble

Cláudia Gaiolas é criadora e intérprete 
formada na ESTC — Escola Superior de 
Teatro e Cinema. É artista associada do 
Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda 
Quando Eu Disser. Foi fundadora do 
Teatro Praga e trabalhou com diversos 
coletivos e artistas ao longo de mais de 
20 anos.

Cláudia Gaiolas is a creator and performer 
with a degree from the Lisbon Theatre 
and Film School. She is associated artist 
at teatro meia volta e depois à esquerda 
quando eu disser. She was one of the co-
founders of Teatro Praga and has worked 
with several collectives and artists for 
more than 20 years.
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ILGP
Leonor, Marquesa de Alorna teve a 

infância marcada pela execução 
pública dos seus avós, os 
marqueses de Távora, acusados 
de um suposto atentado contra 
o rei D. José e consequente 
enclausuramento de toda a família. 
Então com 8 anos, foi enviada 
para o convento de São Félix em 
Chelas, onde permaneceu até 
aos 26 anos. Ali, Leonor manteve 
uma correspondência secreta 
com o pai, que a tentou educar 
à distância. Tornou-se uma 
escritora consagrada e uma mulher 
que nunca se deixou dominar, 
desafiando o poder político e 
a Igreja em busca de justiça e 
liberdade. — Cláudia Gaiolas

The childhood of Leonor, the Marquise 
of Alorna, was marked by the public 
execution of her grandparents, the 
Marquises of Távora, who were 
charged with an alleged attempt on 
the life of the king, D. José, and the 
ensuing confinement of the entire 
family. She was then eight years old, 
and she was sent to the Saint Felix 
monastery, in Chelas, where she 
remained until the age of 26. While 
there, Leonor maintained a secret 
correspondence with her father, who 
tried to distance educate her. She 
became an established writer and 
a woman who never let herself be 
dominated, defying political power 
and the Church in search of justice 
and freedom. — Cláudia Gaiolas

Marco Martins nasceu em Lisboa em 1972. 
É, atualmente, um artista incontornável 
do panorama artístico português, com 
uma extensa obra que atravessa diversas 
áreas, do cinema às artes plásticas, 
passando pelo teatro. Fundou o Arena 
Ensemble, em 2007,  com Beatriz Batarda, 
sendo, desde então, o seu diretor 
artístico. O seu trabalho tem recebido 
grande reconhecimento, refletindo o 
cruzamento de linguagens performativas, 
a colaboração com não-atores, assim 
como vários projetos comunitários de 
forte componente coreográfica.

Marco Martins was born in Lisbon in 1972. 
He is currently an inescapable artist of 
the artistic panorama Portuguese, with 
an extensive work that crosses several 
areas, from cinema to the visual arts, 
through the theatre. He founded the 
Arena Ensemble in 2007 with Beatriz 
Batarda, and has since been its artistic 
director. His work has received great 
recognition, reflecting the intersection 
of performative languages, collaboration 
with non-actors, as well as several 
community projects with a strong 
choreographic component.

duração a definir
duration to be announced 14+

p.7p.7

teatro theatre

ILGP

9€

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

PARALELO (p.50)

Conversa pós-espetáculo 
Post-performance talk 
moderada por moderated by 

António Guerreiro
1/04     CAMPO ALEGRE ILGP

Co-apresentação com Culturgest (Lisboa), 
de 25 a 27 de março.

Co-presentation with Culturgest (Lisbon), 
from March 25th to 27th.
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dom sun
10/04 17:00

Quintas 
de Leitura
Tu, poeta, range 
os dentes e 
indigna-te

literatura literature

TMP ONLINE

Um verso de António José Forte 
inspira o universo poético desta 
sessão.

O Poeta é um insubmisso, um 
insurreto, um resistente.

O ato de escrita é isso mesmo: um 
ato de resistência, a furiosa não-
aceitação do discurso dominante, 
a ebulição dos sentidos, a 
eletricidade magnética da Palavra.

Poesia, a suprema resistência.
Resistir é preciso. Resistência contra 

todas as formas de opressão, de 
massificação, de conservadorismo, 
de degradação quotidiana do verbo.

Resistência que não pode deixar de 
ser sinónimo de liberdade livre, de 
diálogo fecundo com a Vida.

Foram escolhidos, para serem 
lidos nesta sessão, 25 poemas 
de resistência e de afirmação 
da liberdade, gritos veementes 
fermentados na geometria do 
tempo e da memória.

De Natália a Ary, de Sophia a O´Neill, 
passando pelas novíssimas 
vozes comunicantes da poesia 
portuguesa – o caminho insurgente 
da Palavra porque “mesmo na noite 
mais triste / em tempos de servidão 
/ há sempre alguém que resiste / há 
sempre alguém que diz não”.

9€ 1h30 12+ Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

ILGP

BIBLIOTECA MUNICIPAL
ALMEIDA GARRETT Auditório

ILGP

ILGP

Com a participação de With the participation of 

Leituras Reading
Ana Celeste Ferreira
Susana Sá
Isaque Ferreira
Renato Filipe Cardoso

Performance musical Musical performance
Ana Deus

Música Music
Rui Oliveira
Fado Bicha

Imagem Image
Nelson D’Aires

The poetic universe of this session 
draws inspiration from a verse by 
António José Forte. 

The poet is not submissive; he is an 
insurgent, a resistant. 

The act of writing is precisely that: 
an act of resistance, the furious 
non-acceptance of the predominant 
rhetoric, the feverishness of the 
senses, the magnetic electricity of 
the word. 

Poetry, the supreme resistance. 
Resistance is needed. Resistance 

against every form of oppression, 
massification, conservatism, and the 
daily decay of the verb. 

Resistance that mustn’t stop being 
synonymous with free freedom and a 
fruitful dialogue with life. 

25 resistance poems that state 
freedom, firm outcries fermented in 
the geometry of time and memory, 
were chosen to be read in this 
session. 

From Natália to Ary, from Sophia to 
O’Neill, not forgetting the very novel 
communicating voices of Portuguese 
poetry—the insurgent path of the 
word, because “even in the saddest 
night / in times of servitude / 
someone will always put up a fight / 
someone will always refuse”. 
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Christian Rizzo, miramar  © Marc Domage
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DDD – Festival Dias da Dança enters 2022 and its 6th edition 
rejuvenated and redesigned for the times we’re going through. 
After a cancelled edition in 2020, and a 2021 edition that 
combined on-line and on-site presentations, we resume our 
most connective project in full force this year. 

Teatro Municipal do Porto (TMP) steers DDD and undertakes 
it with many partners that make it possible. It will continue 
to be the driving force behind a festival that is a beacon 
for contemporary dance. This year, TMP co-produces nine 
performances, four of which are international ones, and some 
of which will be presented at Rivoli and Campo Alegre, aside 
from a parallel training programme taking place at CAMPUS 
Paulo Cunha e Silva. 

In the following pages, you’ll be able to learn about the 
projects presented at TMP. The entire programme, including 
other activities, taking place and being carried out in Porto, 
Matosinhos and Gaia is available at festivalddd.com. 

Truly balancing Portuguese and international productions, DDD 
shows just how diversified contemporary dance is today and 
in what way it adds to the creation of a meeting place, which 
in this edition is tackled based on three issues that are key to 
understand the contemporary world through dance: 

Collective – What do we build together? 
Plural – What diversity do we propose to find? 
Discourse – How and about what does today’s body speak? 
We’ll have thirteen days of discovery, during which young artists 

will share the stage with the major names in contemporary 
dance. This edition of DDD has been designed for the 
audience, but also for the local artistic community, who will 
come across an intense practical and theoretical training 
programme that is a key tool in the future development of their 
work. 

As usual, Café Rivoli shall be DDD’s meeting point every day 
during the Festival, also hosting a music programme and DJs in 
both weekends. 

The full schedule will be available at festivalddd.com

19:30 CAMPO ALEGRE

À 6ª edição, o DDD – Festival Dias da Dança chega a 
2022 rejuvenescido e repensado para os tempos que 
atravessamos. Após uma edição cancelada, em 2020, e de 
uma edição partilhada entre o online e o presencial, em 2021, 
retomamos em força, este ano, aquele que é o nosso projeto 
mais conectivo.

O Teatro Municipal do Porto (TMP), que pilota o DDD e que o 
desenvolve com muitos parceiros que o tornam possível, 
continua a ser o motor deste festival-farol para a dança 
contemporânea. O TMP coproduz este ano 9 espetáculos, 4 
dos quais internacionais, com alguns deles a ocuparem o seu 
lugar no Rivoli e no Campo Alegre, para além de um programa 
paralelo dedicado à formação, desenvolvido no CAMPUS 
Paulo Cunha e Silva.

Poderão, nas páginas seguintes, descobrir que projetos 
são apresentados no TMP e em festivalddd.com toda a 
programação e demais atividades a apresentar e desenvolver 
no Porto, Matosinhos e Gaia.

Num real equilíbrio entre programação internacional 
e nacional, o DDD mostra o quão diversa é a dança 
contemporânea hoje e de que forma esta contribui para 
a construção de um espaço de encontro, nesta edição 
abordado a partir de três questões essenciais para a 
compreensão do mundo contemporâneo, através da dança:

Coletivo – O que se constrói em conjunto?
Plural – Que diversidade propomos encontrar?
Discurso – Como e de que fala o corpo hoje?
Serão 13 dias de descobertas, nos quais jovens artistas partilham 

os palcos com os grandes nomes da dança contemporânea. 
Um DDD pensado para os públicos, mas também para a 
comunidade artística local que encontrará no Festival um 
intenso programa de formação prática e teórica, ferramenta 
essencial para o desenvolvimento futuro dos seus trabalhos.

Como já vem sendo hábito, o Meeting Point do DDD será uma vez 
mais no Café Rivoli, aberto diariamente e com uma programação 
de música e DJs nos dois fins de semana do festival.

Toda a programação disponível em festivalddd.com
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Matija Ferlin
Sad Sam 
Matthäus

(HR)

12€ 3h00* 16+ * com intervalo with intermission
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Neste solo, Matija Ferlin adota o 
espírito da Paixão Segundo São 
Mateus de Johann Sebastian Bach. 
O título, traduzido do croata, quer 
dizer “Agora, sou Mateus”. Numa 
colaboração com o dramaturgo 
Goran Ferčec, a peça discute 
o tema da morte, sofrimento, 
tentação, sensualidade, relação 
entre o indivíduo e a sociedade, 
traição e perdão, servindo-se 
de narrativas pessoais e de uma 
análise metafísica das mortes 
complicadas e angustiantes na 
família de Ferlin.

O diálogo estimulante que se 
desenrola é de uma beleza singela: 
entre uma pessoa do século XXI 
e um ponto alto da música sacra 
protestante, entre um corpo em 
tensão e um ritual fúnebre canónico, 
entre o indivíduo e a civilização. O 
vocabulário de movimentos exato 
de Ferlin leva o duplo sentido da 
palavra “paixão” ao limite. Entalado 
entre dor e paixão, expõe o público 
e ele próprio ao primado da música.

In this solo, Matija Ferlin embraces the 
spirit of Johann Sebastian Bach’s 
St Matthew Passion. The title, 
translated from Croatian, 
means “Now I am Matthew”. In a 
collaboration with dramaturge Goran 
Ferčec, the piece expands on the 
theme of death, suffering, temptation, 
carnality, the relationship between 
the individual and society, betrayal 
and forgiveness, using personal 
narratives and a metaphysical 
exploration of the complicated and 
harrowing deaths in Ferlin’s family.

The challenging dialogue that unfolds 
is one of simple beauty: between 
a person of the 21st century and a 
highlight of Protestant sacred music; 
between a straining body and a 
canonical funeral ritual; and between 
the individual and civilisation. Ferlin’s 
precise vocabulary of movement 
pushes the double meaning of the 
word ‘passion’ to its limits. Caught 
between pain and passion, he 
exposes the audience and himself to 
the supremacy of the music.

DIREÇÃO, COREOGRAFIA, FIGURINOS, INTERPRETAÇÃO direction, choreography, costumes, 
performance Matija Ferlin ☺ DRAMATURGIA dramaturgy Goran Ferčec ☺ TEXTO text Goran 
Ferčec, Matija Ferlin ☺ MÚSICA music by Johann Sebastian Bach, Matthäus-Passion, BWV 
244 GRAVAÇÃO INTERPRETADA recording performed by Philippe Herreweghe ☺ CENOGRAFIA 
stage design Mauricio Ferlin ☺ DESENHO DE SOM sound design Luka Prinčič ☺ DESENHO DE 
LUZ, DIREÇÃO TÉCNICA light design, technical direction Saša Fistrić ☺ ASSISTENTE DE DIREÇÃO 
direction assistance Rajna Racz ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production management Maja 
Delak ☺ ASSISTENTE DE PRODUÇÃO production assistance Sabrina Železnik ☺ PRODUÇÃO 
EXECUTIVA executive production Silvija Stipanov ☺ MATERIAL VISUAL visual materials Tina 
Ivezić, Christophe Chemin, Ana Buljan ☺ TRADUÇÃO translation Danijela Bilić Rojnić, Ana 
Uglešić, Katja Kosi, Maša Dabić ☺ PRODUÇÃO produced by Emanat, Matija Ferlin ☺ PARCERIA 
partnership Mediteranski plesni centar Svetvinčenat, Bunker / Stara mestna Elektrarna – Elektro 
Ljubljana ☺ APOIO support Zagrebačko kazalište mladih ☺ APOIO FINANCEIRO financial support 
Ministrstvo za kulturo RS, Mestna občina Ljubljana, Grad Pula, Grad Zagreb ☺ COPRODUÇÃO 
co-produced by Wiener Festwochen, CND - Centre national de la danse (Pantin), Istarsko 
narodno kazalište – Gradsko kazalište Pula

Nascido em Pula (Croácia) em 1982, 
Matija Ferlin é encenador, coreógrafo 
e intérprete. Licenciou-se na Escola 
para o Desenvolvimento de Nova Dança, 
em Amesterdão, e posteriormente 
viveu e trabalhou em Berlim e Toronto. 
Após regressar a Pula, centrou-se 
no desenvolvimento de conceitos 
inovadores para atuações em palco, 
colaborando tanto com atores como 
com bailarinos.

Born in Pula (Croatia) in 1982, Matija Ferlin 
is a theatre director, choreographer 
and performer. He graduated from the 
School for New Dance Development 
in Amsterdam and subsequently lived 
and worked in Berlin and Toronto. After 
returning to Pula, he focused on the 
development of novel concepts for stage 
performances, collaborating both with 
actors and dancers.

DDD — Festival Dias da DançaO músico e compositor Orlando 
Barreto, mais conhecido como 
Pantera, nasceu na ilha de Santiago, 
Cabo Verde, em 1967 e deixou-nos 
aos 33 anos. A sua filha Darlene — 
que tinha apenas 6 anos à data de 
falecimento de seu pai — tem levado 
a cabo uma profunda pesquisa sobre 
a vida e obra de Pantera. Foi nesse 
contexto que nos lançou o desafio de 
lhe fazer uma homenagem.  Pantera 
abriu novos caminhos na música do 
seu país. Na sua voz, pulsava Cabo 
Verde e as suas gentes. Explorando 
as formas da tradição, fazia brotar 
uma poesia repleta de amor, 
perspicácia e assertividade. Sobre 
esses traços, encontramos a nossa 
própria visão através das vivências 
que pudemos partilhar com ele, 
como amigo e como artista. Este é, 
assim, um espetáculo construído nas 
andanças da memória. E é, sobretudo, 
uma intensa e dinâmica experiência 
de colaboração. Cada um dos 
intérpretes estabelece uma relação 
pessoal no relembrar da sua própria 
experiência e devolve-nos uma 
riqueza criativa que se converte no 
valor e no sentido desta homenagem. 
Entre o muito que ficou por fazer e o 
muito que ficará por dizer, este é o 
nosso recado para o Pantera. 
— Clara Andermatt e João Lucas

Musician and composer Orlando 
Barreto, more commonly known as 
Pantera [Panther], was born in the 
Island of Santiago, Cape Verde, in 
1967, and he left us at the age of 
33. His daughter Darlene, who was 
only 6 years old when her father 
passed, has been carrying out a 
deep research on his life and work. 
It was within this framework that she 
challenged us to pay him a tribute. 
Pantera opened new paths for his 
country’s music. In his voice, there 
was the heartbeat of Cape Verde 
and its people. Exploring traditional 
ways, he made a poetry full of love, 
insight and assertiveness sprout. 
We are able to find our own vision 
over those features through the 
experiences we shared with him as 
a friend and as an artist. This is thus 
a performance that is built upon the 
wanderings of memory. And above 
all it is an intense and dynamic 
collaboration experience. Each of the 
performers establishes a personal 
relation as one remembers one’s 
own experience and gives us back 
a creative wealth that translates into 
the value and meaning of this tribute. 
Between what remains to be done 
and what will remain to be said, this is 
our message to Pantera. 
— Clara Andermatt & João Lucas

IDEIA DE HOMENAGEM a tribute idea by Darlene Barreto ☺ DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic direction 
Clara Andermatt ☺ COCRIAÇÃO co-created by Clara Andermatt & João Lucas ☺ ASSISTÊNCIA 
À CRIAÇÃO creation assistance Felix Lozano ☺ INTÉRPRETES performed by Mayra Andrade, 
Avelino Chantre (Avê), Bruno Amarante (Djam Neguin), Diogo Picão Oliveira, Domingos Sá 
(Kabum), Jorge Almeida, José Cardoso (Zeca), Nickita Bulú, Sócrates Napoleão ☺ DESENHO 
DE LUZ lighting design Nuno Meira ☺ FIGURINOS costumes José António Tenente ☺ ESPAÇO 
CÉNICO set design Artur Pinheiro ☺ DESENHO DE SOM E OPERAÇÃO sound design Ricardo 
Figueiredo ☺ OPERAÇÃO DE ILUMINAÇÃO lighting operation Manuel Abrantes ☺ VÍDEO E 
MAKING OF video and making of Catarina Alves Costa ☺ PRODUÇÃO produced by Companhia 
Clara Andermatt ☺ APOIO À PRODUÇÃO production support Linha de Fuga, Jasper Walgrave ☺ 
PARCEIRO INSTITUCIONAL institutional partner República Portuguesa - Ministério da Cultura 
☺ PARCEIROS NAS RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS EM PORTUGAL partners in artistic residencies in 
Portugal Musibéria, O Espaço do Tempo ☺ PARCEIROS NA RESIDÊNCIA DE PESQUISA EM CABO 
VERDE partners in artistic residencies Cape Verde Instituto Camões, Cooperação Portuguesa em 
Cabo Verde, Centro Cultural Português na Praia, Câmara Municipal de Santa Catarina ☺ APOIO À 
TRANSCRIÇÃO DO ARQUIVO AUDIOVISUAL support for the transcription of the audiovisual archive 
Universidade de Aveiro ☺ APOIOS E AGRADECIMENTO support and acknowledgements Darlene 
Barreto, João Branco, Bob Mascarenhas, Raiz di Polon, Estúdio Gota D’Arte, Teatro do Bairro ☺ 
COPRODUÇÃO coproduced by Teatro Municipal do Porto / DDD – Festival Dias da Dança, Centro 
Cultural de Belém, Cine-Teatro Louletano, Cine-Teatro Avenida, Teatro José Lúcio da Silva

ter tue
19/04 RIVOLI Grande Auditório19:30

Clara Andermatt 
& João Lucas
Pantera

9€ 6+
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dança dance

(BR)

Clara Andermatt licenciou-se pelo London 
Studio Centre e pela Royal Academy of 
Dance, em Londres. Integrou a Companhia 
de Dança de Lisboa, dirigida por Rui Horta, 
e a Companhia Metros, em Barcelona, com 
direção de Ramón Oller. Em 1991, cria a sua 
própria companhia, tendo produzido, até 
hoje, cerca de 60 obras, apresentadas em 
Portugal e no estrangeiro. Tem uma relação 
com Cabo Verde cúmplice e persistente 
que se mantém viva até aos dias de hoje.

João Lucas é pianista, compositor e 
pesquisador. Colaborou com alguns dos 
mais importantes criadores do teatro e 
da dança contemporânea em Portugal, 
tendo participado, como compositor, 
em mais de 60 peças, muitas delas 
premiadas nacional e internacionalmente. 
É, atualmente, doutorando na mesma 
universidade. Colabora, desde 1993, com 
Clara Andermatt.

Clara Andermatt graduated from the 
London Studio Centre and the Royal 
Academy of Dance, in London. She joined 
the Lisbon Dance Company, directed 
by Rui Horta, and Companhia Metros, in 
Barcelona, directed by Ramón Oller. In 
1991, created her own company, having 
produced roughly 60 pieces, which have 
been presented in Portugal and abroad. 
A complicit and enduring relation that is 
still alive.

João Lucas is a pianist, composer and 
researcher. He worked with some of the 
most important contemporary theatre 
and dance creators in Portugal, having 
participated in over 60 pieces as a 
composer, many of which awarded both 
at home and abroadHe has been working 
with Clara Andermatt since 1993.

19:30

1h20



Como podemos manter-nos em 
movimento quando a situação 
sociopolítica de um país 
parece paralisar tudo; quando a 
perseguição e o ódio parecem 
desunir, sufocar a liberdade e a 
solidariedade, a igualdade e a 
democracia? Gradualmente, há 
uma nova resistência que emerge 
no cenário artístico brasileiro 
depois da tomada de posse de 
Bolsonaro. Bruno Beltrão não ficou 
surpreendido com a viragem radical 
à Direita do Brasil e de outros locais. 
A sua obra anterior, Inoah, parecia 
já mediar conflitos indissolúveis 
e violentas contradições sociais 
de maneira quase suplicante; 
como uma batalha urbana entre o 
encontro e o confronto.

Beltrão revolucionou o hip hop, 
conciliando estilos e posturas da 
dança urbana com os princípios 
da dança contemporânea. As suas 
intensas coreografias com o 
Grupo de Rua caracterizam-se 
pela veemência física e pela 
compreensão analítica da 
música e do espaço.

How can we stay in motion when a 
country’s socio-political situation 
seems to put everything on hold, 
when persecution and hatred seem 
to divide, to suffocate freedom and 
solidarity, equality and democracy? 
A new resistance is gradually 
emerging within the Brazilian artistic 
scene after Bolsonaro took office. 
Bruno Beltrão was not surprised by 
the radical turn to the Right in Brazil 
and elsewhere. His previous work, 
Inoah, already seemed to mediate 
unbreakable conflicts and violent 
social contradictions in a nearly 
supplicant fashion, like an urban battle 
between encounter and confrontation.

Beltrão revolutionised hip hop, 
balancing urban dance styles and 
attitudes and the foundations of 
contemporary dance. His intense 
choreographies with Grupo de Rua 
stand out for their physical strength 
and analytical understanding of 
music and space.

DIREÇÃO ARTÍSTICA artistic direction Bruno Beltrão ☺ INTERPRETAÇÃO performed by Grupo de 
Rua ☺ PRODUÇÃO produced by Grupo de Rua ☺ COLABORAÇÃO in collaboration with Something 
Great ☺ ENCOMENDA commissioned by Künstlerhaus Mousonturm within the framework of the 
German Alliance of International Production Houses ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro 
Municipal do Porto / DDD – Festival Dias da Dança, Culturgest, Künstlerhaus Mousonturm, 
Festival d’Automne à Paris, Kampnagel, Sadler Wells, KunstenfestivaldesArts, SPRING Festival, 
Wiener Festwochen, Onassis STEGI, Le Maillon, Arsenal Metz, Romaeuropa, Charleroi Danse

Proveniente do mundo da street dance, 
mas também formado em dança 
contemporânea e filosofia, Bruno Beltrão 
é um coreógrafo brasileiro que utiliza 
estilos de dança urbana no contexto 
do teatro conceptual e tem combinado 
várias influências, incluindo o hip hop, 
para formar paisagens coreográficas 
abstratas. Em 1996, aos 16 anos de idade, 
criou o Grupo de Rua de Niterói com o seu 
amigo Rodrigo Bernardi. Em 2000, Beltrão 
inscreveu-se na faculdade de dança do 
Centro Universitário da Cidade, no Rio de 
Janeiro. Em 2001, From Popping to Pop foi 
a estreia oficial de Beltrão no panorama 
da dança contemporânea no Rio de 
Janeiro. No final desse ano, Bernardi 
deixou a companhia e Beltrão assumiu 
a direção do Grupo de Rua. Desde 
então, coreografou vários espetáculos e 
apresentou-os internacionalmente.

Coming from the world of street dance, but 
also trained in contemporary dance and 
philosophy, Bruno Beltrão is a Brazilian 
choreographer who uses urban dance 
styles in the context of conceptual 
theatre and has combined various 
influences, including hip hop, to form 
abstract choreographic landscapes. In 
1996, at the age of 16, he created the 
Grupo de Rua de Niterói with his friend 
Rodrigo Bernardi. In 2000, Beltrão 
enrolled in the dance faculty of the 
Centro Universitário da Cidade in Rio de 
Janeiro. In 2001, From Popping to Pop 
became Beltrão’s official debut on the 
contemporary dance scene in Rio de 
Janeiro. At the end of that year, Bernardi 
left the company and Beltrão took over 
running Grupo de Rua. Since then he 
has choreographed several shows and 
presented them internationally.

sáb sat
23/04 CAMPO ALEGRE Auditório

dom sun
24/04 CAMPO ALEGRE Auditório

Bruno Beltrão /
Grupo de Rua
Nova Criação New creation

15:00

DDD — Festival Dias da Dança
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dança dance

COREOGRAFIA, CENOGRAFIA, DESENHO DE FIGURINOS choreography, stage design, costume 
design Christian Rizzo ☺ DANÇA dance Youness Aboulakoul, Nefeli Asteriou, Lauren Bolze, Lee 
Davern, Fanny Didelot, Nathan Freyermuth, Pep Guarrigues, Harris Gkekas, Raoul Riva, Vania 
Vaneau, Anna Vanneau ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Caty Olive ☺ MÚSICA ORIGINAL 
original music Gérome Nox ☺ ASSISTENTE ARTÍSTICO artistic assistant Sophie Laly ☺ DIREÇÃO 
TÉCNICA technical direction Thierry Cabrera ☺ PRODUÇÃO E DIGRESSÃO production and touring 
Anne Fontanesi, Anne Bautz ☺ PRODUÇÃO produced by ICI — centre chorégraphique national 
Montpellier - Occitanie / Christian Rizzo ☺ APOIO with the support of Dance Reflections - Van Cleef 
& Arpels ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgements Ménagerie de Verre – Paris ☺ COPRODUÇÃO 
co-produced by Teatro Municipal do Porto / DDD – Festival Dias da Dança, Bonlieu Scène 
nationale Annecy, Opéra de Lille, CENTQUATRE-PARIS, La Place de la Danse - CDCN Toulouse/
Occitanie,Théâtre de Nîmes, Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées / GIE FONDOC,Charleroi 
danse centre chorégraphique Wallonie Bruxelles, Le Bateau Feu - Scène Nationale Dunkerque

Christian Rizzo nasceu em 1965, em 
Cannes, França. Deu os primeiros passos 
como artista em Toulouse, onde formou 
uma banda rock, antes de começar a 
estudar artes visuais em Nice. Em 1996, 
criou a L’Association Fragile, estrutura a 
partir da qual apresentou performances e 
espetáculos de dança ao mesmo tempo 
que dava a conhecer os novos projetos 
comissariados na área da moda e artes 
visuais. De 2007 a 2012, foi o artista em 
residência na Ópera de Lille. Desde 2015, 
é o diretor do ICI – Centre chorégraphique 
national Montpellier – Occitanie.

Christian Rizzo was born in 1965, in 
Cannes, France. He took his first steps 
as an artist in Toulouse, where he 
formed a rock band, before starting 
studying visual arts in Nice. In 1996, he 
created L’Association Fragile, which he 
used to present dance performances, 
while making the new commissioned 
projects in the field of fashion and visual 
arts known. From 2007 to 2012, he was 
artist in residence at Lille’s Opera. He 
has been the director of the National 
Choreographic Centre of Montpellier-
Occitany since 2015.

miramar assemelha-se ao nome de 
uma promessa, a que se adivinha da 
janela de um hotel antiquado, a que 
assombra o Monge à Beira-Mar, de 
Caspar David Friedrich, e tem raízes 
em canções de saudade.

Em auxílio de uma cenografia em que 
a luz é difratada e reverberada numa 
coreografia mecânica, um primeiro 
intérprete vem delimitar o espaço, 
prendendo o corpo num ponto de 
observação. Seguem-se-lhe dez 
bailarinos ou personagens em busca 
de um horizonte. Inscrevem-se no 
olhar dele e constituem o fluxo que 
simultaneamente o liga e distancia 
do poder do fora de campo. Mas 
entre o lugar fixo daquele que 
observa e a linha infinita onde se 
recorta o horizonte, que vemos 
nós? Uma saudade, um vazio ou 
uma esperança apontada ao longe, 
“além”, “alhures”?

Como um conjunto de apelos 
através do movimento onde ficção 
e abstração se entrelaçam. No 
seguimento de Une Maison e En 
son lieu, a coreografia associa o 
invisível aos contornos da matéria. 
Figuras a meio caminho entre 
passado e futuro, perspetivas 
singulares em direção a um desejo 
possivelmente comum.

miramar is like the name of a promise, 
one that you can sense from the 
window of a quaintly dilapidated 
hotel. It’s a promise that haunts 
Caspar David Friedrich’s The Monk 
by the Sea and is rooted in saudade 
songs. As light arcs and reflects 
about the stage in a machine-like 
ballet, a first dancer emerges 
to inscribe the space, his body 
held fast to a vantage point. Ten 
dancers, characters in search of 
new horizons, join him. Drawn to 
his gaze, they form the flow that 
connects and separates him from 
the power beyond our sight. Yet, 
between the dancer’s watchful eye 
from his fixed vantage point and the 
endless line of the horizon, what 
can we see? Longing, emptiness or 
hope from afar, from “over there” or 
“elsewhere”? It resembles a series 
of calls from a movement driven by 
the bond of fiction and abstraction.

Following on from Une Maison and 
En son lieu, the choreography 
combines the invisible with physical 
shapes and forms. The figures 
are halfway between the past and 
the future, each with separate 
perspectives shifting, perhaps, to a 
common yearning.
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12€ duração a definir
duration to be announced

classificação etária a atribuir pela CCE
age rating to be assigned by CCE

DDD — Festival Dias da Dança

dom sun
24/04 RIVOLI Grande Auditório19:30

seg mon
25/04 RIVOLI Grande Auditório

Christian Rizzo 
miramar

(FR)

17:00

p.15

Programação organizada no âmbito da Temporada Portugal-França 2022
Programme organized under the Portugal-France 2022 Season

dança dance

12€ 1h05 12+
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19:30

Espetáculo com Audiodescrição
Performance with Audio Description

Este espetáculo será transmitido na RTP2, 
no sábado, dia 30 de abril, às 22:00, 
no âmbito de Abril Danças Mil. 

This performance will be broadcasted on RTP2, 
on saturday, April 30th, at 10:00pm, 
within the scope of Abril Danças Mil.



Em CASCADE, Meg Stuart e sete 
bailarinos procuram formas 
de resistir à flecha do tempo. 
Encontrando-se em estruturas de 
complexidade rítmica, impulsionam 
os seus corpos e imaginação 
para um novo espaço temporal, 
perspetivando uma nova Terra e 
reequilibrando desfechos inevitáveis.

Num jogo de recusa e cuidado, a 
disrupção torna-se numa força 
propulsora: sucedem-se as correrias 
e as quedas; os corpos perdem o 
rumo; repetem-se, interrompem-se e 
transformam-se princípios. Pairando 
na orla da incerteza, os bailarinos 
perguntam-se de que tipo de sonho 
têm de desistir para continuar a 
sonhar, que tipo de corpo têm 
de adquirir para seguir em frente. 
CASCADE é uma rendição ao que não 
sabemos acerca do outro. Uma queda 
livre no desmoronamento do tempo.

In CASCADE, Meg Stuart and seven 
dancers look for ways to resist the 
arrow of time. Meeting in structures 
of rhythmic complexity, they propel 
their bodies and imaginations into 
a new temporal space, envisioning 
a new Earth and rebalancing 
inevitable outcomes.

In a game of refusal and care, 
disruption becomes a driving force: 
rushes and falls succeed one 
another, bodies lose their bearings, 
principles are repeated, interrupted 
and transformed. Hovering at the 
edge of uncertainty, the dancers 
wonder what kind of dream they 
need to give up in order to keep 
dreaming, what kind of body they 
need to acquire to keep going. 
CASCADE is a surrender to what we 
don’t know about the other. A free 
fall to the crumbling of time.

COREOGRAFIA choreography Meg Stuart ☺ CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO created with and 
performed by Pieter Ampe, Jayson Batut, Mor Demer, Davis Freeman, Márcio Kerber Canabarro, 
Renan Martins de Oliveira, Isabela Fernandes Santana ☺ CENOGRAFIA E DESENHO DE LUZ 
set design and light design Philippe Quesne ☺ DRAMATURGIA dramaturgy Igor Dobricic ☺ 
COMPOSIÇÃO MUSICAL music composition Brendan Dougherty ☺ MÚSICA AO VIVO live 
music Philipp Danzeisen, Rubén Orio/Spelca Mastnak ☺ FIGURINOS costume design Aino 
Laberenz ☺ TEXTO text Tim Etchells / Damaged Goods ☺ ASSISTENTE DE CENOGRAFIA 
assistant scenography Elodie Dauguet ☺ ASSISTENTE DE FIGURINO assistant costumes Patty 
Eggerickx ☺ ASSISTENTE DE CRIAÇÃO assistant creation Ana Rocha ☺ PRODUÇÃO produced 
by Damaged Goods, Nanterre-Amandiers, PACT Zollverein, Ruhrtriennale – Festival der Künste 
2020 ☺ APOIO supported by Fondation d’entreprise Hermès no âmbito do programa within the 
framework of the programNew Settings ☺ COPRODUÇÃO co-produced by December Dance 
(Concertgebouw and Cultuurcentrum Brugge), Festival d’Automne à Paris, HAU Hebbel am Ufer, 
Berlin; théâtre Garonne - scène européenne, Arts Centre Vooruit, Perpodium

Meg Stuart é uma coreógrafa, encenadora 
e bailarina que vive e trabalha em Berlim 
e Bruxelas. Com a sua companhia, 
Damaged Goods, fundada em 1994, 
criou mais de trinta produções, de 
solos e duetos como Blessed (2007) a 
coreografias em grande escala como 
Violet (2011), trabalhos em vídeo, 
criações pensadas especificamente para 
determinados locais como Projecting 
[Space[ (2017-2019) e projetos de 
improvisação como City Lights (2016). 
A obra de Stuart cruza livremente os 
géneros da dança, teatro e artes visuais, 
impulsionado por um diálogo permanente 
com artistas de várias disciplinas.

Meg Stuart is a choreographer, director 
and dancer who lives and works in 
Berlin and Brussels. With her company, 
Damaged Goods, founded in 1994, she 
has created over thirty productions, 
ranging from solos and duets such 
as Blessed (2007) to large-scale 
choreographies such as Violet (2011), 
video works, site-specific creations 
like Projecting [Space[ (2017-2019), 
and improvisation projects such as City 
Lights (2016). Stuart’s work moves freely 
between the genres of dance, theatre and 
visual arts, driven by an ongoing dialogue 
with artists from different disciplines.

qui thu
28/04 RIVOLI Grande Auditório

sex fri
29/04 RIVOLI Grande Auditório

Meg Stuart / 
Damaged Goods
CASCADE

22:00

(DE/BE/US)

19:30

12€ 12€ 6h00* 12+
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dança dance

DDD — Festival Dias da Dança

ANFITRIÃS hosts Nala Revlon, Piny 007 ☺ DJ Seven Garçon ☺ MC Father Typhon Prodigy ☺ 
JÚRI judges Legendary Vini Revlon, Mother Ambrosia, Gorgeous Gucci, Maji Miyake Mugler, 
European Prince Yanou Ninja, Christopher Saint Laurent

SER humano que tem a curiosidade, o sonho 
e a experimentação como formas maiores 
de aprendizagem, Piny é performer, 
coreógrafa, pesquisadora, professora 
e facilitadora de práticas mistas e 
misturadas. Lisboeta de origem angolana, 
fundou em 2006 a crew ButterflieSoulFlow 
e, em 2012, o coletivo Orchidaceae, com o 
qual apresenta as suas criações e leciona 
em festivais internacionais. 

A Human BEING for whom curiosity, dream 
and experimentation are major learning 
forms, Piny is performer, choreographer, 
researcher, teacher, feminist and 
facilitator of mixed practices. Born in 
Lisbon of Angolan heritage, she founded 
in 2006 the crew ButterflieSoulFlow 
and in 2012 the collective Orchidaceae, 
presenting their creations and teaching at 
festivals across the world.

Damos-lhe as boas-vindas ao 
THE DEITIES BALL. Aqui celebramos 
culturas, deuses e deusas, céu e 
terra como um único poder de vida. 
À Natureza, sendo mãe e pai, os 
humanos rogam sabedoria divina e 
ajuda para que se possa fluir nesta 
e noutras vidas. O início dos tempos 
e o fim de um dia conecta-nos 
a todos como UM. Ao longo dos 
séculos e através de diferentes 
civilizações, abordamos a vida de 
maneiras diferentes, veneramos 
Deidades como entidades divinas 
de poder infinito, celebramos 
a magia e tudo o que ainda não 
conseguimos entender.

 Hoje, celebramos as Deidades e a 
nós, o divino que habita em nós, 
encontrando inspiração, poder, 
amor, beleza e celebração nas 
Deidades que nós e os nossos 
antepassados admiramos.

Welcome to THE DEITIES BALL. Here, 
we celebrate cultures, gods and 
goddesses, heaven and earth and 
one single power of life. To Nature, 
being mother and father, Humans 
ask for divine wisdom and help to 
flow in this and in other lives. The 
beginning of times and the end 
of one day connects all as ONE. 
Throughout the centuries and in 
diverse civilizations, we approach 
life in different ways, we worship 
deities as divine entities of infinite 
power, we celebrate magic and we 
can not yet understand.

 Today, we celebrate them and us, 
the divine in each one of us, finding 
inspiration, power, love, beauty and 
celebration in the Deities that we 
and our ancestors looked up to.

DDD — Festival Dias da Dança

sáb sat
30/04 RIVOLI Palco do Grande Auditório17:00

THE DEITIES BALL
Nala Revlon & Piny 007

*Vogue Ball duracional / durational

p.17p.17
dança dance
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Não se iludam! Isto não é um espetáculo, 
mas é, sem dúvida um espetáculo!

O DDD acolhe The Deities Ball, reforçando a 
presença do Porto no roteiro internacional 
da fervilhante cultura do voguing.

Neste Ball, que acontece entre as 17H00 
e as 23H00, pode-se competir numa das 
categorias ou simplesmente assistir!

Após a entrega dos troféus, a festa continua 
noite dentro no Café Rivoli.

Don’t be fooled! This is not a performance, but 
it’s definitely spectacular!

The DDD hosts The Deities Ball, which reinforce 
Porto’s presence in the international itinerary 
of the thriving culture of voguing.

In this Ball, which unfolds between 5PM and 
11PM, you can either compete in one of the 
categories or simply watch it!

After the trophies, the party continues all night 
long at Café Rivoli.

Categorias Categories

MF Body
FF Body
FF Sex Siren
MF Sex Siren
FF Face
MF Face
NB Face
Runway European | American OTA
Best Dressed Spectator
Designer’s Delight
FF Realness
MF Realness

OTA Baby Vogue
BQ Vogue Fem
FF Performance
Twister
Hands Performance vs

Arms Control with a prop
Old way
New way
Team Performance
Bizarre
Lip Sync

Nala Revlon faz parte da Iconic House of 
Revlon e da Kiki House of Wang, onde tem 
construído o seu percurso na ballroom 
europeia através de major balls e kikis. 
Caminhou nas suas categorias (Women’s 
Performance e Female Figure) por 
Paris, Londres, Berlim e Rio de Janeiro, 
com grand prizes internacionais. Tem 
organizado eventos associados à ballroom 
em Portugal, onde tenciona impulsionar 
uma comunidade ballroom nacional.

Nala Revlon is part of the Iconic House of 
Revlon and the Kiki House of Wang, where 
she has built her path in the European 
ballroom through major balls and kikis. 
She walked in her categories (Women’s 
Performance and Female Figure) in 
Paris, London, Berlin and Rio de Janeiro, 
with international grand prizes. She has 
been organizing events associated with 
ballroom in Portugal, where she intends to 
boost a Portuguese ballroom community.

12+1h50
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Quintas de Leitura
É preciso soltar 
o ritmo das marés

Nuno Lucas
Eu Cá, Tu Lá

FITEI – Festival Internacional 
de Expressão Ibérica

Teatro Nacional 21  
Orlando 

Teatro do Frio 
NU#03

Marina Otero 
FUCK ME 

João Telmo / 
Nova Companhia 
Blasted 

Teresa Arcanjo / Grua Crua
FÁBULAMÃE

Retratos III 
Joana von Mayer Trindade &  
Hugo Calhim Cristóvão / 
NuIsIs ZoBoP 
Portrait of a Dancer as Velvet 

Joana Castro 
RITE OF DECAY 

Palcos Instáveis 
Paulo Mota 
Clube de Improvisação
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dom sun
8/05

CAMPO ALEGRE Auditório

Quintas 
de Leitura
É preciso 
soltar o ritmo 
das marés

Um verso de Natércia Freire dá título 
a esta viagem poética no feminino. 
Nesta noite, com janelas abertas às 
estrelas, convocamos a voz febril e 
contundente de 23 poetas que nos 
proporcionaram instantes certeiros 
e relampejantes na sua passagem 
por este ciclo poético. 

De Adília Lopes a Filipa Leal, de Maria 
Teresa Horta a Golgona Anghel, 
verso a verso, gesto a gesto, o 
caminho incendiário de afirmação 
da Palavra no feminino. Palavras 
escritas a fogo, dizemos. 

Uma noite que contará com a 
cumplicidade e o brilho de 
muitas mulheres que, à boleia da 
imaginação e do desconhecido, 
se unem na procura incessante 
dos valores que lhes são mais 
sagrados: o Sonho, a Liberdade e o 
Conhecimento feito Poesia. 

A verse by Natércia Freire gives this 
female poetic journey its title. On 
this evening, with the windows 
opened to the stars, we summon 
the feverish and striking voice of 23 
poets who provided us with accurate 
and dazzling moments when they 
passed through this poetic series. 

From Adília Lopes to Filipa Leal, from 
Maria Teresa Horta to Golgona 
Anghel, verse by verse, gesture by 
gesture, the incendiary path of the 
assertion of the female word. Words 
written in flames, say we. 

An evening that will count on the 
complicity and brilliance of many 
women who, catching a ride from 
imagination and the unknown, come 
together in the ceaseless search 
for the values most sacred to them: 
dream, freedom and knowledge 
turned into poetry. 

17:00 24h TMP ONLINE

9€ 12+ Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

literatura literature

1h30

Com a participação de With the participation of 

Leituras Reading
Cirila Bossuet 
Joana Mesquita 
Paula Cortes

Performance musical Musical performance 
Teia Campos 
 
Música Music 
Bia Maria 
Rainhas do AutoEngano (Madalena Palmeirim, Natalia Green & Zoe Dorey) 
 
Circo contemporâneo Contemporary circus 
Margarida Monteny 

Imagem Image 
Wiola Stankiewicz 
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CAMPO ALEGRE Café-Teatro

CAMPO ALEGRE Café-Teatro

Nuno Lucas
Eu Cá, Tu Lá

DE by Nuno Lucas ☺ INTERPRETAÇÃO performance Joana Brandão, Paulo Quedas ☺ APOIO 
DRAMATÚRGICO dramaturgical support  Joris Lacoste, Isabel Meira ☺ DESENHO DE LUZ lighting 
design Hugo Coelho ☺ DESENHO DE SOM sound design Aurélien Vieira Lino ☺ APOIO DE 
FIGURINOS costumes support Benedetta Maxia ☺ FOTOGRAFIA photography Pauliana Valente 
Pimentel ☺ PRODUÇÃO production O Rumo Do Fumo ☺ APOIO support Câmara Municipal De 
Lisboa, Divisão de Ação Cultural, Direção Municipal de Cultura, EGEAC ☺ RESIDÊNCIA residency 
Festival Verão Azul ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, Lu.Ca - Teatro 
Luís de Camões, Centro Cultural Vila Flor 

O Rumo do Fumo é uma estrutura financiada por República Portuguesa - Cultura | Direcção-Geral 
das Artes e Câmara Municipal de Lisboa ☺ O Rumo do Fumo has the support of the Portuguese 
Republic – Culture | Directorate-General for the Arts and of the Lisbon Municipal Council 

Eu Cá, Tu Lá é uma peça de iniciação 
à escuta. Uma escuta do outro. 
Partindo de gravações sonoras 
de palavras tiradas de diversos 
contextos, como por exemplo de 
discursos motivacionais, anúncio 
de um prémio de lotaria, tutorias de 
YouTube ou de entrevistas feitas 
a crianças em diferentes pontos 
de Portugal, esta peça explora a 
beleza e o poder da oralidade. Não 
só nos modos de falar de cada um, 
mas também na forma como se 
dizem as coisas. E é precisamente 
nessa fronteira que existe entre 
o espaço íntimo do (eu, cá) e no 
contacto com o outro (tu, lá) que 
esta peça nasce. Por detrás de uma 
“palavra” há sempre alguém, que 
usa esse mecanismo linguístico, 
como um gesto de aproximação. — 
Nuno Lucas 

Eu Cá, Tu Lá is a listening initiation 
piece. One that listens to the other. 
Starting from sound recordings of 
words taken from different contexts, 
such as motivational speeches, 
announcement of a lottery prize, 
YouTube tutorials or interviews 
of children in different parts of 
Portugal, this piece explores the 
beauty and power of orality. Not 
only in the ways of speaking, but 
also in the way things are said. And 
it is precisely on this border that 
exists between the intimate space 
of (me, here) and in contact with 
the other (you, there) that this piece 
is born. Behind a “word” there is 
always someone who uses this 
linguistic mechanism as a gesture of 
approximation. — Nuno Lucas 

Nuno Lucas vive entre Paris, Lisboa e 
Seoul. Trabalha como coreógrafo, 
performer e professor. É licenciado em 
economia pela Universidade Nova de 
Lisboa. Estudou música no Conservatório 
de Lisboa. É formado em pastelaria pela 
École Nationale Supérieure de Pâtisserie 
- Alain Ducasse. Colaborou com vários 
artistas, nomeadamente Miguel Pereira, 
Joris Lacoste, Philippe Quesne, Rita 
Nunes, Ivana Müller, João Fiadeiro.  

Nuno Lucas lives between Paris, Lisbon 
and Seoul. He works as a choreographer, 
performer and teacher. He holds a 
degree in economics from Universidade 
Nova de Lisboa. He studied music at the 
conservatory. He graduated in pastry 
from the École Nationale Supérieure de 
Pâtisserie - Alain Ducasse. He collaborated 
with several artists including Miguel 
Pereira, Joris Lacoste, Philippe Quesne, 
Rita Nunes, Ivana Müller, João Fiadeiro.

teatro theatre

2.50€* / 7€** 50min 9+

* crianças e grupos escolares
children and school groups
** adultos adults

p.21

©
 P

au
lia

na
 V

al
e

nt
e 

P
im

e
nt

e
l

escolas schools



Festival Internacional 
de Teatro de 
Expressão Ibérica

FITEI no at TMP

O FITEI de 2022 situa-se, a nível temático, entre o luto, a disforia e 
o prazer, na imaginação dos futuros necessários e dos possíveis. 
Através das perspetivas de género, dos processos de cura e 
reparação e do puro hedonismo, enquanto os temas políticos da 
saúde mental e da sustentabilidade mantêm a sua premência, 
a 45ª edição do FITEI apresenta um conjunto de espetáculos 
de teatro, dança, performance e música, residências artísticas, 
masterclasses, workshops, lançamentos de livros e exposições, 
que prometem interpelar os portuenses, com a grande cena 
contemporânea nacional e da ibero-américa. 

Neste medo que temos de recuperar a nossa vida, ou no desejo 
ávido de o fazer, encontram-se as propostas deste ano, no Teatro 
Municipal do Porto: o espetáculo aplaudido internacionalmente 
FUCK ME, da argentina Marina Otero, espetáculo que expõe 
a reconstrução de um corpo de uma performer depois de 
um traumatismo; Orlando, de Cláudia Lucas Chéu, encenado 
por Albano Jerónimo para o TN21, obra que reflete sobre as 
questões de género; NU#03, do Teatro do Frio; Blasted, de 
Sarah Kane, encenado por João Telmo para a Nova Companhia 
e FÁBULAMÃE, com texto de Pedro Galiza e encenação e 
interpretação de Teresa Arcanjo e do Indigo Quintet. Uma 
programação variada, a que é apresentada no TMP, com três 
estreias e quatro coproduções (duas do TMP e duas do FITEI), 
um espetáculo internacional de referência, duas companhias da 
cidade do Porto, uma emergente e outra consagrada. 

A 45ª edição do FITEI acontecerá num ano em que os teatros 
poderão voltar a estar cheios e assim a arte e a cultura reganham, 
na cidade do Porto, a importância vital que têm para nós todos, 
contribuindo para os futuros possíveis e imaginados. 

The 2022 edition of FITEI revolves around grief, dysphoria and 
pleasure, imagining the necessary and possible futures. Through 
gender perspectives, healing and repair processes, and pure 
hedonism, while mental health and sustainability remain pressing 
political issues, the 45th edition of FITEI presents a series of theatre 
and dance pieces, performances and music performances, 
artistic residencies, master classes, workshops, book launches 
and exhibitions with the promise of bringing to Porto the great 
contemporary scene from Portugal and Iberian America. 

This year’s performances, including the ones presented at Teatro 
Municipal do Porto, either side with the fear of getting our lives 
back or with the eager desire to do so: internationally acclaimed 
Fuck Me, by Argentinian Marina Otero, is a performance that puts 
on display the reconstruction of a performer’s body after a trauma; 
Orlando, by Cláudia Lucas Chéu and staged by Albano Jerónimo for 
TN21, is a piece that looks upon gender issues; NU#03, by Teatro 
do Frio; Blasted, by Sarah Kane, is staged by João Telmo for Nova 
Companhia; and FÁBULAMÃE, with text by Pedro Galiza, is staged 
and performed by Teresa Arcanjo and the Indigo Quintet. A varied 
programme being presented at TMP, including three premieres and 
four co-productions, a seminal international performance, and two 
companies from Porto, an upcoming one and an established one. 

The 45th edition of FITEI will take place in a year when theatres will 
be able to once again fill with people, and thus art and culture will 
regain in the city of Porto their paramount importance for all of us, 
making their contribution to the possible and imagined futures. 

Gonçalo Amorim 
Diretor Artístico Artistic director
FITEI – Festival Internacional de Expressão Ibérica  

Toda a programação brevemente disponível em 
The full programme will soon be available at fitei.com 
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Teatro 
Nacional 21
Orlando

TEXTO text Cláudia Lucas Chéu (ela her) a partir de from Orlando de by Virginia Woolf ☺ 
DIREÇÃO direction Albano Jerónimo (ele him) ☺ DRAMATURGIA dramaturgy André Tecedeiro 
(ele him), Albano Jerónimo (ele him), A. Baião-Pinto (ele him), Cláudia Lucas Chéu (ela her) ☺ 
COM with André Tecedeiro (ele him), Aurora Pinho (ela her), Cláudia Lucas Chéu (ela her), Diego 
Bragà (ele him/ela her/neutro neutral), Eduardo Madeira (ele him), Luís Puto (ele him), Madalena 
Massano (ela her), Maria Ladeira (ela her), Pedro Lacerda (ele him), Rita Loureiro (ela her), Solange 
Freitas (ela her) ☺ PARTICIPAÇÃO ESPECIAL special participation Francisca Jerónimo (ela her) 
☺ MOVIMENTO movement Carlota Lagido (ela her) ☺ ASSISTÊNCIA AO MOVIMENTO movement 
assistance Joana Castro (ela her) ☺ ESPAÇO CÉNICO set design Tiago Pinhal Costa (ele him) ☺ 
CONSTRUÇÃO CENOGRAFIA set design construction Tudo Faço ☺ FIGURINOS costumes Carlota 
Lagido (ela her) ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Rui Monteiro (ele him), Teresa Antunes (ela 
her) Outcube - Stage & Lighting Design ☺ COMPOSIÇÃO MUSICAL musical composition Rui Lima 
(ele him) & Sérgio Martins (ele him) ☺ DIREÇÃO SONORA E DESENHO DE SOM sound direction 
and sound design Bernardo Bento (ele him) ☺ ASSESSORIA ARTÍSTICA artistic advice Nuno M 
Cardoso (ele him) ☺ ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO staging assistance Luís Puto (ele him), Afonso 
Abreu (ele him) ☺ SUSPENSÃO suspension Laboratório ☺ ASSISTÊNCIA DE FIGURINOS costumes 
assistance Sandra Guerreiro (ela her) ☺ DIREÇÃO DE CENA stage management Marta Pedroso 
(ela her), Inês Matos (ela her) ☺ COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA DE IMPRENSA communication 
and press relations Sara Cavaco (ela her) ☺ DESIGN VÍDEO video design Oskar & Gaspar ☺ 
CARACTERIZAÇÃO characterization Sérgio Alxeredo (ele him), Ana Steiner (ela her) ☺ VÍDEO 
DOCUMENTAL documentary video Oskar & Gaspar ☺ FOTOGRAFIA DE CENA scene photography 
Susana Chicó (ela her) ☺ FOTOGRAFIA DE CARTAZ poster photography Rui Palma (ele him) 
☺ TRADUÇÕES translation Ana Magalhães (ela her) ☺ PROGRAMA PARALELO COMUNIDADE 
community parallel program Sara Cavaco (ela her) ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production direction 
Francisco Leone (ele him) ☺ ASSISTÊNCIA À DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production direction 
assistance Bruno Rosa (ele him) ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production Luís Puto (ele 
him) ☺ PRODUÇÃO production Teatro Nacional 21 ☺ PARCEIRO INSTITUCIONAL institutional 
partner Fundo de Fomento da Cultura ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, 
CCVF - Guimarães, Casa de Artes de Vila Nova de Famalicão, Teatro Nacional D. Maria II, Teatro 
do Noroeste/Centro Dramático de Viana, Centro de Artes de Águeda 

Projeto financiado pela project financed by República Portuguesa - Cultura / DGArtes 

Vivemos tempos bizarros. Numa 
época que devia ser dada à 
tolerância e aceitação, passamos 
por um período de violência tantas 
vezes centrado na discriminação. 
Contudo, o pensamento que se 
opõe ao poder tem mostrado 
resiliência e força de combate. O 
texto de Cláudia Lucas Chéu parte 
de Orlando de Virginia Woolf, 
e constrói uma narrativa que 
misturará a ficção de Woolf com 
uma tentativa de refletirmos sobre 
as questões de género e sobre 
as ondas de violência que estas 
originam. Refletir sobre o facto de 
o género não ser uma essência 
nem uma construção social, mas 
uma produção do poder e realizar 
uma crítica das categorias de 
identidade e, especificamente, da 
identidade enquanto fundamento 
da ação política. 

We are living in a strange time. When 
we should embrace tolerance and 
acceptance, we are going through a 
period of violence so often focused 
on discrimination. Nevertheless, 
the thinking that opposes power 
has shown resilience and fighting 
strength. The text by Cláudia 
Lucas Chéu is based on Orlando, 
by Virginia Woolf, and builds a 
narrative that combines Woolf’s 
fiction and an attempt to reflect 
upon gender issues and upon the 
waves of violence they cause. To 
reflect upon the fact that gender 
is neither an essence nor a social 
construct, but a product of power, 
and to criticise identity categories 
and specifically identity as a 
cornerstone of political action. 

Albano Jerónimo frequentou o curso de 
teatro em Formação de Actores da ESTC 
- Escola Superior de Teatro e Cinema, 
em Lisboa. É cofundador da companhia 
teatronacional21. Em teatro trabalhou 
com Luís Fonseca, Ricardo Gageiro, 
Fernanda Lapa, Cristina Carvalhal, 
Diogo Infante, João Mota, Isabel Medina, 
John Retallack, Tiago Guedes, Nuno 
Carinhas, Ricardo Pais, Nuno M. Cardoso, 
Rui Mendes, Beatriz Batarda, Cláudia 
Lucas Chéu, Nuno Cardoso, Mickael de 
Oliveira, John Romão, Jorge Andrade, 
Carlos Pimenta, Carla Maciel, entre 
outros. Estreou-se como encenador com 
Um Libreto para Ficarem em Casa Seus 
Anormais e, em seguida, com Veneno de 
Cláudia Lucas Chéu, em digressão por 
vários teatros do país. 

Albano Jerónimo attended the theatre 
course – actors training at the Lisbon 
Theatre and Film School, and co-founded 
the theatre company Teatro Nacional 
21. Among others, he worked with Luís 
Fonseca, Ricardo Gageiro, Fernanda 
Lapa, Cristina Carvalhal, Diogo Infante, 
João Mota, Isabel Medina, John Retallack, 
Tiago Guedes, Nuno Carinhas, Ricardo 
Pais, Nuno M. Cardoso, Rui Mendes, 
Beatriz Batarda, Cláudia Lucas Chéu, 
Nuno Cardoso, Mickael de Oliveira, John 
Romão, Jorge Andrade, Carlos Pimenta 
and Carla Maciel. His directorial debut 
was Um libreto para ficarem em casa seus 
anormais [A Libretto for You to Stay Home, 
Morons], which was followed by Veneno 
[Poison], by Cláudia Lucas Chéu, that 
toured several theatres around the country. 

19:00

9€ 14+2h15
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ter tue
19:0017/05 RIVOLI Grande Auditório 

Marina Otero
FUCK ME

DIREÇÃO E DRAMATURGIA dramaturgy and direction Marina Otero ☺ INTÉRPRETES performers 
Augusto Chiappe, Cristian Vega, Fred Raposo, Juan Francisco Lopez Bubica, Miguel Valdivieso, 
Marina Otero ☺ ESPAÇO E DESENHO DE LUZ space & lighting design Adrián Grimozzi ☺ ESPAÇO, 
LUZ E DIREÇÃO TÉCNICA space, lighting, technical direction David Seldes, Facundo David ☺ 

DESIGN DE FIGURINOS costume design Uriel Cistaro ☺ DESENHO DE SOM E MÚSICA ORIGINAL 
sound design and original music Julián Rodríguez Rona ☺ ACONSELHAMENTO DRAMATÚRGICO 
dramaturgy advice Martín Flores Cárdenas ☺ ASSISTENTE DE DIREÇÃO assistant director 
Lucrecia Pierpaoli ☺ ASSISTENTE DE COREOGRAFIA choreographic assistant Lucía Giannoni 
☺ ASSISTENTE DE DESENHO DE ESPAÇO E LUZ assistant in design of spaces and lighting 
Carolina Garcia Ugrin ☺ ARTISTA VISUAL visual artist Lucio Bazzalo ☺ MONTAGEM TÉCNICA 
AUDIOVISUAL audiovisual technical montage Florencia Labat ☺ STYLING DE FIGURINO costume 
styling Chu Riperto ☺ FOTOGRAFIA photography Matías Kedak ☺ FIGURINO costume Adriana 
Baldani ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production Mariano de Mendonça, Marina D’ Lucca 
☺ PRODUÇÃO producer Mariano de Mendonça ☺ PRODUÇÃO DELEGADA NA EUROPA delegated 
production in europe Otto Productions – Timbre 4 

“Sempre me imaginei no meio do 
palco, como heroína, a vingar-me 
de tudo. Mas o meu corpo não 
aguentava tanta luta. Hoje, cedo o 
meu espaço aos intérpretes. Vou 
ver como emprestam o corpo deles 
à minha causa narcisista.” 

Neste projeto, Marina Otero procura 
criar uma peça teatral interminável 
sobre a sua vida. 

FUCK ME é a terceira parte de  
uma trilogia, depois de Andrea  
e Recordar 30 años para vivir  
65 minutos. 

Esta nova peça analisa a passagem 
do tempo e as marcas deixadas 
no corpo. FUCK ME vai além das 
fronteiras entre documentário e 
ficção, dança e performance, acaso 
e representação.

“I have always imagined myself in the 
middle of the stage, as a heroine, 
taking revenge on everything. But 
my body couldn’t take so much 
fighting. Today I leave my space to 
the performers. I’m going to see 
how they lend their body to my 
narcissistic cause.” 

In this project, Marina Otero attempts 
to create an endless theatrical piece 
about her life. 

FUCK ME is the third part of a trilogy 
after ANDREA and REMEMBER 30 
YEARS TO LIVE 65 MINUTES. 

This new piece explores the passing 
of time and the marks left on the 
body. FUCK ME goes over the edges 
between documentary and fiction, 
dance and performance, accident 
and representation. 

Nascida em Buenos Aires, em 1984, Marina 
Otero tem-se destacado enquanto 
intérprete, escritora, encenadora, 
pesquisadora e professora. 

Criou o projeto Recordar para vivir, baseado 
na construção de uma peça teatral 
interminável sobre a sua vida. Alguns 
dos seus trabalhos, como Recordar 30 
años para vivir 65 minutos e 200 Golpes 
de jamón serrano, foram apresentados 
em Singapura, Suíça, Sarajevo, Espanha, 
Itália, França, Peru, Chile e Argentina. 

Born in Buenos Aires in 1984, Marina Otero 
has outstanding in her activities as a 
performer, writer, director, researcher 
and teacher. 

Creates the project Remember to live, 
based on the construction of an endless 
theatrical piece about her life. Some of 
his shows such as REMEMBER 30 YEARS 
TO LIVE 65 MINUTES and 200 Golpes de 
jamón serrano have been presented at 
Singapore, Switzerland, Sarajevo, Spain, 
Italy, France, Peru, Chile and Argentina.

12€ 60min 18+
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Espetáculo falado em espanhol com legendagem em português 
Performance spoken in spanish with portuguese subtitles 
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CAMPO ALEGRE Auditório

CAMPO ALEGRE Auditório

Teatro do Frio
NU#03

16:00 22:00

9€ 60min 12+

FITEI   Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica

teatro theatre

NU#03 busca o encontro com o 
outro, ouvinte e lugar, partindo de 
um lugar de atenção, cuidado e 
cura, fazendo do perímetro cénico e 
dramatúrgico útero e baldio. Poderá 
a curiosidade, sobre seres, temas 
e lugares fantasma, reestabelecer 
vínculos com o desconhecido, com 
o inominável, com o aparentemente 
vazio e regenerar processos de 
comunicação? — Teatro do Frio

NU#03 seeks to find the other, be 
it listener or location, starting 
from a place of attention, care 
and cure, and turning the scenic 
and dramaturgical perimeter 
into a uterus and a vacant land. 
Will curiosity about beings, 
topics and phantom places be 
able to re-establish ties with the 
unknown, the unmentionable, the 
seemingly empty, and regenerate 
communication processes? —  
Teatro do Frio

DIREÇÃO ARTÍSTICA E SONOPLASTIA artistic direction and sound design Rodrigo Malvar ☺ 

DRAMATURGIA E INTERPRETAÇÃO dramaturgy and performed by Catarina Lacerda ☺ APOIO À 
DRAMATURGIA dramaturgy support Lígia Soares ☺ CENOGRAFIA set design Fernando Almeida ☺ 

DESENHO DE LUZ lighting design Mariana Figueroa ☺ CONSTRUÇÃO E MONTAGEM construction 
and assembly Quico ☺ DESIGN DE OBJETOS GRÁFICOS graphic objects design Sérgio Couto 
☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production direction Paula Silva ☺ COMUNICAÇÃO communication 
Patrícia Barbosa 

Concebendo a criação artística como uma 
forma peculiar de diálogo interpessoal, 
transgeracional e simultaneamente 
político e utópico, o Teatro do Frio 
promove o cruzamento entre diferentes 
criadores, investigadores e práticas 
artísticas e epistemológicas em todos 
os seus projetos de criação. Nutre e 
expande essas práticas às áreas da 
formação artísticas, investigação e 
edição.   

Understanding artistic creation as a 
particular form of interpersonal, cross-
generational and simultaneously political 
and utopian dialogue, Teatro do Frio 
promotes the crossing between different 
creators, researchers and artistic and 
epistemological practices in every 
creative project. It cherishes and expands 
such practices to artistic training, 
research and publishing. 

FITEI   Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica
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19:00

19/05

20/05

RIVOLI Pequeno Auditório

RIVOLI Pequeno Auditório

RIVOLI Pequeno Auditório

João Telmo & 
Nova Companhia
BLASTED

19:00

9€ 1h30 16+

FITEI   Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica

teatro theatre

Um quarto de hotel sofisticado. 
Uma situação beligerante no exterior, 

infeta e corrói, determinantemente, 
os delineamentos lacrados 
e herméticos dentro do 
compartimento. 

Ian, um homem de 40 anos, jornalista, 
alcoólico, enfermo, racista, 
misógino e homofóbico, e Cate, uma 
rapariga burguesa de 20 e poucos 
anos, gaga e inocente, perpetuam 
uma relação agonizante e 
moribunda de violência psicológica, 
sexual e física. 

Pelo meio dos diálogos labirínticos, 
malignos e tóxicos entre Ian e Cate, 
um soldado irrompe, subitamente, 
pelo quarto. Cate consegue 
fugir, mas o soldado apodera-se 
psicológica e sexualmente de Ian, 
descrevendo-lhe as atrocidades 
que concretizou e testemunhou 
desde que a guerra eclodiu até ao 
momento em que uma bomba é 
propelida e deixa o quarto de hotel 
em ruínas. E Ian. E Cate. E o soldado. 
Em ruínas. — João Telmo

A sophisticated hotel room. 
A belligerent situation outside 

decisively infects and erodes the 
sealed and hermetic plots inside  
the room. 

Ian, a forty-year-old man, journalist, 
alcoholic, infirm, racist, misogynist 
and homophobic, and Cate, a 
bourgeois girl in her early twenties, 
stutter and innocent, perpetuate an 
agonizing and dying relationship of 
psychological, sexual and physical 
violence. 

In the middle of Ian and Cate’s 
labyrinthine, malicious and toxic 
dialogues, a soldier suddenly 
bursts forth in the room. Cate 
manages to escape, but the soldier 
psychologically and sexually takes 
control of Ian, describing him 
the atrocities he committed and 
witnessed since the war broke out 
until a bomb is thrown, leaving the 
hotel room in ruins. And Ian. And 
Cate. And the soldier. In ruins. —  
João Telmo 

DIREÇÃO direction João Telmo ☺ TEXTO text Sarah Kane ☺ COM with Bernardo Lobo Faria, 
Graciano Dias E Margarida Bakker ☺ CENOGRAFIA set design António MV ☺ DESENHO DE LUZ 
lighting design José Álvaro Correia ☺ MÚSICA ORIGINAL E SONOPLASTIA original music and 
sound design Carlos Morgado ☺ FIGURINOS costumes João Telmo ☺ CONFEÇÃO DE FIGURINOS 
costumes making Aldina Jesus Atelier ☺ REALIZAÇÃO E EDIÇÃO VÍDEO VIDEO production and 
editing Ruben Valle ☺ MAQUILHAGEM E CABELOS hair and make-up Cátia Bolota ☺ DESIGN DE 
COMUNICAÇÃO communication design Henrique Governo ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive 
production Ana Pinto ☺ PRODUÇÃO production Nova Companhia ☺ COPRODUÇÃO co-production 
Teatro Municipal do Porto, Teatro Da Trindade – Inatel ☺ PARCEIROS partners Besta de Estilo, IFICT  

Teresa Arcanjo é atriz e encenadora. 
Iniciou a sua formação em 2004 na 
ESMAE – Escola Superior de Música e 
Artes do Espetáculo e, em 2008, a sua 
carreira profissional, com uma encenação 
de Manuel Tur. Desde então, trabalhou 
sob a direção de Cristina Carvalhal, 
Lautaro Vilo, Mathew Lenton, Simão do 
Vale Africano, Nuno Carinhas, Nuno M 
Cardoso, Ricardo Alves, Sara Barros 
Leitão, Pedro Galiza, entre outros. Além 
do trabalho regular no teatro é formadora, 
dobradora e locutora.  

 Grua Crua, é uma plataforma de 
intervenção, experimentação, criação, 
investigação, debate e produção artística, 
criada em 2009. Pretende também 
ser um descomplexado e interventivo 
agente cultural na cidade do Porto, 
acolhendo, programando, ocupando 
espaços, debatendo políticas e soluções 
e explorando sinergias através de 
um diálogo vivo e permanente com o 
crescente número de plataformas que 
partilham estas mesmas inquietações. 

Com início em maio de 2013, a Nova 
Companhia foi criada com o objetivo de 
produzir, divulgar e apoiar os projetos 
artísticos dos encenadores João 
Telmo e Martim Pedroso, assim como 
de outros artistas e criativos que se 
pretendam associar e cujo trabalho 
seja desenvolvido a partir das artes 
performativas, da performance, da dança, 
da música e das artes plásticas e visuais. 

Desde a sua fundação, a Nova Companhia 
tem cumprido os objetivos a que se 
propõe, como a criação de objetos 
teatrais assinados por João Telmo 
e Martim Pedroso, que assumem a 
co-direção artística da estrutura, e da 
mesma maneira um corpo de trabalho 
prolífico de outros projetos artísticos 
como a fotografia, a performance  
e o vídeo.

Nova Companhia was created in May of 
2013 with the purpose of producing, 
promoting and supporting the artistic 
projects of theatre directors João Telmo 
and Martim Pedroso, as well as those 
of other artists and creators wishing 
to join and working in the fields of the 
performing arts, performance, dance, 
music, and the visual arts. 

Since its establishment, Nova Companhia 
has been meeting the goals it set for 
itself, such as creating the plays signed 
by João Telmo and Martim Pedroso, 
who act as its artistic directors, and in 
the same way a prolific body of work by 
other photography, performance and 
video projects. 

sex fri
20/05
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CAMPO ALEGRE Auditório

Teresa Arcanjo / 
Grua Crua
FÁBULAMÃE

21:30

9€ 1h10
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ENCENAÇÃO E INTERPRETAÇÃO staging and performance Teresa Arcanjo ☺ TEXTO E 
ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO text and staging assistance Pedro Galiza ☺ DESENHO DE 
LUZ lighting design Nuno Meira ☺ ASSISTÊNCIA E OPERAÇÃO DE LUZ lighting design and 
assistance Célia Correia ☺ COMPOSIÇÃO E INTERPRETAÇÃO MUSICAL musical composition and 
interpretation Indigo Quintet (Jorge Castro, Pedro Gonçalves de Oliveira, Pedro Teixeira, Ricardo 
Januário, Tiago Machado) ☺ OPERAÇÃO DE MICROFONE microphone operation Sofia Fernandes 
☺ FIGURINOS costumes Anita Gonçalves ☺ DESIGN, FOTOGRAFIA E VÍDEO design, photograph 
and video Nuno Leites ☺ COMUNICAÇÃO E PRODUÇÃO EXECUTIVA communication and executive 
production Inês Simões Pereira ☺ APOIO support CAMPUS Paulo Cunha e Silva ☺ PRODUÇÃO 
production Grua Crua ☺ PARCEIRO INSTITUCIONAL institutional partner República Portuguesa - 
Ministério da Cultura ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgments Cassandra, CRL ☺ COPRODUÇÃO 
co-production Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão e FITEI - Festival Internacional de Teatro 
de Expressão Ibérica 

Presa, uma mãe reconstitui o 
caminho até aqui, até este 
sítio onde alternativa não tem 
a interpretar-se a si própria, 
dividindo-se em muitas, infinitas, 
para que melhor se possa 
compreender na sua magoada 
totalidade. Afiadamente consciente 
da história, tanto da biográfica, que 
a faz reflectir-se nas palavras de 
um pai que moldaram e moldam 
uma mundividência impiedosa, 
como também da História, onde 
eventos distantes, como o Cerco a 
Viena de 1683, se revelam talvez a 
raiz da dor presente.  

“Filha dos dois lados”, esta 
mãe medita tanto com frieza 
teutónica como com lirismo turco, 
espectadora de si mesma, tão 
equidistante da angústia quanto 
do absurdo cómico, a ouvir contar 
a sua fábula como quem ouve 
música: no presente poético. Até 
que a música se cale e não sobre 
mais do que ela. Em silêncio. — 
Teresa Arcanjo 

*texto escrito sob a antiga ortografia 

Trapped, a mother retraces the steps 
that led her here, to this place she 
has no alternative but to play herself, 
splitting up into many, infinite, to 
better understand herself in her hurt 
whole. Acutely aware of both her 
personal history, which brings her 
to reflect herself in the words of her 
father that shaped and still shape a 
ruthless worldview, and of History, 
where in distant events such as the 
siege of Vienna in 1683 may lie the 
roots of the present pain. 

"Daughter of both sides”, this mother 
meditates with Teutonic coldness, 
but also with Turkish lyricism, a 
spectator of herself, equally distant 
from anguish and amusing absurd, 
listening to her tale being told as if 
it were music: in the poetic present. 
Until the music comes to a halt  
and there’s nothing left but her.  
In silence. — Teresa Arcanjo  

Teresa Arcanjo is an actress and theatre 
director. She started her training at 
ESMAE – Higher School of Music 
and Performing Arts in 2004, and her 
professional career in 2008 directed by 
Manuel Tur. She has since worked under 
Cristina Carvalhal, Lautaro Vilo, Mathew 
Lenton, Simão do Vale Africano, Nuno 
Carinhas, Nuno M. Cardoso, Ricardo 
Alves, Sara Barros Leitão and Pedro 
Galiza, among others. Aside from working 
in theatre on a regular basis, she is a 
trainer, dubbing artist and broadcaster. 

Grua Crua is an artistic intervention, 
experimentation, creation, research, 
discussion and production platform 
established in 2009. It also aims at being 
a complex-free, intervening cultural agent 
in the city of Porto, hosting, programming, 
occupying places, discussing policies 
and solutions, and exploring synergies 
through a live and ongoing dialogue with 
the growing number of platforms sharing 
these same concerns. 

©
 N

un
o

 L
e

ite
s

©
 D

R

ILGP

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

ILGP



RETRATOS III 
Joana von Mayer 
Trindade & 
Hugo Calhim 
Cristóvão / 
NuIsIs ZoBoP 
+
Joana Castro

27/05, 28/05 & 1/06/22

12€ BILHETE CONJUNTO JOINT TICKET
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TR
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O
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retrato [obra de arte em que 
se reproduz a imagem de uma 
pessoa; imagem; figura]

Para esta última edição dos RETRATOS nesta temporada, 
apresentamos duas peças, duas Joanas em danças sobre 
a morte, sobre a dissolução, sobre o fim e sobre os vários 
corpos que cabem num só. 

A dança da morte e a dança da própria dança. 
O que pode um Retrato? 

For this last edition of RETRATOS this season, we present two 
pieces, two Joanas in dances about death, about dissolution, 
about the end and about the various bodies that fit in one. 

The dance of death and the dance of the dance itself. What can 
a Portrait? 

27 sex fri RIVOLI

maio may

28 sáb sat RIVOLI

Joana Castro

Joana Castro

21:30 Palco do Grande Auditório

Joana von Mayer Trindade 
& Hugo Calhim Cristóvão

Joana von Mayer Trindade 
& Hugo Calhim Cristóvão

Palco do Grande Auditório

Palco do Grande Auditório

19:00

17:00

19:30 Palco do Grande Auditório
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PARALELO (p.51)

Aquecimento Paralelo com with 
Mariana Amorim
28/05     17:00     RIVOLI

junho june

1 qua wed

Joana Castro

Joana von Mayer Trindade 
& Hugo Calhim Cristóvão

17:00

17:00

TMP ONLINE



sex fri
19:0027/05

sáb sat
17:0028/05

RIVOLI Palco do Auditório

7€

Existe a doença e existe o esconder a 
doença. A primeira é um Real a lidar, 
um modo de existir do humano. A 
segunda procria subterraneamente 
o monstruoso. É uma escolha ética. 
Il faut être absolument moderne. 
Não espanta assim que o Real 
do Bailarino como Retrato seja a 
insanidade. Uma cobardia insana 
que persegue a pacificação no 
morto retratar de formas mortas. 
Ou no morto retratar de que não 
deseja ser uma forma morta, 
demonstrando o oposto do desejo. 
Voici le temps des assassins. 
Conseguiremos a lida de reverter e 
inverter, de retratar a destruição do 
Retrato? De eliminar as nobrezas e 
burguesias desaparecidas, vestidas 
de púrpuras e veludos, que o Retrato 
nasce para servir? Pode o Retrato 
queimado, retalhado, seduzido por 
si como Narciso, experienciar em um 
momento a sua própria dissolução? 
Afogar-se nas águas? Se o que não 
é Retrato conseguir destruir um 
ínfimo do Retrato pode acontecer 
que as raízes do retrato soçobrem 
um ínfimo. Assim, o paradoxo que 
perseguimos nesta criação – O que 
é um Bailarino/a que tem de dançar 
tudo o que não se dança a si mesmo 
enquanto se dança a si mesmo.  

J’ai tendu des cordes de clocher à 
clocher ; des guirlandes de fenêtre 
à fenêtre ; des chaînes d’or d’étoile 
à étoile, et je danse. 

— Joana von Mayer Trindade &  
Hugo Calhim Cristóvão 

 
(Citações: Jean Arthur Rimbaud) 

Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où s’ouvraient tous les 
cœurs, où tous les vins coulaient. (J.A. Rimbaud)

There’s the disease and there’s 
hiding the disease. The first one is 
something Real with which one has 
to deal, a form of human existence. 
The second one subterraneanly 
breeds that which is monstrous. It 
is an ethical choice. One must be 
absolutely modern. It is thus no 
wonder that the Real of the Dancer 
as a Portrait is insanity. An insane 
cowardice pursuing pacification in the 
dead portraying of dead shapes. Or 
in the dead portraying of that which 
does not wish to be a dead shape, 
showing the opposite of desire. This 
is the time of the Assassins. Will we 
be able to revert and invert, to portray 
the destruction of the Portrait? To 
eliminate the vanished nobilities 
and bourgeoisies dressed in purple 
and velvet that the Portrait is born 
to serve? Can the burned, shredded 
Portrait, seduced by itself as 
Narcissus, at some point experience 
its own dissolution? Drown in the 
waters? If that which is not the Portrait 
succeeds in destroying a negligible 
part of the Portrait, the roots of the 
Portrait may collapse a tiny bit. And 
thus the paradox we seek in this 
creation: what is a Dancer who has to 
dance all that does not dance itself 
while dancing him/herself. 

I’ve hung ropes from belfry to belfry, 
garlands from window to window, 
golden chains from star to star,  
and I am dancing. 

— Joana von Mayer Trindade &  
Hugo Calhim Cristóvão

(Quotes: Jean Arthur Rimbaud) 

Joana von Mayer Trindade é coreógrafa, 
bailarina e professora. É mestre em 
Solo, Dance, Authorship pela SODA 
- Universidade das Artes de Berlin. 
É licenciada em Psicologia pela 
Universidade do Porto e concluiu o curso 
de Intérpretes de Dança Contemporânea 
do Fórum Dança e, ainda, o curso Essais 
do CNDC d’Angers.  

Hugo Calhim Cristóvão é encenador, 
coreógrafo e investigador. É doutorado 
em filosofia pela Faculdade de 
Letras da Universidade do Porto com 
Actor-Network Theory: Methodology 
and Ontology. An Eventual Irreduction of 
Philosophy To Be e mestre em filosofia 
contemporânea com The Dionysian, 
Zos vel Thanatos, and the Zoetic Art – 
Sorcery of Austin Osman Spare.

São cofundadores do grupo de pesquisa 
NuIsIs ZoBoP (2004).

Joana von Mayer Trindade is a choreographer, 
dancer and teacher. She has a master’s 
degree in solo/dance/authorship from the 
Berlin University of the Arts, and a degree 
in psychology from the University of Porto. 
She completed the contemporary dance 
performer course at Forum Dança and the 
Essais course at the National Contemporary 
Dance Centre in Angers. 

Hugo Calhim Cristóvão is a director, 
choreographer and researcher. He has a 
doctorate in philosophy from the Faculty 
of Letters of the University of Porto wit the 
thesis Actor-Network Theory: Methodology 
and Ontology. An Eventual Irreduction of 
Philosophy to Be, and a master’s degree in 
contemporary philosophy with the thesis 
The Dionysian, Zos vel Thanatos, and the 
Zoetic Art – Sorcery of Austin Osman Spare. 

Together they co-founded the research 
group NuIsIs ZoBoP (2004).

dança dance

qua wed
1/06 17:00 24h TMP ONLINE

Joana Castro
RITE OF DECAY

7€ 45–60min 16+

RITE OF DECAY é uma dança sobre a 
morte, ou várias mortes. A gestão 
de um corpo que se desmultiplica 
noutros, já extintos ou por vir. 
Em decadência, que se expõe, 
que falha, onde o tudo e o nada, 
a persistência e a renúncia, a 
presença e a ausência, se defrontam 
na tentativa de reconciliação com 
o fim. O fim do mundo como uma 
metáfora para a nossa própria 
degradação. — Joana Castro

RITE OF DECAY is a dance about 
death or several deaths. Managing 
a body that unfolds into others, 
already extinct or yet to come. 
Decaying, on display, failing, where 
everything and nothing, persistence 
and surrender, presence and 
absence fight each other in an 
attempt to reconcile with the end. 
The end of the world as a metaphor 
for our own decay. — Joana Castro

Joana Castro (1988, Porto) desenvolve 
o seu trabalho entre a dança, 
a performance e o som, tendo 
apresentado algumas das suas obras 
em Portugal, França, Bélgica, Alemanha 
e Brasil. Enquanto criadora destaca as 
peças Perto... tanto quanto possível 
(2014), SU8MARINO (2017/18), RITE OF 
DECAY (2019/20), and STILL we MOVE 
(2021) em colaboração com Maurícia 
| Neves e Darktraces: on ghosts and 
spectral dances (2021/22).

The work of Joana Castro (1988, Porto) 
crosses dance, performance and sound, 
and she has presented some of her works 
in Portugal, France, Belgium and Germany. 

As a creator, she highlights the pieces 
Perto... tanto quanto possível [Close… 
as Much as Possible] (2014), Su8marino 
[Su8marine] (2017/18), Rite of Decay 
(2019/20), and STILL we MOVE (2021), 
in collaboration with Maurícia | Neves, 
and Darktraces: Glimpse of a Spectrum 
(2021/22). 

dança dance
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RIVOLI Palco do Auditório

60min

Joana von Mayer 
Trindade & 
Hugo Calhim 
Cristóvão / 
NuIsIs ZoBoP
Portrait of a 
Dancer as Velvet
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qua wed
1/06 17:00 24h TMP ONLINE

DIREÇÃO, COREOGRAFIA, DRAMATURGIA E FORMAÇÃO direction, choreography, dramaturgy 
and training Joana von Mayer Trindade & Hugo Calhim Cristovão ☺ INTERPRETAÇÃO performed 
by Sara Gil Agostinho ☺ MÚSICA music Paulo Costa & Nuisis Zobop ☺ DESENHO DE LUZ light 
design Pedro Nabais ☺ FIGURINOS costumes UN T ☺ COLABORAÇÃO CENOGRÁFICA set design 
collaboration Jérémy Pajeanc ☺ FOTOGRAFIA photography João Octávio Peixoto ☺ PRODUÇÃO 
E DIFUSÃO production and diffusion Nuisis Zobop ☺ RESIDÊNCIAS residencies Teatro Municipal 
do Porto, CAMPUS Paulo Cunha e Silva, Centro de Criação de Candoso, Fábrica Asa, CRL – Central 
Elétrica, Academia de Dança de Matosinhos, Teatro Académico Gil Vicente, Escola de Dança DNA 
– Dance N'Arts School ☺ AGRADECIMENTOS acknowledgements Cristina Aguiar, Cláudia Galhós, 
Jean Arthur Rimbaud ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, TAGV Coimbra 

CONCEÇÃO, CRIAÇÃO COREOGRÁFICA, INTERPRETAÇÃO E ESPAÇO CÉNICO design, 
choreographic creation, performance and scenic space Joana Castro ☺ VOZ E PAISAGEM SONORA 
voice and soundscape Diana Combo, Joana Castro ☺ FIGURINO E MAQUILHAGEM costumes and 
makeup Silvana Ivaldi ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Mariana Figueroa ☺ OPERAÇÃO DE 
SOM sound operation Rafael Maia ☺ ACONSELHAMENTO ARTÍSTICO artistic advice Maurícia | 
Neves ☺ REGISTO E EDIÇÃO DE VÍDEO video recording and editing Eva Ângelo ☺ RESIDÊNCIA DE 
COPRODUÇÃO co-production residency O Espaço do Tempo ☺ APOIO À CRIAÇÃO E RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS support for creation and artistic residencies Nome Próprio, DeVIR CAPa, Companhia 
Instável, Rua das Gaivotas 6, A22, Centro de Criação Candoso | CCVF, Teatro de Ferro, Centro 
Cultural do Cartaxo/Materiais Diversos, O Rumo do Fumo, CTB - Companhia de Teatro de Braga ☺ 
COPRODUÇÃO co-production Festival GUIdance / Centro Cultural Vila Flor, Cultura em Expansão / 
Câmara Municipal do Porto 6+



DIREÇÃO by Paulo Mota ☺ APOIO DRAMATÚRGICO dramaturgical support António Júlio ☺ DESENHO 
DE LUZ lighting design Cárin Geada ☺ INTERPRETAÇÃO performed by Ana Rita Xavier, Ángela Diaz 
Quintela, Bruno Senune, Constanza Givone, Luísa Guerra, Victor Hugo Pontes, Zé Ribeiro

“Se o Butoh é a experiência da 
gravidade, se o Butoh é perder 
tudo, a cada segundo, se o Butoh é 
dar tudo o que tenho, se o Butoh é 
morrer entre cada respiração, se o 
Butoh é abrir mão da compreensão 
para que caia de cabeça nos 
abismos do desconhecido, se 
cada momento dessa queda é uma 
eternidade, então sim, tenho de 
admitir que o meu processo de 
improvisação é muito próximo do 
Butoh. Gostava de não levar isto 
tão a sério. Ainda assim, a pesada 
seriedade disto deixa-me tão feliz, 
feliz por estar vivo.” — Lê Quan Ninh 

“If butoh means experiencing gravity, 
if butoh means losing something 
every second, if butoh means losing 
everything what we seemingly 
possess, if butoh means dying 
from one breath to another, if butoh 
means relying on something that is 
just sinking into unfathomed depths, 
if butoh means experiencing every 
moment of this fall as eternity, 
then yes, I admit that my way of 
improvising is very close to butoh. 
I am sorry to say so, but for me 
improvisation is no fun. Nevertheless, 
this serious matter makes me happy, 
happy to be living.” — Lê Quan Ninh

Paulo Mota nasceu em 1991 em Santa Cruz 
do Bispo, Matosinhos. Em 2010 terminou 
o curso de Interpretação da Academia 
Contemporânea do Espectáculo e, desde 
então, foi dirigido por Joana Providência, 
António Júlio, Madalena Victorino, André 
Braga e Cláudia Figueiredo (Circolando), 
Victor Hugo Pontes, Ana Luena, Rogério 
de Carvalho, Gonçalo Amorim, João 
Garcia Miguel, entre outros - destaca os 
espetáculos com música ao vivo com 
Dead Combo, Carlos Bica, João Paulo 
Esteves da Silva, Peixe, André Pires, 
Joana Gama e Pedro Augusto. Enquanto 
intérprete apresentou espectáculos em 
Portugal, Espanha, Macau, Brasil, Bolívia, 
Panamá e Argentina. Em Fevereiro de 
2021 fundou a Devagar, tendo já assinado, 
através dessa estrutura, a criação de 
um filme ("Um jogo bastante perigoso"), 
de uma performance ("Pólis") e de um 
espectáculo de teatro ("Buffalo Bill"). 
Atualmente, é professor de Interpretação 
na Academia Contemporânea do 
Espectáculo, no Porto.

Paulo Mota was born in 1991 in Santa Cruz 
do Bispo, Matosinhos. He completed 
the acting course at ACE – School of 
Arts in 2010 and has since worked with 
choreographers Joana Providência, 
António Júlio, Madalena Victorino, 
André Braga and Cláudia Figueiredo 
(Circolando), Victor Hugo Pontes, Ana 
Luena, Rogério de Carvalho, Gonçalo 
Amorim and João Garcia Miguel, among 
others. He also performed in live music 
presentations with Dead Combo, Carlos 
Bica, João Paulo Esteves da Silva, Peixe, 
André Pires, Joana Gama and Pedro 
Augusto. He performed in Portugal, 
Spain, Macao, Brazil, Bolivia, Panama 
and Argentina. He founded Devagar in 
February of 2021, in the scope of which 
he has already signed a film (Um jogo 
bastante perigoso [A Rather Dangerous 
Game]), a performance (Polis) and a 
theatre play (Buffalo Bill). He currently 
teaches acting at ACE, in Porto.

sáb sat
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Palcos Instáveis 

Paulo Mota
Clube de 
Improvisação 

qua wed
15/06 17:00 24h TMP ONLINE

7€ 1h15 16+ Instável — Centro Coreográfico

dança dance

Marina Otero, FUCK ME  © Mehdi Benkler

Desde a sua criação em 2012 que o ciclo 
Palcos Instáveis incentiva o trabalho de 
criadores emergentes da cidade do Porto e 
do Norte do país. Com a assinatura da 
Instável — Centro Coreográfico e a 
coprodução do Teatro Municipal do Porto, 
os Palcos Instáveis facilitam residências 
artísticas de criação, a produção, a 
comunicação e apresentação de novas 
obras, possibilitando o cruzamento de 
experiências artísticas e oferecendo 
à cidade o contacto com linguagens 
coreográficas emergentes.

Since the Palcos Instáveis series started in 
2012, it has encouraged the work of upcoming 
creators from Porto and the Northern region 
of the country. Curated by Instável — 
Choreographic Centre and co-produced by 
Teatro Municipal do Porto, Palcos Instáveis 
facilitates artistic residencies to create, 
produce, announce and present new works, 
thus enabling the intersection of artistic 
experiences and providing the city with the 
opportunity to get in touch with upcoming 
choreographic languages.
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Marcelo Evelin / 
Demolition Incorporada
Uirapuru

Inês Fonseca Santos & 
André Letria / 
Pato Lógico
Atividário Dança 

Jonathan Uliel Saldanha
Lago Libidinal

Instável - Centro Coreográfico 
Palcos Instáveis
Carminda Soares & 
Margarida Montenÿ
Simulacro
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Marcelo Evelin / 
Demolition 
Incorporada
Uirapuru

Uirapuru é uma peça inspirada nas 
entidades que habitam as florestas 
do Brasil e no imaginário mítico 
das matas brasileiras. A floresta 
como cosmologia particular — 
selvagem e encantada —, e como 
regresso a um interior profundo 
e desconhecido. O Uirapuru é um 
pássaro brasileiro, considerado o 
cantor da floresta. Uirapuru significa 
“homem transformado em pássaro” 
ou “ave enfeitada” em Tupi-Guarani, 
a língua dos povos originários do 
Brasil. Tem sua existência envolta 
em uma lenda indígena, a estória do 
encantamento de um dos amantes 
de um amor impossível em uma 
ave rara, cujo canto fizesse os 
ouvintes delirar. Um pássaro mítico, 
quase nunca visto, de canto belo, 
conhecido por trazer boa sorte 
a quem o escuta, símbolo de um 
Brasil que apesar de destroçado 
ainda canta. — Marcelo Evelin

Uirapuru is a piece that draws 
inspiration from the entities 
inhabiting the Brazilian forests and 
from the mythical imaginary of the 
Brazilian woodlands. The forest 
as a unique cosmology—wild and 
enchanted—and as a return to a 
deep, unknown hinterland. The 
uirapuru is a Brazilian bird that is 
seen as the singer of the forest. 
Uirapuru means “man turned into 
bird” or “embellished bird” in Tupi-
Guarani, the language spoken by 
Brazil’s native peoples. Its existence 
is wrapped by an indigenous 
tale, the story of a lover from an 
impossible love turned into a rare 
bird, whose singing would make the 
ones who listened to it delusional. 
A mythical bird, hardly ever seen, 
with a beautiful singing, known for 
bringing good fortune to those who 
listened to it, the symbol of a Brazil 
that despite being devastated still 
sings. — Marcelo Evelin

UMA OBRA DE a piece by Marcelo Evelin / Demolition Incorporada ☺ CONCEPÇÃO E 
COREOGRAFIA conception and choreography Marcelo Evelin ☺ CRIAÇÃO E PERFORMANCE 
creation and performance Bruno Moreno, Fernanda Silva, Gui de Areia, Márcio Nonato, Rosângela 
Sulidade, Vanessa Nunes ☺ SOM sound Danilo Carvalho ☺ DRAMATURGIA dramaturgy Carolina 
Mendonça ☺ ASSISTÊNCIA DE CRIAÇÃO creation assistant Bruno Moreno ☺ DIREÇÃO TÉCNICA 
technical direction Andrez Ghizze ☺ DIREÇÃO DE PRODUÇÃO production direction Regina Veloso/
Casa de Produção ☺ PRODUÇÃO E DIFUSÃO production and diffusion Sofia Matos / Materiais 
Diversos ☺ IMAGEM GRÁFICA graphic image Elsa Hieramente ☺ RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS 
artistic residencies Estudio Demolition Incorporada, CAMPO Arte, Teatro Municipal do Porto, La 
Vignette for Festival Montpellier Dance 2022 ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal 
do Porto, Festival Montpellier Danse 2022, Festival d’Automne à Paris

19:30

(BR)

dança dance

12€ duração a definir
duration to be announced

classificação etária a atribuir pela CCE
age rating to be assigned by CCE 50min 6+

sáb sat
4/06 RIVOLI Sala de Ensaios16:00

Inês Fonseca 
Santos &
André Letria / 
Pato Lógico
Atividário Dança
Lançamento do livro com a 
presença dos autores
Book launch with the authors’ presence

Vai um pezinho de dança? Juntem-se 
a nós para a apresentação de um 
livro que nos fará levantar os pés 
do chão. Venham a solo, aos pares 
ou em grupo, mas preparem-se 
para piruetas, pliés e moon walks. 
Os ensaios, as marcações e os 
agradecimentos ficam por nossa 
conta, os aplausos ficam do vosso 
lado. Dança é o terceiro título da 
coleção Atividário e fala-nos de uma 
arte tão antiga como a humanidade, 
que se renova noite após noite 
em cada abertura de pista. O livro, 
com texto de Inês Fonseca Santos 
e ilustrações de André Letria, é 
editado pelo Pato Lógico.

Shall we dance? Join us in presenting 
a book that will lift us from the 
ground. Come by yourselves, in 
pairs or as a group, but be ready for 
pirouettes, pliés and moon walks. 
The rehearsals, appointments and 
acknowledgements are on us; 
the applauses are on you. Dança 
[Dance] is the third title of the 
Atividário series. It tells us about an 
art that is as old as mankind, and 
that renews itself night after night 
every time the dance floor opens. 
With a text by Inês Fonseca Santos 
and illustrations by André Letria, the 
book is published by Pato Lógico.

p.37p.37

literatura literature

ILGP

ILGP

entrada gratuita free entrance

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

PARALELO (p.51)

Aquecimento Paralelo com with 
Dori Nigro
4/06   11:00 – 12:00   CAMPO ALEGRE

PARALELO (p.51)

Oficina nas escolas 
Workshops for schools
1/06 — 3/06

PARALELO (p.50)

História(s) da Dança: 
Marcelo Evelin por by 
Dori Nigro
4/06     17:00 — 18:30
CAMPO ALEGRE + TMP ONLINE

Marcelo Evelin (Teresina, Piauí, 1962) é 
coreógrafo, pesquisador e intérprete. 
Vive e trabalha entre o Brasil e 
Europa. Como criador independente, 
ensina, dirige workshops e participa 
em projetos colaborativos. Fundou a 
Companhia Demolition Incorporada, o 
coletivo de artistas Núcleo do Dirceu, e 
o CAMPO. Criou e dirigiu, entre outras, 
as peças: Matadouro (2010), De Repente 
Fica Tudo Preto de Gente (2012), 
Batucada (2014), Dança Doente (2017) e 
A Invenção da Maldade (2019).

Marcelo Evelin (Teresina, Piauí, 1962) is a 
choreographer, researcher and performer. 
He lives and works between Brazil and 
Europe. As an independent creator, he 
teaches, runs workshops and participates 
in collaborative projects. He established 
the Demolition Incorporada company, 
the Núcleo do Dirceu artists collective 
and CAMPO. Among others, he created 
and directed the pieces Matadouro 
[Slaughterhouse] (2010), De Repente 
fica Tudo Preto de Gente [Suddenly 
Everywhere Is Black with People] (2012), 
Batucada (2014), Dança Doente [Sick 
Dance] (2017) and A Invenção da Maldade 
[The Invention of Evil] (2019). 

©
 E

ls
a 

H
ie

ra
m

e
nt

e

Texto Text 
Inês Fonseca Santos

Ilustração, design e coordenação editorial 
Illustration, design and editorial coordination
André Letria

Consultoria Consulting
Daniel Tércio

Parceiros Partners
A Oficina; Cineteatro Louletano; Lu.Ca – Teatro Luís de Camões; 

Município de Ílhavo e 23 Milhas;  O Espaço do Tempo; Teatro das Figuras; 
Teatro Micaelense; Teatro Municipal Baltazar Dias; 
Teatro Municipal do Porto; Teatro Viriato

Um atividário (atividades+abecedário) 
é um livro temático organizado 
por ordem alfabética, que propõe 
atividades práticas para fazer na 
escola ou em casa. De A a Z, cada tema 
é explorado através de referências 
artísticas, históricas, científicas ou 
filosóficas. Cada atividário pode ser 
uma ferramenta de aprendizagem, 
mas deve ser, sobretudo, um objeto 
lúdico, aproximando pais e filhos, 
avós e netos, alunos e professores, 
através da experiência da leitura e da 
concretização das atividades propostas. 

An atividário [actividary] (activities+abecedary) 
is a thematic book organized in 
alphabetical order, which proposes 
practical activities to do at school or 
at home. From A to Z, each theme is 
explored through artistic, historical, 
scientific or philosophical references. 
Each atividário can be a learning tool, 
but it must be, above all, a playful 
object, bringing parents and children, 
grandparents and grandchildren, students 
and teachers closer to, through the 
experience of reading and the realization 
of the proposed activities.

© André Letria



CONCEÇÃO E INTERPRETAÇÃO conception and performance Margarida Montenÿ & Carminda 
Soares ☺ COMPOSIÇÃO MUSICAL musical composition Antonio Marotta ☺ DESENHO DE 
LUZ lighting design Out Cube - João Pedro Monteiro ☺ ASSISTÊNCIA DE ILUMINAÇÃO lighting 
assistance Out Cube - João Marugga, Leandro Leitão, Tiago Silva ☺ APOIO DRAMATÚRGICO 
dramaturgical support Catarina Miranda ☺ APOIO À CRIAÇÃO creation support FICHA 
TRIPLA | PRODUÇÃO D’FUSÃO ☺ APOIO À RESIDÊNCIA residency support Colecção B, Casa 
Municipal da Cultura de Seia, Centro Cultural do Cartaxo, CRL - Central Elétrica, TUP -Teatro 
Universitário do Porto, CAMPUS Paulo Cunha e Silva ☺ APOIOS FINANCEIROS financial support 
República Portuguesa - Ministério da Cultura, CAMPUS Paulo Cunha e Silva ☺ COPRODUÇÃO 
co-production Teatro Municipal do Porto, Instável - Centro Coreográfico

Simulacro é um exercício 
sobre intimidade, repetição e 
resistência.

Em cena, dois corpos em ação 
contínua exploram os limites da 
sua proximidade, a acentuação 
da exaustão e a natureza 
degenerativa do gesto.

Cria-se um espaço difuso entre 
o real e o encenado, entre o 
público e o privado, potenciando-
se estados de vulnerabilidade, 
expectativa e tensão. Simulacro 
parte de um conjunto de ações e 
gestos presentes no quotidiano 
das duas intérpretes, atravessado 
por fragmentos de memórias 
partilhadas, num exercício lento 
da transformação dos corpos 
e das suas pulsões. Um objeto 
imersivo e conflituoso.

Simulacro [Simulacrum] is an 
exercise on intimacy, repetition and 
resistance. 

On stage, two bodies in constant 
action explore the limits of their 
proximity, the accentuation of 
exhaustion and the degenerative 
nature of gesture. 

A diffuse space between what’s 
real and what’s staged, between 
public and private, is created, thus 
enhancing states of vulnerability, 
expectation and tension. Simulacro 
is based on a series of actions and 
gestures from the everyday life of 
the performers, which is crossed 
by fragments of shared memories, 
in a slow exercise that transforms 
the bodies and their impulses. An 
immersive and conflicting object. 

Margarida Montenÿ trabalha na área 
do circo e das artes performativas. 
Destaca o projeto Por um Fio com 
Daniel Seabra para a Companhia Erva 
Daninha; e Ordessa uma coleção de 
improvisos com Pedro Branco. Trabalhou 
profissionalmente com Miguel Pereira, 
Cláudia Nóvoa, Liliana Garcia, Teatro 
Musgo, Circo Caótico, Grandpa’s Lab, 
entre outros. Formou-se na Escola 
Profissional de Artes e Ofícios do 
Espetáculo - Chapitô e na Salto - 
International Circus School.

Carminda Soares é bailarina e criadora. 
Trabalhou profissionalmente com Victor 
Hugo Pontes, Eduardo Torroja, Sarah 
Friedland, Ballet Contemporâneo do 
Norte, Catarina Miranda, Marianela Boán, 
Gonçalo Lamas, entre outros. Como 
criadora destaca It ś a long yesterday, 
criado em parceria com Maria R. Soares; 
e o seu projeto a solo Light On Light. 
Tem um mestrado em Teoria da 
Literatura e Literaturas Lusófonas pela 
Universidade do Minho.

Margarida Montenÿ works in the field 
of circus and the performing arts. She 
highlights the project Por um Fio [By a 
Thread], with Daniel Seabra, for the Erva 
Daninha company, and Ordessa, a series 
of improvisations with Pedro Branco. 
She worked with Miguel Pereira, Cláudia 
Nóvoa, Liliana Garcia, Teatro Musgo, 
Circo Caótico and Grandpa’s Lab, among 
others. She studied at the Professional 
School of Performing Arts and Crafts 
(Chapitô) and at Salto – International 
Circus School.

Carminda Soares is a dancer and creator. 
She worked with Victor Hugo Pontes, 
Eduardo Torroja, Sarah Friedland, 
Northern Contemporary Ballet, Catarina 
Miranda, Marianela Boán and Gonçalo 
Lamas, among others. As a creator, 
she highlights It ś a long yesterday (in 
partnership with Maria R. Soares) and 
her solo project Light on Light. She has 
a master’s degree in literary theory and 
Portuguese-speaking literatures from the 
University of Minho. 

sáb sat
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Palcos Instáveis 

Carminda Soares 
& Margarida 
Montenÿ
Simulacro

qua wed
15/06 17:00 24h TMP ONLINE

p.39p.39

7€ 45min 6+ Instável — Centro Coreográfico

dança dance
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Jonathan Uliel 
Saldanha
Lago Libidinal

Contingência / Palingénese / 
Feedback / Capital / Superfície / 
Metamorfose Biomimética / Fungo / 
Sinestesia / Licantropia

Lago Libidinal é um sistema de 
múltiplas escalas que ocupa a 
caixa negra do teatro a partir da 
superfície de um lago artificial que 
serve como interface espelhado 
onde performers-milícia e 
público se relacionam como 
parte de um ecossistema viral. 
Uma rede linfática de derivados 
inorgânicos alimenta-se do fluxo 
contínuo e constante de dados 
referentes às flutuações da bolsa 
de valores. O corpo aquático 
é uma matriz habitada por lítio, 
por mercúrio vermelho e por 
fungos bioluminescentes que se 
interrelacionam com mecanismos 
de luz, para revelar contaminações 
ocultas e transformá-las em vetores 
de contágio. Todos estes aspetos 
têm o seu lugar na composição, 
consciente ou inconscientemente, 
e são revelados gradualmente ao 
longo dos vetores de tempo. Em 
paralelo com a dinâmica inorgânica 
em jogo, desenvolve-se um sistema 
esotérico de elementos alquímicos 
e combinações numéricas. Estes 
processos são o interior mineral do 
Lago Libidinal e entram em conflito 
com a tapeçaria sincrónica que 
revela a sua inquietante circulação 
néon. Os segredos abertos 
escondem-se à vista de todos. Nada 
age como esperado: perceções 
desfiguram-se numa geometria 
distorcida, e a temporalidade 
modula-se em sobreposições 
dilatadas e contraídas numa 
orquestração semissintética. 
— Jonathan Uliel Saldanha

Contingency / Palingenesis / 
Feedback / Capital / Surface / 
Shapeshifter Biomimicry / Fungi / 
Synesthesia / Lycantropy

Libidinal Lake [Lake Libidinal] is a 
multi-scale system that occupies 
the theater’s black box from the 
surface of an artificial lake that 
serves as a mirrored interface 
where militia and public performers 
relate as part of a viral ecosystem. 
A lymphatic network of inorganic 
derivatives feeds on the continuous 
and constant flow of data related to 
stock exchange fluctuations. The 
aquatic body is a matrix inhabited 
by lithium, red mercury and 
bioluminescent fungi that interrelate 
with light mechanisms, to reveal 
occult contaminations and transform 
them into vectors of contagion. All 
these aspects have their place in 
the composition, consciously or 
unconsciously, and are revealed 
gradually over the vectors of time. In 
parallel with the inorganic dynamics 
at stake, an esoteric system of 
alchemical elements and numerical 
combinations develops. These 
processes are the mineral interior of 
Lago Libidinal and conflict with the 
synchronic tapestry that reveals its 
disturbing neon circulation. Open 
secrets hide in plain sight. Nothing 
acts as expected: perceptions 
disfigure in distorted geometry, 
and temporality modulates into 
dilated and contracted overlaps in a 
semisynthetic orchestration. 
— Jonathan Uliel Saldanha

19:30

instalação installation

9€ duração a definir
duration to be announced

classificação etária a atribuir pela CCE
age rating to be assigned by CCE

Jonathan Uliel Saldanha é músico, artista 
visual, construtor sonoro e cénico. 
Investiga zonas de intercepção entre 
a pré-linguagem, alteridade, ficção 
científica, o som enquanto vector de 
contágio e a tensão entre o sintético e a 
paisagem. É artista associado do Teatro 
Municipal do Porto nas temporadas 
2020/2021 e 2021/2022.

Jonathan Uliel Saldanha is a musician, 
visual artist, and sound and set designer. 
He researches areas that intersect 
pre-language, otherness, science 
fiction, sound as a contagion vector, 
and the tension between synthetic and 
landscape. Is Teatro Municipal do Porto’s 
associated artist in 2020/2021 and 
2021/2022 seasons.

DIREÇÃO E MÚSICA direction and music Jonathan Saldanha ☺ DRAMATURGIA dramaturgy 
Catarina Miranda, Lendl Barcelos, Francisco Antão, Letícia Skrycky, Jonathan Saldanha ☺ 
INTÉRPRETES performers Daniela Cruz, Deeogo Oliveira, Filipe Silva ☺ ARQUITETURA DE 
SISTEMA system architecture Francisco Antão ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Letícia 
Skrycky ☺ SISTEMA DE SOM MULTICANAL multi-channel sound system José Arantes ☺ 
CENÁRIO set Alexandre Mota ☺ PROSTÉTICOS prosthetics Júlio Alves ☺ TÉCNICO MULTIMÉDIA 
multimedia technician João Ferreira ☺ PRODUÇÃO EXECUTIVA executive production Joaquim 
Durães ☺ GESTÃO ADMINISTRATIVA management Pé de Cabra ☺ PRODUÇÃO production SOOPA 
☺ APOIO support Direção Geral das Artes, International Iberian Nanotechnology Laboratory, 
gnration ☺ COPRODUÇÃO co-production Teatro Municipal do Porto, Centro Cultural de Belém

©
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Desde a sua criação em 2012 que o ciclo 
Palcos Instáveis incentiva o trabalho de 
criadores emergentes da cidade do Porto e 
do Norte do país. Com a assinatura da 
Instável — Centro Coreográfico e a 
coprodução do Teatro Municipal do Porto, 
os Palcos Instáveis facilitam residências 
artísticas de criação, a produção, a 
comunicação e apresentação de novas 
obras, possibilitando o cruzamento de 
experiências artísticas e oferecendo 
à cidade o contacto com linguagens 
coreográficas emergentes.

Since the Palcos Instáveis series started in 
2012, it has encouraged the work of upcoming 
creators from Porto and the Northern region 
of the country. Curated by Instável — 
Choreographic Centre and co-produced by 
Teatro Municipal do Porto, Palcos Instáveis 
facilitates artistic residencies to create, 
produce, announce and present new works, 
thus enabling the intersection of artistic 
experiences and providing the city with the 
opportunity to get in touch with upcoming 
choreographic languages.
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Alessandro Sciarroni 
Augusto 

Camille Decourtye & 
Blai Mateu Trias / 
Baro d’evel 
Falaise 

Teatro Praga & 
Orquestra Sinfónica 
Metropolitana 
A Sagração da 
Primavera [VR]
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Camille 
Decourtye & 
Blaï Mateu Trias / 
Baro d’evel
Falaise 

Augusto alude à figura do 
palhaço tolo, eufórico, sempre 
bêbado e de nariz vermelho, que 
ri por tudo e por nada. Mas o 
termo “augusto” significa também 
imperial, distinto; e por isso 
foi escolhido como o nome do 
primeiro Imperador Romano. Nove 
intérpretes atores, bailarinos e 
cantores expressam-se física e 
vocalmente através do riso. Riem 
para expressar alegria e emoção, 
mas também sofrimento, raiva e 
medo. Riem continuamente e sem 
motivo enquanto andam, correm, 
quando se cruzam e se abraçam. 
Até que começam a ser dirigidos por 
uma força misteriosa que os obriga a 
organizar as gargalhadas ainda mais 
alto e ritmicamente. Entre o riso e a 
busca da catarse íntima ou coletiva, 
este é um espetáculo sobre a dor e 
a necessidade de sermos amados 
incondicionalmente.  

O coreógrafo italiano Alessandro 
Sciarroni foi o vencedor do Leão de 
Ouro na Bienal de Dança de Veneza 
em 2019.

Augusto alludes to the figure of 
the crazy and euphoric clown, 
always drunk and with a red nose, 
who laughs about everything. But 
the term Augustus also means 
imperial, distinct and that is why it 
was chosen as the name of the first 
Roman Emperor.  Nine performers 
– actors, dancers, and singers – 
express themselves physically 
and vocally through laughter. They 
laugh to express joy and emotion 
but also suffering, rage and fear. 
They laugh continuously and with 
no reason while they walk, run, 
meet and hug each other. Between 
laughter and search for intimate 
or collective catharsis, this is a 
show about pain and the need of 
being unconditionally loved. Italian 
choreographer Alessandro Sciarroni 
received the Golden Lion Award for 
Life Achievement in Dance at the 
Venice Biennale in 2019.

12€ 12+60min
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AUTORIA E ENCENAÇÃO authors directors Camille Decourtye, Blaï Mateu Trias ☺ EM PALCO 
on stage Noëmie Bouissou, Camille Decourtye, Claire Lamothe, Blaï Mateu Trias, Oriol Pla, 
Julian Sicard, Marti Soler, Guillermo Weickert, um cavalo e pombos a horse and pigeons ☺ 
ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO assistant directors María Muñoz – Pep Ramis / Mal Pelo ☺ APOIO 
À DRAMATURGIA collaboration in dramaturgy Barbara Métais-Chastanier ☺ CENOGRAFIA set 
design Lluc Castells ☺ ASSISTENTE DE CENOGRAFIA set design assistance Mercè Lucchetti ☺ 
COLABORAÇÃO MUSICAL E CRIAÇÃO SONORA MUSICAL collaboration and sound creation Fred 
Bühl ☺ DESENHO DE LUZ lighting design Adèle Grépinet ☺ FIGURINOS costumes design Céline 
Sathal ☺ MÚSICA GRAVADA recorded music Joel Bardolet ☺ TÉCNICA technical management 
Sébastien Reyé ☺ LUZ lights management Nicolas Zuraw ☺ SOM sound management Rodolphe 
Moreira ☺ CUIDADO ANIMAL animal care Francis Tabouret ☺ DIREÇÃO TÉCNICA technical 
management Nina Pire ☺ DIREÇÃO DE CENA stage management Mathieu Miorin, Cédric Bréjoux 
☺ DIREÇÃO DE SOM sound management Fred Bühl / Rodolphe Moreira ☺ ADEREÇOS props 
Lydie Tarragon ☺ PRODUÇÃO production Baro d’evel ☺ COPRODUÇÃO coproductions GREC 
2019 festival de Barcelona, Teatre Lliure de Barcelone, Théâtre Garonne -  scène européenne, 
Malraux - scène nationale Chambéry Savoie, ThéâtredelaCité – CDN Toulouse Occitanie, 
Pronomade(s) en Haute-Garonne, CNAR, L’Archipel, scène nationale de Perpignan, MC93 – 
Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis, CIRCa - Pôle National Cirque, Auch Gers Occitanie, 
Le Grand T, théâtre de Loire-Atlantique, le Parvis, scène nationale Tarbes-Pyrénées, Les Halles 
de Schaerbeek - Bruxelles, L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège, Cirque Jules Verne - 
Pôle National Cirque, Amiens, Scène nationale d’Albi in the scope of the support from FONDOC, 
Bonlieu - scène nationale d’Annecy, La Comunidad de Madrid (Teatros del Canal), Le domaine 
d’O (Montpellier 3M), Houdremont - scène conventionnée de la Courneuve, 2 Pôles Cirque en 
Normandie - La Brèche à Cherbourg / Cirque-Théâtre d’Elbeuf

DE by Alessandro Sciarroni ☺ INTERPRETAÇÃO performed by Gianmaria Borzillo, Marta 
Ciappina, Jordan Deschamps, Pere Jou, Benjamin Kahn, Francesco Marilungo, Cian McConn, 
Leon Maric, Matteo Ramponi ☺ PRODUÇÃO produced by MARCHE TEATRO Teatro di Rilevante 
Interesse Culturale, corpoceleste, Bolsa European Creative Hub – Ministério da Cultura de 
França/Maison de la Danse para a Bienal de Dança de Lyon 2018, Festival GREC Barcelona, 
Théâtre de Liège, Centquatre-Paris, apap – Performing Europe 2020 (Creative Europe), 
Snaporazverein, Theaterfestival Boulevard, Theater Freiburg ☺ MÚSICA music Yes Soeur! 
☺ DESENHO DE LUZ lighting design Sébastien Lefèvre ☺ INSTRUTORA DE MOVIMENTO, 
COLABORAÇÃO DRAMATÚRGICA movement coaching, dramaturgical collaboration Elena 
Giannotti ☺ FIGURINOS costumes Ettore Lombardi ☺ CONSULTORIA DRAMATÚRGICA 
dramaturgical consultancies Chiara Bersani, Peggy Olislaegers, Sergio Lo Gatto ☺ YOGA 
DO RISO laughter yoga Monica Gentile ☺ COLABORAÇÃO ARTÍSTICA artistic collaboration 
Erna Ómarsdóttir, Valdimar Jóhannsson ☺ PROFESSORA DE CANTO vocal coaching Sandra 
Soncini ☺ DIREÇÃO TÉCNICA technical manager Valeria Foti ☺ TÉCNICO DE DIGRESSÃO tour 
technician Cosimo Maggini ☺ ASSISTÊNCIA, PESQUISA assistance, research Damien Modolo 
☺ CURADORIA, PROMOÇÃO, CONSULTORIA curator, promotion, consulting Lisa Gilardino ☺ 
GESTÃO, PRODUÇÃO EXECUTIVA management, executive production Chiara Fava ☺ IMPRENSA 
press officer Beatrice Giongo ☺ COPRODUÇÃO coproduced by Teatro Municipal do Porto, 
Tanzfabrik Berlin, Centrale Fies, L’arboreto – Teatro Dimora di Mondaino

Na escuridão das cavernas, o som 
funcionava como um compasso para 
a humanidade. Eram necessários 
gritos para indicar o caminho. Eram 
necessárias canções para iluminar 
a escuridão. Também aqui humanos 
e animais gritam, procuram, tateiam. 
Avançam o melhor que podem 
no túnel dos tempos. É a base da 
parede ou o topo do mundo? A vida 
aqui morre ou renasce? Caem e 
erguem-se com a mesma clareza, 
a mesma inocência, a mesma 
insistência. Querem sobreviver. A 
qualquer custo. São um rebanho. 
São uma multidão. Quase uma 
família. E nas brechas deixadas por 
um mundo em ruínas inventam algo 
novo. É possível um outro fim do 
mundo – até já começou. 

In the darkness of the caves, sound 
was like a compass for mankind. 
Screams were needed to lead the 
way. Songs were needed to brighten 
the darkness. Here too, humans and 
animals scream, search, grope. They 
move forward as best as they can 
in the tunnel of times. Is it the foot 
of the wall or the top of the world? 
Does life die here or is it reborn? 
They fall and rise with the same 
clarity, the same innocence, the 
same insistence. They want to pull 
through. No matter the cost. They’re 
a flock. They’re a crowd. Almost 
a family. And, in the gaps left by a 
world in ruins, they invent something 
new. Another end of the world is 
possible – it has even begun. 

12€ 1h45 6+
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Alessandro 
Sciarroni
Augusto

(IT)

dança dance

Alessandro Sciarroni é um artista 
italiano que se move no campo das 
artes performativas, artes visuais e 
pesquisa teatral. Tem apresentado os 
seus trabalhos em festivais de dança e 
teatro, museus, galerias e espaços não 
convencionais, em instituições e eventos 
de relevo em todo o mundo. Usa a 
estrutura teatral, mas recorre a técnicas 
e experiências da dança, do circo ou 
do desporto, envolvendo regularmente 
profissionais de diferentes disciplinas. 
Nos seus trabalhos, procura descobrir 
obsessões, medos e fragilidades do 
ato de interpretar, através da repetição 
de uma prática até aos limites da 
resistência física.

Alessandro Sciarroni is an Italian artist 
active in the field of the performing arts 
with several years of experience in visual 
arts and theatre research. His works 
are presented in contemporary dance 
and theatre festivals, museums and art 
galleries, as well as in unconventional 
spaces, and involve professionals from 
different disciplines. He makes use of a 
theatrical framework, and can employ 
some techniques and experiences from 
dance, circus or sports. 

His work tries to uncover obsessions, fears 
and fragilities of the act of performing, 
by means of repetition and bringing 
the performers to the limits of physical 
endurance.

PARALELO (p.51)

Oficina Yoga do Riso 
Workshop Laughter Yoga  
com with Sabrina Tacconi 
2/07     17:00
CAMPO ALEGRE

19:30 RIVOLI Grande Auditório 

teatro theatre

circo contemporâneo contemporary circus

dança dance

(ES/FR)

Programação organizada no âmbito da Temporada Portugal-França 2022
Programme organized under the Portugal-France 2022 Season

p.43

A companhia Baro d’evel é dirigida por 
Camille Decourtye e Blaï Mateu Trias. O 
que os motiva e desafia é colocarem-se 
em perigo artisticamente, buscarem uma 
forma de arte total. Procuram cruzamentos 
e encontros ao mesmo tempo que têm 
como objetivo a excelência em cada 
disciplina. É um trabalho árduo e diário 
que mistura movimento, acrobacia, voz, 
música e matéria.

The Baro d’evel company is directed 
by Camille Decourtye and Blaï Mateu 
Trias. Their driving challenges are to 
put themselves in danger artistically, to 
seek a total form of art. They strive for 
crossroads and encounters while seeking 
excellence in each discipline.

Co-apresentação com Centro Cultural 
de Belém (Lisboa), nos dias 15 e 16 de julho. 

Co-presentation with Centro Cultural 
de Belém (Lisboa), on July 15th and 16th.

TRENGO  Festival de Circo do Porto



Na sequência da trilogia Shakespeare 
/ Purcell (apresentada entre 2010 e 
2019), o Teatro Praga regressa aos 
palcos de grande dimensão, em 
parceria com a Orquestra Sinfónica 
Metropolitana, para apresentar 
A Sagração da Primavera, ballet 
de Stravinski, originalmente 
coreografado por Nijinski. 
Entendendo-se esta obra como 
um marco na história das artes 
performativas, e tendo em conta 
o seu peso simbólico, a Sagração 
Da Primavera do Teatro Praga 
segue a vontade de trazer história 
para o palco e entender como ela 
reverbera na contemporaneidade. 
Uma celebração do planeta e lugar 
que habitamos, que degenera num 
ritual sacrificial, servirá como fio 
condutor para pensar a inextricável 
mistura da existência, privilegiando 
uma história de influências mútuas. 
A força da vida, da primavera, é 
também a força do abandono e 
abdicação de todo o tipo de corpos. 

Following the Shakespeare/Purcell 
trilogy presented between 2010 and 
2019, Teatro Praga returns to the 
large-scale stages in partnership 
with the Metropolitan Symphonic 
Orchestra to present Stravinsky’s 
ballet, The Rite of Spring, originally 
choreographed by Nijinsky. Given 
that this piece is a milestone in 
the history of the performing arts, 
and bearing in mind its symbolic 
significance, Teatro Praga’s The 
Rite of Spring carries on the will 
to bring history to the stage and 
to understand its echoes today. A 
celebration of the planet and the 
place we inhabit, which degenerates 
into a sacrificial ritual, will serve 
as guiding principle to reflect 
upon the inextricable blend of 
existence, favouring a history of 
mutual influences. The strength of 
life, of spring, is also the strength of 
abandoning and renouncing to all 
sorts of bodies.
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música music

teatro theatre

O Teatro Praga assume-se como um grupo 
ou federação de artistas, com brasão 
e história. Como a cada espetáculo, ou 
dia, é outra coisa, costuma responder 
à pergunta sobre quem é com uma 
reformulação da pergunta. Ainda assim, 
o Teatro Praga regozija-se com a ordem 
estabelecida e olha para as variações 
imprevisíveis a que se sujeita como 
um modo de alargar o conceito de 
previsibilidade. O Teatro Praga nasceu em 
1995 e está sediado na Rua das Gaivotas 
em Lisboa. Colabora regularmente 
com algumas das mais prestigiadas 
estruturas culturais em Portugal e tem-se 
apresentado em festivais e teatros de 
diversos países europeus.

Teatro Praga is a group or federation of 
artists with its own coat of arms and 
history. Given that every performance or 
day is something else, it usually answers 
the question of what it is by rephrasing 
the question. Even so, Teatro Praga 
rejoices with the established order and 
looks upon the unpredictable variations it 
subjects itself to as a way of broadening 
the notion of predictability. Teatro Praga 
was born in 1995 and is based in Rua das 
Gaivotas, Lisbon. It regularly collaborates 
with some of the most prestigious 
cultural institutions in Portugal and has 
performed in several European festivals 
and theatres.

Teatro Praga & 
Orquestra 
Sinfónica 
Metropolitana
A Sagração da 
Primavera [VR]

sex fri
19:3015/07

sáb sat
16/07

RIVOLI Grande Auditório

RIVOLI Grande Auditório

A PARTIR DE A Sagração da Primavera based on The Rite of Spring de by Stravinsky ☺ 
MAESTRO conductor Pedro Neves ☺ COPRODUÇÃO co-produced by Teatro Municipal do Porto, 
Centro Cultural de Belém 

O Teatro Praga é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal | Direção Geral das Artes ☺ 
Teatro Praga has the financial support of the Portuguese Government | Directorate-General for the Arts

p.45

19:30

9€ duração a definir
duration to be announced

classificação etária a atribuir pela CCE
age rating to be assigned by CCE
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PROGRAMAÇÃO
EM PARCERIA
In partnership

cinema

Há mais de 20 anos a exibir cinema em Portugal e há 15 anos no Teatro 
Campo Alegre, a Medeia Filmes aposta na qualidade e diversidade, 
com estreias em exclusivo, privilegiando o cinema europeu, o cinema 
independente americano, o “cinema do mundo”, divulgando as mais variadas 
cinematografias e exibindo os melhores filmes selecionados e premiados 
nos mais importantes festivais de cinema. 

A Medeia exibe diariamente no Teatro Campo Alegre, às 18h30, às 21h30 e 
ainda às 15h30 durante o fim-de-semana. No Teatro Rivoli, existe o ciclo “Ver 
Primeiro”, onde há sessões às 19h00 e às 22h00 numa terça-feira por mês. 

Medeia Filmes has been showing cinema in Portugal for more than 20 years and 
at Teatro Campo Alegre for 15. It bets on quality and diversity, with exclusive 
premieres, privileging European cinema, American independent cinema, the 
“world cinema”, promoting the most varied cinematographies and showing the 
best films selected and awarded in the most important film festivals. 

Mais informação For further information www.medeiafilmes.com

MEDEIA Filmes

CAMPO ALEGRE + RIVOLI

Diariamente no Teatro Campo Alegre 
e mensalmente no Teatro Rivoli.
Daily at Teatro Campo Alegre 
and monthly at Teatro Rivoli.

conferência conference

Universidade Lusófona do Porto

Contingência e 
Necessidade

6+entrada gratuita free entrance

Rui Pereira (Universidade Lusófona do Porto)

18:3013 qua wed

abril april

RIVOLI Pequeno Auditório

Helena Mateus Jerónimo (Instituto Superior de Economia e Gestão)

Teresa Castro (Universidade de Paris 3 - Sorbonne Nouvelle)

maio may

julho june

18:30

18:30

31 ter tue

29 qua wed

RIVOLI Pequeno Auditório

RIVOLI Pequeno Auditório

Numa época em que o inesperado abalou as certezas da modernidade 
baseadas na ciência e na técnica, pensar a contingência e o seu oposto, a 
necessidade, é pensar a possibilidade que uma coisa aconteça, não aconteça, 
ou aconteça de outro modo, no confronto entre o imprevisível e o providencial, 
entre o indeterminável e o constante. Para banir o contingente, introduz-se a 
causalidade natural ou histórica, que releva da probabilidade – como se o real 
fosse ordenado –, assim como a sua constante monotorização e vigilância. O 
que é certo é que o contingente eclode uma e outra vez, pois quanto maior o 
controlo mais o contingente emerge nas sua formas mais brutais, a do acidente 
ou da catástrofe, ou mais leves, a da falha ou da avaria. O jogo da contingência 
e do seu controlo são um dos traços característicos da modernidade. 

At a time when the unexpected has shaken the certainties of modernity based on 
science and technique, thinking about contingency and its opposite, necessity, 
is thinking about the possibility that something happens, doesn't happen, or 
happens in another way, in the confrontation between the unpredictable and 
the providential, between the indeterminable and the constant. To banish the 
contingent, natural or historical causality is introduced, which depends on 
probability – as if the real were ordered – as well as its constant monitoring 
and surveillance. What is certain is that the contingent breaks out again and 
again, because the greater the control, the more the contingent emerges in its 
most brutal forms, that of accident or catastrophe, or lighter, that of failure or 
breakdown. The game of contingency and its control is one of the characteristic 
features of modernity. 

Curso de Música Silva Monteiro

Novos Talentos
música music

5€ 60min 6+

Leonor Maia HARPA HARP

Francisco Barbosa FLAUTA FLUTE

Abner Brasil VIOLA D’ARCO BOW VIOLA

17:009 sáb sat

abril april

CAMPO ALEGRE Café Teatro
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TRIO PAPILIO
Matilde Bernardo FLAUTA FLUTE

David Freitas Dias CLARINETE CLARINET 
Francisco Lucena Pais PIANO

Verónica Costa VIOLINO VIOLIN & Isolda Rubio PIANO 

Sara Castro VIOLINO VIOLIN & Isolda Rubio PIANO

maio may

junho june

17:0028 sáb sat RIVOLI Pequeno Auditório

17:004 sáb sat RIVOLI Pequeno Auditório
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cinema

A cidade do Porto, uma belíssima cidade barroca, capital do Norte de Portugal, 
debruçada sobre o Rio Douro e considerada um dos “Melhor Destino Turístico 
da Europa”, recebe há 42 anos um dos festivais de cinema mais prestigiados 
a nível Mundial. Realizado anualmente desde 1981, são sempre dez dias de 
Festa para celebrar o Cinema e, onde o Mundo do cinema e um público fiel se 
fundem num programa multifacetado, com uma tónica de género, o cinema 
fantástico. Não é assim de admirar que a par de um filme de terror, seja 
exibido um drama intimista, um documentário ou um filme de autor. São 6 as 
secções, quatro delas competitivas e que se “alimentam” das mais recentes 
produções mundiais vindas de cerca de 50 países por ano e que trazem ao 
Porto um total de 100 a 150 filmes, entre curtas e longas-metragens, e todos 
eles inéditos em Portugal. 

The city of Porto, a beautiful Baroque city, capital of northern Portugal, 
overlooking the Douro River and considered one of the "Best Tourist 
Destination in Europe", has been receiving for 42 years one of the most 
prestigious film festivals in the world. Held annually since 1981, there are 
always ten days of Celebration to celebrate cinema and, where the world 
of cinema and a loyal audience merge into a multifaceted program, with a 
genre emphasis, fantastic cinema. It's no wonder that alongside a horror film, 
an intimate drama, documentary or author's film is screened. There are 6 
sections, four of them competitive and that "feed" the latest world productions 
from about 50 countries per year and that bring to Porto a total of 100 to 150 
films, between short and feature films, and all of them unpublished in Portugal. 

Mais informação For further information www.fantasporto.com

42º Fantasporto 
Festival Internacional 
De Cinema Do Porto  
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RIVOLI Vários espaços various spaces

1/04 — 10/04/22
cinema

7€ 16+

música music

RIVOLI Subpalco

UNDER
STAGE

🤜🤛
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Em coprodução com in co-production with AMPLIFICASOM

Em coprodução com in co-production with LOVERS&LOLLYPOPS

Em coprodução com in co-production with MATÉRIA PRIMA

22:30

22:30

22:30

6 sáb sat

1 sex fri

8 sex fri

maio may

julho july

abril april

O subpalco de um Teatro pode 
ter diversas funções, mas, na 
maioria dos casos, funciona como 
espaço de armazém e de cargas 
e descargas para os espetáculos 
apresentados. O subpalco do 
Rivoli é, desde 2015, palco de um 
ciclo de música, com concertos 
mensais que ocupam o espaço 
e o transfiguram por completo, 
tornando-o, assim, em mais um 
espaço de apresentação da cidade. 
O ciclo tem como programadores 
as promotoras Matéria Prima, 
Lovers & Lollypops e Amplificasom.

The understage of a Theatre can 
have several functions, but, in most 
cases, it functions as warehouse 
space and loads and discharges for 
the presented performances. But 
the understage of Rivoli is, since 
2015, the stage of a cycle of music, 
with monthly concerts that occupy 
space and transfigure it completely, 
thus making it another stage of the 
city. The programes programmers 
include Matéria Prima, Lovers & 
Lollypops and Amplificasom.

p.49

Numa iniciativa da Universidade Lusófona do Porto em parceria com o Teatro 
Municipal do Porto e o Batalha Centro de Cinema, a décima segunda edição 
do MULTIPLEX em 2022 é repartida em dois momentos. 

Neste primeiro momento, Os Filmes dos Finalistas, exibimos no Teatro Rivoli, 
em estreia absoluta, seis filmes concebidos e realizados pelos estudantes 
finalistas do curso de Comunicação Audiovisual e Multimédia (CAM) da 
Universidade Lusófona do Porto. As ficções partem da revisitação de outros 
filmes, obras de referência de autores fundamentais do cinema português 
contemporâneo: Teresa Villaverde, Margarida Gil, Margarida Cardoso, 
Marco Martins, Tiago Guedes e João Canijo. Cada filme será apresentado 
pela respetiva equipa criativa e no final da sessão haverá um debate com os 
espetadores presentes. 

Num segundo momento, a acontecer entre 2 e 4 de novembro deste ano, 
no Batalha Centro de Cinema, o MULTIPLEX receberá a fotógrafa norte-
americana Nan Goldin, no âmbito da atribuição do Doutoramento Honoris 
Causa pela Universidade Lusófona do Porto. 

Todo o programa do MULTIPLEX, no primeiro e no segundo momentos, tem 
entrada livre 

In an initiative of the Universidade Lusófona do Porto in partnership with the 
Teatro Municipal do Porto and Batalha Centro de Cinema, the twelfth edition 
of MULTIPLEX in 2022 is divided into two moments. 

In this first moment, The Films of the Finalists, we premiere at the Rivoli Theater, 
six films conceived and directed by the finalist students of the Audiovisual and 
Multimedia Communication (CAM) course of the Universidade Lusófona do 
Porto. The fictions start from the revisitation of other films, reference works of 
fundamental authors of contemporary Portuguese cinema: Teresa Villaverde, 
Margarida Gil, Margarida Cardoso, Marco Martins, Tiago Guedes and João 
Canijo. Each film will be presented by its creative team and at the end of the 
session there will be a debate with the spectators present. 

In a second moment, taking place between 2 and 4 November this year, 
at Batalha Centro de Cinema, MULTIPLEX will receive the American 
photographer Nan Goldin, in the context of the award of the Honorary 
Doctorate by the Lusophone University of Porto. 

The entire MULTIPLEX program, in the first and second moments,  
has free entrance.
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cinema

Universidade Lusófona do Porto

MULTIPLEX 2022:  
Os Filmes dos Finalistas
Curso de Comunicação Audiovisual e 
Multimédia da Universidade Lusófona do Porto

18:302 qui thu

junho june

RIVOLI Pequeno Auditório

6+entrada gratuita free entrance



VISITAS GUIADAS GUIDED TOURS

O Teatro Municipal do Porto abre as portas dos seus dois polos, Rivoli e 
Campo Alegre, de forma a desvendar os seus bastidores. Uma visita guiada 
que pretende dar a conhecer estes dois teatros, o trabalho desenvolvido e a 
equipa que neles trabalha.

The Teatro Municipal do Porto opens the doors of its two poles, Rivoli and 
Campo Alegre, in order to unveil its frames. A guided tour that intends to make 
known these two Theaters, but also the work that is developed here and the 
team that works in them.

p.51

PARALELO 
Programa de 
Aproximação 
às Artes 
Performativas

O Paralelo – Programa de Aproximação às Artes Performativas do Teatro 
Municipal do Porto tem na mediação o seu principal eixo de ação, propondo 
um conjunto de conteúdos e atividades conectados com a programação 
artística. A partir da diversidade das obras artísticas apresentadas, o 
Paralelo pretende possibilitar aos públicos do TMP um diálogo próximo e 
construtivo com estas obras, equipas artísticas e processos de criação, 
fornecendo chaves para um descortinar autónomo e sustentado. O programa 
visa, assim, expandir a reflexão e o debate sobre as artes performativas na 
sua desejável relação com outras áreas artísticas, do saber e do viver em 
sociedade. Damos a conhecer as atividades previstas para o período entre 
abril e julho de 2022 nas páginas que se seguem.

Paralelo – Approach Programme to the Performing Arts of Teatro Municipal do 
Porto has mediation as its main line of action and it puts forward a series of 
contents and activities linked to its artistic programme. Based on the variety 
of the works presented, Paralelo seeks to enable the audiences of TMP to 
establish a close and constructive dialogue with those works, artistic teams, 
and creative processes, providing the keys for an autonomous and sustained 
unveiling. The goal is to expand reflection and discussion about performing 
arts in their desirable relation with other arts, fields of knowledge and living in 
society. We unveil the activities taking place between April and July of 2022 in 
the following pages.

Para mais informações e inscrição prévia For more information and registration
paralelo.tmp@agoraporto.pt

CONVERSAS TALKS

Logo após o espetáculo ou sessão de cinema, ficamos nos nossos lugares 
para uma conversa aberta a todo o público. Poderá o diálogo sobre 
um espetáculo alargar o debate a outras áreas do saber e do viver em 
sociedade, aqui e agora?

Right after the show or film screening, we remain in our seats for a conversation 
open to everyone. Could a dialogue focused on a specific show extend the 
debate to other areas of knowledge and living in society, here and now?

Conversa pós-espetáculo moderada por

Post-performance talk moderated by

António Guerreiro
No âmbito de within the scope of SELVAGEM (p. 7)

abril april

1 sex fri CAMPO ALEGRE Auditório

ILGP

HISTÓRIA(S) DA DANÇA (HI)STORIES OF DANCE

Há quem diga que precisamos de uma enciclopédia ou de um manual para 
melhor entender um espetáculo de dança contemporânea. Gostamos de 
enciclopédias e de manuais. Nesta atividade, cada sessão é um fascículo. 
Nesta atividade, cada pessoa constrói a sua enciclopédia, o seu manual. 
A sua história da dança. A partir de novas obras de artistas consagrados, 
bem como remontagens de peças icónicas, vamos acompanhar alguns dos 
espetáculos de dança da temporada na companhia de quem investiga e 
escreve sobre dança.

Some say that we need an encyclopaedia or a manual to better understand a 
contemporary dance performance. We like encyclopaedias and manuals. In 
this activity, each session is a fascicle. In this activity, each one builds their 
own encyclopaedia, their manual. Their own history of dance. Based on new 
works by established artists, as well as re-assemblies of iconic pieces, we 
will follow some of the dance pieces of the season accompanied by who 
researches and writes about dance.

gratuito free*
* mediante inscrição prévia 
upon previous registration paralelo.tmp@agoraporto.pt

OFICINAS WORKSHOPS

Oficina Yoga do Riso com

Workshop Laughter Yoga with

Sabrina Tacconi
No âmbito de within the scope of Augusto (p. 42)

julho july

2 sáb sat CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios17:00 — 18:00

2.50€ / gratuito free*

* mediante apresentação  
de bilhete para o espetáculo 
upon presentation of the 
ticket for the performance

AQUECIMENTO PARALELO

É uma oficina que acontece associada a um espetáculo, desafiando 
quem nela participa a experimentar, pelo movimento, o vocabulário e 
a dramaturgia de determinada obra. Esta oficina possibilita uma breve 
abordagem a diferentes linguagens artísticas e proporciona uma relação 
com os espetáculos bastante diferente da habitual.

Always associated with a given performance, this workshop challenges the 
participants to try its vocabulary and dramaturgy through movement. It allows 
for a brief approach to different artistic languages and enables one to relate 
to the performances in a way that is rather different than the usual.

Aquecimento Paralelo com with Mariana Amorim
No âmbito de within the scope of RETRATOS III (p. 28)

maio may

28 sáb sat RIVOLI Sala de Ensaios17:00 — 18:00

Aquecimento Paralelo com with Dori Nigro
No âmbito de within the scope of Uirapuru (p. 36)

junho june

4 sáb sat CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios11:00 — 12:00

gratuito free*
* mediante inscrição prévia 
upon previous registration paralelo.tmp@agoraporto.pt

ATIVIDADES PARA ESCOLAS ACTIVITIES FOR SCHOOLS

Esta é uma oficina para pensar, explorar significados e experimentar 
movimentos, ao sabor da música, das vontades, da história. Das páginas 
de um livro para as pontas dos dedos das mãos e dos pés, a oficina Dança, 
criada por Madalena Marques e baseada no livro do Pato Lógico com o 
mesmo título, não vai deixar ninguém quieto.

This is a workshop to think, explore meanings and experiment with movements, 
according to music, desires, history. From the pages of a book to the tips of 
fingers and toes, the Dança workshop, created by Madalena Marques and 
based on Pato Lógico’s book with the same title, will not let anyone down.

Oficinas nas escolas Workshops at schools
No âmbito de within the scope of Atividário Dança (p. 37)

junho june

1 qua wed — 3 sex fri

Palco Para Toda a Obra pode ser uma oficina, mas não é só isso. Pode ser 
uma visitação, mas não é só isso. Pode ser uma conversa, mas não é só isso. 
Palco para toda a obra é sobre a descoberta — dos bastidores e do palco, 
da montagem e do ensaio, da obra e do artista.

Ángela Diaz Quintela propõe a crianças dos 8 aos 12 anos uma descoberta 
pela experiência, e em conjunto, das diferentes fases de construção de um 
espetáculo e de novas perspetivas de olhar o trabalho artístico.  

Palco para Toda a Obra (A Stage Fits All) could be just a workshop, but it’s 
more than that. It could be just a visit, but it’s more than that. It could be 
just a conversation, but it’s more than that. Palco para Toda a Obra is about 
discovering — the backstage and the stage, the set-up and the rehearsal, the 
work and the artist.

Ángela Diaz Quintela offers children aged 8 to 12 the chance to jointly explore 
through experience the different stages of putting up a performance and new 
ways of looking at the artistic work.

abril — julho   april — july

Palco Para Toda a Obra A Stage Fits All com with

Ángela Diaz Quintela

Desenvolvido em 1995 por Madan Kataria, na Índia, o Yoga do Riso é praticado, 
atualmente, em mais de 100 países. A proposta desta sessão, 
orientada por Sabrina Tacconi, especialista e Master Trainer de Yoga 
do Riso, é rir em conjunto, enquanto indiretamente cuidamos da 
nossa saúde e do nosso bem-estar.

Developed in 1995, in India, by Madan Kataria, Laughter Yoga is currently 
practiced in more than 100 countries. The proposal of this session, guided by 
Sabrina Tacconi, specialist and Master Trainer in Laughter Yoga, is to laugh 
together, while indirectly also to take care of our health and well-being.

História(s) da Dança: Marcelo Evelin por by 
Dori Nigro
No âmbito de within the scope of Uirapuru (p. 36)

junho june

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios + 
TMP ONLINE ZOOM

17:00 — 18:304 sáb sat
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Espetáculos 
para escolas 
e famílias 
Performances  
for schools  
and families

Claúdia Gaiolas
Antiprincesas — Leonor, Marquesa de Alorna

Claúdia Gaiolas
Antiprincesas — Leonor, Marquesa de Alorna

Claúdia Gaiolas
Antiprincesas — Leonor, Marquesa de Alorna

14:30

10:30 14:30

31 qui thu

1 sex fri

2 sáb sat

CAMPO ALEGRE Café Teatro

CAMPO ALEGRE Café Teatro

CAMPO ALEGRE Café Teatro

março march

abril april

escolas schools

escolas schools

p.53

16:00

Nuno Lucas Eu Cá, Tu Lá

Nuno Lucas Eu Cá, Tu Lá

Inês Fonseca Santos & 
André Letria / Pato Lógico
Atividário Dança Lançamento do livro com a presença dos autores

10:30

16:00

14:306 sex fri

7 sáb sat

4 sáb sat

CAMPO ALEGRE Café Teatro

CAMPO ALEGRE Café Teatro

RIVOLI Sala de Ensaios

maio may

junho june

ILGP

escolas schools

16:00



TMP ONLINE
Quintas de Leitura
Tu, poeta, range os dentes e indigna-te

17:0010 dom sun

abril april

48h
ILGP

Mais informação For further information 
www.teatromunicipaldoporto.pt

Bilhetes digitais à venda em Digital tickets available at 
www.tmp.bol.pt

Nesta temporada, o Teatro Municipal do Porto acontece 
também nos palcos digitais! Lançamo-nos internet fora 
permitindo assim, a quem está longe ou em casa, assistir 
à nossa programação. Os espetáculos, criteriosamente 
filmados no Teatro Municipal do Porto e editados de forma 
a permitir a melhor tradução para o ecrã, serão transmitidos 
na Bilheteira Online (BOL) e ficarão disponíveis online 
durante 24 horas. Paralelamente, as sessões do programa 
História(s) da Dança decorrem, em simultâneo, via Zoom. Ao 
longo da temporada, várias ações do Paralelo poderão ser 
acompanhadas nas nossas redes sociais. 

This season, the Teatro Municipal do Porto also takes place on 
digital stages! We launched the internet outside, thus allowing 
those who are away or at home to watch our program. The 
performances, carefully filmed at the Teatro Municipal do 
Porto and edited in order to allow the best translation for the 
screen, will be broadcasted on Bilheteira Online (BOL) and 
will be available online for 24 hours. At the same time, the 
sessions of (Hi)stories of Dance programme take place on 
Zoom. Throughout the season, several Paralelo activities can 
be followed on our social networks.

Quintas de Leitura
É preciso soltar o ritmo das marés

17:005 dom sun

maio may

48h
ILGP

Joana Castro RITE OF DECAY
17:001 qua wed

junho june

24h

Joana von Mayer Trindade
Portrait of a Dancer as Velvet

17:001 qua wed 24h

História(s) da Dança: Marcelo Evelin com with 

Dori Nigro

17:00 — 18:304 sáb sat PARALELO
ZOOM (gratuito free)

Palcos Instáveis 

Dinis Machado L’Après-midi d’une faune
+
Paulo Mota Clube de Improvisação
+
Carminda Soares & Margarida Montenÿ 
Simulacro

17:0015 qua wed 24h

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa

ILGP
p.55



Departamento 
de Artes 
Performativas da 
Ágora — Cultura 
e Desporto E.M. / 
Câmara Municipal 
do Porto

Ponte da Arrábida

Praça de 
Mouzinho de 
Albuquerque

Cemitério de Agramonte

Jardim Botânico  
do Porto

Rio Douro

Jardins do 
Palácio de 
Cristal

Casa da Música

TEATRO CAMPO ALEGRE
Rua das Estrelas
4150-762 Porto

+351 223 392 200
geral.tmp@agoraporto.pt
www.teatromunicipaldoporto.pt

Carolina Michaelis

Lapa

Torre dos
Clérigos

Hospital 
Santo 
António

Praça de 
Carlos 
Alberto

Aliados

Bolhão

São Bento

Trindade

Marquês

Faria Guimarães

Praça da
República

40 min.

15 min.

35 min.

20 min.

30 min. 25 min.
15 min.

207

200

500

204

703

302

TEATRO RIVOLI +  
DDD — Festival Dias da Dança
Praça D. João I
4000-295 Porto

+351 223 392 200
geral.tmp@agoraporto.pt
infoddd@agoraporto.pt
www.teatromunicipaldoporto.pt
www.festivalddd.com

CAMPUS Paulo Cunha e Silva
Travessa dos Campos 144
4000-153 Porto

+ 351 223 392 216
campuspcs@agoraporto.pt
www.campuspcs.pt

10 min.

20 min.



CAMPUS x TMP x DDDCAMPUS
Paulo Cunha e Silva
O CAMPUS Paulo Cunha e Silva é um novo centro de residências artísticas 

e espaço de trabalho para as artes performativas, na cidade do Porto.
O projeto pretende viabilizar a criação de uma forma mais sustentável, 

permitindo um espaço e um tempo para quem cria, adequado ao momento 
presente, onde a experimentação e criação de comunidade são fulcrais. 
O centro procura dar resposta a novos formatos de apoio a práticas 
artísticas, não incidindo na sua apresentação, e sobretudo reparar a 
ausência de espaços de trabalho para a comunidade artística da cidade, 
numa lógica de continuidade e de cuidado.

CAMPUS Paulo Cunha e Silva is a new centre for artistic residencies and 
a workspace for the performing arts in the city of Porto.

The project intends to facilitate creation in a more sustainable way, 
providing the artists with a space and a time that suit the present moment, 
when experimenting and creating as a community is vital. The centre seeks 
to tackle new ways of supporting artistic practices that do not focus on the 
presentation, and above all to fix the lack of workspaces for the city’s artists, 
favouring continuity and care.

Residências Artísticas 
Artistic Residencies

Reservas de espaços 
Spaces Booking

Aulas abertas 
para profissionais

Open classes 
for professionals

Residências Técnicas 
Technical Residencies

Travessa dos Campos, 144
4000-153 Porto

223 392 216
campuspcs@agoraporto.pt www.campuspcs.pt

AULAS ABERTAS PARA PROFISSIONAIS
OPEN CLASSES FOR PROFESSIONALS
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abril april

Christian Rizzo
Coreógrafo Choreographer
miramar (p. 15)

20 qua wed ‣ 21 qui thu

Meg Stuart
Coreógrafa Choreographer
CASCADE (p. 16)

25 seg mon ‣ 26 ter tue

Workshops Vogue
No âmbito de within the scope of
THE DEITIES BALL (p. 17)

30 sáb sat ‣ 1 (maio) sex fri

maio may

Marcelo Evelin
Coreógrafo Choreographer
Uirapuru (p. 36)

Pere Jou
Intérprete Performer
Augusto (p. 42)

6 seg mon ‣ 10 sex fri

29 qua wed ‣ 1 (jul) sex fri

Joana Castro
Coreógrafa Choreographer
RITE OF DECAY (p. 31)

23 seg mon ‣ 27 sex fri

junho june



INFO

BILHETEIRA TICKET OFFICE

12€ Espetáculos internacionais International performances

9€ Espetáculos nacionais Portuguese performances

7€ Preço especial reduzido Special reduced price

2.50€ Preço por estudante/criança até aos 12 anos — 
Espetáculos Escolas e Famílias 
Price per student/children up 12 — Schools and Families Performances

Os espetáculos para escolas e famílias não se encontram ao abrigo dos descontos previstos 
abaixo. Entrada gratuita para docentes e pessoal técnico acompanhante dos grupos 
escolares. Adultos acompanhantes de crianças usufruem do preço especial reduzido (limite 
de 1 acompanhante por criança). The following discounts do not apply to the performances for 
schools and families. School groups’ accompanying teachers and staff with free entry. Adults 
accompanying children benefit from the special reduced price (limit of 1 person per child).

CINEMA
3€ Rivoli (preço único single price)
5.50€  Medeia Filmes no at Campo Alegre (sujeito a descontos específicos
reformados, estudantes, Cartão Jovem, Tripass Specific discounts available 

for pensioners, students, and holders of the Cartão Jovem or Tripass cards)

Preços sujeitos a alteração por decisão de promotor externo. As sessões de cinema não se 
encontram ao abrigo dos descontos previstos abaixo. Prices may be subject to changes due 
to decision from external promoters. The following discounts do not apply to the film sessions.

DESCONTOS DISCOUNTS

50% Cartão Porto. , estudantes universitários, responsáveis de programação 
e titulares de passes DDD, profissionais da Câmara Municipal do Porto 
e Empresas Municipais, entidades Mecenas do TMP/DDD, menores de 
25 anos, maiores de 65 anos. Porto. card holders, university students, 
programmers and holders of DDD passes, Porto City Council and municipal 
companies workers, TMP/DDD sponsor entities, under 25, over 65.

35% Cartão Rivoli Alegre, entidades beneficiárias do programa Campo 
Aberto, grupos de 10 ou mais pessoas, instituições de ensino. Rivoli Alegre 
Card, beneficiary entities of Campo Aberto programme, groups of 10 pax 
(minimum), educational institutions

30% Lugares de visibilidade reduzida, profissionais das artes do espetáculo, 
pessoas com necessidades específicas. Reduced visibility seats, performing 
arts professionals, people with disability

Entrada gratuita para acompanhante de pessoas com necessidades específicas. 
Free entry for carer or companion of people with disabilities.

20% Entidades detentoras de (novos) protocolos com o TMP 
Institutions and companies under new agreements with TMP

TEATRO RIVOLI

ter tue — sex fri       13:00 — 22:00              sáb sat     14:30 — 22:00

Em dias de espetáculo a bilheteira mantém-se aberta até 30 mins. depois do 
início do mesmo. Aos domingos, a bilheteira funcionará apenas em dias de 
espetáculo, em horário a definir. Closes on Sundays with the exception of 
performance days. On performance days, the ticket office is open until 30 
minutes after the beginning of the performance. On Sundays, the ticket office 
is open only on performance days (schedule to be defined).

+351 223 392 201 
bilheteira.tmp@agoraporto.pt

TEATRO CAMPO ALEGRE

seg mon — dom sun       14:30 — 19:00           19:30 — 22:00

+351 226 063 000
bilheteira.tmp@agoraporto.pt

Bilhetes também disponíveis em Tickets also available at
www.tmp.bol.pt
www.bilheteiraonline.pt

No terceiro piso do Teatro Rivoli, e com uma vista privilegiada sobre a 
Praça D. João I, encontra-se o Café Rivoli, um dos espaços mais versáteis 
e modernos da cidade. Este espaço surge da necessidade de um local 
onde quem visita o Teatro pudesse descontrair antes e depois de um 
espetáculo. Com uma carta variada, com menus ao almoço e brunches 
ao fim de semana, este é um espaço caracterizado por uma decoração 
minimalista, com assinatura do atelier de arquitetura Cirurgias Urbanas. 
On the third floor of the Teatro Rivoli, and with a privileged view over Praça 
D. João I, you will find Café Rivoli, one of the most versatile and modern spaces 
in the city. This space arises from the need for a place where visitors to the 
Theatre could relax before and after a show. With a varied menu, with lunch 
menus and brunches during the weekend, this is a space characterized by a 
minimalist decoration, signed by the architecture studio Cirurgias Urbanas.

CARTÃO CARD RIVOLI ALEGRE

Quer acompanhar a nossa programação mas não tem residência fiscal no Porto? 
O Cartão Rivoli Alegre permite usufruir do desconto de 35% aplicado ao preço 
do bilhete, assim como o acesso privilegiado à informação sobre a programação 
do TMP e iniciativas exclusivas. O desconto deste cartão é aplicável a apenas 
um bilhete por espetáculo. Tem um custo associado de 2.50 euros e validade 
de um ano. Do you want to keep up with our programme and but do not have 
tax residency in Porto? Rivoli Alegre Card allows you to enjoy the 35% discount 
applied to the ticket price, as well as privileged access to information about TMP 
programme and exclusive initiatives. This card's discount applies to only one 
ticket per performance. It has an cost of 2.50 euros and is valid for one year.

Para mais informações For further information bilheteira.tmp@agoraporto.pt

OUTRAS INFORMAÇÕES 
OTHER INFORMATION

A lotação é limitada, de acordo com as 
directrizes da Direção-Geral da Saúde. 
O uso de máscara é obrigatório em todo o espaço. 
Capacity is limited, in accordance with the 
guidelines of the Directorate-General for Health. 
Always wear your mask.

Por favor mantenha a distância de segurança no interior do teatro. 
No final da apresentação, por favor aguarde no lugar até orientação 
da assistência de sala para uma saída coordenada. 
Please keep a safe distance inside the theatre. 
At the end of the performance await guidance from ushers.

Não é permitida a entrada nas salas após o início do espetáculo, salvo 
indicação em contrário da assistência de sala. Em caso de atraso e 
impossibilidade de entrada, o valor do bilhete não será devolvido. You are 
not allowed to enter the room after the performance has started, unless 
otherwise indicated by the ushers. In case you’re late and cannot enter, there 
will be no refund.

Espetáculos de entrada gratuita estão sujeitos à lotação do espaço e pode ser 
necessário o levantamento prévio de bilhete. Free entry performances are 
subject to room capacity, and you may need to collect your ticket in advance.

Menores de 3 anos podem assistir a espetáculos classificados 
“Para todos os públicos” (Decreto-Lei 23/2014 de 14 de fevereiro). 
Children under 3 can attend any performance rated “Para todos os públicos” 
[For all audiences] (Decree-Law no. 23/2014 of February 14).

A participação nas atividades em paralelo é feita mediante inscrição prévia, 
limitada à lotação definida. Informações e pedidos de inscrição através 
de paralelo.tmp@agoraporto.pt. Prior registration is required to attend a 
workshop. There will be a set number of vacancies. For information and 
applications, e-mail us at paralelo.tmp@agoraporto.pt.

A informação presente nesta agenda poderá ser alterada por motivos 
imprevistos. The information in this programme may be subject to changes 
due to unforeseen circumstances.

COMO CHEGAR DIRECTIONS

TEATRO RIVOLI
Praça D. João I
4000-295 Porto

GPS
Latitude 41° 08’ 51” N
Longitude 8° 36’ 34” O

Comboio train
Estação de São Bento

Metro
Trindade, Aliados

Autocarro bus
200, 207, 302, 904, 22, 11M

TEATRO CAMPO ALEGRE
Rua das Estrelas
4150-762 Porto

GPS
Latitude 41° 09’ 03” N
Longitude 8° 38’ 21” O

Comboio train
Campanhã 

Metro
Casa da Música

Autocarro bus
200, 204, 207, 209, 1M

RESERVAS RESERVATIONS

Os bilhetes reservados deverão ser obrigatoriamente levantados num período 
máximo de cinco dias, após o qual serão automaticamente cancelados. No 
caso de serem efetuadas reservas nos cinco dias anteriores à iniciativa, 
estas manter-se-ão até 72 horas antes da iniciativa. Não se efetuam reservas 
nos três dias(72 horas) que antecedem o espetáculo. 
Reservations must necessarily be collected within a period of not more 
than five days, after which they will be automatically cancelled. In case the 
reservations are made in the five days prior to the event, they will remain valid 
up to 72 hours before the event. No reservations will be made during the three 
days (72 hours) preceding the event.

REDES DE PROGRAMAÇÃO 
PROGRAMMING NETWORKS

Por iniciativa da Maison de la Danse e 
da Bienal de Dança de Lyon, várias 
estruturas europeias decidiram 
unir esforços o Teatro de Liège, o 
Teatro Municipal do Porto, o Festival 
GREC em Barcelona, a Maison de La 
Danse e a Bienal da Dança de Lyon. 
Estas são estruturas coreográficas 
de primeira linha, sendo que cada 
uma delas organiza um festival. Esta 
associação pretende desenvolver 
intercâmbios nos respetivos 
programas, promover a circulação 
de artistas a nível europeu e 
desenvolver coproduções e várias 
ações nas diferentes cidades.

At the initiative of Maison de la danse 
and Lyon’s Dance Biennale, several 
European institutions decided to 
join efforts Théâtre de Liège, Teatro 
Municipal do Porto, Barcelona’s Grec 
Festival, Maison de la danse and 
Lyon’s Dance Biennale. These are 
first-class choreographic institutions, 
each organising a festival.

A rede 5 Sentidos foi criada em 2009, 
no âmbito do QREN 2007-2013, 
com o intuito de promover a 
programação cultural e a produção 
artística em rede. Os equipamentos 
que integram esta rede de 
programação cultural são Teatro 
Municipal do Porto (Porto), Teatro 
Viriato (Viseu), Centro Cultural 
Vila Flor (Guimarães), Teatro 
Académico Gil Vicente (Coimbra), 
Teatro Micaelense (Ponta Delgada), 
Teatro Municipal da Guarda, 
Teatro Nacional São João (Porto), 
Cine-Teatro Louletano (Loulé) e São 
Luiz Teatro Municipal (Lisboa).

The 5 Sentidos [5 Senses] network 
was established in 2009, in the 
scope of QREN 2007-2013, in 
order to promote networked 
cultural programming and 
artistic production. This cultural 
programming network is composed 
by Teatro Municipal do Porto (Porto), 
Teatro Viriato (Viseu), Centro 
Cultural Vila Flor (Guimarães), Teatro 
Académico Gil Vicente (Coimbra), 
Teatro Micaelense (Ponta Delgada), 
Teatro Municipal da Guarda, 
Teatro Nacional São João (Porto), 
Cine-Teatro Louletano (Loulé) and 
São Luiz Teatro Municipal (Lisbon).

APOIOS & PARCERIAS SUPPORT & PARTNERSHIPS

Media Partner

Evento organizado no âmbito da Temporada Portugal-França 2022
Event organized under the Portugal-France 2022 Season

Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022
Sponsors Committee of the Portugal-France 2022 Season

Mecenas da programação de dança Dance programme sponsor

Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022

Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022Comité de mecenas da Temporada Portugal-França 2022

CAFÉ RIVOLI

ter tue — sex fri      12:00 — 22:30*

Abertura: 2h antes do espetáculo Opening: 2h before the performance
Encerramento: 1h depois do espetáculo Closing: 1h after the performancesáb sat — dom sun

*Nos dias sem espetáculos o Café Rivoli encerra às 16:00
*On days without performances Café Rivoli closes at 4pm



ACESSIBILIDADE ACCESSIBILITY

Assegurar o direito de acesso e de participação é mais do que um desígnio, 
é uma obrigação. Com essa consciência, o Teatro Municipal do Porto tem 
trabalhado para ultrapassar – da acessibilidade física à comunicação e 
mediação junto dos seus públicos, na sua diversidade – as assimetrias e 
limitações existentes, criando as condições específicas para que um maior 
número de pessoas possa, de forma equitativa, participar e fruir dos nossos 
espaços e da nossa programação.

Ensuring accessibility and participation rights is more than an intention; it is an 
obligation. Teatro Municipal do Porto is aware of this and has been working 
to overcome the existing discrepancies and limitations—from physical 
accessibility to communication and mediation with its several audiences—, 
creating the necessary arrangements for a greater number of people to 
equitably participate in and enjoy our venues and programme.

ACESSO AOS EDIFÍCIOS
Devido ao carácter patrimonial dos nossos teatros e às características das 

suas requalificações, poderá não ser possível o acesso a todas as áreas. 
Contudo, o Teatro Municipal do Porto tem lugares reservados nas suas 
plateias para pessoas com necessidade de utilização de cadeiras de rodas, 
e casas de banho adaptadas.

O Teatro Rivoli e Teatro Campo Alegre localizam-se na proximidade de 
transportes públicos (comboio, metro e autocarro) que, na sua maioria, 
dispõem de sistemas visuais e sonoros acessíveis e plataformas elevatórias.

Given the patrimonial nature of our theatres and the specifications of their 
rehabilitation works, it may not be possible to access all areas. Teatro Municipal 
do Porto, however, has reserved seating in the audience for persons with 
reduced mobility needing to use wheelchairs, as well as accessible toilets. 

The Teatro Rivoli and Teatro Campo Alegre are located in the vicinity of public 
transport (train, metro and bus) which, for the most part, have accessible 
visual and sound systems and lifting platforms. 

POLÍTICA DE PREÇOS
É possível adquirir bilhetes com o desconto para pessoas com necessidades 

específicas (30%) na bilheteira online e nas bilheteiras do Teatro Rivoli e 
Teatro Campo Alegre.

É assegurada a entrada gratuita para acompanhante de pessoas com 
necessidades específicas (limitada a um acompanhante por pessoa).

You can purchase discount tickets for persons with specific needs (30%) at both 
the on-line and physical ticket offices of Teatro Rivoli and Teatro Campo Alegre. 

Free entrance is guaranteed for the companion of people with specific needs 
(limited to one companion per person).

ACESSO À PROGRAMAÇÃO
Para além da acessibilidade física, o Teatro Municipal do Porto tem 

implementado práticas de acessibilidade e inclusão na sua comunicação, 
mediação e programação, nomeadamente, a utilização de termos sem 
género nos conteúdos próprios e a realização de sessões e atividades com 
interpretação em Língua Gestual Portuguesa (ILGP) e a audiodescrição, 
visando o aumento gradual da oferta desses serviços.

Aside from physical accessibility, Teatro Municipal do Porto has been 
implementing accessibility and inclusion practices concerning communication, 
mediation and programme, namely the use of genderless terms in its own 
contents and the undertaking of sessions and activities translated into 
Portuguese Sign Language (PSL) and with audio description, aiming at gradually 
increasing the number of these services provided.

Entre abril e julho de 2022, as sessões com Interpretação em Língua Gestual 
Portuguesa e/ou audiodescrição são as seguintes:

The Portuguese Sign Language and/or audio description sessions taking place 
between April and July 2022 are the following:

* Nestas sessões, é feito, até 30 minutos antes da hora de início do 
espetáculo, um momento de reconhecimento prévio do espaço e de 
aproximação tátil à cenografia e figurinos (assim como um encontro com o 
elenco, se possível). É possível ainda a consulta prévia da informação sobre 
o espetáculo em braille.

Caso se faça acompanhar por um cão-guia, solicitamos que contacte 
antecipadamente a Bilheteira do Teatro Municipal do Porto, de modo a 
garantir um lugar adequado para si e para o seu cão-guia.

* In these sessions, up to 30 minutes before the start of the performance, there 
is a moment of prior recognition of the space and a tactile approach to the set 
design and costumes (as well as a meeting with the cast, if possible). It is also 
possible to consult the information about the performance in Braille in advance.

If you are accompanied by a guide dog, we ask that you contact the Ticket 
Office of Teatro Municipal do Porto in advance, in order to guarantee a 
suitable place for you and your guide dog.

Marco Martins Selvagem

Christian Rizzo miramar

19:30

19:30

1 sex fri

24 dom sun

CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE

BIBLIOTECA MUNICIPAL ALMEIDA GARRETT

abril april

Quintas de Leitura
Tu, poeta, range os dentes e indigna-te

22:007 qui thu

Quintas de Leitura
É preciso soltar o ritmo das marés

5 qui thu

maio may

22:00

Agradecemos sugestões para a melhoria do nosso trabalho no que diz 
respeito à acessibilidade e inclusão por parte dos nossos públicos.  
Para sugestões ou mais informação: 

We welcome suggestions to improve our work regarding accessibility and 
inclusion by our audiences. For suggestions or more information: 

paralelo.tmp@agoraporto.pt

RIVOLI

RIVOLI

CAMPO ALEGRE

Teatro Nacional 21 Orlando

João Telmo & Nova Companhia Blasted

Teresa Arcanjo / Grua Crua FÁBULAMÃE

14 sáb sat

20 sex fri

21 sáb sat

19:00

19:00

21:30

ILGP

ILGP

ILGP

ILGP

ILGP

ILGP

Inês Fonseca Santos & André Letria / 
Pato Lógico  Atividário Dança

junho june

RIVOLI4 sáb sat 16:00

ILGP

Criado em 2019, este Prémio já distinguiu 82 projetos, com 2,3 milhões de 
euros, tendo ajudado a melhorar a vida de milhares de pessoas. Podem 
candidatar-se a este prémio todas as instituições de solidariedade sem �ns 
lucrativos. 

Apoiar crianças em situação de pobreza.
O Prémio BPI Fundação ”la Caixa” Infância tem como �nalidade apoiar 
projetos que facilitam o desenvolvimento integral e o processo de inclusão 
social de crianças em situação de vulnerabilidade.  

 
 
 

fundacaolacaixa.pt
bancobpi.pt

Candidaturas 
de 24 de maio a 27 de junho

Ajudar
quem
ajuda



Meg Stuart / Damaged Goods, CASCADE  © Martin Argyroglo



CALENDÁRIO CALENDAR
temporada season 2021/2022

MAIO MAY

6 sex fri

7 sáb sat

5 qui thu

10:30 CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE

CAMPO ALEGRE

Nuno Lucas Eu Cá, Tu Lá

Nuno Lucas Eu Cá, Tu Lá

Nuno Lucas Eu Cá, Tu Lá

escolas schools

escolas schools

Quintas de Leitura
É preciso soltar o ritmo das marés

CAMPO ALEGRE22:00

22:30 RIVOLI UNDERSTAGE

14:30

16:00

Quintas de Leitura
É preciso soltar o ritmo das marés

17:00 TMP ONLINE 24h

8 dom sun

17:00 CAMPO ALEGRE Joana von Mayer Trindade & 
Hugo Calhim Cristóvão / NuIsIs ZoBoP 

Portrait of a Dancer as Velvet

Joana Castro RITE OF DECAY19:30 CAMPO ALEGRE

RIVOLI Contingência e Necessidade Helena Mateus Jerónimo18:30

27 sex fri

28 sáb sat

31 ter tue

19:00 CAMPO ALEGRE Joana von Mayer Trindade & 
Hugo Calhim Cristóvão / NuIsIs ZoBoP 

Portrait of a Dancer as Velvet

Joana Castro RITE OF DECAY21:30 CAMPO ALEGRE

Novos Talentos Trio Papilio
Matilde Bernardo, David Freitas Dias, 

Francisco Lucena Pais

RIVOLI17:00

RIVOLI Aquecimento Paralelo com with Mariana Amorim17:00

21:30 CAMPO ALEGRE Palcos Instáveis Paulo Mota
Clube de Improvisação

JULHO JULY

1 sex fri

2 sáb sat

7 qui thu

8 sex fri

15 sex fri

16 sáb sat

22:30 RIVOLI UNDERSTAGE

CAMPO
ALEGRE Oficina Yoga do Riso Workshop Laughter Yoga 

com with Sabrina Tacconi
17:00

19:30 CAMPO ALEGRE Alessandro Sciarroni Augusto

19:30 RIVOLI Camille Decourtye & Blaï Mateu Trias / Baro d’evel 
Falaise 

19:30 RIVOLI Camille Decourtye & Blaï Mateu Trias / Baro d’evel 
Falaise 

19:30 RIVOLI Teatro Praga com with 
Orquestra Sinfónica Metropolitana 

A Sagração da Primavera [VR] 

19:30 RIVOLI Teatro Praga com with 
Orquestra Sinfónica Metropolitana 

A Sagração da Primavera [VR] 

19:00 RIVOLI Teatro Nacional 21 Orlando

19:00 RIVOLI Teatro Nacional 21 Orlando

19:00 RIVOLI Teatro Nacional 21 Orlando

16:00 CAMPO ALEGRE Teatro do Frio NU#03

CAMPO ALEGRE Teatro do Frio NU#03

12 qui thu

13 sex fri

14 sáb sat

22:00

CAMPO ALEGRE Teatro do Frio NU#03

19:00 RIVOLI Marina Otero FUCK ME

19:00 RIVOLI João Telmo / Nova Companhia BLASTED

19:00 RIVOLI João Telmo / Nova Companhia BLASTED

19:00 RIVOLI João Telmo / Nova Companhia BLASTED

CAMPO ALEGRE Teresa Arcanjo / Grua Crua FÁBULAMÃE

CAMPO ALEGRE Teresa Arcanjo / Grua Crua FÁBULAMÃE

15 dom sun

17 ter tue

18 qua wed

19 qui thu

20 sex fri

21 sáb sat

16:00

21:30

21:30

ABRIL APRIL

19:30 CAMPO ALEGRE Marco Martins SELVAGEM

19:30 CAMPO ALEGRE Marco Martins SELVAGEM

RIVOLI 42º Fantasporto 
Festival Internacional de Cinema do Porto

1 sex fri — 10 dom sun

1 sex fri

2 sáb sat

7 qui thu

8 sex fri

9 sáb sat

10:30 CAMPO ALEGRE Cláudia Gaiolas
Leonor, Marquesa de Alorna

16:00 CAMPO ALEGRE Cláudia Gaiolas
Leonor, Marquesa de Alorna

14:30 CAMPO ALEGRE Cláudia Gaiolas
Leonor, Marquesa de Alorna

escolas schools

escolas schools

CAMPO ALEGRE Conversa pós-espetáculo moderada por moderated by 
António Guerreiro

Quintas de Leitura
Tu, poeta, range os dentes e indigna-te

CAMPO ALEGRE22:00

22:30 RIVOLI UNDERSTAGE

Novos Talentos Leonor Maia, 
Francisco Barbosa, Abner Brasil

RIVOLI17:00

Quintas de Leitura
Tu, poeta, range os dentes e indigna-te

17:00 TMP ONLINE 24h

10 dom sun

RIVOLI Contingência e Necessidade Rui Pereira18:30

13 qua wed

19:30 RIVOLI Clara Andermatt & João Lucas Pantera

19:30 CAMPO ALEGRE Matija Ferlin Sad Sam Matthäus

19 ter tue

20 qua wed

21 qui thu

19:30 RIVOLI Christian Rizzo miramar

23 sáb sat

24 dom sun

25 seg mon

28 qui thu

29 sex fri

30 sáb sat

CAMPO ALEGRE Bruno Beltrão / Grupo de Rua Nova Criação

CAMPO ALEGRE Bruno Beltrão / Grupo de Rua Nova Criação15:00

RIVOLI Christian Rizzo miramar

RIVOLI Meg Stuart / Damaged Goods CASCADE

RIVOLI Meg Stuart / Damaged Goods CASCADE

RIVOLI THE DEITIES BALL Nala Revlon & Piny 007

17:00

17:00

19:30

17:00

JUNHO JUNE

3 sex fri

1 qua wed

Marcelo Evelin / Demolition Inc. Uirapuru

Joana Castro RITE OF DECAY

RIVOLI Universidade Lusófona do Porto MULTIPLEX18:30

2 qui thu

17:00 TMP ONLINE 24h Joana von Mayer Trindade & 
Hugo Calhim Cristóvão / NuIsIs ZoBoP 

Portrait of a Dancer as Velvet

17:00 TMP ONLINE 24h

19:30 CAMPO ALEGRE

Palcos Instáveis Carminda Soares & 
Margarida Montenÿ Simulacro

+ Paulo Mota Clube de Improvisação

17:00 TMP ONLINE 24h

4 sáb sat

11 sáb sat

15 qua wed

17 sex fri

18 sáb sat

Marcelo Evelin / Demolition Inc. Uirapuru

Inês Fonseca Santos & André Letria / Pato Lógico 
Atividário Dança 

RIVOLI Jonathan Uliel Saldanha Lago Libidinal

RIVOLI Jonathan Uliel Saldanha Lago Libidinal

RIVOLI Contingência e Necessidade Teresa Castro18:30

29 qua wed

Novos Talentos Verónica Costa & Isolda Rubio
Sara Castro & Isolda Rubio

RIVOLI17:00

CAMPO ALEGRE Aquecimento Paralelo com with Dori Nigro11:00

21:30 CAMPO ALEGRE Palcos Instáveis Carminda Soares & 
Margarida Montenÿ Simulacro

19:30 CAMPO ALEGRE

16:00 RIVOLI

História(s) da Dança: Marcelo Evelin
com with Dori Nigro

17:00 CAMPO ALEGRE

19:30

19:30

Marina Otero, Fuck Me  © Mehdi Benkler

19:30

19:30 CAMPO ALEGRE Matija Ferlin Sad Sam Matthäus



CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
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Rui Moreira
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Chairman of the Board of Directors
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Diretora Geral da Unidade Orgânica da Cultura 

General Director of the Organic Unit For Culture
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TEATRO MUNICIPAL DO PORTO 
RIVOLI • CAMPO ALEGRE

DIREÇÃO DIRECTION 

Direção Artística Artistic Direction 
Tiago Guedes 

Direção Executiva Executive Direction 
Francisca Carneiro Fernandes 

Coordenação Artística Artistic Coordination 
Francisco Malheiro 

Coordenação Administrativa 
Administrative Coordination 

Pedro Silva 

Assistente de Direção Executiva 
Direction Assistant 

Ana Sousa 

Assistente Jurídica Legal Assistant 
Mafalda Girão 

Assistente Financeiro Financial Assistant 
Simão Sousa Branca 

Secretariado de Direção Secretariat 
Joana Ngola 
 
Apoio Administrativo Administrative Support 
Elisabete Veiga 
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João Nunes 

PROGRAMAÇÃO PROGRAMMING 

Direção Direction 
Tiago Guedes 

Assistente de Direção Artística 
Artistic Direction Assistant

Joana Ferreira

Artes Performativas 
Performing Arts

Cristina Planas Leitão 
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João Gesta 
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Ana Cristina Vicente 

PRODUÇÃO PRODUCTION 

Coordenação Coordination 
Marina Freitas 

Assistente de Coordenação 
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Carla Moreira 

Gestão de projeto Project Management 
DDD – Festival Dias da Dança 

Daniela Costa 

Gestão de projeto Project Management 
CAMPUS Paulo Cunha e Silva 

Paulo Covas 

Chefe de Produção Head of Production 
Cristina Oliveira 

Produção Executiva Executive Production 
Bryan Morgado, Catarina Alves, 

Catarina Mesquita, Margarida Carronda, 
Tânia Rodrigues, Teresa Leal, Vera Miranda, 
Abigail Raposo (estagiária intern) 

COMUNICAÇÃO E MEDIAÇÃO 
COMMUNICATION AND MEDIATION 

Coordenação Coordination 
Leonor Tudela 

Gestão de projeto Project Management 
DDD – Festival Dias da Dança 

Vítor Pinto 

Digital 
Francisco Santos, Pedro Sousa 

Design
Marta da Silva, Pedro Bento

Mediação Mediation
Jonathan da Costa (Chefe de Equipa 

Team Leader), Pedro Galante, Rute Pimenta 
(Escolas, Famílias e Comunidade 
Schools Families & Community) 

Assessoria de Imprensa Press Officer 
Joana Brandão

Fotografia Photography 
José Caldeira

Vídeo Video 
a-tundra

Interpretação em Língua Gestual Portuguesa 
Portuguese Sign Language Interpretation 

Cláudia Braga

FRENTE DE CASA E BILHETEIRA 
FRONT OF HOUSE AND TICKET OFFICE 

Chefe de equipa Team Leader 
Vânia Ferreira

Assistente Assistant 
Vítor Hugo Sousa 

Bilheteiras Ticket Office
Catarina Ferreira, Diana Festa, 

Inês Faria, Maria Glória Ribeiro

TÉCNICA TECHNICAL DEPARTMENT
 
Coordenação Coordination 
Francisco Teles 

Assistente de Coordenação 
Assistant Coordinator 

Luísa Osório 

Assistente Administrativa de Coordenação 
Coordination Administrative Assistant 

Vanessa Freitas 

Direção de cena Stage management 
Adriana Brandão, Gonçalo Gregório, 

Maria Pinto, 
Vanessa Santos 

Som Sound 
Tiago Ralha (Chefe de Equipa Team Leader), 

André Leite, Luís Carlos Pereira, Tiago Pinto 

Luz Lighting 
Romeu Guimarães (Chefe de Equipa 

Team Leader), José Cunha, Luís Silva, 
Manuel Alão, Mariana Rêgo, Rui Barbosa 

Maquinaria Machinery 
António Silva (Chefe de Equipa Team Leader), 

João Queirós, Igor Pitela, Marco Silva, 
Nuno Brandão, Paulo Pereira 

Audiovisuais Audio-visuals 
Emanuel Malveiro, Ricardo Cabral 


