
TÓNAN QUITO ERVA DANINHA MODOS DE COMER (MARIA RO-
SÁRIO OLIVEIRA, JORGE GONÇALVES) SHARON EYAL & GAI 
BEHAR / L-E-V UNDERSTAGE (NU, @C) NOVOS TALENTOS 
(ROMEU CURTO & CAROLINA ANDRADE, ALEXANDER 
STRETILE, RODRIGO TEIXEIRA, FRANCISCO LUCENA 
PAIS, ANTÓNIO NARCISO & MATEUS BARROS) OLHARES 
DA TERRA (MIGUEL PALMA, ALEXANDRA BALONA, JÜRGEN BOCK, 
JOSÉ BRAGANÇA DE MIRANDA) MASSIMO FURLAN & CLAI-
RE DE RIBAUPIERRE PALCOS INSTÁVEIS (ANA ISABEL CASTRO 
& DEEOGO OLIVEIRA, MARTA RAMOS, SARA BERNARDO, CATARINA 
CAMPOS & MELISSA SOUSA, DUARTE VALADARES) FIMP – FESTI-
VAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS DO PORTO 
(GRUPO DE TEATRO DO CENTRO CULTURAL PORTU-
GUÊS DO MINDELO & TEATRO DE MARIONETAS DO 
PORTO, OLIVIER DE SAGAZAN, CRIS BLANCO, TEA-
TRO DE FERRO & CARLOS GUEDES, AINHOA VIDAL, 
FILIPE MOREIRA & LOLA SOUSA) MARLENE MONTEIRO 
FREITAS CAPICUA MICAR - MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 
ANTI-RACISTA QUEER PORTO 6 FESTA DO CINEMA FRANCÊS 
MODOS DE OCUPAR TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) 
CCN - BALLET DE LORRAINE / MERCE CUNNINGHAM 

/ PETTER JACOBSSON & THOMAS CALEY MARTA BER-
NARDES & JOSÉ VALENTE MOSTRA ESTUFA (DOUGLAS 
MELO, JOANA MARTINS, LEONARDO FERREIRA) 
DOUBLE TROUBLE #01 (DANA MICHEL, SUSANA CHIOCCA, XANA 
NOVAIS) PORTO/POST/DOC JONATHAN ULIEL SALDANHA 
CULTURA EM EXPANSÃO (BLIND ZERO, ORQUESTRA 
JUVENIL DA BONJÓIA) FOCO FAMÍLIAS (PATRÍCIA PORTELA, 
JOANA MAGALHÃES, GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO, CASA 
DA ANIMAÇÃO) PAR(S) (CLÁUDIA VAREJÃO & JOANA 
CASTRO, DIOGO BALDAIA & DANIEL SEABRA) RAI-
MUND HOGHE TEATRO NOVA EUROPA CAMILLE DECOURTYE 
& BLAÏ MATEU TRIAS / BARO D’EVEL FERNANDA FRAGATEI-
RO & ALDARA BIZARRO INDIEJÚNIOR ALLIANZ CLÁUDIA 
GAIOLAS JÉRÔME BEL CNB - COMPANHIA NACIONAL 
DE BAILADO / MARTHA GRAHAM / KURT JOSS 
ESTRUTURA JORIS LACOSTE /ENCYCLOPÉDIE DE LA PA-
ROLE FESTIVAL PORTA-JAZZ FANTASPORTO MEDEIA FILMES
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RE:DESENHAR
Quando fomos obrigados a parar, em março, es-
távamos a iniciar a segunda metade da tempo-
rada 19/20 com o entusiasmo sempre renovado 
de estrear espetáculos de companhias nacio-
nais e internacionais, apresentando no Porto 
artistas que nos entusiasmam e defendemos. 
Estávamos longe de imaginar que os 4 meses 
seguintes veriam todos esses projetos adiados 
para a temporada que agora começa. 
Assumimos o desafio de redesenhar a tem-
porada 20/21 num exercício complexo que, si-
multaneamente, garantisse a apresentação de 
todos os espetáculos anunciados e mantivesse 
os compromissos já assumidos para a tempo-
rada seguinte. 
O programa que agora apresentamos é, assim, 
uma convivência do que não aconteceu com 
o que iria acontecer, um equilíbrio de vonta-
des e expectativas entre artistas e públicos. 

RE:PENSAR
No entanto, tal não poderia ser um mero exer-
cício organizacional ou uma simples tentativa 
para encaixar espetáculos e honrar compro-
missos. Os últimos meses fizeram mossa e pa-
rece certo que nada ficará no mesmo lugar. 
Cabe, por isso, às instituições culturais refle-
tir e assumir o seu lugar enquanto oráculo do 
mundo atual, num futuro tão próximo quanto 
desconhecido. 
Aceitando os desafios dos tempos que vivemos, 
toda a programação da temporada 20/21 foi 
repensada nas suas vertentes analógica (em 
cena) e digital (na internet), proporcionando 
aos públicos a escolha da forma como dese-
jam descobrir as nossas propostas. Com a lota-
ção das salas condicionada a 50%, imaginamos 
uma programação on-line a partir dos nossos 
espetáculos âncora, assim como um conjunto 
de projetos pensados especificamente para os 
meios digitais - PAR(S) – Artes Performativas 
e Imagem Online - que provocam o encontro 

RETOMAR LIGAÇÃO RECONNECT

RE:DESIGN
When we were forced to stop in March, we were 
starting the second half of the 2019/2020 season 
with the ever-renewed enthusiasm of premiering 
performances by Portuguese and international 
companies, bringing to Porto artists that we’re 
excited about and stand up for.
We could have not imagined that in the following 
four months all those projects would be postponed 
for the season that is now beginning.
We took on the challenge of redesigning the 
2020/2021 season, a complex endeavour to simul-
taneously ensure that all announced performanc-
es would be presented and that the existing com-
mitments for the following season would be kept.
So the programme we now put forward features 
what didn’t and what would take place, balanc-
ing the wishes and expectations of both artists 
and audiences.

RE:CONSIDER
It couldn’t however be a simple organising exer-
cise, nor a straightforward attempt to fit perfor-
mances and honour commitments. The last few 
months made a dent and it seems certain noth-
ing will stay in the same place. It is therefore up 
to cultural institutions to reflect upon and take on 
their place as oracles of today’s world in a future 
as near as unknown.
Recognising the challenges of the times we live in, 
the entire programme for the 2020/2021 season 
was reconsidered in its analogue (on stage) and 
digital (on the Internet) components, enabling the 
audiences to choose the way in which they wish 
to find out about our propositions. With room ca-
pacity limited to 50%, we figured an on-line pro-
gramme based on our anchor performances, as 
well as a series of projects specifically designed 
for digital media—PAR(S) – Online Performing 
Arts and Image—that bring together five film/
video directors and five artists from several per-
forming disciplines, aiming at creating original 
works for the digital environment.



entre cinco realizadores/videastas e cinco ar-
tistas de várias disciplinas performativas com 
o intuito de criarem obras originais para o con-
texto digital. 
Assim, o site www.teatromunicipaldoporto.
pt e as nossas redes sociais terão também um 
papel redobrado, proporcionando diferentes 
e estimulantes portas de entrada para a nos-
sa programação. 

RE:CENTRAR
Os tempos mais recentes foram também im-
portantes para recentrar a nossa missão. Seis 
temporadas passaram desde que, em setembro 
de 2014, batizamos de Teatro Municipal do Por-
to (TMP) a associação entre o Rivoli e o Cam-
po Alegre. A partir de setembro, o TMP afina 
a sua programação com a missão que o define 
e caracteriza. A dança, na sua diversidade es-
tética, será reforçada enquanto disciplina cen-
tral; as coproduções com companhias e artistas 
que trabalham a partir da cidade assim como 
os projetos nacionais e internacionais de tea-
tro, formas animadas, circo contemporâneo, 
literatura e dança passarão a ser, ainda mais, 
uma ferramenta importante para o desenvol-
vimento artístico das companhias; o Paralelo – 
Programa de Aproximação às Artes Performa-
tivas será reforçado tanto na sua equipa como 
nas suas atividades de programação, mediação 
e serviço educativo expandido, indo mais longe 
na proximidade e diversidade de públicos com 
os quais nos queremos relacionar.

RE:MONTAR
A temporada 20/21 terá uma programação 
marcada pela diversidade disciplinar e estéti-
ca que caracteriza o TMP. Nas páginas que se 
seguem, poderão conhecer tudo o que há para 
descobrir nos próximos 6 meses. Algumas das 
estreias previstas para esta temporada foram 
adiadas para 21/22. A impossibilidade de ace-
der a espaços de ensaio, residências artísti-
cas e residências técnicas fez com que várias 
novas criações não tivessem sequer chegado 
a palco, adiando-se assim estreias inicialmente 
agendadas para o segundo semestre de 2020. 
Decidimos então desenvolver um programa de 
remontagens de espetáculos essenciais para 
a História da dança – espetáculos que, por-
ventura, muitos conhecerão, mas a que nunca 
assistiram ao vivo. Acreditamos que conhecer 
as origens de uma disciplina artística através 
dos seus títulos mais emblemáticos ajudará 
a perceber o caminho que se percorreu até 

à dança que se faz atualmente. O que é hoje 
visto como um marco histórico era o que de 
mais contemporâneo se fazia na altura da sua 
criação; um sublinhar de modernidade e de in-
terpelação artística tão poderoso há décadas 
quanto na atualidade. 
Assim, apresentaremos a Companhia Na-
cional de Bailado com o programa “Dan-
çar em Tempo de Guerra”, que reúne duas 
obras criadas nos anos 30 do século passado 
e que refletem as inquietações dos seus au-
tores sobre o contexto bélico daquela altura.  
As obras que darão corpo a este programa se-
rão A Mesa Verde (1932), de Kurt Jooss, e Chro-
nicle (1936), de Martha Graham. 
Acolheremos também o CCN - Ballet de Lorrai-
ne, que nos fará redescobrir duas das mais em-
blemáticas obras do pioneiro da dança moder-
na americana Merce Cunningham: RainForest 
(1968), com a instalação Silver Clouds de Andy 
Warhol como cenografia, e Sounddance (1975). 
Vinte anos depois da estreia em Paris, Jérôme 
Bel remonta The show must go on (2001) com 
intérpretes do Porto e de Lisboa. É uma obra 
seminal que especula sobre os mecanismos dos 
espetáculos e o espelho conectivo que conse-
guem criar entre bailarinos e espectadores. 
Dedicaremos também um foco à coreógrafa 
cabo-verdiana Marlene Monteiro Freitas, que 
inclui a sua nova criação, Mal - Embriaguez Di-
vina, e a remontagem de duas peças com as 
quais foi descoberta mundialmente, Guintche 
(2010) e Jaguar (2015).

RE:ATIVAR
O regresso ao TMP foi planeado cuidadosa-
mente, salvaguardando as devidas medidas 
de segurança. Sabemos que o desejo de voltar 
aos espaços públicos, aos teatros, à descober-
ta que só se concretiza na partilha do mesmo 
espaço físico deve ser providenciado com to-
das as precauções e garantindo as normas de 
segurança necessárias. Tudo fizemos para que 
assim seja e para que o ritual da partilha conti-
nue a existir (agora também com outros rituais 
a garantir uma fruição segura). 
Regressar ao Rivoli e ao Campo Alegre será 
encontrar dois teatros completamente equi-
pados e preparados para receber da melhor 
maneira públicos, artistas e equipas.

Cá nos reencontraremos!

(1932), by Kurt Jooss, and Chronicle (1936), by 
Martha Graham.
We will also host CCN – Ballet de Lorraine and 
rediscover two of the most iconic works by Amer-
ican modern dance pioneer Merce Cunningham: 
RainForest (1968), featuring the installation Silver 
Clouds, by Andy Warhol, as scenery, and Sound-
dance (1975).
Twenty years after its premiere in Paris, Jérôme 
Bel restages The show must go on (2001) with per-
formers from Porto and Lisbon. This seminal piece 
speculates on the mechanisms of performances and 
the connective mirror they are able to establish be-
tween dancers and spectators.
We will also dedicate a focus programme to Cape 
Verdean choreographer Marlene Monteiro Frei-
tas that includes her latest creation, Mal – Em-
briaguez Divina [Evil – Divine Inebriation], and 
the restaging of two pieces with which she became 
internationally known: Guintche (2010) and Jag-
uar (2015).

RE:ACTIVATE
The return to TMP has been carefully planned, 
safeguarding the proper safety measures. We are 
aware the desire to return to public spaces, the-
atres and the discovery that can only be carried 
out when sharing the same physical space must 
take place with every precaution and ensuring 
the necessary safety regulations. We have done 
everything to make sure that is the case and the 
sharing ritual continues to exist (now also with 
other rituals guaranteeing safe fruition).
As you return to Rivoli and Campo Alegre, you’ll 
find two theatres that are fully equipped and pre-
pared to welcome audiences, artists and teams in 
the best possible way.

Our site (www.teatromunicipaldoporto.pt) and 
social media shall thus play a far greater role, 
providing different and stimulating entryways 
into our programme.

RE:FOCUS
Recent times were also key to refocus our mission. 
Six seasons went by since in September 2014 we 
renamed the pairing of Rivoli and Campo Alegre 
as Teatro Municipal do Porto (TMP). As from Sep-
tember 2020, TMP tunes its programme according 
to the mission that defines and characterises it. 
Dance, in all its aesthetic diversity, shall be empha-
sised as the core discipline. Co-productions with 
companies and artists working from within the 
city, as well as national and international theatre, 
animated forms, contemporary circus, literature 
and dance projects, shall gain even greater impor-
tance in the artistic development of the companies. 
The team of Paralelo – Approach Programme to 
Performing Arts shall be increased, allowing for 
the strengthening of its programmes, mediation 
activity and expanded education service, thus go-
ing further when it comes to bring the audiences 
closer and ensure their diversity.

RE:STAGE
The programme for the 2020/2021 season displays 
the disciplinary and aesthetic diversity that char-
acterises TMP. In the ensuing pages, you’ll be able 
to find out about everything we have to offer over 
the next six months. Some of what we expected to 
premiere this season was postponed for 2021/2022. 
The inability to benefit from rehearsal venues, ar-
tistic residencies and technical residencies led to 
several new creations never even making it to the 
stage, thus postponing premieres originally sched-
uled for the second semester of 2020.
We therefore decided to work out a programme 
that will bring back on stage key pieces in the histo-
ry of dance—pieces that many will possibly know, 
but haven’t watched live. It is our belief that know-
ing the origins of an artistic discipline through its 
most iconic titles will help to understand the path 
it travelled up to present time. What is seen today 
as a historical landmark was the most contempo-
rary there was at the time it was created; and its 
contemporaneity and artistic appeal was as pow-
erful decades ago as it is now.
We shall thereby present the National Ballet of 
Portugal and the programme “Dançar em Tem-
po de Guerra” [Dancing During Wartime], which 
brings together two pieces from the 1930s that 
mirror the concerns of their authors about the 
warlike environment of the time: A Mesa Verde 

TIAGO GUEDES, 
Diretor Artístico artistic director
e a equipa do Teatro Municipal do Porto
and Teatro Municipal do Porto team
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DANÇA DANCE

23 SHARON EYAL & GAI BEHAR / L-E-V (ISR) OCD LOVE
57  MARLENE MONTEIRO FREITAS (PT/CPV)  

GUINTCHE + JAGUAR + MAL – EMBRIAGUEZ DIVINA
91  CCN BALLET DE LORRAINE (FR) / MERCE CUNNINGHAM  

PETER JACOBSSON & THOMAS CALEY  
RAINFOREST + SOUNDDANCE + FOR FOUR WALLS 

151  RAIMUND HOGHE (DE) CANZONE PER ORNELLA  
+ POSTCARDS FROM VIETNAM 

159  CAMILLE DECOURTYE & BLAÏ MATEU TRIAS /  
BARO D’EVEL (FR/ES) FALAISE 89O ANIVERSÁRIO RIVOLI

185  JÉRÔME BEL (FR) THE SHOW MUST GO ON
187  COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO  

MARTHA GRAHAM / KURT JOOSS (PT/EUA/DE)  
DANÇAR EM TEMPOS DE GUERRA: CHRONICLE + A MESA VERDE

  COMPANHIA INSTÁVEL / PALCOS INSTÁVEIS 
39  ANA ISABEL CASTRO & DEEOGO OLIVEIRA KOKORO
85  MARTA RAMOS A BODY THAT HIDES ALSO STANDS
143  SARA BERNARDO 1984
169  CATARINA CAMPOS & MELISSA SOUSA BOWND 
181  DUARTE VALADARES RUBBLE KING

TEATRO THEATRE

17 TÓNAN QUITO A VIDA VAI ENGOLIR-VOS
87 GONÇALO AMORIM & PAULO FURTADO / TEP ESTRO/WATTS
133 PATRÍCIA PORTELA BOAS MEMÓRIAS
157 TEATRO NOVA EUROPA NOITE DE PRIMAVERA 89O ANIVERSÁRIO RIVOLI

167  TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) & TEATRO LA MARIA (CHI)
ESTREITO/ ESTRECHO 

179 CLÁUDIA GAIOLAS CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO 
191 ESTRUTURA F...
193 JORIS LACOSTE/ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE (FR) SUITE NO4

PROGRAMAÇÃO SET 2020- FEV 2021 
PROGRAMME SEP 2020- FEB 2021
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MÚSICA MUSIC

25  UNDERSTAGE NU 
67  CAPICUA MADREPÉROLA
69  UNDERSTAGE @C
137  CULTURA EM EXPANSÃO BLIND ZERO + ORQUESTRA JUVENIL DA BONJÓIA
195  FESTIVAL PORTA-JAZZ
  CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO / NOVOS TALENTOS
27   DUO RUBRUM – ROMEU CURTO (GUITARRA GUITAR)  

 & CAROLINA ANDRADE (VOZ VOICE)
115   ALEXANDRA STRETILE (PIANO)
141   LUÍS DUARTE (PIANO)
173   RODRIGO TEIXEIRA (PIANO)
199   FRANCISCO LUCENA PAIS, ANTÓNIO NARCISO  

 & MATEUS BARROS (PIANO)

LITERATURA LITERATURE

  QUINTAS DE LEITURA 
35  ACENTUADO ENTRETENIMENTO NOCTURNO
89  AS PALAVRAS SÃO JAULAS DO TEMPO
135  JUNTOS INVENTAREMOS A NOVA ROSA-DOS-VENTOS
165  HÁ PALAVRAS ACESAS COMO BARCOS
183  O ASTRONAUTA CASOU-SE POR LÁ

CINEMA

71  MICAR MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA ANTI-RACISTA
73  QUEER PORTO 6 – FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA QUEER
75  FESTA DO CINEMA FRANCÊS
113  PORTO/POST/DOC
171  INDIEJÚNIOR ALLIANZ
197  FANTASPORTO — FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINEMA DO PORTO

PENSAMENTO THOUGHT

  MODOS DE OCUPAR 
21  DEDOS NA FERIDA, MÃOS NA CULTURA 
83  A MÚSICA PERDEU A PÓLVORA?
163  MODOS DE COMER
  UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO / OLHARES DA TERRA
29  MIGUEL PALMA 
77  ALEXANDRA BALONA 
117  JÜRGEN BOCK 
139  JOSÉ BRAGANÇA DE MIRANDA + TIAGO GUEDES

CRUZAMENTOS DISCIPLINARES DISCIPLINARY CROSSINGS

37  MASSIMO FURLAN & CLAIRE DE RIBAUPIERRE (CH)  
FESTIVAL EUROVISÃO DA CANÇÃO FILOSÓFICA

109  SUSANA CHIOCCA BITCHO DOUBLE TROUBLE #01 

107  DANA MICHEL (CAN) CUTLASS SPRING DOUBLE TROUBLE #01

111  XANA NOVAIS COMO MATAR MULHERES NUAS DOUBLE TROUBLE #01

123  JONATHAN ULIEL SALDANHA MERCÚRIO VERMELHO 
95  MARTA BERNARDES & JOSÉ VALENTE  

OS FIGOS SÃO PARA QUEM PASSA
127  GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO  

LÁGRIMAS DE CROCODILO FOCO FAMÍLIAS

162  FERNANDA FRAGATEIRO & ALDARA BIZARRO  
CAIXA PARA GUARDAR O VAZIO 89O ANIVERSÁRIO RIVOLI

10  PAR(ES) – ARTES PERFORMATIVAS E IMAGEM ONLINE
145  CLÁUDIA VAREJÃO & JOANA CASTRO
  HELENA ESTRELA & MANUEL TUR
201  DIOGO BALDAIA & DANIEL SEABRA
  PEDRO NEVES MARQUES & TERESA COUTINHO 
  SOFIA ARRISCADO & COSTANZA GIVONE

FORMAS ANIMADAS / MARIONETAS ANIMATED FORMS / PUPPETRY

43  GRUPO DE TEATRO DO CENTRO CULTURAL PORTUGUÊS DO MINDELO  
(CPV) & TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO O CHEIRO DOS VELHOS FIMP

45  OLIVIER DE SAGAZAN (FR) TRANSFIGURATION FIMP

47  CRIS BLANCO (ES) BAD TRANSLATION FIMP

49  TEATRO DE FERRO & CARLOS GUEDES UMA COISA LONGÍNQUA FIMP

51  AINHOA VIDAL LILLIPUT (PARALELO) FIMP

53  FILIPE MOREIRA & LOLA SOUSA FIBRA FIMP

55  GWENDOLINE ROBIN (BE) CRATÈRE 6899 FIMP

CIRCO CONTEMPORÂNEO CONTEMPORARY CIRCUS

19  ERVA DANINHA READY
99  DOUGLAS MELO FOME DE LAMA MOSTRA ESTUFA

101  JOANA MARTINS ENTRE-LUGAR MOSTRA ESTUFA

103  LEONARDO FERREIRA ERRANCE / FREQUÊNCIA #1 MOSTRA ESTUFA
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TÓNAN QUITO
A vida vai engolir-vos

ERVA DANINHA
READY

MODOS DE OCUPAR
Dedos na ferida, mãos na cultura

SHARON EYAL & GAI BEHAR / L-E-V
OCD Love

UNDERSTAGE
NU

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO  
/ NOVOS TALENTOS
Duo Rubrum – Romeu Curto & Carolina Andrade

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO
/OLHARES DA TERRA
Miguel Palma

SETEMBRO
SEPTEMBER
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 Um espetáculo de 10 horas, em que po-
demos assistir às quatro peças principais de 
Tchékhov: A Gaivota, O Tio Vânia, Três Irmãs 
e O Ginjal. A peça foi pensada para ser feita 
durante a noite e acabar ao início do dia – fa-
zendo da madrugada a grande protagonista. 
A madrugada é o futuro. O que há de ser! Em 
todas estas peças somos confrontados com uma 
questão que perseguia Tchékhov: como será 
a humanidade no futuro? Pergunta que nestes 
tempos de incerteza e medo parece perseguir 
cada um de nós. Através da insatisfação e im-
potência de ação dos seus personagens abre-
-se a possibilidade para pensarmos o absurdo 
da nossa vida e como mudá-la. Na sua obra 
o autor descreveu a vida de certas camadas da 
pequena-burguesia do seu tempo, gentes deso-
rientadas e deprimidas, acossadas pelo ruir de 
uma sociedade em decadência, debruçando-se 
sobre os vícios e as ambiguidades de uma inte-
lectualidade dividida entre o desejo de trans-
formação da realidade e a sua incapacidade 
de agir face a essa sociedade. — Tónan Quito

A ten-hour performance to watch Chekhov’s four 
main plays: The Seagull, Uncle Vanya, Three Sis-
ters and The Cherry Orchard. The piece was meant 
to be performed during the night and to end at day-
break, thus turning dawn into the main character. 
Dawn is the future. What will be! All these plays 
confront us with an issue that haunted Chekhov: 
what will humanity be like in the future? A ques-
tion that seems to haunt each and every one of us 
in these times of uncertainty and fear. The frus-
tration and powerlessness of the characters ena-
bles us to think about how absurd our life is and 
how to change it. In his work, Chekhov portrayed 
the life of certain strata of the petty bourgeoisie of 
that time (disoriented and depressed people, beset 
by the collapse of a decaying society), looking at 
the vices and ambiguities of intellectuals torn be-
tween the will to transform reality and their ina-
bility to act vis-à-vis that society. — Tónan Quito

 UNIÃO DE FACTO

SETEMBRO SEPTEMBER

1a parte 1st part
RIVOLI

Qui Thu 19.00h 17 
Sáb Sat 15.00h 19

2a parte 2nd part
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO

Sex Fri 19.00h 18
Sáb Sat 20.30h 19

DIREÇÃO ARTÍSTICA, ADAPTAÇÃO ARTISTIC DIRECTION, ADAPTATION Tónan Quito 
TEXTOS TEXTS Anton Tchékhov TRADUÇÃO TRANSLATION Nina Guerra, Filipe Guerra 
COM CAST Álvaro Correia, Gonçalo Waddington, João Pedro Mamede, Leonor Cabral, Miguel 
Loureiro, Mónica Garnel, Rita Cabaço, Sílvia Filipe, Tónan Quito CENOGRAFIA SET DESIGN  
F. Ribeiro DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Daniel Worm  FIGURINOS COSTUMES José 
António Tenente DESENHO DE SOM SOUND DESIGN Pedro Costa ASSISTÊNCIA DE ENCE-
NAÇÃO ASSISTANT DIRECTOR Mirró Pereira APOIO À DRAMATURGIA DRAMATURGY AS-
SISTANT Miguel Loureiro  PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCER Armando Valente 
PRODUÇÃO PRODUCED BY Armando Valente, Cláudia Teixeira, Vanda Cerejo APOIO SUP-
PORT O Espaço do Tempo

COPRODUÇÃO COPRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Teatro Nacional D. Maria II, São 
Luiz Teatro Municipal, Teatro Nacional São João

TÓNAN QUITO
A vida vai engolir-vos

TEATRO THEATRE

RIVOLI Grande Auditório 
4.30h (c/ intervalo with intermission) 
9€ >12
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 Três malabaristas apresentam um bailado 
de objetos e corpos numa composição basea-
da em repetições, sobreposições, avanços e re-
cuos. READY recupera o estado de vigilância, 
de defesa e reflexão. O mote para nos recordar 
que entre as nossas lutas internas e sociais, 
todo o espetador é ator da sua história. Uma 
libertação contagiante onde a música e o mo-
vimento nos querem pôr a mexer.
– Erva Daninha

Three jugglers create a dance of objects, bodies and 
atmospheres in a composition based on repetition, 
overlap, and forward and backward movement. 
They navigate among noises, searching and fight-
ing for the empty, safe and silent space. READY 
retrieves the vigilant state of defence and reflex-
ion. It is not a wrestling exercise, but rather the 
transformation and sublimation of the out-of-con-
trol and violent states coming to us daily. The per-
formance is based on warfare movements, and 
on warrior fights sublimated and dissimulated 
by dances. Contemporary juggling is employed 
as a composing language; it is transformed and 
changed, while keeping the risk and challenge as-
sociated with circus.
– Erva Daninha

ERVA DANINHA
READY

estreia premiere
CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

Praça D. João I
Entrada gratuita Free entrance
45min >3

 TRENGOLAS — CICLO DE CIRCO

SETEMBRO SEPTEMBER

Sex Fri 21.00h 18
Sáb Sat 21.00h 19

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTOR Vasco Gomes INTERPRETAÇÃO PERFORMANCE Filipe 
Caldeira, Gustavo Hjerl, Teresa Santos ASSISTÊNCIA DE DIREÇÃO E DIREÇÃO PLÁSTICA AS-
SISTANT AND VISUAL DIRECTOR Julieta Guimarães MÚSICA MUSIC João Quintela PRODUÇÃO 
PRODUCTION Erva Daninha APOIO À RESIDÊNCIA RESIDENCY SUPPORT Teatro Municipal 
do Porto, Espaço do Tempo, Salto APOIO SUPPORT República Portuguesa – Ministro Cultura  
/ Direção-Geral das Artes PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Teresa Camarinha

COPRODUÇÃO COPRODUCTION Teatro Municipal do Porto 
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 A pandemia pôs tudo a nu. O que já não 
havia e o que sempre teremos, o que podemos 
almejar e o que queremos alvejar. A crise des-
multiplicou as perguntas mas não multiplicou 
as respostas. O que se segue na Cultura e nas 
Artes, nas condições dos seus profissionais, no 
espaço para os criadores e para o pensamento 
divergente, na articulação do poder central, lo-
cal e com os privados, nas instituições e com-
panhias independentes, no acesso à cultura pe-
los espectadores? Venha pôr o dedo na ferida.

O jornalista PEDRO SANTOS GUERREIRO, 
respondendo ao desafio colocado pelo Teatro 
Municipal do Porto, imaginou um ciclo de 9 con-
ferências em ressonância com 9 espetáculos 
da temporada 2019/2020. Estas conferências 
não incidiram somente sobre os espetáculos 
que foram apresentados, mas sim a partir de 
questões que dos mesmos emanem e que nos 
ajudem a refletir sobre diferentes “Modos de 
Ocupar”. Com um convidado exterior das mais 
diversas áreas disciplinares e outro conectado 
com os espetáculos da programação, mergulha-
-se em águas profundas e abordam-se diferen-
tes temas, em cada uma das sessões.

The pandemic has exposed everything. What we 
didn’t have and what we will always have, what 
we can aim for and what we want to target. The 
crisis has multiplied the questions but has not mul-
tiplied the answers. What follows in Culture and 
the Arts, in the conditions of its professionals, in 
the space for creators and for divergent thinking, in 
the articulation of central, local and private pow-
er, in institutions and independent companies, in 
access to culture by viewers? Come and put your 
finger on the wound.

The journalist PEDRO SANTOS GUERREIRO 
answered the challenge presented by TMP and 
came up with a series of 9 lectures called “Ways 
of Occupying”, which derive from 9 performan-
ces taken from our programme for this season. 
The lectures won’t be about the performances, 
but rather based on issues arising from those 
performances that will help us reflect upon dif-
ferent “Ways of Occupying”. There will always 
be an outside guest from the most diverse dis-
ciplinary fields, and another one linked to our 
performances. We’ll dive into deep waters and 
address different topics.

SETEMBRO SEPTEMBER

Qua Wed 19.00h 23

 TMP ONLINE
Qua Wed 19.00h 23

MODOS  
DE OCUPAR
Dedos na ferida,  
mãos na cultura 
Curadoria e moderação de 
curatorship and moderation by 
Pedro Santos Guerreiro

PENSAMENTO THOUGHT

RIVOLI Pequeno Auditório 
Entrada gratuita free entrance

Com with

MARTA MARTINS
Diretora executiva da Artemrede 
Executive director of Artemrede

PAULO BRANDÃO
Director Artístico do Theatro Circo de Braga
Artistic director of Theatro Circo de Braga

PEDRO QUINTELA
Sociólogo, consultor e investigador
Sociologist, consultant and researcher

RUI MOREIRA
Presidente da Câmara Municipal do Porto
Mayor of Porto

TERESA COUTINHO
Criadora e atriz, membro da Ação Cooperativista
Creator and actress, member of Ação Cooperativista

ZIA SOARES
Encenadora e atriz, diretora artística do Teatro Griot
Stage director and actress, artistic director of Teatro Griot
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 Vejo tudo muito escuro na peça e, nas 
sombras, tu e a tua sombra a dançar. Muita 
da inspiração para este trabalho vem do texto 
OCD [perturbação obsessiva-compulsiva], de 
Neil Hilborn. Sinto-me muito espelhada nes-
se texto. Para mim, era já uma coreografia ou 
um molde em que se pode colocar a inspiração 
ou a si próprio. É a primeira vez que o cerne 
da peça toma forma na minha cabeça – e de 
modo tão figurativo – antes mesmo de termos 
começado a trabalhar. Sei a que sente e a que 
cheira. Um cheiro de flores, mas muito negro. 
Imenso ruído, mas um desespero por silêncio. 
Não vem da necessidade de fazer algo triste, 
mas de retirar algo de mim, como uma pedra 
escura que tenho no peito. 
— Sharon Eyal

I see everything in the piece very dark, and in shad-
ows, you and your shadow dancing. A lot of this 
work’s inspiration comes from the text OCD, by 
Neil Hilborn. I feel this text reflects me so much. 
For me it was already a choreography, or a mold 
you can put your inspiration in, yourself in. It is 
the first time that the core of the piece is shaped 
in my head, and so figurative, before we have even 
begun working. I know the way it feels and smells. 
A smell of flowers, but very dark. A lot of noise, but 
desperation for quiet. It’s not coming from a place 
that I want to make something sad, but something 
that I need to take out of myself, like a dark stone 
I have in my chest. 
— Sharon Eyal 

SETEMBRO SEPTEMBER

Sex Fri 21.00h 25 
Sáb Sat 19.00h 26

 TMP ONLINE
Sáb Sat 19.00h 26

EM PARALELO
SETEMBRO SEPTEMBER

24 18.00h — 20.00h Qui Thu
WORKSHOP

CRIAÇÃO CREATORS Sharon Eyal, Gai Behar ARTE SONORA E MÚSICA AO VIVO SOUND 
ARTIST AND LIVE MUSIC Ori Lichtik DESENHO DE LUZ LIGHTING Thierry Dreyfus FIGURINOS 
COSTUMES Odelia Arnold EM COLABORAÇÃO COM IN COLLABORATION WITH Rebecca Hytting, 
Gon Biran, Sharon Eyal, Gai Behar BAILARINOS DANCERS Gon Biran, Rebecca Hytting, Alice 
Godfrey, Daniel Norgren-Jensen, Guildo Dutilh, Keren Lurie Pardes, Darren Devaney, Clyde 
Emmanuel Archer DIREÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DIRECTOR Alon Cohen ASSISTÊNCIA DE DI-
REÇÃO TÉCNICA ASSISTANT TECHNICAL DIRECTOR Baruch Shpigelman DIREÇÃO DE ENSAIOS 
REHEARSAL MANAGER Leo Lerus DIGRESSÃO TOUR MANAGER Roy Bedarshi AGÊNCIA 
INTERNACIONAL INTERNATIONAL AGENT Menno Plukker Theatre Agent, Inc. RESIDÊNCIA 
ARTÍSTICA ARTISTIC RESIDENCY The Banff Centre COPRODUÇÃO CO-PRODUCERS Colours - 
International Dance Festival, Sadler’s Wells, Carolina Performing Arts - The University of North 
Carolina, Julidans, Montpellier Danse 

SHARON EYAL  
& GAI BEHAR 
/ L-E-V
OCD Love

Israel
estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório 
12€/6€ online 55min >14
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 Os NU emergem da colisão entre o rock 
e o denso universo industrial. Um som de pul-
sação dura e maquinal que, aliado à literatu-
ra e à poesia, funciona como propulsor para 
a atitude performativa e criadora de imagem. 
Nasceram em 2016, em Santo Tirso e, depois 
de dois EP, 2020 traz-nos o álbum de estreia, 
Diferentes Formas da Mesma Areia Morta, grava-
do numa sessão ao vivo. Guiada por passagens 
do escritor Thomas Pynchon, a voz que ecoa 
nas três faixas do álbum expressa a perda de 
humanidade, a alienação tecnológica, o medo, 
a solidão, a psicose e a competição feroz e ge-
neralizada que impulsionam o clima de deca-
dência que paira sobre a civilização ocidental. 
Ou, nas palavras de Pynchon, “um mundo cada 
vez mais em rota de colisão com o inanimado”. 
Os ambientes sonoros surgem do confronto 
deste mesmo mundo com o indivíduo comum, 
um desmoronar interior de significado e uma 
invasão silenciosa do vazio.

NU arise from the clash between rock and the dense 
universe of industrial music. Their sound has a 
rough, mechanical pulse that sides with literature 
and poetry to propel a performing, image-creat-
ing attitude. They were born in 2016, in Santo 
Tirso. After two EP, 2010 witnesses the release of 
their debut album Diferentes Formas da Mesma 
Areia Morta, which was recorded live. Guided by 
excerpts from writer Thomas Pynchon, the voice 
echoing in the three tracks conveys the loss of hu-
manity, technological alienation, fear, loneliness, 
psychosis, and ferocious and widespread compe-
tition that boost the atmosphere of decay hanging 
over Western civilisation. In the words of Pynchon, 
“a world more and more on a collision course with 
the inanimate”. The soundscapes arise from the 
clash between this same world and the ordinary 
individual, an inner collapse of meaning and a si-
lent invasion of emptiness.

UNDERSTAGE
NU

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Subpalco
7€ 1.00h >16

SETEMBRO SEPTEMBER

Sex Fri 23.00h 25 
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COPRODUÇÃO COM CO-PRODUCTION WITH Amplificasom
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 O DUO RUBRUM nasceu em setembro 
de 2017 e é constituído por Carolina Andrade 
(voz) e Romeu Curto (guitarra), dois jovens 
premiados enquanto solistas. Frequentaram 
aulas e masterclasses com Filipe Quaresma, 
Isabel Alcobia, Jean-Michel Garetti e Pedro 
Rodrigues. Participaram no VI Ciclo de Músi-
ca Antiqua, em Jerez de la Frontera, no festi-
val MAIOMUSICALL, na Covilhã, e apresen-
taram-se ainda em concerto nas cidades de 
Aveiro, Castelo Branco, Lisboa, Porto, Sanlú-
car de Barrameda e Sevilha.
Neste concerto, os músicos vão passar pelos 
vários períodos da história da música ociden-
tal, incluindo programa renascentista, barroco, 
clássico, romântico e contemporâneo.

DUO RUBRUM was born in September 2017 and 
comprises Carolina Andrade (voice) and Romeu 
Curto (guitar), two young musicians who won 
awards playing solo. They attended classes and 
master classes with Filipe Quaresma, Isabel Al-
cobia, Jean-Michel Garetti and Pedro Rodrigues.
They took part in the VI Cycle of Ancient Music 
(Jerez de la Frontera) and in the Maiomusicall 
Festival (Covilhã), and held concerts in Aveiro, 
Castelo Branco, Lisbon, Porto, Sanlúcar de Bar-
rameda and Seville.
In this concert, the musicians will cover the several 
periods in the history of Western music, including 
renaissance, baroque, classic, romantic and con-
temporary pieces.

NOVOS 
TALENTOS
Duo Rubrum
Romeu Curto 
& Carolina Andrade 
guitarra e voz guitar and voice

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
5€ 1.00h >6

SETEMBRO SEPTEMBER

Sáb Sat 17.00h 26
Mais informação for further information
www.cmsilvamonteiro.com

CURSO DE MÚSICA 
SILVA MONTEIRO
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 Com a saída de Gagarin para o espaço, 
em 1961, e com as fotografias da missão Apolo, 
a Terra surge-nos pela primeira vez inteira ao 
nosso olhar, cai nas nossas mãos por obra da 
fotografia e da técnica que a reproduziu e per-
mitiu sair dela – vê-la de fora. Os efeitos deste 
surgir como planeta e não como suporte são 
decisivos. Se no inconsciente da História a re-
talhámos em países e mapas, numa geopolítica 
violenta, se dividimos os humanos por nações 
e raças, somos agora obrigados a repensar tudo 
o que foi feito. Sobre tudo o que herdámos, pesa 
agora esse objeto que se desloca dos nossos 
pés para pesar sobre todos nós, exigindo novas 
possibilidades de ser habitada. Neste 3º Ciclo 
Internacional TMP/ULP deixaremos confron-
tar livremente esses novos olhares que passam 
por temáticas como a geofilosofia, o antropoce-
no, a crise climática, as teorias de Gaia, a glo-
balização, a arte global ou o ativismo em rede. 

MIGUEL PALMA (Lisboa, 1964) vive e trabalha 
em Lisboa. Expõe regularmente desde o final 
da década de 1980. O seu percurso artístico, 
de base escultórica, é marcado por instalações 
produzidas de forma não tradicional. Trabalha 
frequentemente com equipas de engenheiros, 
mecânicos, carpinteiros e biólogos, entre ou-
tros especialistas. O seu trabalho tem um ca-
rácter híbrido, ligado à produção industrial do 
século XX. A obra de Palma aborda frequente-
mente o modo como a tecnologia tem influen-
ciado a vida do homem moderno, a sua relação 
com o ambiente, a ideia de conforto humano 
ou a ideia de poder. Paralelamente à constru-
ção de instalações, de grande e média escala, 
recorre frequentemente ao desenho, ao vídeo, 
à performance, à construção de miniaturas dos 
seus projetos e de livros de artista.
Desde 2007 que participa regularmente em 
residências em diferentes espaços artísticos, 
tais como: Location One, International Stu-
dio & Curatorial Program, Headlands Center 
for the Arts, Montalvo Arts Center, Museu de 
Arte da Universidade Estadual do Arizona, 
voyons voir | art contemporain et territoire, 
Associação Château de Servières e 18th Street 
Arts Center..

SETEMBRO SEPTEMBER

Ter Tue 18.30h 29

OLHARES 
DA TERRA
Miguel Palma

CONFERÊNCIAS CONFERENCES

RIVOLI Pequeno Auditório
entrada gratuita free entrance 

Mais informação further information 
www.ulp.pt

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA DO PORTO
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When Gagarin went into space in 1961, and then 
with the photographs from the Apollo mission, 
we were able to see Earth as a whole for the first 
time thanks to photography and the technique 
that reproduced it and enabled us to leave it—to 
see it from outside. The impact of looking at it as a 
planet and not as a support is critical. Throughout 
history we’ve chopped it into countries and maps 
unconsciously, according to violent geopolitics, 
and we’ve divided humans by nations and races. 
Now we are forced to rethink all that’s been done. 
That object now moves from under our feet weigh-
ing on everything we’ve inherited and on all of us, 
demanding new possibilities of being inhabited.

MIGUEL PALMA (Lisbon, 1964) lives and works 
in Lisbon. He holds exhibitions on a regular basis 
since the late 1980s. His sculpture-based artistic 
career is characterised by making installations 
in a non-traditional way. He often works with 
teams comprising engineers, mechanics, carpen-
ters and biologists, among other specialists. His 
work is of a hybrid nature, relating to 20th cen-
tury industrial production, and often addresses 
the way technology has influenced the life of the 
modern man, his relation with Nature, and the no-
tions of human comfort and power. Concurrently 
to building medium and large scale installations, 
he often resorts to drawing, video, performance, 
scale models of his projects and artist books. 
He has undertaken residencies on a regular basis 
since 2007 in several artistic venues, such as Lo-
cation One, International Studio & Curatorial 
Program, Headlands Center for the Arts, Mon-
talvo Arts Center, Arizona State University Art 
Museum, voyons voir | art contemporain et terri-
toire, Château de Servières Association and 18th 
Street Arts Center.
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QUINTAS DE LEITURA
Acentuado entretenimento nocturno

MASSIMO FURLAN  
& CLAIRE DE RIBAUPIERRE
Festival Eurovisão da Canção Filosófica

COMPANHIA INSTÁVEL  
/ PALCOS INSTÁVEIS
Ana Isabel Castro & Deeogo Oliveira Kokoro

FIMP NO AT TMP
GRUPO DE TEATRO DO CENTRO 
CULTURAL PORTUGUÊS DO MINDELO  
& TEATRO DE MARIONETAS DO PORTO 
O Cheiro dos velhos
OLIVIER DE SAGAZAN Transfiguration
CRIS BLANCO Bad translation
TEATRO DE FERRO & CARLOS GUEDES 
Uma Coisa Longínqua
AINHOA VIDAL Lilliput
FILIPE MOREIRA & LOLA SOUSA Fibra
GWENDOLINE ROBIN Cratère 6899

FOCO MARLENE
Guintche + Jaguar + Mal — Embriaguez Divina

CAPICUA 
Madrepérola

UNDERSTAGE
@C

MICAR 
Mostra Internacional de Cinema Anti-Racista

QUEER PORTO 6 
Festival Internacional de Cinema Queer

FESTA DO CINEMA FRANCÊS

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO
/OLHARES DA TERRA
Alexandra Balona

OUTUBRO 
OCTOBER
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 Depois de uma digressão mundial, que 
incluiu recitais em submarinos, lupanares 
e casass de pasto afamadas, o coletivo poético 
O Copo regressa à Rua das Estrelas para apre-
sentar o seu novo trabalho, Acentuado entrete-
nimento nocturno. Nuno Moura e Paulo Condes-
sa irão atuar individualmente e em conjunto. 
Veias ao ritmo do sonho, numa inequívoca de-
monstração de viço poético. O todo e as partes. 
O Co(r)po e as partes. Copo de Três. André 
Barros e Tiago Ferreira tocarão piano a qua-
tro mãos, com composições entusiasmantes 
e energia contagiante. O habitual momento de 
novo circo conta com a dupla Mafalda Gonçal-
ves e Daniel Seabra, num arrojado número de 
tecido acrobático. A fechar a noite, o regresso 
de Noiserv, a banda de um homem só. Este é o 
projeto de David Santos, uma das mais criati-
vas e estimulantes propostas musicais da últi-
ma década – o verdadeiro “homem-orquestra”. 
A imagem da sessão é assinada pelo fotógrafo 
Nelson d´Aires. 

After a world tour that included recitals in sub-
marines, brothels and distinguished eating hous-
es, poetry collective O Copo returns to Rua das 
Estrelas to present their latest work, Acentuado 
entretenimento nocturno [Significant Night Enter-
tainment]. Nuno Moura and Paulo Condessa will 
perform solo and together. Veins to the rhythm of 
dream in a clear display of poetic exuberance. The 
whole and parts. André Barros and Tiago Ferreira 
will play piano four hands with exciting composi-
tions and contagious energy. The usual new cir-
cus moment features the duo Mafalda Gonçalves 
and Daniel Seabra performing a daring aerial silk 
number. To bring the evening to an end, the one-
man band Noiserv returns. This project by David 
Santos is one of the most creative and inspiring 
music endeavours in the last decade—the true 
“orchestra man”. Photographer Nelson d’Aires is 
in charge of the session’s image.

QUINTAS  
DE LEITURA
Acentuado 
entretenimento 
nocturno

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório 
9€/4.50€ online 1.30h >12

OUTUBRO OCTOBER

Qui Thu 22.00h 1

 TMP ONLINE
Qui Thu 22.00h 1

O Copo (Nuno Moura & Paulo Condessa) ; André Barros & Tiago Ferreira; Mafalda Gonçalves 
& Daniel Seabra; Noiserv
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MASSIMO 
FURLAN  
& CLAIRE  
DE RIBAUPIERRE
Festival Eurovisão  
da Canção Filosófica

Suíça Switzerland
TEATRO THEATRE
MÚSICA MUSIC

OUTUBRO OCTOBER

Sex Fri 21.00h 2
Sáb Sat 19.00h 3

Músicas legendadas em português 
Songs subtitled in portuguese
RIVOLI Grande Auditório
12€ 2.15h >14

CONCEÇÃO, DIREÇÃO E CENOGRAFIA CONCEPT, DIRECTION AND SCENOGRAPHY Massimo 
Furlan CONCEÇÃO E DRAMATURGIA CONCEPT AND DRAMATURGY Claire de Ribaupierre 
PRODUÇÃO PRODUCTION Numero23Prod, Théâtre Vidy-Lausanne EM COLABORAÇÃO COM 
IN COLLABORATION WITH University of Music Lausanne ASSISTENTE ASSISTANT Nina Negri 
LETRAS DAS CANÇÕES SONG LYRICS Jean Paul Van Bendegem, Vinciane Despret, Philippe 
Artières, Leon Engler, Michela Marzano, Kristupas Sabolius, Ande Somby , José Bragança de 
Miranda, Mladen Dolar, Santiago Alba Rico, Mondher Kilani COMPOSIÇÃO MUSICAL MUSICAL 
COMPOSITION Monika Ballwein, Maïc Anthoine, Gwénolé Buord, Arno Cuendet, Davide De 
Vita, Lynn Maring, Bart Plugers, Karin Sever, Dylan Monnard DIREÇÃO MUSICAL MUSICAL 
DIRECTION Steve Grant, Mimmo Pisino Elenco WITH Massimo Furlan, Davide De Vita, Dylan 
Monnard, Dominique Hunziker, Lynn Maring, Mathieu Nuzzo, François Cuennet, Arno Cuendet, 
Martin Burger, Jocelin Lipp, Mimmo Pisino, Hugo Dordor, Steve Grant (HEMU – Haute école 
de musique de Lausanne) CO-APRESENTADORA CO-PRESENTER Catarina Furtado COM A 
PARTICIPAÇÃO DE WITH THE PARTICIPATION OF Pedro Santos Guerreiro, Manuela Azevedo, 
Flávio Almada, Rogério Nuno Costa, Isabel Zuaa, Maria Manuel Mota, Ana Deus 

COAPRESENTAÇÃO COM CO-PRESENTATION WITH Teatro Nacional D. Maria II
COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, MC93 - Maison de la Culture de 
Seine-Saint-Denis, Bobigny, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Festival de Otoño Madrid, 
NTGent, Lietuvos nacionalinis dramos teatras, Rosendal Teater, Théâtre de Liège, Slovensko 
mladinsko gledališce, Comédie de Genève, Équilibre-Nuithonie, Les 2 Scènes - Scène nationale 
de Besançon, Teatro Nacional D. Maria II, Theater der Welt

 Festival Eurovisão da Canção Filosófica le-
vanta questões acerca da identidade: dos vários 
países participantes e da Europa enquanto co-
munidade, em particular quando esta se torna 
mais débil e se reavaliam as ideias do que repre-
senta. Conferimos a pensadores (filósofos, his-
toriadores, antropólogos) a tarefa de escrever 
textos. Em termos de forma, os textos seguem 
os códigos poéticos da canção, isto é, uma es-
trutura que contempla versos e um refrão, que 
podem rimar. Já quanto ao conteúdo, não se 
trata de poesia, lirismo ou emoções, mas antes 
de ter em consideração aspetos sociológicos, 
antropológicos ou filosóficos do nosso mundo 
contemporâneo. O nosso objetivo é responder 
de forma indireta e com humor ao crescente 
desdém que o discurso populista ostenta em 
relação aos intelectuais e ao desaparecimento 
do pensamento do espaço público, favorecendo 
o entretenimento. Após cada canção, os mem-
bros do júri comentam e discutem os temas in-
vocados pela letra.
— Massimo Furlan & Claire de Ribaupierre

European Philosophical Song Contest raises ques-
tions about identity: of the different participating 
countries and of Europe as a community – espe-
cially as Europe is becoming more fragile and no-
tions of what it means are being reassessed. We 
have given the task of writing texts to thinkers 
(philosophers, historians, anthropologists). For 
form, the texts follow the poetical codes of song, 
that is, a structure including verses and a chorus, 
which may be rhymed. For content, however, it is 
not a question of poetry, lyricism or emotions, but 
rather of considering sociological, anthropologi-
cal or philosophical aspects of our contemporary 
world. Our aim is to respond indirectly and with 
humour to the growing contempt that populist 
discourse displays toward intellectuals and to the 
disappearance of thought from the public space in 
favour of entertainment.
— Massimo Furlan & Claire de Ribaupierre
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 1. Magoado, Melindrado, Pesaroso, Triste, 
Plangente, Sensível, Meio Podre, Combalido;
2. Função psicofisiológica que consiste em ex-
perimentar certa espécie de sensação;
3. Significação, Aceção, Interpretação, Ideia, 
Atenção, Pensamento, Mira, Intento, Propósito, 
Fim, Aspeto, Ponto de Vista, Direção, Orienta-
ção de um deslocamento;
4. Designativa de atenção, Cautela, Voluptuo-
sidade, Sensualidade;
5. Sistemas recetores unitários corresponden-
tes às diferentes modalidades sensoriais (para 
o senso comum, os olhos, os ouvidos, etc.) 

1. Hurt, Offended, Mournful, Sad, Plaintive, Sen-
sitive, Half Rotten, Under the weather;
2. A faculty by which the body perceives an exter-
nal stimulus;
3. Meaning, Definition, Interpretation, Idea, Re-
gard, Thought, Aim, Intent, Purpose, Goal, As-
pect, Point of View, Direction, Moving orientation;
4. Attention, Caution, Voluptuousness, Sensuality
5. The sensory mechanisms constituting a unit 
distinct from other functions (such as movement 
or thought)

PALCOS 
INSTÁVEIS 
Ana Isabel Castro  
& Deeogo Oliveira
Kokoro

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Café Teatro 
7€ 50min >6

OUTUBRO OCTOBER

Sáb Sat 21.00h 3

CRIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E DIREÇÃO CRIAÇÃO, INTERPRETAÇÃO E DIREÇÃO ARTÍSTICA 
CREATED, PERFORMED AND DIRECTED BY Ana Isabel Castro, Deeogo Oliveira MÚSICA MUSIC 
Jun Miyake CENOGRAFIA SET DESIGN Pedro Morim ENCONTRO PÓS-ESPETÁCULO APOIA-
DO POR POST-PERFORMANCE ENCOUNTER WITH THE SUPPORT OF Bolachas e Biscoitos 
Paupério, Quintal Bioshop

COPRODUÇÃO COPRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Companhia Instável 

COMPANHIA 
INSTÁVEL
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FIMP 2020
Festival Internacional  
de Marionetas do Porto

IGOR GANDRA
Diretor Artístico Artistic Director

Neste festival, as marionetas, os objetos e as 
matérias ganham vida e fazem-no para nos 
desafiar a pensar sobre o mundo das coisas 
de uma perspetiva diferente – talvez um pou-
co mais próxima da sua – para nos redesco-
brirmos, talvez, na nossa velha e irredutível 
humanidade sempre renovada. A edição de 
2020 do FIMP traz-nos universos e estéticas 
muito diversos e que, no seu conjunto, articu-
lam algumas possibilidades para um discurso 
sobre as ciências e a política na performance 
da matéria animada. Uma parte destas propos-
tas coloca-nos perante a (i)materialidade das 
imagens que o convívio com a multiplicidade de 
ecrãs, no (tele-)trabalho e na intimidade já nos 
fez interiorizar. Os objetos animados com a sua 
inocência (ou o seu desplante, se virmos bem) 
assumem no FIMP a tarefa de manufacturar 
ao vivo estas imagens perante os nossos olhos. 
Neste mesmo alinhamento teremos ainda a pos-
sibilidade de conhecer artistas incontornáveis 
da performance com matérias e objetos que nos 
trazem corpos e rostos impossíveis, cosmogo-
nias alternativas. Nesta importante parceria 
com o Teatro Municipal do Porto há lugar tam-
bém para estreias absolutas e outras surpresas

Puppets, objects and matter come to life in this fes-
tival! They do so in order to challenge us to think 
about the universe of things from a different per-
spective—perhaps one closer to their own—to may-
be rediscover ourselves in our ever new, unwaver-
ing humanity. FIMP’s 2020 edition presents a set 
of rather distinct pieces, worlds and aesthetics, 
which jointly combine several possibilities to dis-
cuss sciences and politics when performing with 
animated matter. Some of these pieces place us 
before the (im)material nature of images, which 
today’s interaction with multiple screens has made 
us internalise… At FIMP, animated objects and 
their naivety (or nerve, if one thinks about it) take 
on the task of manufacturing images before our 
very eyes. This line-up also provides us with the 
chance to meet artists who are essential when it 
comes to performing with matters and objects, and 
who present us with impossible bodies and fac-
es, and alternative cosmogonies. This significant 
partnership with Teatro Municipal do Porto also 
comprises world premieres and other surprises!

MARIONETAS PUPPETRY

mais informação for further information 
www.fimp.pt

NO AT TMP

p. 43
RIVOLI
CAMPO ALEGRE

OUTUBRO OCTOBER

   Sáb Sat — Dom Sun 10 — 18
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 Um funcionário público molha os pés 
numa praia calma, tranquila e deserta, quan-
do é surpreendido por uma velha mendiga ca-
davérica, desdentada e com cheiro a álcool, 
que se apodera dos seus sapatos. À respeito-
sa cordialidade com que procura recuperar 
os mesmos, a velha retribui com indecifrável 
postura, que progride da obstinação rabugenta 
à sádica malvadez. À perplexidade do homem, 
ante o que atribui à crueldade gratuita de uma 
desconhecida, opõe-se a determinação da ve-
lha em forçar uma “confissão sincera” de uma 
ofensa anterior. Numa era orientada para a tea-
tralidade, onde o jogo de fantasias mediáticas 
e as cores histriónicas com que se enfeitam ba-
nalidades quotidianas embaçam as fronteiras 
entre “verdade” e “mentira”, estará a razão de 
um dos lados, no meio ou em lugar nenhum?

A civil servant wets his feet in a quiet, peaceful, 
deserted beach when an old, corpse-like, toothless 
beggar smelling of alcohol surprises him and grabs 
his shoes. His respectful and courteous attempt 
to get them back is met with indecipherable atti-
tude on the part of the old woman, evolving from 
grumpy stubbornness to sadistic wickedness. The 
man is puzzled with what he sees as unmotivated 
cruelty on the part of a stranger, but the old wom-
an is determined to force an “honest admission” 
of a previous insult. In an age oriented towards 
theatrics, where the game of media phantasies 
and hysterical colours with which one decorates 
everyday trivialities blurs the lines between “truth” 
and “lie”, does reason stand on either side, in the 
middle or nowhere?

GRUPO DE 
TEATRO  
DO CENTRO 
CULTURAL 
PORTUGUÊS  
DO MINDELO  
& TEATRO  
DE MARIONETAS 
DO PORTO
O cheiro dos velhos

Portugal 
Cabo Verde Cape Verde
estreia premiere
MARIONETAS PUPPETRY

RIVOLI Pequeno Auditório 
9€ 1.20min >12

 FIMP 2020

OUTUBRO OCTOBER

Sáb Sat 17.00h 10
Dom Sun 17.00h 11

TEXTO ORIGINAL ORIGIN AL TEXT Caplan Neves ENCENAÇÃO E ESPAÇO CÉNICO DIRECTION 
AND SET DESIGN João Branco ACONSELHAMENTO ARTÍSTICO ARTISTIC COUNSELLING Isabel 
Barros INTERPRETAÇÃO E COCRIAÇÃO PERFORMED AND CO-CREATED BY Caplan Neves, 
Janaina Alves APOIO AO MOVIMENTO E MANIPULAÇÃO MOVEMENT AND MANIPULATION 
ASSISTANTS Micaela Soares, Vítor Gomes MÚSICA ORIGINAL ORIGINAL MUSIC Caplan Neves 
DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Filipe Azevedo CRIAÇÃO DE MARIONETAS PUPPET CRE-
ATION Ester Monteiro COORDENAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CONSTRUCTION COORDINATOR 
João Pedro Trindade FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY Queila Fernandes

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Grupo de Teatro do Centro 
Cultural Português do Mindelo, Teatro de Marionetas do Porto, Festival Internacional de 
Marionetas do Porto
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 A peça Transfiguration [Transfiguração] 
é a história do desejo não cumprido do escul-
tor de incutir vida na sua criação. Num gesto 
de desespero, penetra no barro que usa como 
material para lhe dar vida. Esculpe barro na 
própria cabeça, enterrando-se no material, 
erradicando a sua identidade e tornando-se 
numa obra de arte viva, algures marionetista 
numa marioneta. Mas é então que o material 
o cega e é forçado a olhar para dentro, para 
as profundezas do seu ser. Numa performance 
fascinante, expressiva e total, Sagazan muda 
de identidade em palco. Perfura, apaga e des-
venda as camadas do seu rosto numa busca 
frenética e desinibida. Pintar-se e esculpir-se 
torna-se numa forma de ritual situada entre 
a dança e o transe, cujo motor criativo é a im-
provisação, o aleatório e o acaso.

The performance Transfiguration is the story of 
the sculptor’s unfulfilled desire to imbue his cre-
ation with life. In a gesture of despair, he enters 
his material clay to give it life. He sculpts clay on 
his head, burying himself in the material, eradi-
cating his identity and becoming a living work of 
art, somewhere puppeteer in a puppet. But then, 
the material blinds him and he is forced to look 
inwards, into the very depths of his self. In a fas-
cinating, expressive, total performance, Sagazan 
shifts identities on stage. He pierces, erases and 
unravels the layers of his face in a frenetic and 
uninhibited quest. Painting and sculpting one-
self becomes a form of ritual positioned between 
dance and trance where improvisation, random 
and serendipity are the creation motor. 

 FIMP 2020

OUTUBRO OCTOBER

Sáb Sat 19.00h 10

França France
MARIONETAS PUPPETRY

RIVOLI Palco do Grande Auditório 
12€ 50min >16

OLIVIER  
DE SAGAZAN
Transfiguration

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CREATOR AND PERFORMER Olivier de Sagazan
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 A ideia que serve como base a este espe-
táculo é a tradução do digital para o analógi-
co. O digital “artesanal”, trazido para a vida 
real através do cartão, do plástico e do tecido, 
numa tentativa desesperada de torná-lo tan-
gível. Como expoente máximo do digital no 
nosso dia-a-dia, foi escolhido um computador 
Macintosh para ser convertido manualmente 
no palco, ativando todos os utilizadores e meca-
nismos do computador quando ligado. Os cinco 
artistas em palco tornam-se operadores de sis-
temas de computadores e o palco transforma-
-se num grande computador analógico. Assim, 
o ambiente de trabalho do computador é um 
cenário de cinema, os documentos são pastas 
de cartão e as luzes desta cenografia são o bri-
lho que emana da tela do computador. Desco-
dificamos o digital através da ativação do com-
putador em palco, apresentando o resultado 
numa grande tela defronte dos espectadores. 
- Cris Blanco

CRIS BLANCO
Bad translation

Espanha Spain
estreia nacional national premiere
MARIONETAS PUPPETRY

falado em espanhol com legendas  
em português spoken in spanish  
with portuguese subtitles
CAMPO ALEGRE Auditório
12€/6€ online 1.00h >6

 FIMP 2020

OUTUBRO OCTOBER

Sáb Sat 21.00h 10

 TMP ONLINE
Sáb Sat 21.00h 10

CONCEÇÃO E ELABORAÇÃO CONCEIVED AND DEVISED BY Cris Blanco  INTERPRETAÇÃO  
E COCRIAÇÃO PERFORMERS AND CO-CREATORS Amaranta Velarde, Javi Cruz, Cris Celada, 
Cris Blanco, Óscar Bueno Rodríguez ASSISTÊNCIA ARTÍSTICA E DRAMATURGIA ARTISTIC 
ASSISTANT AND DRAMATURGY Ayara Hernández DESENHO E CONSTRUÇÃO DO CENÁRIO 
SET DESIGN AND BUILDING Javi Cruz COREOGRAFIAS CHOREOGRAPHIES Amaranta Velarde, 
Ayara Hernández  MÚSICA AO VIVO LIVE MUSIC Óscar Bueno Rodriguez, Cris Blanco DIREÇÃO 
TÉCNICA TECHNICAL DIRECTOR Miguel Ruz Velasco DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN 
Sergio Roca, Miguel Ruz Velasco DESENHO DE SOM SOUND DESIGN Carlos Parra LEGENDAS 
E DIGRESSÃO SUBTITLES AND ROAD MANAGER Noemí Laviana TRADUÇÃO FRANCESA 
FRENCH TRANSLATION Marion Cousin PRODUÇÃO PRODUCTION Elclimamola REMONTAGEM 
EM 2019 COM O APOIO DE REWORK 2019 WITH THE SUPPORT OF phénix scène nationale 
pôle européen de création Valenciennes, La Bâtie-Festival de Genève, Théâtre Saint-Gervais 
COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Mercat de les Flors/ El Graner, La Casa Encendida, Las Naves, 
CAET- Centre d’arts escèniques de Terrassa 

EM PARALELO
OUTUBRO OCTOBER

10 Sáb Sat
CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO 
POST PERFORMANCE TALK
com with MARA ANDRADE

The idea that serves as the basis for this perfor-
mance is the translation from digital to analogue. 
The “handmade” digital, brought to real life 
through cardboard, plastic and fabric, in a desper-
ate attempt to make it tangible. As the maximum 
exponent of digital in our day-to-day, a Macintosh 
computer was chosen to be manually converted 
on stage, activating all users and mechanisms of 
the computer when turned on. The five artists on 
stage become operators of computer systems and 
the stage becomes a large analog computer. Thus, 
the computer's work environment is a cinema set-
ting, the documents are cardboard folders and the 
lights of this set design are the glow emanating 
from the computer screen. We decode the digital 
by activating the computer on stage, presenting 
the result on a large screen in front of the viewers. 
- Cris Blanco
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 Esta nova criação é uma espécie de poesia 
épica que celebra, ou documenta,numa lingua-
gem abstrata as grandes façanhas de
um grupo de objetos (criaturas, criações hu-
manas?) em busca de um outro lugar, ou de 
outros modos para existir. 
As aventuras e desventuras destas entidades 
enigmáticas são-nos reveladas na forma de 
um filme-performance parcialmente rodado 
e projetado ao vivo.
Poderíamos estar a falar de ficção científica, 
de uma utopia num planeta distante ou de um 
sonho em que algumas esculturas, umas mais 
monumentais do que outras, decidiram silencio-
samente abandonar museus, galerias e praças 
entre os grandes edifícios das poderosas em-
presas multinacionais e instituições financeiras 
globais. As obras de arte emancipadas reuni-
ram-se no deserto, dispostas a procurar outras 
possibilidades para a sua existência no mundo 
das coisas, mas a aventura não termina aqui.

This new creation is a kind of epic, abstract poetry 
that celebrates the great achievements of a group 
of objects (creatures, creations?) seeking some oth-
er place or other ways of living. The adventures 
and misfortunes of these puzzling entities are re-
vealed in the shape of a film shot and screened in 
real time. We could be discussing science fiction, 
some kind of utopia in a distant planet or a dream 
in which a few more or less monumental sculp-
tures silently decided to leave the plazas between 
the great buildings of the powerful multinational 
companies and global financial institutions. After 
escaping, the emancipated artworks gathered in 
the desert, ready to look for other possible ways 
to live in the world of things.

TEATRO  
DE FERRO &  
CARLOS GUEDES
Uma coisa longínqua

MARIONETAS PUPPETRY

CAMPO ALEGRE Auditório 
9€ 50min >12

 FIMP 2020

OUTUBRO OCTOBER

Qui Thu 21.00h 15

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION Igor Gandra MÚSICA E DISPOSITIVO SONORO MUSIC 
AND SOUND DEVICE Carlos Guedes REALIZAÇÃO PLÁSTICA E DIREÇÃO DE MONTAGEM VISUAL 
EXECUTION AND CONSTRUCTION DIRECTOR Eduardo Mendes MANIPULAÇÃO E INTERPRE-
TAÇÃO MANIPULATION AND PERFORMANCE Carla Veloso, Eduardo Mendes, Igor Gandra, 
Matilde Gandra CO-DIRECTION AND VIDEO MONTAGE Carlota Gandra FOTOGRAFIA DE CENA 
STAGE PHOTOGRAPHY Susana Neves DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PRODUCTION DIRECTOR Carla 
Veloso OFICINA DE CONSTRUÇÃO Hernâni Miranda, Maria Rouco, Mário Gandra APOIO SUP-
PORT Universidade de Nova York em Abu Dabi Innovation Studio COPRODUÇÃO CO-PRODUC-
TION Teatro de Ferro, Câmara Municipal do Porto - Programa Cultura em Expansão 
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 Lilliput é uma viagem através do ser hu-
mano. De uns humanos muito pequeninos. Tão 
pequeninos que nós, em comparação com aque-
les seres que preenchem todo o chão do palco, 
somos gigantes. Gigantes! Imaginem o tama-
nho de alguém que pensa que nós somos gigan-
tes! Com muito cuidado, conseguimos vê-los 
e ouvi-los através de câmaras e amplificações 
sonoras e… se calhar estes seres pequeninos 
falam de nós! Pensando bem, nós também so-
mos muitos, pequeninos e jovens…
– Ainhoa Vidal

Lilliput is a journey through the human being. 
Undertaken by tiny human beings. So little that 
when compared to those beings, which cover the 
whole stage, we are giants. Giants! Imagine the 
size of someone who believes we’re giants! With 
great care, we’re able to see them and listen to them 
through cameras and sound amplification, and… 
those little beings may talk about us! Come to think 
of it, there are also many of us, little and young… 
– Ainhoa Vidal

AINHOA VIDAL
Lilliput

estreia premiere 
FORMAS ANIMADAS  
ANIMATED FORMS

CAMPO ALEGRE Café-Teatro 
2.50€ (crianças e grupos escolares 
children and school groups) 
7€ (adultos adults) 
50min >6

 PARALELO

 FIMP 2020

OUTUBRO OCTOBER

ver com a escola school session
Sex Fri 10.30h & 15.00h 16 

ver em família family session
Sáb Sat 16.00h 17

Dom Sun 16.00h 18 

CRIAÇÃO, MANIPULAÇÃO, TEXTO, CENOGRAFIA, FIGURINOS CREATION, MANIPULATION, 
TEXT, SET DESIGN AND COSTUMES Ainhoa Vidal COCRIAÇÃO, MANIPULAÇÃO, CENOGRAFIA 
CO-CREATION, MANIPULATION AND SET DESIGN Carla Martínez CRIAÇÃO DE SOM E MANIP-
ULAÇÃO DE VÍDEO SOUND DESIGN AND VIDEO MANIPULATION Pedro Gonçalves CRIAÇÃO 
DE LUZ LIGHTING DESIGN Nuno Salsinha PRODUÇÃO PRODUCED BY Vida Virtuosa VOZ 
VOICES Inês Rosado, Zoe Vidal RESIDÊNCIA ARTÍSTICA ARTISTIC RESIDENCY Centro de 
Experimentação Artística da Moita

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Vida Virtuosa, São Luiz Teatro Municipal
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 FIBRA tem como génese as potencialida-
des plásticas do figurino, assumindo-o como 
o protagonista e como ponto de partida para 
a criação cénica. A epiderme roupa-corpo sur-
ge como suporte para explorar a ambiguidade 
e a beleza das emoções humanas, associada 
à ideia de deformidade e metamorfose. A partir 
das limitações e adaptações entre a peça ves-
tível e um corpo, encontram-se pretextos para 
pensar o belo e o feio numa relação simbiótica 
que tem como inquietação inerente uma comu-
nicação sensorial mais ativa entre a matéria, 
o artista e o espectador. Ao vestir o invólucro 
têxtil, o intérprete entra em isolamento com 
o exterior. Os cheiros, os sons e o toque ficam 
aguçados e, ao mesmo tempo, concentrados, 
sendo dominados. O que é visível assume uma 
dança de inúmeras identidades. 
– Filipe Moreira & Lola Sousa

The genesis of FIBRA [Fiber] lies in the visual po-
tential of costumes, adopting them as main charac-
ter and the starting point for scenic creation. The 
clothes-body epidermis emerges as the medium to 
explore the ambiguity and beauty of human emo-
tions linked to the idea of deformity and metamor-
phosis. Based on the limitations and adjustments 
between the wearable piece and a body, one finds 
pretexts to reflect upon what’s beautiful and ugly 
in a symbiotic relationship whose inherent concern 
is a more active sensory communication between 
matter, artist and spectator. By wearing the tex-
tile wrapping, the performer isolates himself from 
the outside. Smells, sounds and touch become more 
acute and at the same time concentrated, and are 
thus dominated. That which is visible takes on a 
dance of numerous identities. 
– Filipe Moreira and Lola Sousa

FILIPE MOREIRA 
& LOLA SOUSA
FIBRA

 FIMP 2020

OUTUBRO OCTOBER 

Sáb Sat 19.00h 17
Dom Sun 17.00h 18

Projeto vencedor da 4a edição:
Winning project of the 4th edition:
Bolsa de Criação Isabel Alves Costa
RIVOLI Palco do Auditório
9€ 45min >16

estreia premiere 
MARIONETAS PUPPETRY

COCRIAÇÃO CO-CREATED BY Filipe Moreira & Lola Sousa CONCEÇÃO PLÁSTICA VISUAL 
DESIGN Lola Sousa INTERPRETAÇÃO PERFORMER Filipe Moreira COMPOSIÇÃO MUSICAL E 
SONOPLASTIA MUSIC AND SOUND DESIGN João Ricardo DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN 
Mariana Figueroa VÍDEO VIDEO Miguel Ferreira OLHAR EXTERIOR E APOIO COREOGRÁFICO 
OUTSIDE LOOK AND CHOREOGRAPHY ASSISTANT Aldara Bizarro APOIO TÉCNICO TECHNICAL 
SUPPORT Nuno Encarnação DOCUMENTAÇÃO VIDEOGRÁFICA VIDEO RECORD Mário Negrão 
REGISTO FOTOGRÁFICO PHOTOGRAPHIC RECORD Mário Negrão PRODUÇÃO EXECUTIVA 
EXECUTIVE PRODUCER Sara Lamares 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, FIMP — Festival Internacional 
de Marionetas do Porto, Comédias do Minho 
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 Nascido do encontro entre Gwendoline 
Robin, o astrónomo Yaël Naze e o oceanógrafo 
Bruno Delille, Crater 6899 [Cratera 6899] é uma 
brecha que nos conduz às origens do mundo, 
quando cometas colidiram com a Terra e liber-
taram grandes quantidades de água. Com liga-
ção à astronomia (que analisa o céu, as galáxias, 
e observa os confins do universo) e à geologia 
(que remexe a terra, as pedras, a disposição de 
rochas e estruturas), a performance de Gwen-
doline Robin é um acontecimento que mudou 
a história do nosso planeta. Uma paisagem de 
material em suspenso, evocando desertos ter-
restres e espaços celestiais. Nada é fixo, tudo 
está sujeito a manipulação, mudança de estado, 
transformação relacionada com o tempo e os 
gestos. Jogando com o infinitamente pequeno 
e o tremendamente vasto, o infinitamente per-
to e o tremendamente distante. A instalação 
transforma-se gradualmente e torna-se numa 
paisagem nova a contemplar.

Born from the meeting between Gwendoline Robin, 
astronomer Yaël Naze and oceanographer Bruno 
Delille, Crater 6899 is a breach that takes us back 
to the origins of the world, when comets encoun-
tered Earth and released large quantities of wa-
ter. In connection with astronomy (which scans the 
sky, the galaxies, and looks to the far reaches of the 
universe) and geology (which stirs the earth, the 
stones, the arrangement of rocks and structures), 
Gwendoline Robin’s performance is an event that 
has transformed the history of our planet. A land-
scape of pending material, evoking earthly deserts 
and celestial spaces. Nothing is fixed, everything is 
subject to manipulation, change of state, transfor-
mation linked to time and gestures. Playing with 
the infinitely small and the immensely vast, the 
infinitely close and the immensely distant. The in-
stallation gradually transforms itself and becomes 
a new landscape to contemplate.

GWENDOLINE 
ROBIN
Cratère 6899

Bélgica Belgium
estreia nacional national premiere
PERFORMANCE
INSTALAÇÃO INSTALLATION

 FIMP 2020

OUTUBRO OCTOBER

Dom Sun 18.00h 18
RIVOLI Subpalco 
7€ 30min >6

CONCEÇÃO E ELABORAÇÃO CONCEIVED AND DEVISED BY Gwendoline Robin INTERPRETAÇÃO 
PERFORMER Gwendoline Robin APOIO COREOGRÁFICO CHOREOGRAPHY ASSISTANT Ida De 
Vos DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Simon Siegmann COM O APOIO DE WITH THE SUP-
PORT OF Grandstudio AGRADECIMENTOS ACKNOWLEDGMENTS Théâtre de Liège, astronomer 
Yaël Naze, oceanographers Bruno Delille, Jean-Louis Tison COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY 
Kunstenfestivaldesarts, BRASS
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EM PARALELO
OUTUBRO OCTOBER

17 10.30h -12.30h Sáb Sat 
MASTERCLASS
com with GWENDOLINE ROBIN 



Marlene Monteiro Freitas - um nome incontor-
nável na dança contemporânea. Regressa em 
2020 ao Teatro Municipal do Porto num foco 
de duas semanas, inteiramente dedicadas ao 
seu trabalho com a apresentação de três peças 
distintas, que marcam o seu percurso, por or-
dem cronológica: Guintche, Jaguar e Mal - Em-
briaguez Divina.
Nestes 10 dias de Marlene, para além dos espe-
táculos, passaremos pelo seu universo através 
de sessões de cinema, workshops, conferências 
e conversas, num foco também ele de tensão 
e força com curadoria de Alexandra Balona: 
Abertura, Impureza, Intensidade.

Marlene Monteiro Freitas – a key name in con-
temporary dance.
She will return to Teatro Municipal do Porto in 
2020 with a two-week focus entirely dedicated to 
her work, presenting three pieces that mark her ca-
reer in chronological order: Guintche, Jaguar and 
Mal – Embriaguez Divina [Evil].
During these 10 days with Marlene, aside from the 
performances, we’ll traverse her universe through 
film sessions, workshops, lectures and talks that 
make up a tense and strong focus curated by Al-
exandra Balona: Openness, Impurity, Intensity.

FOCO MARLENE
Guintche 
+ Jaguar 
+  Mal –  

Embriaguez Divina

Cabo Verde Cape Verde
Portugal

CAMPO ALEGRE & RIVOLI >6

EM PARALELO
OUTUBRO OCTOBER

24 11.00h — 12.00h Sáb Sat
AQUECIMENTO PARALELO 
com with Thamiris Carvalho

26 10.00h — 13.00h Seg Mon
WORKSHOP
com with Andreas Merk

50% de desconto ao adquirir bilhetes  
para os três espectáculos 
50% discount when purchasing tickets  
for these three performances
com with Cartão de Amigo Rivoli Alegre:

Guintche + Jaguar + Mal- Embriaguez Divina 
€14,00 p. 59

OUTUBRO OCTOBER

GUINTCHE
Qua Wed 21.00h 21

Qui Thu 21.00h 22

JAGUAR
Sáb Sat 19.00h 24

MAL – EMBRIAGUEZ DIVINA
Qui Thu 21.00h 29
Sex Fri 21.00h 30
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 Esta peça deriva de uma pessoa que eu 
desenhei como lembrança de um concerto. Dei-
-lhe o nome de Guintche e, entretanto, cresceu, 
ganhou uma vida própria, ganhou autonomia, 
rebelou-se. “Guintche” é uma palavra da língua 
crioula cabo-verdiana: é o nome de um pássaro, 
o nome de uma prostituta, mas também pode 
representar uma atitude, a de alguém que salta 
de um evento para o outro, sem coerência nas 
suas escolhas. Através da sua estrutura con-
traintuitiva, Guintche responde à escultura em 
cera — derrete, solidifica, muda de forma… No 
entanto, mantém sempre a mesma natureza, ou 
seja, permanece feita da mesma cera.
 – Marlene Monteiro Freitas

This piece derives from someone I drew as a me-
mento of a concert. I called it Guintche and it 
grew, gained a life of its own, autonomy and re-
belled. “Guintche” is a Cape Verdean Creole word, 
cape-verdean spoken language; It is the name of  
a bird, the name of a prostitute, but it may also re-
fer to for an attitude, that of someone who jumps 
from an event to another, lacking coherence in his/
her choices. Through its counter-intuitive struc-
ture, Guintche responds as a wax sculpture: it 
melts, solidifies, breaks, changes form… Yet, it 
keeps the same nature, that is to say, it remains 
the same wax. 
– Marlene Monteiro Freitas

GUINTCHE
com with Cookie  
& Simon Lacouture

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
7€ 1.00h >6

 RE:MONTAR

 FOCO MARLENE

OUTUBRO OCTOBER

Qua Wed 21.00h 21
Qui Thu 21.00h 22

COREOGRAFIA E INTERPRETAÇÃO CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE Marlene 
Monteiro Freitas LIVE MUSIC Cookie and Simon Lacouture (baterias drums) LUZ LIGHT 
Yannick Fouassier MÚSICA MUSIC Johannes Krieger (trompete trumpet), “Rotcha Scribida” 
de of Amandio Cabral, Cookie & Simon Lacouture (baterias drums), Otomo Yoshihide (ex-
certo de solo de guitarra excerpt from a guitar solo), Anatol Waschke (estilhaços shrapnel) 
PRODUÇÃO PRODUCTION P.OR.K DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUTION Key Performance RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS ARTISTIC RESIDENCIES O Espaço do Tempo, Alkantara Festival COM O APOIO 
WITH THE SUPPORT OF Re.Al, Forum Dança, Bomba Suicida AGRADECIMENTOS ACKNOWL-
EDGEMENTS Avelino Chantre, Pedro Lacerda, João Francisco Figueira, Anatol Waschke 
COPRODUÇÃO COPRODUCTION ZDB-Negócio
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 “Jaguar” é o nome dado a alguns cavalos, 
uma peça de dança e um teatro de marionetas. 
Em Jaguar somos marionetas e, enquanto tal, 
manuseados e acionados. Confiar-nos-emos 
a outrem e às suas mãos: Mandinga d’ Soncent, 
Wölfli, Blaue Reiter, entre outros que, apesar 
de radicalmente diferentes, não serão mais 
do que uma extensão de nós próprios. Jaguar 
é um excerto, uma cena de caça ou uma cena 
de caça assombrada.
— Marlene Monteiro Freitas

JAGUAR
com with Andreas Merk

CAMPO ALEGRE Auditório
9€ 1.45h >6

 FOCO MARLENE

OUTUBRO OCTOBER

Sáb Sat 19.00h 24

Jaguar is the name given to some horses, a dance piece 
and a marionette show. In Jaguar we are puppets 
and in this manipulated theatre, we entrust our-
selves to others and place ourselves in their hands: 
Mandinga d’ Soncent, Wölfli and Blaue Reiter, 
among others. While they‘re nothing more than 
an extension of ourselves, they also are our own 
extension. Jaguar is an excerpt, a hunting scene, 
or a haunted hunting scene. 
— Marlene Monteiro Freitas

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Marlene Monteiro Freitas COM A COLABORAÇÃO DE 
WITH THE COLLABORATION OF Andreas Merk INTERPRETAÇÃO PERFORMANCE Marlene 
Monteiro Freitas, Andreas Merk LUZ E ESPAÇO LIGHT AND SPACE Yannick Fouassier 
OBJETOS CÉNICOS PROPS João Francisco Figueira, Luís Miguel Figueira SOM SOUND 
Tiago Cerqueira PESQUISA RESEARCH João Francisco Figueira, Marlene Monteiro 
Freitas AGRADECIMENTO ESPECIAL SPECIAL THANKS Betty Tchomanga, Avelino 
Chantre PRODUÇÃO PRODUCTION P.OR.K DIFUSÃO DISTRIBUTION Key Performance 
APOIO RESIDENCIA RESIDENCY SUPPORT STUK, Tanzhaus Zurich APOIO SUPPORT Trafó, 
ACCCA – Companhia Clara Andermatt

COPRODUÇÃO COPRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Zodiak - Center for New Dance, 
CDC Toulouse/Midi-Pyrénées, Alkantara, HAU Hebbel am Ufer, MDT no âmbito da rede [DNA] 
Departures and Arrival, cofundada pelo programa Europa Criativa da União Europeia, Arsenic, 
O Espaço do Tempo, Les Spectacles Vivants - Centre Pompidou, Espaces Pluriels, Tandem Douai-
Arras/Scène nationale, Art Danse - CDC Dijon Bourgogne, La Briqueterie - CDC du Val-de-Marne, 
Le Cuvier - CDC d’Aquitaine, L’échangeur - CDC Hauts-de-France), Le Gymnase - CDC Roubaix 

- Nord Pas de Calais, Le Pacifique - CDC Grenoble, CDC Atelier de Paris-Carolyn Carlson, Pôle 
Sud - CDC Strasbourg en prefiguration, CDC Toulouse/Midi-Pyrénées, CDC Uzès danse (FR)
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 O Mal foi por muito tempo personifica-
do pelo Diabo, também conhecido como An-
ticristo, Satanás, Leviatã, Lúcifer, mas tam-
bém simbolizado pela Bruxa, Mago, Mulher, 
Animal, Híbrido, Mutante e assim por diante. 
Encontraremos a sua referência na Bíblia, no 
discurso moral, ético, político, judiciário, e ain-
da, no centro de criações literárias e artísticas. 
A seu tempo, tanto a natureza do Mal como 
a sua personificação, o Diabo, alargar-se-iam 
às ideias de injustiça social, violência, doença, 
entre outras. Para Georges Bataille, a ativida-
de humana é geralmente o desejo de alcançar 
o ponto mais distante do domínio fúnebre (o 
podre, o sujo, o impuro), conjurando o Mal. 
O nosso Mal passar-se-á numa tribuna, onde 
um coro, numa tonalidade prenunciadora de 
melancolia, é assaltado por visões. Ao mesmo 
tempo que observa, é vigiado.
— Marlene Monteiro Freitas

Evil, has long been personified by the Devil, also 
known as Antichrist, Satan, Leviathan, Lucifer, 
but also symbolised by the Witch, Wizard, Woman, 
Animal, Hybrid, Mutant and so on. We will find 
references to it in the religious, moral, ethical, po-
litical and judiciary discourse, and it is also at the 
centre of literary and artistic creation. In time the 
nature of Evil and its personification, the Devil, 
developed into the ideas of social injustice, violen-
ce, disease and the like. For Georges Bataille, the 
human activity is generally the desire to reach the 
point farthest from the funeral domain (the rotten, 
the dirty, the impure), conjuring Evil. Conversely, 
artistic activity in many ways sought to approa-
ch this reality. Our Mal takes place on a tribune, 
where a group in a form of a choir remains under 
the influence of haunting visions, toxic testimonies, 
bacterial impressions, rotten facts. They watch as 
much as they are watched.

Mal
— Embriaguez Divina

RIVOLI Grande Auditório
12€/6€ online 1.30h >6

 FOCO MARLENE

OUTUBRO OCTOBER

Qui Thu 21.00h 29
Sex Fri 21.00h 30

 TMP ONLINE
Sex Fri 21.00h 30

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Marlene Monteiro Freitas ASSISTÊNCIA ASSISTANCE 
Lander Patrick COM WITH Andreas Merk, Betty Tchomanga, Francisco Rôlo, Henri “Cookie” 
Lesgullier, Hsin-Yi Hsiang, Joãozinho da Costa, Mariana Tembe, Majd Feddah, Miguel Filipe 
DESENHO DE LUZ E ESPAÇO LIGHTING DESIGN AND SPACE Yannick Fouassier APOIO À 
CRIAÇÃO DO ESPAÇO SUPPORT SPACE CREATION Miguel Figueira DIREÇÃO DE CENA 
STAGE MANAGER André Calado DESENHO DE SOM SOUND DESIGN Rui Dâmaso PESQUISA 
RESEARCH Marlene Monteiro Freitas, João Francisco Figueira DRAMATURGIA DRAMATURGY 
Martin Valdés-Stauber PRODUÇÃO PRODUCTION P.OR.K (Bruna Antonelli, Sandra Azevedo, 
Soraia Gonçalves), Münchner Kammerspiele Difusão DISTRIBUTION Key Performance 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Pôle européen de création, 
Culturgest, HAU Hebbel am Ufer, Kunstenfestivaldesarts, International Summer Festival 
Kampnägel, Künstlerhaus Mousonturm, Les Spectacles Vivants/Centre Pompidou, NEXT 
festival, Ruhrtriennale, TANDEM Scène nationale, Theater Freiburg, Wiener Festwochen Apoio 
support Dançando com a diferença, Fabbrica Europa, IPARC- Performing Arts Research Center, 
La Gare – Fabrique des arts en mouvement, Polo Cultural Gaivotas, Reykjavík Dance Festival
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As entradas para o Simpósio, para as sessões de cinema  
e para as restantes iniciativas paralelas são gratuitas,  
mediante a apresentação de um bilhete  
para um dos espectáculos deste Foco.

Entries for the Symposium, for cinema sessions and for the 
other parallel activities are free, upon presentation of a ticket  
for one of the performances in this Focus.

ABERTURA,IMPUREZA, INTENSIDADE
OPENNESS, IMPURITY, INTENSITY

Olhares através da obra de Perspectives on the work of  
Marlene Monteiro Freitas

Curadoria de curated by Alexandra Balona 

RIVOLI & CAMPO ALEGRE

 FOCO MARLENE

OUTUBRO OCTOBER

Qua Wed — Sex Fri 21 — 30

Partindo de conceitos-chave que atravessam 
a obra coreográfica de Marlene Monteiro Frei-
tas, o programa ABERTURA, IMPUREZA, IN-
TENSIDADE. Olhares através da obra de Marle-
ne Monteiro Freitas é composto por um ciclo de 
cinema que inclui obras de Jean Rouch, Chris 
Marker, Alain Renais, Ghislain Cloquet, João 
Sodré e Nuno Miranda, e por um simpósio que 
se desdobra em dois momentos de indagação: (I) 
IMAGEM, CORPO, INTENSIDADE e (II) ABER-
TURA, DESLOCAMENTO, OPACIDADE. 
No primeiro momento do simpósio, com co-cura-
doria de Ymago e apoio DGARTES, convocamos 
pensadores que se debruçam sobre o mundo 
“contraditório” das imagens, cujas montagens, 
conscientes e inconscientes, produzem um de-
terminado objeto artístico sobre-determinado, 
com intensidades, reminiscências e uma múlti-
pla abertura de sentidos. 
Com foco na emoção e sobre-determinação 
na obra de Romeo Castellucci, João Francisco 
Figueira apresenta uma análise metodológica 
e empática que concorre para um entendimen-
to da experiência visual da obra de Marlene 
Monteiro Freitas. 
Partindo do seu mais recente livro Des corps. 
Anatomies. Defenses. Fantasmes (2019), Vitor 
Stoichita analisa o flutuante e incessante desen-
volvimento de imagens do corpo, com enfoque 
no rosto, um lugar por excelência de expressi-
vidade e deslocamento na obra da coreógrafa.
No segundo momento, o conceito de Abertura 
serve-nos de mote para expandir uma reflexão 
decolonial com e através da obra de Marlene 
Monteiro Freitas. 
Partindo do filme Les Maîtres Fous (1955), de 
Jean Rouch, Ana Cristina Furtado explora as 
ambivalências deste cine-documentário e de 
outros filmes pós-coloniais relevantes para 
a obra coreográfica de Marlene. Com uma re-
lação intrínseca com a performance, Raquel 
Lima convoca a sua investigação pós-colonial 
para uma reflexão sobre a obra da coreógrafa. 
Por último, Nadia Yala Kisukidi parte de con-
ceitos como implosão e opacidade para uma 
crítica aos modelos hegemónicos, binários e de 
racialização da modernidade.

Based on key concepts that cross the choreograph-
ic work of Marlene Monteiro Freitas, the program 
OPENNESS, IMPURITY, INTENSITY. Perspec-
tives on the work of Marlene Monteiro Freitas con-
sists of a film program that includes works by Jean 
Rouch, Chris Marker, Alain Renais, Ghislain Clo-
quet, João Sodré and Nuno Miranda, and a sym-
posium that unfolds in two moments of inquiry: (I) 
IMAGE, BODY, INTENSITY and (II) OPENNESS, 
DISPLACEMENT, OPACITY.
In the first moment of the symposium, co-curated 
by Ymago and with the support of DGARTES, 
we invite thinkers who focus on the “contradicto-
ry”world of images, whose montages, conscious 
and unconscious, produce a certain over-deter-
mined artistic object, with intensities, reminiscenc-
es and a multiple openness of meanings.
Focussing on the emotion and overdetermination 
in the work of Romeo Castellucci, João Francisco 
Figueira presents a methodological and empa-
thetic analysis that adds to the understanding 
of the visual experience of the work of Marlene 
Monteiro Freitas.
Based on his latest book, Des corps. Anatomies, 
Défenses, Fantasmes (2019), Victor Stoichita ex-
amines the fluctuating, nonstop development of 
body images, focussing on the face, a place par 
excellence of expressiveness and displacement in 
the choreographer’s work.
In the second moment, the notion of “openness” 
works as the motto to expand a decolonial reflex-
ion with and through the work of Marlene Mon-
teiro Freitas.
Based on the film Les Maîtres fous (1955), by Jean 
Rouch, Ana Cristina Furtado explores the ambiva-
lences of this cine-documentary and other post-co-
lonial films that are relevant to Marlene’s chore-
ographic work. Having an intrinsic relation with 
performance, Raquel Lima resorts to her post-co-
lonial research to reflect upon the choreographer’s 
work. Finally, Nadia Yala Kisukidi takes notions 
such as implosion and opacity to criticise moderni-
ty’s hegemonic, binary and racializing paradigms.

24  14.30h — 18.30h Sáb Sat 
CAMPO ALEGRE Café Teatro

I. IMAGEM, CORPO, INTENSIDADE
co-curadoria de co-curated by YMAGO  
e apoio with the support of DGARTES

14.30h Abertura Opening Session
15.30h João Francisco Figueira 
16.30h Pausa de café Coffee Break
17.00h Victor Stoichita 
18.00h  Conversa moderada por talk 

moderated by Alexandra Balona 
18.30h Encerramento Closing Session

25 14.30h — 18.30h Dom Sun 
CAMPO ALEGRE Café Teatro

II. ABERTURA, DESLOCAMENTO, 
OPACIDADE

14.30h Abertura Opening Session
15.30h Ana Cristina Furtado 
16.00h Raquel Lima 
16.30h Pausa de café Coffee Break
17.00h Nadja Yala Kisukidi
18.00h  Conversa moderada por talk 

moderated by Alexandra Balona
18.30h Encerramento Closing Session

27  18.30h Ter Tue 
RIVOLI Pequeno Auditório

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO  
/ OLHARES DA TERRA

ALEXANDRA BALONA
Abertura, Impureza, Intensidade 
A politicalidade da obra  
de Marlene Monteiro Freitas

CICLO DE CINEMA

28  18.30h — 22.00h Qua Wed 
RIVOLI Pequeno Auditório

18.30h  ALMA TA FINKA (1989)  
de João Sodré  
Apresentação do filme  
por João Sodré, realizador 
(60’, língua português/crioulo, legendas inglês)

21.00h  KMEDEUS. SPIRIT OF A CITY 
(2020) de Nuno Miranda  
(DCP, 55’, português/crioulo, legendas 
português subtitles in portuguese) 
estreia nacional national premiere

22.00h  Conversa com talk with  
NUNO MIRANDA E JOÃO SODRÉ  
moderada por moderated by  
ANA CRISTINA FURTADO 

29 18.30h Qui Thu

LES MAÎTRES FOUS  
(1955) de Jean Rouch (16 mm, 36’, francês french,  
legendas português subtitles in portuguese)

LES STATUES MEURRENT AUSSI (1953) 
de Alain Resnais, Chris Marker, Ghislain Cloquet 

(mono, cor p/b, 35mm, 30’, francês french, legendas 
português subtitles in portuguese)

Apresentação por presented by 
ALEXANDRA BALONA

30 Sex Fri

Conversa pós-espetáculo com  
post performance talk with  
ALEXANDRA BALONA
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 Após anos intensos de concertos, com re-
pertório dos discos anteriores, Capicua faz um 
reset e começa nova digressão, com novo dis-
co, nova formação e novo cenário. Madrepérola 
vem para renovar o repertório, mas sobretudo 
o espírito do espetáculo da rapper. A ideia é to-
car o disco na íntegra, falando de cada tema 
cuidadosamente, como quem faz uma visita 
guiada a uma casa nova. Além dos músicos que 
habitualmente a acompanham (D-One, Virtus, 
Luís Montenegro e Sérgio Alves), Capicua pas-
sará a estar ladeada de duas vozes cantadas 
(Inês Pereira e Joana Raquel), para fazer jus 
à musicalidade dos novos temas e abrir novas 
possibilidades de descoberta do antigo reper-
tório, com a reinvenção de velhos temas. Vi-
sualmente, o espetáculo ganha nova identidade, 
com muita luz, texturas e brilho, numa alusão 
à iridescência da madrepérola e à policromia 
dos encantos subaquáticos. É sem dúvida uma 
nova etapa que começa, plena de energia vital 
e poesia convertida em música. 

After intense years of concerts with repertoire from 
the previous albums, Capicua makes a reset and 
begins a new tour with a new album, a new for-
mation and a new scenario. Madrepérola comes to 
renew the repertoire, but above all the spirit of the 
rapper’s performance. The idea is to play the full 
album, talking about each theme carefully, like a 
guided tour of a new home. In addition to the mu-
sicians who usually accompany her (D-One, Vir-
tus, Luís Montenegro and Sérgio Alves), Capicua 
will be flanked by two singing voices (Inês Pereira 
and Joana Raquel) to do justice to the musicality 
of the new themes and open new possibilities for 
discovering the old repertoire, with the reinvention 
of old themes. Visually, the performance gains a 
new identity, with lots of light, textures and bright-
ness, alluding to the iridescence of mother of pearl 
and the polychrome of underwater charms. It is 
undoubtedly a new era that begins, full of vital 
energy and poetry converted to music.

CAPICUA
Madrepérola

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.15h >6

OUTUBRO OCTOBER

Sáb Sat 21.00h 24

VOZ VOICE Capicua CORO CHOIR Joana Raquel, Inês Pereira DJ D-One MPC Virtus ASSISTENTE 
ASSISTANT Maria Fontes BAIXO E GUITARRA BASS AND GUITAR Luís Montenegro TECLADOS 
KEYBOARDS Sérgio Alves SOM DE FRENTE LIVE SOUND ENGINEER Eduardo Maltez SOM 
DE PALCO STAGE SOUND ENGINEER Carlos Casaleiro LUZ LIGHTING Virgínia Esteves 
RESPONSÁVEL DE DIGRESSÃO ROAD MANAGER Mário Castro TÉCNICOS DE DIGRESSÃO 
ROADIES Emanuel Rocha, Jorge Jacinto PRODUÇÃO EXECUTIVA E AGENCIAMENTO EXECU-
TIVE PRODUCTION AND BOOKING Radar dos Sons
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UNDERSTAGE
@C

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Subpalco
7€ 1.00h >16

OUTUBRO OCTOBER

Qui Thu 23.00h 29
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 “Porque é que, ao olhar para nada, nunca 
vemos nada?” Pedro Tudela e Miguel Carvalhais 
colaboram como projeto @c desde 2000, tendo 
produzido mais de duas dezenas de edições dis-
cográficas, quase duas centenas de espetáculos 
e várias instalações sonoras. Para marcar os 
vinte anos do projeto, Tudela e Carvalhais co-
laboram com André Rangel no novo espetáculo 
“Não-Nada”, especialmente criado para o Un-
derstage do Rivoli. “Não-nada” é uma perfor-
mance para som multi-canal e luz que explora 
o palco, não-palco e sub-palco do Rivoli. É um 
espectáculo que destila duas décadas de ex-
perimentação sonora radical, de um percurso 
militante e inquieto, de um permanente traba-
lho em curso.
O subpalco de um Teatro pode ter diversas fun-
ções, mas, na maior parte dos casos, funciona 
como espaço de armazém e de cargas e descar-
gas para os espetáculos apresentados. O subpal-
co do Rivoli é, desde 2015, palco de um ciclo de 
música, com concertos mensais que ocupam 
o espaço e o transfiguram por completo, tor-
nando-o, assim, em mais um espaço de apre-
sentação da cidade. O ciclo tem como progra-
madores as promotoras Matéria Prima, Lovers 
& Lollypops e Amplificasom

COPRODUÇÃO COM CO-PRODUCTION WITH Matéria Prima

“Why, in looking at nothing, do we still never see 
nothing?” Pedro Tudela and Miguel Carvalhais 
collaborate as the @c project since 2000, having 
produced over two dozen records, nearly two hun-
dred performances, and a number of sound instal-
lations. To mark the twentieth anniversary of the 
project, Tudela and Carvalhais collaborate with 
André Rangel in this new performance “Não-Na-
da” (Non-Nothing), specially created for Rivoli’s 
Understage. “Não-Nada” is a performance for mul-
ti-channel sound and light that explores the stage, 
non-stage and under-stage of Rivoli. It is a show 
that distills two decades of radical sonic experi-
mentation, of a militant and restless journey, of a 
permanent work in progress.
 The understage of a Theater can have several func-
tions, 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 com-
pletely, thus making it another stage of the city. The 
program’s programmers include Matéria Prima, 
Lovers & Lollypops and Amplificasom

PRÓXIMAS DATAS NEXT DATES 

NOVEMBRO NOVEMBER
27 23.30h Sex Fri
Lovers & Lollypops 

DEZEMBRO DECEMBER
12 23.00h Sex Fri
Amplificasom

JANEIRO JANUARY
23 23.00h Sáb Sat
Matéria Prima

FEVEREIRO FEBRUARY
12 23.00h Sex Fri
Lovers & Lollypops
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 Na sua 7ª edição, a Mostra Internacional 
de Cinema Anti-Racista pretende contribuir 
para descodificar e tornar visível o sistema 
racial, etnocêntrico e xenófobo que vigora na 
arquitetura do tempo e do espaço em que vive-
mos. Para problematizar esta arquitetura urge 
discutir os seus equipamentos e os seus léxicos 
e gramáticas, nomeadamente as praticadas no 
sistema de ensino, pelas forças de seguran-
ça e de controlo de fronteiras, pelos tribunais 
e serviços judiciais e ainda pelos organismos 
institucionalmente responsáveis pelo combate 
à discriminação e pela integração. A MICAR 
2020 pretende ainda ativar uma discussão plu-
ral e efetiva de alternativas consequentes para 
o combate ao racismo e à discriminação étnico-
-racial e para a construção de uma sociedade 
igualitária, que permita a integração efetiva, 
a participação e a mobilidade e cidadania ple-
na a todas e todos. Discutir-se-á o papel de-
sempenhado pela cultura e pelos media – por 
exemplo, programas de entretenimento, de de-
bate e comentário político - e a forma como es-
tes têm vindo a naturalizar, no espaço público 
e político, formas de violência e de incitamento 
ao ódio que revitimizam aquelas e aqueles que 
diariamente enfrentam o racismo e a xenofobia. 

The seventh edition of MICAR – International 
Anti-Racist Film Festival intends to add to the 
decoding and exposure of the prevailing racial, 
ethnocentric, xenophobe system within the archi-
tecture of the time and space we live in. So as to 
question said architecture, it is urgent to discuss 
its devices and its lexicons and grammars, name-
ly the ones practised within the education system, 
security forces and border police, courts and judi-
cial services, and those agencies institutionally in 
charge of integration and fighting discrimination. 
MICAR 2020 also intends to trigger a plural and 
effective debate on consistent alternatives to fight 
racism and ethnic-racial discrimination, and to 
build an equal society that allows for effective in-
tegration, participation, and full mobility and cit-
izenship for everyone. We shall discuss the role cul-
ture and media play—entertainment, debate and 
political analysis programmes, for instance—and 
the way they’ve been trivialising forms of violence 
and incitement to hatred in the public and polit-
ical arena, which once again victimise those who 
face racism and xenophobia daily.

MICAR 2020
Racismos e variações 
eurocêntricas:  
da Invisibilidade  
à Pluralidade 
7ª edição edition

CINEMA

entrada gratuita free entrance
RIVOLI Pequeno Auditório

 
OUTUBRO OCTOBER

Sex Fri — Dom Sun 2 — 4
Mais informação for further information 
www.micar.sosracismo.pt
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 A 6ª edição do Queer Porto – Festival 
Internacional de Cinema Queer está de vol-
ta ao Teatro Rivoli, apresentando uma varia-
da e seleta programação do que de melhor se 
faz no panorama mundial deste género cine-
matográfico. Destaque na programação para 
o documentário vencedor do Teddy Award na 
mais recente Berlinale, Si c’était de l’amour, 
do realizador austríaco Patric Chiha, a partir 
da peça Crowd, da coreógrafa Gisèle Vienne, 
que propõe um mergulho sensorial no univer-
so da criação autoral e, em concreto, da dança, 
onde se convida o espectador a refletir sobre 
a transposição de identidades e a fantasiar com 
diferentes níveis utópicos do desejo. O Festival 
amplia a sua parceria com a Casa Comum da 
Reitoria da Universidade do Porto, onde terá 
lugar um programa especial e uma série de 
conferências à volta da temática do cruising, 
tema transversal à edição deste ano. O cruising 
enquanto instrumento de leitura da cultura 
queer e dos seus objetos culturais, as políticas 
de desejo inerentes a esta prática, a relação do 
cruising com os espaços arquitetónicos e urba-
nísticos. A programação completa-se com as 
habituais secções competitivas e programas 
fora de competição.

The 6th edition of Queer Porto – International 
Queer Film Festival returns to Teatro Rivoli, pre-
senting a diverse and carefully selected programme 
of the best documentaries from all over the world. 
The highlight is the documentary film that won 
the Teddy Award at the most recent Berlinale, “Si 
c’était de l’amour”, by Austrian director Patric 
Chiha. Based on the piece Crowd, by choreogra-
pher Gisèle Vienne, it is a sensory plunge into the 
universe of authorial creation, and dance in par-
ticular, and invites the audience to reflect upon the 
transposing of identities and to fantasise with sev-
eral utopian levels of desire. The Festival expands 
its partnership with Casa Comum at the Rectory 
of the University of Porto, which will host a spe-
cial programme and a series of lectures on cruis-
ing, this year’s cross-sectional theme. Cruising as 
a tool to read queer culture and its cultural items, 
the policies of desire inherent to such practice, and 
the way cruising relates to architectural and urban 
spaces. The programme includes the usual com-
petition strands and non-competitive screenings.

QUEER PORTO 6
Festival Internacional  
de Cinema Queer
no at TMP 
6ª edição edition

CINEMA

RIVOLI Pequeno Auditório

OUTUBRO OCTOBER

Ter Tue — Sáb Sat 13 — 17
Mais informação for further information 
www.queerlisboa.pt
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 De 26 de outubro a 4 de novembro, venha 
descobrir as pérolas do cinema francês! An-
testreias, encontros com realizadores e pro-
dutores, filmes para o público geral e sessões 
dedicadas ao público mais jovem. A Festa do 
Cinema Francês convida a viajar através da 
sempre moderna, viva e diversificada produ-
ção cinematográfica francesa. Entre o drama 
e o burlesco, a intervenção social e as obras 
poéticas, o comercial e o experimental, o de-
safio é percorrer os seus múltiplos caminhos, 
feitos de surpresa e emoção.

FESTA  
DO CINEMA 
FRANCÊS
no at TMP 
21ª edição edition 

CINEMA

RIVOLI Grande e Pequeno Auditório

OUTUBRO OCTOBER

Sessão de abertura opening session
Seg Mon 21.00h 26 

Find out the pearls of French cinema between Oc-
tober 26 and November 4! Previews, encounters 
with directors and producers, films for the gen-
eral public and sessions for the young audience. 
The Festival of French Cinema invites you to travel 
through the ever modern, lively and diverse French 
film productions. Between drama and burlesque, 
social intervention and poetic works, commercial 
and experimental films, the challenge is to follow 
its numerous paths made of surprise and emotion.

Mais informação further information 
www.festadocinemafrances.com
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 Com a saída de Gagarin para o espaço, 
em 1961, e com as fotografias da missão Apolo, 
a Terra surge-nos pela primeira vez inteira ao 
nosso olhar, cai nas nossas mãos por obra da 
fotografia e da técnica que a reproduziu e per-
mitiu sair dela – vê-la de fora. Os efeitos deste 
surgir como planeta e não como suporte são 
decisivos. Se no inconsciente da História a re-
talhámos em países e mapas, numa geopolítica 
violenta, se dividimos os humanos por nações 
e raças, somos agora obrigados a repensar tudo 
o que foi feito. Sobre tudo o que herdámos, pesa 
agora esse objeto que se desloca dos nossos 
pés para pesar sobre todos nós, exigindo novas 
possibilidades de ser habitada. Neste 3º Ciclo 
Internacional TMP/ULP deixaremos confron-
tar livremente esses novos olhares que passam 
por temáticas como a geofilosofia, o antropoce-
no, a crise climática, as teorias de Gaia, a glo-
balização, a arte global ou o ativismo em rede.

ALEXANDRA BALONA é investigadora e cura-
dora independente. Doutoranda na European 
Graduate School e Lisbon Consortium, é cura-
dora de performance e editora na RAMPA, Por-
to. Foi curadora de IMAGENS MIGRATÓRIAS 
- Laboratório de Pensamento sobre as Artes 
Performativas (Teatro Municipal do Porto, 
2015), é membro do conselho científico e edi-
torial da Sinais de Cena. Escreve para a Revista 
de Estudos de Teatro e Artes Performativas, es-
creve críticas de dança no jornal Público e pu-
blica regularmente sobre artes performativas. 
Cofundou PROSPECTIONS for Art, Education 
and Knowledge Production, com Sofia Lemos, 
comissariou METABOLIC RIFTS (Museu de 
Serralves e Teatro Municipal do Porto, 2017-
2019) e editou METABOLIC RIFTS Reader (A 
T L A S Projectos, 2019). Participou em Critical 
Practice Made in YU (2016-17), no Paris Program 
in Critical Theory - École des Hautes Études 
en Sciences Sociales (Paris, 2010-2011) e é li-
cenciada em Arquitetura, pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade do Porto (2001).

When Gagarin went into space in 1961, and then 
with the photographs from the Apollo mission, 
we were able to see Earth as a whole for the first 
time thanks to photography and the technique 
that reproduced it and enabled us to leave it—to 
see it from outside. The impact of looking at it as a 
planet and not as a support is critical. Throughout 
history we’ve chopped it into countries and maps 
unconsciously, according to violent geopolitics, 
and we’ve divided humans by nations and races. 
Now we are forced to rethink all that’s been done. 
That object now moves from under our feet weigh-
ing on everything we’ve inherited and on all of us, 
demanding new possibilities of being inhabited.

ALEXANDRA BALONA is a researcher and in-
dependent curator. She is a PhD candidate at the 
European Graduate School and Lisbon Consor-
tium, and she curates performance and works as 
editor at RAMPA, Porto. She curated MIGRA-
TORY IMAGES – Thinking Lab on Performing 
Arts (Teatro Municipal do Porto, 2015), and she’s 
a member of the scientific and editorial board of 
Sinais de Cena – Performing Arts and Theatre 
Studies Journal. She writes dance reviews for the 
Público newspaper, and she publishes articles on 
performing arts on a regular basis. She cofounded 
PROSPECTIONS for Art, Education and Knowl-
edge Production with Sofia Lemos, curated MET-
ABOLIC RIFTS (Serralves Museum and Teatro 
Municipal do Porto, 2017-2019) and edited MET-
ABOLIC RIFTS Reader (ATLAS Projectos, 2019). 
She participated in Critical Practice – Made in 
YU (2016-17) and in the Northwestern Universi-
ty Paris Program in Critical Theory at the School 
for Advanced Studies in the Social Sciences (Paris, 
2010-2011), and she has a degree in Architecture 
from the Faculty of Architecture of the Universi-
ty of Porto (2001).

OLHARES 
DA TERRA
Alexandra Balona

CONFERÊNCIAS CONFERENCES

RIVOLI Pequeno Auditório
entrada gratuita free entrance 

OUTUBRO OCTOBER

Ter Tue 18.30h 27
Mais informação further information 
www.ulp.pt

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA DO PORTO
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MODOS DE OCUPAR 
A música perdeu a pólvora?

COMPANHIA INSTÁVEL 
/ PALCOS INSTÁVEIS
Marta Ramos — A body that hides also stands

GONÇALO AMORIM 
& PAULO FURTADO / TEATRO
EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) 
ESTRO/WATTS

QUINTAS DE LEITURA
As palavras são jaulas do tempo

CCN BALLET DE LORRAINE 
/ MERCE CUNNINGHAM 
/ PETTER JACOBSSON & THOMAS CALEY 
For Four Walls + RainForest + Sounddance

MARTA BERNARDES & JOSÉ VALENTE 
Os figos são para quem passa

MOSTRA ESTUFA
DOUGLAS MELO Fome de lama
JOANA MARTINS Entre-Lugar
LEONARDO FERREIRA Errance / Frequência #1

DOUBLE TROUBLE #01
SUSANA CHIOCCA Bitcho
DANA MICHEL CUTLASS SPRING
XANA NOVAIS Como matar mulheres nuas 

PORTO/POST/DOC

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO
/OLHARES DA TERRA
Jürgen Bock

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO 
/ NOVOS TALENTOS 
Alexander Stretile (piano)
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 O rock trova, o rock trovoa, o rock é “in 
your face” e “in your heart”, é uma voz de fio 
e tronco, uma bateria de pulsão marcando 
o tempo numa guitarra eclética sobre um bai-
xo relevo. Mas pergunte-se: o rock ainda beija 
e esmurra? Ainda ergue e derruba, ainda con-
voca e intervém no seu poético cio de vida? 
“Onde está o vinho, o novo vinho?”, perguntou 
Jim Morrison: “A apodrecer na vinha”. Tire 
daqui a nostalgia e ligue o amplificador, vamos 
desarquivar a possibilidade de grito público 
e questionar se este fogo ateia. Não para per-
guntar “para que serve a música?” mas porque 
precisamos dela, ainda e mais do que ainda.

O jornalista PEDRO SANTOS GUERREIRO, 
respondendo ao desafio colocado pelo Teatro 
Municipal do Porto, imaginou um ciclo de 9 con-
ferências em ressonância com 9 espetáculos 
da temporada 2019/2020. Estas conferências 
não incidiram somente sobre os espetáculos 
que foram apresentados, mas sim a partir de 
questões que dos mesmos emanem e que nos 
ajudem a refletir sobre diferentes “Modos de 
Ocupar”. Com um convidado exterior das mais 
diversas áreas disciplinares e outro conectado 
com os espetáculos da programação, mergulha-
-se em águas profundas e abordam-se diferen-
tes temas, em cada uma das sessões.
 

Rock thunder, rock thunder, rock is “in your face” 
and “in your heart”, it is a string and trunk voice, 
a pulsating battery marking time on an eclectic 
guitar over a low relief. But ask yourself: does rock 
still kiss and punch? wDo you still lift and knock, 
still summon and intervene in your poetic heat of 
life? “Where’s the wine, the new wine?” Asked Jim 
Morrison: “Rotting in the vineyard.” Take the nos-
talgia out of here and turn on the amplifier, let’s 
dismantle the possibility of a public scream and 
question whether this fire sets. Not to ask “what is 
music for?” but because we need it, still and more 
than yet.

The journalist PEDRO SANTOS GUERREIRO an-
swered the challenge presented by TMP and came 
up with a series of 9 lectures called “Ways of Occu-
pying”, which derive from 9 performances taken 
from our programme for this season. The lectures 
won’t be about the performances, but rather based 
on issues arising from those performances that will 
help us reflect upon different “Ways of Occupying”. 
There will always be an outside guest from the 
most diverse disciplinary fields, and another one 
linked to our performances. We’ll dive into deep 
waters and address different topics.

NOVEMBRO NOVEMBER

Qua Wed 19.00h 4
RIVOLI Pequeno Auditório 
entrada gratuita free entrance

PENSAMENTO THOUGHT

MODOS  
DE OCUPAR 
A música perdeu  
a pólvora?
no âmbito do espetáculo in the scope of 
ESTRO/WATTS de by  
Gonçalo Amorim & Paulo Furtado /  
Teatro Experimental do Porto (TEP) 

Curadoria e moderação de  
curatorship and moderation 
Pedro Santos Guerreiro
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 Como falar sobre invisibilidade enquanto 
seres visíveis que somos? Esta foi uma das pre-
missas para desenvolver a peça A body that hi-
des also stands. Através de palavras, desenhos, 
ações e silêncios, a peça toma a forma de pe-
quenos capítulos que se fundem e se compõem: 
um livro. Um livro A5, com capa dura amarela 
e 96 páginas. – Marta Ramos

How to address invisibility as the visible beings we 
are? This was one of the premises behind the piece 
A body that hides also stands. Through words, 
drawings, actions and silences, the piece takes 
the shape of small chapters that merge and form 
a book. An A5-size book with a yellow hard cover 
and 96 pages. – Marta Ramos

PALCOS 
INSTÁVEIS
Marta Ramos
A body that hides  
also stands

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala Estúdio 
7€ 40min >6

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 21.00h 6

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CREATED AND PERFORMED BY Marta Ramos ACOMPANHAMENTO 
ARTÍSTICO ARTISTIC MONITORING Sofia Dias, Vítor Roriz AGRADECIMENTOS ACKNOWL-
EDGEMENTS Zeca Iglésias, Hugo Zuzarte ENCONTRO PÓS-ESPETÁCULO APOIADO POR 
POST-PERFORMANCE ENCOUNTER WITH THE SUPPORT OF Bolachas e Biscoitos Paupério, 
Quintal Bioshop COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Companhia 
Instável ESTE TRABALHO FOI DESENVOLVIDO NO ÂMBITO DO PACAP – Programa Avançado 
de Criação em Artes Performativas / Edição 2, com curadoria de Sofia Dias e Vítor Roriz e pro-
movido pelo Fórum Dança. THIS PIECE WAS DEVELOPED IN THE SCOPE OF the second edition 
of PACAP – Advanced Performing Arts Creation Programme, curated by Sofia Dias and Vítor 
Roriz and carried out by Forum Dança.

COMPANHIA
INSTÁVEL

©
 D

r



p. 89

 Estro, do latim oestrus, significa inspi-
ração, entusiasmo, fúria poética. Estro é tam-
bém o título para um espetáculo com direção 
de Gonçalo Amorim e Paulo Furtado. O Tea-
tro Experimental do Porto propõe-se explorar 
a dualidade da palavra rock e da prática poé-
tica. Tal como a Ilíada ou a Odisseia – que se 
sabe terem sido coletâneas de histórias que se 
iam contando nas praças, de heróis e de guer-
ras, de paixões – o rock usou a palavra poética 
para gritar na esfera pública a vida, para con-
vocar todos a falar acerca da morte, da guerra, 
de amores e desamores, da solidão, das selvas 
de betão, da experiência da classe trabalhado-
ra e da opressão. Esta dimensão pública, que 
reúne gente à sua volta, que congrega, con-
trasta drasticamente com a introspeção que 
o ato poético exige tantas vezes. Na idade do 
rock fundou-se um novo lugar na esfera públi-
ca para a referência política e estética, um lu-
gar que outrora era ocupado pelo teatro. O que 
é feito desse património? Onde estão os trova-
dores? Estro quer devolver ao estilo o estatuto 
de cancioneiro popular.

Estro [from the Latin “oestrus”] stands for in-
spiration, enthusiasm, poetic fury. Estro is also 
the title of a project directed by Gonçalo Amorim 
and Paulo Furtado. Teatro Experimental do Por-
to sets out to explore the dual nature of the word 
“rock” and of poetic practice. As in the Iliad or 
the Odyssey, which are known to have been com-
pilations of stories of heroes, wars and passions 
told in squares, rock made use of the poetic word 
to publicly shout life, to call everyone to talk about 
death, war, loves and quarrels, loneliness, concrete 
jungles, the working class experience and oppres-
sion. Such public profile, gathering people around 
it, bringing them together, is at drastic odds with 
the introspection the poetic gesture so often re-
quires. In the age of rock, a new place in the public 
sphere was established as a political and aesthetic 
reference, a place that used to be taken by theatre. 
What happened to that heritage? Where are the 
minstrels? Estro wishes to hand this style of mu-
sic its popular songbook status back.

GONÇALO AMORIM 
& PAULO FURTADO 
/ TEATRO 
EXPERIMENTAL 
DO PORTO (TEP)
ESTRO / WATTS 
Poesia da idade do rock

estreia premiere
TEATRO THEATRE
MÚSICA MUSIC

RIVOLI Grande Auditório
9€/4.50€ online 1.30h >12

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 21.00h 6
Sáb Sat 19.00h 7

Dom Sun 17.00h 8

 TMP ONLINE
 Dom Sun 17.00h 8

UM PROJETO DE A PROJECT BY Gonçalo Amorim & Paulo Furtado TRADUÇÃO DOS POEMAS 
E ACOMPANHAMENTO HISTORIOGRÁFICO POEM TRANSLATION AND HISTORIOGRAPHICAL 
ACCOMPANIMENT  João de Menezes-Ferreira  ENCENAÇÃO E CONCEÇÃO CONCEPT AND DI-
RECTION Gonçalo Amorim DIREÇÃO MUSICAL E CONCEÇÃO CONCEPT AND MUSICAL DIREC-
TION Paulo Furtado MÚSICA ORIGINAL MUSIC The Legendary Tigerman INTÉRPRETES CAST 
Ana Brandão, Diana Narciso, Hugo Inácio, Íris Cayatte, Pedro Almendra, Pedro Galiza, Susie 
Filipe ARTISTA CONVIDADO INVITED ARTIST Filipe Rocha CENOGRAFIA E FIGURINOS SET 
DESIGN AND COSTUMES Catarina Barros DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Nuno Meira 
VÍDEO VIDEO Luísa Sequeira DESENHO DE SOM SOUND DESIGN Guilherme Gonçalves PRO-
DUÇÃO PRODUCED BY Teatro Experimental do Porto 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto 
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 A noite junta dois rutilantes poetas: Adol-
fo Luxúria Canibal, vocalista dos históricos Mão 
Morta, e a consagrada artista plástica Cláu-
dia R. Sampaio. Lerão, na companhia de José 
Anjos, alguns poemas dos seus livros No rasto 
dos duendes eléctricos e Já não me deito em pose 
de morrer, livros publicados na coleção “Elogio 
da sombra”, coordenada por Valter Hugo Mãe.
A sessão contará ainda com a presença de 
Krake, músico barcelense que integra proje-
tos como Dear Telephone e Peixe:Avião. Krake 
junta-se a Adolfo numa viagem pós-apocalípti-
ca que une o som negro e experimental do ba-
terista à voz cavernosa e soturna do vocalista. 
Também a palavra de Cláudia R. Sampaio irá 
interagir com o músico Mário Fonseca. A noi-
te é ainda marcada pelo desejado regresso do 
projeto O Gajo a este ciclo poético. O músico 
e compositor João Morais vai, com toda a cer-
teza, enfeitiçar-nos com o inimitável som da 
sua viola campaniça.
A abrir este serão poético, as improvisações 
ao piano de Marco Figueiredo. De Bach a Pink 
Floyd, passando por Astor Piazzolla, tudo é pos-
sível neste introito musical. Douglas Melo, em 
corda bamba, assegura um momento de novo 
circo. Cláudia R. Sampaio assina também 
a imagem da sessão.

The evening brings together two resplendent po-
ets: Adolfo Luxúria Canibal, lead singer of the 
historical Mão Morta, and renowned visual art-
ist Cláudia R. Sampaio. In the company of José 
Anjos, they will read a few poems from their books 
No rasto dos duendes eléctricos and Já não me 
deito em pose de morrer, which were published 
in the series “elogio da sombra”, coordinated by 
Valter Hugo Mãe.
The session also includes Krake, a musician from 
Barcelos also involved in the projects Dear Tele-
phone and peixe:avião. Krake joins Adolfo in a 
post-apocalyptical journey that combines the 
drummer’s dark, experimental sound and the sing-
er’s cavernous, sombre voice. The words of Cláudia 
R. Sampaio will likewise interact with musician 
Mário Fonseca. The evening is also marked by the 
expected return of the project O Gajo to this poetic 
series. Musician and composer João Morais will 
certainly cast a spell on us with the distinctive 
sound of his guitar from Alentejo.
This poetic evening will open to the sound of Marco 
Figueiredo’s piano improvisations. From Bach to 
Pink Floyd to Astor Piazzolla, anything is possible 
in this musical introduction. Douglas Melo pre-
sents a new circus number on a tightrope. Cláudia 
R. Sampaio is also in charge of the session’s image.

QUINTAS  
DE LEITURA
As palavras são jaulas 
do tempo

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório 
9€ 1.30h >12

NOVEMBRO NOVEMBER

Qui Thu 22.00h 12
Adolfo Luxúria Canibal ; Krake ; Cláudia R. Sampaio ; José Anjos ; Mário Fonseca ; João Morais 
Marco Figueiredo ; Douglas Melo
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CCN BALLET 
DE LORRAINE 
/ MERCE 
CUNNINGHAM 
/ PETTER 
JACOBSSON & 
THOMAS CALEY
For four walls 
+ RainForest 1968

+ Sounddance 1975

França France
estreia nacional national premiere 
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório 
12€ / 6€ online >12
1.40h (c/2 intervalos w/2 intermissions)

 RE:MONTAR

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 21.00h 13
Sáb Sat 19.00h 14

 TMP ONLINE
Sáb Sat 19.00h 14

 Estabelecida em Nancy desde 1978, a com-
panhia desenvolveu o seu trabalho sob vários 
nomes até se tornar no CENTRE CHORÉ-
GRAPHIQUE NATIONAL - BALLET DE LOR-
RAINE, uma das primeiras companhias de 
dança de criação e repertório de França. An-
teriormente conhecido como Ballet Théâtre 
Français de Nancy, sob a direção de Jean-
-Albert Cartier, o centro reflete a política de 
descentralização das artes coreográficas. Re-
forçou-se a missão artística da companhia 
e concentraram-se energias na produção de 
obras-primas clássicas e românticas, um re-
portório em que Pierre Lacotte era reconhe-
cido como especialista internacional. Em 1999, 
a companhia evoluiu para o seu formato atual. 
Coreógrafos conhecidos e jovens talentos che-
gam a Nancy vindos de todo o mundo, acompa-
nhados das suas equipas artísticas e técnicas. 
Partilham e criam com os bailarinos do Ballet, 
todos de formação clássica, mas apaixonados 
pelas novas linguagens.

Based in Nancy since 1978, the company evolved 
under a number of names before becoming the 
CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL - 
BALLET DE LORRAINE, one of the premier cre-
ation and repertory dance companies in France. 
Previously known as Ballet Français Théâtre de 
Nancy under the direction of Jean-Albert Carti-
er, the Center reflects the policy to decentralize 
the choreographic arts. The Company’s artistic 
mission was reinforced, and energies were focused 
on producing classic and romantic masterpiec-
es, a repertory in which Pierre Lacotte was ac-
knowledged an international specialist. In 1999, 
the Company evolved into its current form. Famous 
choreographers and young talents come from the 
world to Nancy, accompanied by their artistic and 
technical teams. They transmit and create with 
the interpreters of the Ballet, all and all of tradi-
tional formation, but ground and impassioned by 
the current languages. 

EM PARALELO
NOVEMBRO NOVEMBER

13 Sex Fri
CONVERSA PÓS ESPETÁCULO  
POST PERFORMANCE TALK
Com with JOANA CASTRO

14 17.00h — 18.0h Sáb Sat
AQUECIMENTO PARALELO
Com with ISABEL ARIEL
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RainForest

O título para RainForest surgiu das memórias 
de infância de Cunningham sobre o noroeste 
e a floresta da Península Olímpica, nos Esta-
dos Unidos. A peça de 1968 inclui a instalação 
Silver Clouds de Andy Warhol - uma grande 
quantidade de balões Mylar em forma de almo-
fada, que flutuam livremente no ar, envolvem 
os seis corpos e lembram essa densa floresta 
tropical. Para dar aos figurinos uma aparên-
cia mais crua, Jasper Johns cortou com uma 
lâmina de barbear os collants e calças cor de 
pele dos intérpretes. A música é da autoria de 
David Tudor, na sua primeira colaboração com 
a companhia do coreógrafo e evoca o chilrear 
e o tagarelar de pássaros e animais. RainForest 
apresentou-se pela última vez no Rivoli no âm-
bito da Porto 2001, capital europeia da cultura

The title for RainForest came from Cunningham’s 
childhood memories of the Northwest and the rain-
forest in the Olympic Peninsula (USA). This 1968 
piece includes Andy Warhol’s installation, Sil-
ver Clouds—a number of pillow-shaped Mylar 
balloons filled with helium freely float in the air, 
wrapping the six bodies and resembling a dense 
tropical forest. The dancers wore flesh-coloured 
leotards and tights, which Jasper Johns (uncred-
ited) cut with a razor blade, to give the costumes 
a roughened appearance. The music was by Da-
vid Tudor (it was the first time he worked with 
the company) and evoked the chirping and chat-
tering of birds and animals. RainForest was last 
presented at Rivoli in the scope of Porto 2001 Eu-
ropean Capital of Culture.

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Merce Cunningham MÚSICA MUSIC David Tudor 
(Rainforest) CENÁRIO SET Andy Warhol (Silver Clouds) FIGURINOS COSTUMES  
Jasper Johns DESENHO DE LUZ LIGHTING Aaron Copp ENCENAÇÃO EXECUTED BY Cheryl 
Therrien, Ashley Chen

Sounddance

Sounddance é considerada uma das peças mais 
amadas de Merce Cunningham, tanto pelo pú-
blico como pela crítica. Cunningham criou Sou-
nddance após uma temporada de nove sema-
nas no Ballet Opera de Paris, em 1973, onde 
compôs Un Jour ou Deux. Esta obra é um caos 
organizado, rápido e vigoroso, contrariando 
a uniformidade e o uníssono do ballet. O palco 
é dividido ao meio por uma delicada cortina 
dourada, desenhada pelo artista Mark Lan-
caster, acrescentando um sentido à coreogra-
fia frenética e feita de sobreposições, como se 
estivéssemos a assistir um cosmos de dança 
em miniatura através de um microscópio. Os 
bailarinos entram no palco empurrados pela 
cortina e saem como que sugados por ela e pela 
poderosa composição sonora de David Tudor.

Sounddance is considered one of Merce Cunning-
ham’s most beloved pieces by audiences and crit-
ics alike. Cunningham created Sounddance upon 
his return after spending nine weeks with the 
Paris Opera Ballet in 1973, where he created Un 
jour ou deux [A Day or Two]. As opposed to bal-
let’s uniformity and unison, he choreographed a 
fast-paced, vigorous, organised chaos. The stage 
is split down the middle by a delicate golden cur-
tain, designed by artist Mark Lancaster, which 
adds meaning to the overlapping, frantic cho-
reography, as if we were watching a miniature 
dance cosmos through a microscope. The dancers 
enter the stage pushed by the curtain, and exit 
as though they were being sucked by it and by 
David Tudor’s powerful score

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Merce Cunningham MÚSICA MUSIC David Tudor  
(Untitled 1975/1994) CENÁRIOS, FIGURINOS E DESENHO DE LUZ SETS, COSTUMES AND LIGHT-
ING Mark Lancaster ENCENAÇÃO STAGED BY Thomas Caley, Meg Harper DIREÇÃO DE ENSAIOS 
REHEARSAL DIRECTOR Thomas Caley

For four walls

For four walls é uma criação que incorporou 
o texto e coreografia de Merce Cunningham 
com uma partitura para piano de John Cage. 
Depois da sua estreia e única apresentação em 
1944, a peça foi esquecida, até que no final dos 
anos 70, o pianista Richard Bunger descobriu 
a partitura perdida, entre os manuscritos de 
Cage. Encontramo-nos ainda no início da co-
laboração entre Cage e Cunningham, que pre-
cede o trabalho que hoje lhes atribuímos. For 
four walls é um desejo de viajar pela divisão, 
pelo indivíduo e pela história que partilhamos. 
A divisão é um espaço rodeado de espelhos que 
tanto dá a impressão de ser fechado como não, 
consoante as situações. Definindo o infinito, 
atravessando-o ou pretendendo ser um espaço 
de reflexão, é um lugar para nos lembrar que 
pertencemos a esses espaços interligados e às 
suas temporalidades.

For Four Walls incorporated text and choreog-
raphy by Merce Cunningham with a piano score 
by John Cage. After its premier, and only perfor-
mance, in 1944, the piece was lost and forgotten, 
until pianist Richard Bunger rediscovered the score 
in the late 1970s among Cage’s manuscripts. It 
was still at the early stages of their collaboration, 
preceding what we identify as a Cage/Cunning-
ham work. What we are met with is a youth piece 
full of emotions. For Four Walls is a wanderlust 
through a room, the individual, and the history we 
share. The “room” is a mirrored space that gives 
the impression of having and not having confining 
walls according to the situation. Defining infini-
ty, passing through it or claiming to be a reflective 
space—a place to remember that we belong to 
these interconnected spaces and their temporal-
ities. For Four Walls is a vulnerable, perpetually 
moving non-place.

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Petter Jacobsson, Thomas Caley MÚSICA MUSIC John  
Cage (Four Walls, ato 1) PIANISTA PIANIST Vanessa Wagner CENOGRAFIA SETS Petter 
Jacobsson, Thomas Caley FIGURINOS COSTUMES Petter Jacobsson, Thomas Cale, Martine 
Augsbourger, Annabelle Saintier DESENHO DE LUZ LIGHTING Eric Wurtz COPRODUÇÃO CO-
PRODUCTION Chaillot – Théâtre national de la Danse
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 Esta é a história de um urso que, “no prin-
cípio do mundo, no tempo em que todos cami-
nhavam sem levar nada consigo”, resolve es-
perar, sem arredar pé, que os frutos de uma 
figueira fiquem maduros e prontos para serem 
comidos. Mas, como diz o título, Os figos são 
para quem passa. Marta Bernardes faz a lei-
tura encenada do livro de João Gomes Abreu 
e Bernardo P. Carvalho, editado pela Planeta 
Tangerina, em 2016, convicta de que, como di-
zia Natália Correia, "a poesia é para se comer”. 
E desafia os mais novos: “Agora vamos juntos 
sonhar e conhecer o real pela boca e pelos pés, 
saber de outras relações possíveis com o mun-
do: caminhando pelo sol e pela sombra, mãos 
abertas, palavras germinando."

This is the story of a bear who, “when the world 
began, at the time when everyone walked without 
carrying anything”, decides to wait without mov-
ing a foot for the fruits of a fig tree to ripe and be 
ready to be eaten. But as the title goes, figs are for 
those passing by [Os figos são para quem passa]. 
Marta Bernardes does a staged reading of the book 
by João Gomes Abreu and Bernardo P. Carvalho 
that Planeta Tangerina published in 2016. She is 
convinced that “poetry is meant to be eaten”, as 
Natália Correia used to say. And she challenges 
the young ones: “Now, together, we are going to 
dream and get to know reality through our mouth 
and feet, and learn about other ways to relate to 
the world: walking in the sun and in the shadow 
with our hands open and words sprouting." 

MARTA 
BERNARDES  
& JOSÉ VALENTE
Os figos são para  
quem passa

TEATRO THEATRE
MÚSICA MUSIC

RIVOLI Sala de Ensaios
2.50€ (crianças e grupos escolares 
children and school groups) 
7€ (adultos adults) 
40min >3

 PARALELO 

NOVEMBRO NOVEMBER

ver com a escola school session
Sex Fri 10h30 & 14h30 20

ver em família family session 
Sáb Sat 11h00 & 16h00 21 

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO MUSICAL MUSIC AND MUSIC PERFORMANCE José Valente 
DISPOSITIVO CÉNICO E FIGURINOS SET DESIGN AND COSTUMES Marta Bernardes ENCENAÇÃO 
E INTERPRETAÇÃO DIRECTION AND PERFORMANCE Marta Bernardes DESENHO DE LUZ (EM 
SALA NEGRA) LIGHTING DESIGN (IN A BLACK BOX) Teresa Antunes COPRODUÇÃO CO-PRO-
DUCED BY São Luiz Teatro Municipal
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 A Mostra Estufa surge em 2018 como um 
laboratório para novos criadores ou propostas 
emergentes que procurem novas linguagens, 
estéticas e dramaturgias do circo contempo-
râneo. Tal como uma estufa, visa proporcionar 
as condições ideias para incubar a investiga-
ção de formas e conteúdos para experimenta-
ção técnica. Esta edição é composta por novos 
projetos que se apresentam aqui próximos da 
sua versão final ou mesmo em estreia absoluta. 
A forte relação com o movimento, a música 
e a instalação plástica revelam uma tendência 
de multidisciplinaridade que integra o virtuo-
sismo do circo em correntes estéticas atuais. 
A técnica fica ao serviço de um conceito, um 
pensamento, uma ideia. Uma vontade de dizer 
algo mais e de questionar o lugar das técnicas 
de circo numa dramaturgia contemporânea. 
Três momentos em três espaços diferentes, 
num percurso pelo Teatro Campo Alegre. – 
Julieta Guimarães & Vasco Gomes

MOSTRA 
ESTUFA

CAMPO ALEGRE Vários espaços
bilhete conjunto joint ticket: 7€
>12 1.00h (c/2 intervalos w/2 intermissions)

Mostra Estufa appears in 2018 as a lab for new 
creators or emerging projects looking for new 
contemporary circus languages, aesthetics and 
dramaturgies. Like a greenhouse [estufa], it 
aims to provide the optimum conditions to in-
cubate research on forms and contents, and for 
technical experimentation. This edition compris-
es new projects, which are either premieres or 
rather close to their final version.
The strong connection with movement, music and 
visual installation discloses a cross-disciplinary 
inclination that assimilates circus virtuosity into 
current aesthetical trends. Technique is at the ser-
vice of a concept, a thought, an idea. The will to 
say something further and to question the place 
of circus techniques in contemporary dramaturgy. 
Three presentations at three different places, fol-
lowing an itinerary inside Teatro Campo Alegre. 
– Julieta Guimarães & Vasco Gomes

CRIADORES E INTÉRPRETES CREATED AND PERFORMED BY Douglas Melo, Joana Martins, 
Leonardo Ferreira PROGRAMAÇÃO PROGRAMME Julieta Guimarães, Vasco Gomes VÍDEO E 
FOTOGRAFIA VIDEO AND PHOTOGRAPHY Ashleigh Georgiou ILUMINAÇÃO LIGHTING DESIGN 
Pedro Nabais PRODUÇÃO PRODUCTION Teresa Camarinha 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto

EM PARALELO
NOVEMBRO NOVEMBER

20 Sex Fri 
CONVERSA PÓS-PERCURSO
Com with Filipe Caldeira
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Sex Fri 21.00h 20
Sáb Sat 19.00h 21
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CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

 Fortemente inspirada pelo trabalho de 
Josué de Castro, Fome de Lama é uma perfor-
mance de circo que propõe explorar o equilíbrio 
interno e externo do Homem na corda bamba. 
Um desafio constante pela existência, tal um 
animal faminto onde os instintos são os senho-
res da psique. Escravas, as suas mãos procu-
ram vida afundando-se na lama. Preso no seu 
próprio ciclo de miséria e desespero, sobre um 
emaranhado de raízes, o Homem afoga-se nas 
águas que formam o mangue. Cercado e sus-
penso nas cordas, busca libertar-se da perma-
nente luta pela sobrevivência.
– Douglas Melo

Drawing great inspiration from the work of Josué 
de Castro, Fome de Lama [Mud Hunger] seeks to 
explore the internal and external balance of Man 
driven by his hunger. A constant struggle for ex-
istence like a famished animal whose instincts 
control the psyche.
Enslaved, Man’s hand looks for life, sinking in 
the mud. He is absorbed by it and gets stuck in 
his own cycle of misery and despair, an entangle-
ment of roots from Nature and society that make 
up the mangrove. Surrounded and suspended in 
the ropes, the starving Man perishes. 
– Douglas Melo

DOUGLAS MELO
Fome de Lama

CAMPO ALEGRE
bilhete conjunto joint ticket: 7€
20min >12

 MOSTRA ESTUFA

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 21.00h 20
Sáb Sat 19.00h 21

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CREATED AND PERFORMED BY Douglas Melo CENOGRAFIA 
SET DESIGN Tânia Cunha, Douglas Melo SONOPLASTIA SOUND DESIGN Hugo Silva TAMBÉM 
CONHECIDO COMO AKA The Bboy Wanna Be DJ VÍDEO/FOTOGRAFIA VIDEO/PHOTOGRA-
PHY Tânia Cunha
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 Há um balançar de um trapézio que se 
assemelha a um metrónomo. No silêncio, uma 
mulher vestida de branco carrega um emara-
nhado de corda. Habita entre o céu e a terra, 
liga os dois pólos. É a linha do horizonte, o ele-
mento Entre. A que domínio pertence este cor-
po e que peso traz com ele? 
– Joana Martins

The trapeze swings like a metronome. In the qui-
etness, a woman dressed in white carries an en-
tanglement of rope. She lives between Heaven and 
Earth, connecting the two poles. She is the horizon 
line, the element between [Entre]. To which realm 
does this body belong, and what weight does it 
carry with it? 
– Joana Martins

JOANA 
MARTINS
Entre-Lugar

CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

CAMPO ALEGRE 
bilhete conjunto joint ticket: 7€ 
20min >12

 MOSTRA ESTUFA

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 21.00h 20
Sáb Sat 19.00h 21

CONCEÇÃO, INTERPRETAÇÃO, ESPAÇO CÉNICO CONCEPT, PERFORMANCE, SET DESIGN 
Joana Martins MÚSICA ORIGINAL TOCADA AO VIVO ORIGINAL MUSIC PERFORMED LIVE 
André Marques DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTOR Rita Carmo Martins DESENHO  
DE LUZ LIGHTING DESIGN João Fontinha FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY JPedro Martins OLHAR 
EXTERNO OUTSIDE LOOK Maria da Guia Carmo, Pedro Carvalho, Rita Carmo Martins APO-
IO SUPPORT Estúdio 80 Pilates SONOPLASTIA SOUND Hugo Silva (The Bboy Wanna Be DJ)
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 É a história de um ser que se aproxima 
com o que se define por figura masculina, vin-
do de uma frequência atípica e de um passado 
vivido à hora atual. O tempo desenrola-se so-
bre si mesmo e a sua perceção não retém a or-
dem cronológica do termo. Errance significa 
vaguear, trata de uma trajetória parcialmente 
infinita, onde a renovação e a descoberta de um 
terceiro mundo gravita numa atmosfera densa 
e hipnótica. O acaso encontra-se com o burles-
co, numa presença subtil. Absurdas e trágicas 
consequências vêm degenerar a dança e o gesto 
acrobático, resultante de conflitos instaurados 
pelo diálogo entre o corpo e a matéria. Errance/
Frequência #1, uma frequência em estado laten-
te num vagueio, uma atmosfera flutuante num 
cosmos hipnótico-dramático. 
– Leonardo Ferreira

This is the story of a being that borders what one 
defines as a male figure, coming from an unusual 
attendance and a past experienced at the current 
time. Time unfolds over itself, and the perception 
of it does not retain the chronological order of the 
word. Errance means to wander; it is about a part-
ly endless trajectory, a dense and hypnotic atmos-
phere. The pole as a means of teleportation enables 
one to access the space. Chance meets burlesque in 
a subtle presence. Absurd and tragic consequences 
degenerate dance and acrobatic gesture, which is 
the result of conflicts introduced by the dialogue 
between body and matter. 
– Leonardo Ferreira

LEONARDO 
FERREIRA
Errance / Frequência #1

CAMPO ALEGRE
bilhete conjunto joint ticket: 7€
35min >12

 MOSTRA ESTUFA

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 21.00h 20
Sex Fri 19.00h 21

CONCEÇÃO, INTERPRETAÇÃO, ESPAÇO CÉNICO CONCEPT, PERFORMANCE, SET DESIGN 
Leonardo Ferreira

©
 D

r

CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS



 A primeira edição do Double Trouble pau-
ta-se pelos conceitos em torno das políticas do 
corpo, da relação entre sexualidade e poder, ge-
rando assim uma arqueologia do desejo atra-
vés de uma fisicalidade animal e grotesca. Este 
novo segmento da temporada potencia o ques-
tionamento sobre modos de criar e fazer, atra-
vés de discursos indisciplinados, nesta altura 
das nossas vidas onde o toque, ou a ausência 
dele, toma um lugar central.
Nesta edição, apresentamos três artistas cujo 
trabalho risca e arrisca, tornando-se singu-
lar - uma artist talk de Xana Novais, a partir 
de uma primeira fase de pesquisa da Bolsa de 
Criação para a peça Como Matar Mulheres Nuas; 
o hibridismo estético de Susana Chiocca com 
BITCHO e a energia centrífuga da identidade 
sexual de Dana Michel em CUTLASS SPRING. 
Assistimos assim a novos e não convencionais 
formatos e que permitem outras relações com 
o público.

The first edition of Double Trouble is guided by 
the notions around body policies and the relation 
between sexuality and power, thus giving rise to 
an archaeology of desire through an animal and 
grotesque physicality.
This new portion of the season enhances the ques-
tioning of ways of creating and making by means of 
unruly speeches at a time in our lives when touch—
or its absence—plays a key role.
In this edition, we present three artists whose 
work makes a mark and takes a risk, thus becom-
ing unique: an artist talk by Xana Novais, based 
on an early stage of research for the piece Como 
Matar Mulheres Nuas [How to Kill Naked Wom-
en]; the aesthetic hybridism of Susana Chiocca 
with BITCHO; and the centrifuge energy of Dana 
Michel’s sexual identity in CUTLASS SPRING. 
We’ll therefore see new and unconventional for-
mats that enable other relations with the audience.

PROGRAMA PROGRAMME

27 NOV Sex Fri

19.00h
XANA NOVAIS
Artist Talk a partir do processo de pesquisa  
e criação de from the research process 
and creation of Como Matar Mulheres Nuas
Instigadora: Cristina Planas Leitão
CAMPO ALEGRE Sala Estúdio 

21.00h
SUSANA CHIOCCA
BITCHO
CAMPO ALEGRE Café-Teatro 

DOUBLE 
TROUBLE #01

CAMPO ALEGRE Vários espaços
> 16

28 NOV Sáb Sat

17.00h
AQUECIMENTO PARALELO
a partir de Dana Michel 
com with Joana von Mayer Trindade
CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios 

19.00h
SUSANA CHIOCCA
BITCHO
CAMPO ALEGRE Café-Teatro 

21.00h
DANA MICHEL
CUTLASS SPRING
CAMPO ALEGRE Palco do Grande Auditório 
Duração: 1H

22.00h
CONVERSA PÓS ESPETÁCULO 
POST PERFORMANCE TALK
com with Ana Rocha e com a participação de 
with the participation of Dana Michel  
+ Xana Novais + Susana Chiocca

50% de desconto ao adquirir bilhetes para estes três espectáculos 
50% discount when purchasing tickets for these three performances 
com with Cartão Rivoli Alegre

CUTLASS SPRING + BITCHO
10.50€ p. 107
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 Ela não está presente na pornografia deles.
Ela não é encontrada nos seus erotismos.
Ela nem faz parte do seu próprio mundo 
de fantasia.
CUTLASS SPRING é o que sexo pode significar 
para mim agora.
Deambularei dentro de uma questão: como 
poderei identificar a minha identidade sexual 
no seio de uma multiplicidade de identidades 
complementares e aparentemente contraditó-
rias – enquanto intérprete, mãe, filha, amante, 
estranha? Traçarei uma educação sexual – com 
todas as suas encarnações, fabricações e dis-
sociações. Seguirei essa trajetória até à forma 
menos explícita de pornografia, para desco-
brir o que refreio e o que tornou explícito. Ela 
venderá o corpo e todas as muitas coisas que 
fazem parte da sua pessoa. Ela dar-se-á con-
ta do que fica nela para contemplação sexual.
Avançando gradualmente em direção à ausên-
cia de censura, envolvendo o potencial infinito 
dos objetos quotidianos, CUTLASS SPRING 
é simultaneamente um manifesto e uma refle-
xão acalorada, uma etnografia da compreensão 
sexual e uma arqueologia do desejo.
– Dana Michel & Michael Nardone

She is not present in their pornography. She 
is not found in their eroticisms.
She is not even a part of her own fantasy world.
CUTLASS SPRING is what sex might mean 
to me right now.
I will roam inside a question: How might I loca-
te my sexual identity within a multitude of com-
plimentary and seemingly contradictory identi-
ties – as a performer, as a mother, as a daughter, 
as a lover, as a stranger? I will map a sexual 
education – with all of its embodiments, fabri-
cations, and disassociations. I will follow the-
se trajectories toward their softest core so as 
to discover what I hold back and what I make 
explicit. She will solicit her body and all of the 
many things that go with her person. She will 
realize what remains within her for sexual con-
templation. 
Inching towards absence of censorship, enga-
ging the infinite potential of everyday objects, 
CUTLASS SPRING is, at once, a manifesto and 
a heated reflection, an ethnography of sexual 
understanding and an archaeology of desire. 
– Dana Michel & Michael Nardone

DANA MICHEL
CUTLASS SPRING

Canadá Canada
DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
12€ 1.00h >14

 DOUBLE TROUBLE #01

NOVEMBRO NOVEMBER

Sáb Sat 21.00h 28

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CREATED AND PERFORMED BY Dana Michel DINAMIZADORES 
ARTÍSTICOS ARTISTIC ACTIVATORS Ellen Furey, Peter James, Mathieu Léger, Heidi Louis, 
Roscoe Michel, Karlyn Percil, Yoan Sorin, Alanna Stuart CONSULTOR DE SOM SOUND 
CONSULTANT David Drury DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Karine Gauthier DIREÇÃO 
TÉCNICA TECHNICAL DIRECTION Karine Gauthier PRODUTORA PRODUCTION Dana Michel 
PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCTION Par B.L.eux DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUTION 
Key Performance, Koen Vanhove RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS ARTISTIC RESIDENCIES Centre 
Chorégraphique National d’Orléans, National Arts Centre, CounterPulse, Dancemakers, da:ns 
lab, Galerie du Dourven – Passerelle Centre d’art contemporain, Kunstenfestivaldesarts, PAF 

- Performing Arts Forum, Par B.L.eux, Usine C, Reykjavík Dance Festival, Tanzhaus Zurich 
APOIO FINANCEIRO FINANCIAL SUPPORT Canada Council for the Arts, Conseil des arts et 
des lettres du Québec APOIO SUPPORT Visiting Dance Artist Program, a joint initiative of the 
National Arts Centre and the Canada Council for the Arts. COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION 
BY Arsenic - Centre d’art scénique contemporain, Rosendal Teater, Black Box Teater, Centre 
Chorégraphique National d’Orléans, National Arts Center, Festival TransAmériques, Julidans, 
Kunstenfestivaldesarts, Montpellier Danse, Moving in November DANA MICHEL É ARTISTA 
ASSOCIADA DA IS AN ARTIST ASSOCIATE OF ParBLeux

COAPRESENTAÇÃO COM CO-PRESENTATION WITH Alkantara Festival
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 BITCHO é uma figura ambígua, meio an-
cestral, com um híbrido folk, que dá corpo a um 
animal feminino. Celebra-se o hoje por meio 
de spoken word, refletindo-se sobre o mundo, 
a atualidade, contrapondo-se com textos mais 
surrealizantes e dadaístas. O novo projeto é a 
incorporação tentacular dos vários bitchos que 
surgiram ao longo dos anos. Em conformidade 
com o público, foram-se criando rituais libertá-
rios com humor e ironia. Numa relação orgâni-
ca com o que a rodeia, a personagem mutável 
constrói-se a partir de uma estrutura sonora, 
visual e textual. Cada elemento é trabalhado 
como forma de abrir o projeto a outras cama-
das de sentido, sempre em equilíbrio e harmo-
nia para a criação de um novo corpo identitá-
rio. Uma apresentação imersiva onde se joga 
com o digital e a crueza de meios. Um corpus 
liminar que remete para o tradicional e recria 
o seu sentido na contemporaneidade, por meio 
da patafísica e do nonsense. 
– Susana Chiocca

BITCHO is a somewhat ancestral ambiguous char-
acter, a folk hybrid, which gives substance to a 
female animal. One celebrates the present-day 
with spoken words, reflecting upon the world and 
current events, and countering them with surreal 
and Dadaist texts. This new project is the tentac-
ular integration of the several bitchos that have 
emerged throughout the years. In line with the 
audience, libertarian rituals where established 
with humour and irony. In an organic relationship 
with what surrounds it, the shifting character is 
built based on a sound, visual and textual struc-
ture. Each element is tackled as a way of opening 
the project to other layers of meaning, always in 
balance and harmony so as to create a new body 
identity-wise. An immersive presentation where 
one plays with digital and the rawness of means. 
A liminal corpus that refers to tradition and rec-
reates its meaning in contemporaneity through 
pataphysics and nonsense. 
– Susana Chiocca

SUSANA 
CHIOCCA
BITCHO

PERFORMANCE
MÚSICA MUSIC

CAMPO ALEGRE Café Teatro
9€ 50min >16

 DOUBLE TROUBLE #01

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 21.00h 27
Sáb Sat 19.00h 28

CONCEPÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO CONCEIVED AND PERFORMED BY Susana Chiocca 
MÚSICA MUSIC Luís Figueiredo VÍDEO VIDEO Maria João Silva CAPTAÇÃO VÍDEO VIDEO João 
Brojo, Maria João Silva LASER Duarte Amorim DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Nuno 
Meira MONTAGEM DE LUZ LIGHTING Carin Geada DESENHO DE SOM SOUND DESIGN Miguel 
Ângelo Silva ESPAÇO CÉNICO SET DESIGN António Lago, Susana Chiocca FIGURINOS COS-
TUMES Susana Chiocca ASSISTENTE DE FIGURINOS COSTUMES ASSISTANT Felícia Teixeira 
PRODUÇÃO PRODUCTION João Brojo PATROCINADOR SPONSOR Meridiano Sonoro 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Fundação GDA
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 A pesquisa e mutação entre 2017 e 2020. 
A dor e o prazer, a ascensão e a força do poder 
feminino, uma reflexão constante entre a ideia 
de vida e de morte, os limites humanos postos 
à prova, o real e a ficção dentro do espectácu-
lo, do processo da peça e deste momento pan-
démico. A relação da Xana com o apetite de 
criar reações no público. A transformação do 
horror em belo. Como é que uma obra de arte 
se impossibilita de morrer? Uma conversa, um 
vídeo, um figurino e um ato.

Research and mutation between 2017 and 2020. 
Pain and pleasure, the rise and the strength of 
feminine power, a constant reflexion on the idea of 
life and death, human limits put to the test, reali-
ty and fiction within the performance, the piece’s 
process and this pandemic time. The way Xana 
relates to the longing for triggering reactions in 
the audience. Transforming horror into beauty. 
How does an artwork prevent itself from dying? 
A talk, a video, a costume and an action.

XANA NOVAIS
Como matar  
mulheres nuas

ARTIST TALK

CAMPO ALEGRE Sala Estúdio
entrada gratuita free entrance 
2.30h >18

 DOUBLE TROUBLE #01

NOVEMBRO NOVEMBER

Sex Fri 19.00h 27
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 Com mais de uma centena de filmes, 
o Porto/Post/Doc: Film & Media Festival é um 
festival de cinema do real. A programação visa 
desafiar as barreiras de género entre o cinema 
documental e a ficção e dar a ver o melhor do 
cinema contemporâneo através da Competição 
Internacional, uma seleção de uma dezena de 
longa-metragens. Na edição de 2020, o Festival 
volta a olhar a história do cinema para debater 
o futuro e a sustentabilidade das cidades na era 
da globalização e dos modos como as habita-
mos, convidando realizadores, programadores 
e teóricos de todo o mundo e, claro, o grande 
público. Da vanguarda experimentalista aos 
documentários musicais, passando ainda por 
alguns dos clássicos incontornáveis, o mundo 
e o cinema cabem no Porto/Post/Doc.

With over a hundred films, Porto/Post/Doc: Film 
& Media Festival is a cinema of the real festival. 
Its programme aims at challenging the genre bar-
riers between documentary and fiction film, and 
at screening the best contemporary cinema in the 
International Competition, a selection of a dozen 
feature-length films. In the 2020 edition, the Festi-
val once again looks at the history of film to discuss 
the future and the sustainability of cities in the age 
of globalisation, and the way we inhabit them, in-
viting directors, programmers and theoreticians 
from all over the world, as well as the general pub-
lic of course. From experimental avant-garde to 
music documentaries to a few must-see classics, 
the world and film fit in Porto/Post/Doc.

PORTO/
POST/DOC
no at TMP
7ª edição edition

CINEMA

RIVOLI Grande & Pequeno Auditórios

NOVEMBRO NOVEMBER

   Sex Fri — Sáb Sat 20 — 28
mais informação for further information 
www.portopostdoc.com
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 ALEXANDER STRETILE iniciou os estu-
dos de piano aos 3 anos, na Ucrânia, com a pro-
fessora Olga Hehelskaya. Em 2010, começou 
a frequentar a Escola de Música do Conserva-
tório Nacional, onde estudou com Hélder En-
trudo. Seguiu com os estudos na Universidade 
de Aveiro, com a professora Shao Ling. Desde 
2016 que estuda com Manuel Araújo.
Vencedor de diversos concursos nacionais 
e internacionais a solo, obteve primeiros pré-
mios em concursos como o de Tchaikovsky 
em Kamyanka, Cidade do Fundão, Encontro 
Internacional de Pianode Sardoal e prémio 
Frederico de Freitas. Também se apresenta 
em contexto de música de câmara, conquis-
tando diversos prémios com o trio TianoPrio 
e tendo representado Portugal no festival em 
Craiova e em contexto de piano duo, obtendo 
um terceiro prémio no Concurso Internacional 
de Piano, em Taiwan. 

ALEXANDER STRETILE started studying pi-
ano at the age of 3 in Ukraine under Olga He-
helskaya . In 2010, he joined the Lisbon School of 
Music where he studied under Hélder Entrudo. He 
continued his studies at the University of Aveiro 
under Shao Ling. He has been studying under Ma-
nuel Araújo since 2016.He won several national 
and international solo competitions, such as the 
Tchaikovsky one in Kamyanka, the International 
Competition Cidade do Fundão, the Internation-
al Piano Encounters of Sardoal and the Frederico 
de Freitas Award. He also performs in chamber 
ensembles, having won several awards with the 
trio TianoPrio and representing Portugal in the 
Craiova Festival , and in piano duos, finishing 
third at the International Piano Ensemble Com-
petition in Taiwan.

NOVOS 
TALENTOS
Alexander Stretile piano

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
5€ 1.00h >6

NOVEMBRO NOVEMBER

Sáb Sat 17.00h 7
Mais informação for further information
www.cmsilvamonteiro.com

CURSO DE MÚSICA 
SILVA MONTEIRO
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OLHARES 
DA TERRA
Jürgen Bock

CONFERÊNCIAS CONFERENCES

RIVOLI Pequeno Auditório
entrada gratuita free entrance 

NOVEMBRO NOVEMBER

Ter Tue 18.30h 10
Mais informação further information 
www.ulp.pt

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA DO PORTO
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 Com a saída de Gagarin para o espaço, 
em 1961, e com as fotografias da missão Apolo, 
a Terra surge-nos pela primeira vez inteira ao 
nosso olhar, cai nas nossas mãos por obra da 
fotografia e da técnica que a reproduziu e per-
mitiu sair dela – vê-la de fora. Os efeitos deste 
surgir como planeta e não como suporte são 
decisivos. Se no inconsciente da História a re-
talhámos em países e mapas, numa geopolítica 
violenta, se dividimos os humanos por nações 
e raças, somos agora obrigados a repensar tudo 
o que foi feito. Sobre tudo o que herdámos, pesa 
agora esse objeto que se desloca dos nossos 
pés para pesar sobre todos nós, exigindo novas 
possibilidades de ser habitada. Neste 3º Ciclo 
Internacional TMP/ULP deixaremos confron-
tar livremente esses novos olhares que passam 
por temáticas como a geofilosofia, o antropoce-
no, a crise climática, as teorias de Gaia, a glo-
balização, a arte global ou o ativismo em rede.

JÜRGEN BOCK vive e trabalha em Lisboa, 
como curador, editor e crítico de arte. É di-
retor da Maumaus e professor convidado da 
Academia de Arte de Malmö (Universidade 
de Lund). Lecionou nos mestrados em Estudos 
Curatoriais, na Universidade de Lisboa (2007-
2011), e Práticas Artísticas Contemporâneas, 
na Faculdade de Belas Artes da Universidade 
do Porto (2006-2007). Editou/organizou as pu-
blicações Da Obra ao Texto: Diálogos sobre a Prá-
tica e a Crítica na Arte Contemporânea (Centro 
Cultural de Belém, 2002), Allan Sekula. Ship of 
Fools / The Dockers’ Museum (Maumaus, 2015), 
TITANIC’s wake, de Allan Sekula (Maumaus, 
2003), e Negociações na Zona de Contacto, de 
Renée Green (Assírio & Alvim, 2003). Entre 
os muitos projetos de curadoria destacam-se 
The Dockers’ Museum, de Allan Sekula (Museu 
Johann Jacobs, Suíça, 2015; La Criée, França, 
2012;); Heimo Zobernig (Museu Rainha Sofia, 
Espanha, 2012); Heimo Zobernig e a Coleção do 
Centro de Arte Moderna (Fundação Calouste 
Gulbenkian, 2009); Hard Rain Show, de Ânge-
la Ferreira (Museu Coleção Berardo, 2008); 
Drawing a Tension - Obras da Colecção do Deu-
tsche Bank (Fundação Calouste Gulbenkian, 
2008); e Project Room (Centro Cultural de Be-
lém, 2000-2001).

When Gagarin went into space in 1961, and then 
with the photographs from the Apollo mission, 
we were able to see Earth as a whole for the first 
time thanks to photography and the technique 
that reproduced it and enabled us to leave it—to 
see it from outside. The impact of looking at it as a 
planet and not as a support is critical. Throughout 
history we’ve chopped it into countries and maps 
unconsciously, according to violent geopolitics, 
and we’ve divided humans by nations and races. 
Now we are forced to rethink all that’s been done. 
That object now moves from under our feet weigh-
ing on everything we’ve inherited and on all of us, 
demanding new possibilities of being inhabited.

JÜRGEN BOCK lives and works in Lisbon as cu-
rator, editor and art critic. He is the director of 
Maumaus and visiting lecturer at the Malmö Art 
Academy (Lund University). He taught in the scope 
of the master’s degrees in Curatorial Studies at 
the University of Lisbon (2007-2011) and Con-
temporary Art Practices at the Faculty of Fine 
Arts of the University of Porto (2006-2007). He 
edited/organised the books From Work to Text: 
Dialogues on Practise and Criticism in Contem-
porary Art (Centro Cultural de Belém, 2002), Al-
lan Sekula. Ship of Fools / The Dockers’ Museum 
(Maumaus, 2015), TITANIC’s wake, by Allan Se-
kula (Maumaus, 2003), and Negotiations in the 
Contact Zone, by Renée Green (Assírio & Alvim, 
2003). Among his many curatorial projects he 
highlights The Dockers’ Museum, by Allan Seku-
la (Johann Jacobs Museum, Switzerland, 2015; 
La Criée, France, 2012); Heimo Zobernig (Reina 
Sofia Museum, Spain, 2012); Heimo Zobernig and 
the Collection of the Calouste Gulbenkian Foun-
dation Modern Art Centre (Calouste Gulbenkian 
Foundation, 2009); Hard Rain Show, by Ânge-
la Ferreira (Berardo Collection Museum, 2008); 
Drawing a Tension – Works from the Deutsche 
Bank Collection (Calouste Gulbenkian Founda-
tion, 2008); and Project Room (Centro Cultural 
de Belém, 2000-2001). 



p. 121



123

125
127

129

131

133

135

137

139

141

143

145

JONATHAN ULIEL SALDANHA
Mercúrio Vermelho

FOCO FAMÍLIAS 
GUILHERME DE SOUSA  
& PEDRO AZEVEDO 
Lágrimas de crocodilo
JOANA MAGALHÃES 
Haiku 
REGINA PESSOA + ALEXANDRA 
RAMIRES (XÁ) & LAURA GONÇALVES 
Tio Tomás — A contabilidade dos dias + Água Mole
PATRÍCIA PORTELA
Boas memórias

QUINTAS DE LEITURA
Juntos inventaremos a nova rosa-dos-ventos

CULTURA EM EXPANSÃO
Blind Zero + Orquestra Juvenil da Bonjóia

UNIVERSIDADE LUSÓFONA DO PORTO 
/OLHARES DA TERRA
José Bragança de Miranda + Tiago Guedes 

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO
/ NOVOS TALENTOS Luís Duarte (piano)

COMPANHIA INSTÁVEL
/ PALCOS INSTÁVEIS 
Sara Bernardo 1984

PAR(S) 1
Cláudia Varejão & Joana Castro

DEZEMBRO 
DECEMBER
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 # Contaminação, Contágio, El-dorado, 
Vocoder, Neo-Orfeu, Máquina Oráculo, Sangue 
Mineral, Vampiro Prostético, Lago Bacteriológi-
co, Máscara Da Morte Vermelha, Necromante, 
Sub-sónico, Superfície, Paisagem #
Um monodrama oracular composto a partir 
de um testemunho mineral-orgânico. Mercúrio 
Vermelho é um percurso acústico e plástico que 
segue o delírio pela extração de metais precio-
sos através do testemunho de uma das suas fi-
guras mais elusivas, o Mercúrio Vermelho. Este 
monólogo para voz sintética é interpretado por 
um vampiro - aquele que suga o sangue da ter-
ra – num limiar em que uma e outra figura se 
contaminam, evocando os seus trajetos cruza-
dos assim como as múltiplas histórias, mitos 
e teorias da conspiração que as rodeiam. Filma-
do em Kampala, Uganda, durante o lockdown 
covid-19, Mercúrio Vermelho projeta-se como 
uma paisagem sintética a ser percorrida pelo 
visitante. — Jonathan Saldanha

# Contamination, Contagion, El-dorado, Vocod-
er, Neo-Orpheus, Oracle Machine, Mineral Blood, 
Prosthetic Vampire, Bacteriological Lake, Red 
Death Mask, Necromancer, Sub-sonic, Surface, 
Landscape #
An oracular monodrama based on a mineral-or-
ganic testimony. Mercúrio Vermelho [Red Mer-
cury] is an acoustic and visual journey following 
the delirium of the extraction of precious metals 
through the testimony of one of its most elusive 
icons, red mercury. This monologue is meant for a 
synthetic voice and is performed by a vampire—he 
who sucks the blood of the Earth—at a threshold 
where both contaminate one another, evoking their 
crossed paths as well as the many stories, myths 
and conspiracy theories surrounding them. Shot 
in Kampala, Uganda, during the COVID-19 lock-
down, Mercúrio Vermelho is screened as a syn-
thetic landscape through which the visitor has to 
walk. – Jonathan Saldanha

DIRECÇÃO, MÚSICA DIRECTION, MUSIC Jonathan Saldanha DRAMATURGIA DRAMATURGY 
Godofredo Pereira, Jonathan Saldanha TEXTO TEXT Godofredo Pereira VIDEO: ORÁCULO 
ORACLE Biga Yut , MAQUILHAGEM MAKE-UP Jorge Kizzy, CÂMARA CAMERA Mantas 
Kvedaravicius INSTALAÇÃO INSTALLATION LUZ LIGHTING DESIGN Letícia Skryky, IMAGENS 
GERADAS POR COMPUTADOR CGI AALTAR System ESPAÇO CÉNICO SET DESIGN Catarina 
Miranda PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCER Joaquim Durães DIRECÇÃO TÉCNI-
CA TECHNICAL DIRECTION Eduardo Maltez OPERAÇÃO DE SOM SOUND OPERATION José 
Arantes GESTÃO ADMINISTRATIVA ADMINISTRATIVE MANAGEMENT Pé de Cabra PRODUÇÃO 
PRODUCED BY SOOPA, Direção Geral das Artes

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto 

JONATHAN 
ULIEL 
SALDANHA
Mercúrio Vermelho

estreia premiere
PERFORMANCE
INSTALAÇÃO INSTALLATION

 Artista Associado Associated Artist 

2020/2021 & 2021/2022

RIVOLI Palco do Grande Auditório
7€ 40min >12

DEZEMBRO DECEMBER

Qui Thu — Dom Sun 10 — 13

 ©
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In its fourth edition, “Foco Famílias” returns to 
Teatro Campo Alegre for four days, between De-
cember 10 and 13, with more activities and perfor-
mances for schools and families.
This year, we’re counting on you to challenge and 
provoke Time—that of good and bad memories, 
imagination, work, performance. The time to do 
everything at the same time or nothing, nothing 
at all. Limited time or time untold. Physical time 
and virtual time.
“Foco Famílias” aims at being a moment of en-
counter and discovery. Let us learn about the time 
of things, of being together (or alone), of checking 
our watch or leaving it at the door.

If you were Time, what would you allow your-
self time for?
Listen, Time, how much time have you got?

Na sua quarta edição, e durante quatro dias, 
entre 10 e 13 de dezembro, o Foco Famílias re-
gressa ao Teatro Campo Alegre com mais ativi-
dades e espetáculos para ver e fazer com a es-
cola e em família.
Desta vez, contamos convosco para desafiar 
e provocar o Tempo - o das boas e o das más 
memórias, da imaginação, do trabalho, do es-
petáculo. O tempo de fazer tudo, ao mesmo 
tempo, ou o de não fazer nada, rigorosamente 
nada. O tempo contado ou por contar. O tem-
po físico e o tempo virtual.
O Foco Famílias é um momento que se preten-
de de encontro e de descoberta. Descubramos 
o tempo das coisas, de estarmos juntos (ou so-
zinhos), de olhar para o relógio, ou então de 
deixá-lo à porta.
 
Se fosses o Tempo, dar-te-ias tempo para quê?
Ó Tempo, quanto tempo tens? 

CAMPO ALEGRE

DANÇA DANCE
TEATRO THEATRE
MÚSICA MUSIC
CINEMA
INSTALAÇÃO INSTALLATION

FOCO FAMÍLIAS 
2020

 PARALELO

DEZEMBRO DECEMBER

Qui Thu — Dom Sun 10 — 13p. 127
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 Lágrimas de crocodilo tem como ponto 
de partida a exploração do tipo de choro de-
signado pela expressão que dá título à peça 
- utilizada para referir um choro fingido. Tra-
balhamos a partir dessa ideia de birra - fingi-
mento de emoções utilizado como uma estraté-
gia para atingir determinados fins. Sendo que 
essa expressão é maioritariamente aplicada 
a crianças, partimos da birra nessa faixa etá-
ria e exploramos a sua evolução para “os mais 
velhos”. Que formas toma o choro fingido de 
uma criança e como evolui esse mesmo tipo 
de estratégia de manipulação emocional para 
comportamentos congéneres na idade adulta? 
Quais as situações mais frequentes em que 
crianças e adultos choram “lágrimas de croco-
dilo”? E para conseguirem exatamente o quê? 
— Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo 

The starting point for Lágrimas de Crocodilo 
[Crocodile Tears] is the analysis of the kind of 
crying that gives the performance its title—used 
to refer to fake crying. This work is based on that 
notion of tantrum—an insincere display of emo-
tion that is strategically used to attain certain 
purposes. Since that expression mostly applies to 
children, we start from tantrum in that age group, 
and we explore its development in “the older ones”. 
Which forms does a child’s fake crying take, and 
how does that strategic kind of emotional manip-
ulation develop into similar behaviours in adult-
hood? In which situations are children and adults 
more likely to shed “crocodile tears”? And in order 
to attain exactly what? 
— Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo

GUILHERME DE 
SOUSA & PEDRO 
AZEVEDO
Lágrimas de crocodilo

estreia premiere 
DANÇA DANCE
TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
2.50€ (crianças e grupos escolares 
children and school groups) 
7€ (adultos adults) 
50min >6

EM PARALELO
NOVEMBRO NOVEMBER

DATAS A DEFINIR
OFICINA DANÇAR COM A BIRRA
Com with Guilherme De Sousa  
& Pedro Azevedo

CRIAÇÃO E DIREÇÃO DIRECTED AND CREATED BY Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo 
INTERPRETAÇÃO PERFORMERS Guilherme de Sousa, Mara Andrade, Pedro Quiroga Cardoso 
CENOGRAFIA E FIGURINOS SET DESIGN AND COSTUMES Pedro Azevedo DESENHO DE LUZ 
LIGHTING DESIGN Wilma Moutinho APOIO À EXECUÇÃO PLÁSTICA SUPPORT FOR PLASTIC 
EXECUTION Cláudia Gomes PRODUÇÃO PRODUCED BY Sara Marques APOIO RESIDÊNCIAS 
ARTÍSTICAS ARTISTIC RESIDENCIES SUPPORT Teatro Municipal do Porto, Circolando, Mala 
Voadora, Santa Casa da Misericórdia do Porto

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, BLUFF 

 PARALELO

 FOCO FAMÍLIAS

 JAA! Jovens artistas associados
Young associated artists

NOVEMBRO NOVEMBER

ver com a escola school session
Qui Thu 15.00h 10

Sex Fri 10.30h & 15.00h 11
ver em família family session 

Sáb Sat 16.00h 12
Dom Sun 16.00h 13

 TMP ONLINE
Dom Sun 16.00h 13 
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 Qual é a potência da preguiça? Qual é a 
potência da espera?
Num tempo em que o tempo cronológico, o do 
relógio, se impõe ao tempo “para”, o do coração, 
uma preguiça de pelúcia gigante, sem qualquer 
utilidade, mesmo enquanto boneco de pelúcia, 
está ali, à nossa espera. Que é como quem diz, 
à espera de nada. 
Uma preguiça de pelúcia rosa que nos acom-
panha, invisível, enquanto esperamos. E que 
se mostra no tempo certo para nos fazer lem-
brar que esperar não é o mesmo que desespe-
rar. Tomando a forma de instalação imersiva, 
Haiku é um elogio à preguiça, animal e capital, 
ambas em vias de extinção. 

How powerful is laziness? How powerful is waiting?
At a time when chronological time, that of the 
watch, imposes itself on time “to”, that of the heart, 
a giant plush sloth, completely useless even as a 
plush toy, is there, waiting for us. Which is to say 
waiting for nothing. A pink plush sloth following 
us, invisible, while we wait. And showing itself at 
the right moment to remind us that waiting is not 
the same as despairing. Shaped up as an immersive 
installation, Haiku is a eulogy to sloth (animal) 
and laziness (capital), which are both endangered.

JOANA 
MAGALHÃES
Haiku

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
Gratuito mediante apresentação de bilhete 
para espetáculo ou sessão de cinema 
Free upon presentation of ticket  
for performance or cinema session
50min >6

CRIAÇÃO E CONCEÇÃO CREATED AND DESIGNED BY Joana Magalhães APOIO À CRIAÇÃO 
CREATIVE ASSISTANTS Diana Pereira, João Barreto EXECUÇÃO PLÁSTICA E APOIO À PRO-
DUÇÃO VISUAL EXECUTION AND PRODUCTION ASSISTANT Marisa Escaleira SERIGRAFIA 
SCREEN PRINTING Oficina Mescla COMPOSIÇÃO SONORA SOUND COMPOSITION Vasco 
Ferreira DESENHO DE LUZ E SOM LIGHTING AND SOUND DESIGN Vasco Ferreira APOIO À 
PRODUÇÃO PRODUCTION ASSISTANT Susana Paixão

 PARALELO

 FOCO FAMÍLIAS

DEZEMBRO DECEMBER

ver com a escola school session
Qui Thu 14.30h & 16.30h 10
Sex Fri 10.00h & 12.00h 11
Sex Fri 14.30h & 16.30h 11

ver em família family session 
Sáb Sat 14.00h & 18.30h 12

Dom Sun 14.00h & 18.30h 13 

TEATRO THEATRE
INSTALAÇÃO INSTALLATION

 ©
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 A partir das memórias afetivas e visuais 
da minha infância, este filme pretende ser uma 
homenagem ao meu tio Tomás, um homem hu-
milde e um pouco excêntrico que teve uma vida 
simples e anónima. Com este filme eu gostaria 
de testemunhar como não é preciso ser-se al-
guém para ser excecional na nossa vida. 
 – Regina Pessoa 

 Os últimos habitantes de uma aldeia não se 
deixam submergir no esquecimento. Num mundo 
onde a ideia de progresso parece estar acima de 
tudo, esta casa flutua. 
- Alexandra Ramires (Xá) & Laura Gonçalves

ÁGUA MOLE

TIO TOMÁS — A CONTABILIDADE DOS DIAS 

The last inhabitants of the village won’t let 
themselves plunge into oblivion. In a world 
where the idea of progress seems to be above 
all else, this house floats. 
– Alexandra Ramires (Xá) & Laura Gonçalves

Based on my emotional and visual childhood mem-
ories, this film intends to honour my uncle Tomás, 
a humble and somewhat eccentric man who led a 
simple, anonymous life. I’d like this film to bear 
witness to the fact that you don’t have to be some-
body to lead an exceptional life. 
– Regina Pessoa

REGINA PESSOA 
+ ALEXANDRA 
RAMIRES (XÁ)  
& LAURA 
GONÇALVES
Tio Tomás — 
A contabilidade dos dias
+ Água Mole

Parceria c/ Partnership w/ Casa da Animação
CAMPO ALEGRE Cine estúdio
2.50€ (crianças e grupos escolares  
children and school groups) 
7€ (adultos adults)
50min >6

 PARALELO

 FOCO FAMÍLIAS

DEZEMBRO DECEMBER

ver em família family session 
Sáb Sat 14.30h & 17.30h 12

Dom Sun 14.30h & 17.30h 13 

CINEMA

REALIZAÇÃO DIRECTED BY Regina Pessoa PRODUÇÃO PRODUCTION Ciclope Fimes COPRODUÇÃO 
CO-PRODUCED BY National Film Board of Canada, Les Armateurs Portugal, 2019, 13’
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REALIZAÇÃO DIRECTED BY Alexandre Ramires (Xá) & Laura Gonçalves PRODUÇÃO PRODUCTION 
Bando À Parte , Portugal, 2017, 09’15’’
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 A música, a comida, os aromas transpor-
tam-nos quase sempre para boas memórias, 
pois são espaços pessoais muito intensos e qua-
se secretos que nem o mais cruel repressor 
consegue oprimir ou destruir. Depois de uma 
catástrofe, de uma separação, de uma perda 
ou de um isolamento como o que muitos expe-
rienciaram neste momento, as boas memórias 
podem assaltar-nos nos momentos mais ines-
perados através de um sabor, de uma melodia, 
de uma peça ou história, e despertar em nós 
um reconhecimento, uma lembrança, uma pai-
sagem há muito esquecida, roubando-nos um 
sorriso. Este projeto foi iniciado antes de um 
terço do mundo entrar em quarentena. Olhan-
do pela janela, este é um Porto, desconhecido 
de todos, habitantes nativos, estrangeiros, re-
cém-chegados. Os hábitos mudaram, o ritmo 
mudou, o som, o cheiro da cidade é diferente. 
Que boas memórias vamos ter deste tempo? 
Que boas memórias queremos convocar du-
rante este período para nos acompanharem 
neste momento? Em contacto regular seminal 
via email e encontros online, os participantes 
e Patrícia Portela respondem a estas perguntas 
e criam também as suas memórias. 

Music, food, aromas almost always transport us 
to good memories, as they are very intense and 
almost secret personal spaces that not even the 
most cruel repressor can oppress or destroy. Af-
ter a catastrophe, a separation, a loss or an iso-
lation like the one that many experienced at this 
moment, good memories can assault us in the most 
unexpected moments through a taste, a melody, a 
play or a story, and awaken in us a recognition, 
a memory, a landscape long forgotten, robbing us 
of a smile. This project was started before a third 
of the world was quarantined. Looking out the 
window, this is a Porto, unknown to all, native 
inhabitants, foreigners, newcomers. Habits have 
changed, the pace has changed, the sound, the smell 
of the city is different. What good memories will 
we have of this time? What good memories do we 
want to recall during this period to accompany 
us at this moment? In regular seminal contact via 
email and online meetings, the participants and 
Patrícia Portela answer these questions and also 
create their memories.

 PARALELO

 FOCO FAMÍLIAS

DEZEMBRO DECEMBER

Sáb Sat 14.00h &18.30h 12
Dom Sun 14.00h &18.30h 13

estreia premiere 
INSTALAÇÃO INSTALLATION

CAMPO ALEGRE Apartamentos
Gratuito mediante apresentação de bilhete 
para espetáculo ou sessão de cinema 
Free upon presentation of ticket  
for performance or cinema session
1.00h >6

PATRÍCIA 
PORTELA 
Boas memórias
com Leonardo Simões & Irmã Lúcia

TEXTO, CONCEÇÃO E ESPAÇO TEXT, CONCEPT AND SET DESIGN Patrícia Portela (em parceria 
com os participantes in partnership with the participants) IMAGEM E EDIÇÃO IMAGE AND EDI-
TION Leonardo Simões, Jorge Vaz Gomes e Rui Ribeiro CONVIDADOS GUESTS Célia Fechas 
e Zeferino Coelho PÓS PRODUÇÃO E EFEITOS ESPECIAIS POST PRODUCTION AND SPECIAL 
EFFECTS Irmã Lúcia efeitos especiais LUZ LIGHTING Leonardo simões PARTICIPANTES PAR-
TICIPANTS Célia Fechas (PT), Dorina Varga (HU), Luis Bagorro (AO), Marcela Pedersen (BR), 
Maria Maibee (CL) e Raul Santos (PT) REVISÃO E EDIÇÃO DE TEXTO PROOFREADING AND 
TEXT EDITING Isabel Garcez PRODUÇÃO PRODUCTION Teatro Municipal do Porto, Prado as-
sociação cultural/ Projecto continuado no contexto do PARALELO Programa de Aproximação 
às Artes Performativas
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 Um recital inspirado num verso de Fernando 
Alves dos Santos, que reúne alguns dos mais 
intensos dizedores de poesia da actualidade: 
Susana Menezes, Teresa Coutinho, António 
Capelo, Paulo Campos dos Reis e Miguel Pe-
reira Leite (participação especial).
Juntos, irão percorrer o caminho libertador 
da imaginação e do sonho. A abrir a sessão, 
Afonso Cruz conta histórias e explica porque 
voam mais alto os pássaros dos poemas. Este 
momento contará com a cumplicidade de Ana 
Celeste Ferreira (voz e loop station) e do Ricar-
do Caló (piano). Entre leituras, a música de 
Luca Argel (voz e guitarra), poeta e cantautor 
brasileiro, radicado no Porto há oito anos, que 
será acompanhado, na percussão, por Carlos 
César Motta. No habitual momento de circo 
contemporâneo, Juliana Moura vai surpreen-
der com um arrojado número aéreo.
A fechar a sessão a sonoridade faiscante de Tó 
Trips, na companhia da sua guitarra makaka 
- um dos mais arrebatadores projectos da mú-
sica alternativa portuguesa. A artista plástica 
Joana Rêgo dá mais cor à liberdade.

This session is inspired by a verse by Fernando 
Alves dos Santos, which brings together some of 
the most intense poetry diseurs of today: Susana 
Menezes, Teresa Coutinho, António Capelo, Paulo 
Campos dos Reis and Miguel Pereira Leite (spe-
cial participation).
Together, they will travel the liberating path of im-
agination and dream. Opening the session, Afon-
so Cruz tells stories and explains why the birds 
of the poems fly higher. This moment will count 
on the complicity of Ana Celeste Ferreira (voice 
and loop station) and the pianist Ricardo Caló. 
Between readings, the music of Luca Argel (voice 
and guitar), Brazilian poet and singer, living in 
Porto for eight years, who will be accompanied, 
in percussion, by Carlos César Motta. In the usual 
moment of contemporary circus, Juliana Moura 
will surprise with a bold aerial number.
To close the session, the sparkling sound of Tó 
Trips, in the company of his makaka guitar - one 
of the most breathtaking projects of Portuguese 
alternative music. Plastic artist Joana Rêgo gives 
more color to freedom.

QUINTAS  
DE LEITURA
Juntos inventaremos  
a nova rosa-dos-ventos

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€/4.5€online 1.30h >12

DEZEMBRO DECEMBER

Qui Thu 22.00h 17

 TMP ONLINE
Qui Thu 22.00h 17

Suzana Menezes; Teresa Coutinho; António Capelo; Paulo Campos; Miguel Pereira  
Leite; Afonso Cruz; Ana Celeste Ferreira; Ricardo Caló; Luca Argel & Carlos César Motta; 
Juliana Moura; Joana Rêgo
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 O encerramento da sétima edição do Cul-
tura em Expansão acontecerá, como já é ha-
bitual, no Grande Auditório do Teatro Rivoli. 
No ano em que celebram o 25.º aniversário 
do seu primeiro álbum, os Blind Zero aliam-
-se à Orquestra Juvenil da Bonjóia para um 
projeto muito especial comissariado pelo Cul-
tura em Expansão. Criada em 2011 no âmbito 
do projeto Música para Todos (promovido pela 
Câmara Municipal do Porto e pelo Curso de 
Música de Silva Monteiro), a Orquestra visa 
promover o ensino de música junto de comu-
nidades de diferentes escolas e bairros da ci-
dade. O projeto teve o seu início nos bairros 
do Cerco e Viso, mas entretanto estendeu-se 
a outros territórios e conta hoje com cerca de 
100 crianças. Os violinos, violas, violoncelos, 
contrabaixos, flautas transversais, saxofones, 
trompetes, oboés e guitarras que compõem 
a Orquestra juntam-se agora aos Blind Zero 
para a criação e apresentação de um espetá-
culo colaborativo em torno da música da ban-
da portuense.

The closing of the seventh edition of Cultura em 
Expansão will take place, as usual, in the Grand 
Auditorium of Rivoli. In the year in which they cel-
ebrate the 25th anniversary of their first album, 
Blind Zero teamed up with the Orquestra Juvenil 
da Bonjóia for a very special project commissioned 
by Cultura em Expansão. Created in 2011 within 
the scope of the Música para Todos project (pro-
moted by the Câmara Municipal do Porto and the 
Curso de Música de Silva Monteiro), the orchestra 
aims to promote the teaching of music to commu-
nities in different schools and neighborhoods in 
the city. The project started in the neighborhoods 
of Cerco and Viso, but in the meantime it has ex-
tended to other territories and today has about 
100 children. The violins, violas, cellos, double 
basses, transverse flutes, saxophones, trumpets, 
oboes and guitars that make up the Orchestra now 
join Blind Zero for the creation and presentation 
of a collaborative performance around the music 
from the Porto-based band.

CULTURA  
EM EXPANSÃO
Blind Zero 
+ Orquestra Juvenil  
da Bonjóia

RIVOLI Grande Auditório
Entrada gratuita free entrance
1.15h >6

DEZEMBRO DECEMBER

Sáb Sat 21.00h 19

MÚSICA MUSIC
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OLHARES 
DA TERRA
José Bragança 
de Miranda 
+ Tiago Guedes
Sessão de encerramento Closing session

CONFERÊNCIAS CONFERENCES

RIVOLI Pequeno Auditório
Entrada gratuita Free entrance

DEZEMBRO DECEMBER

Qua Wed 18.30h 9
Mais informação further information 
www.ulp.pt

UNIVERSIDADE 
LUSÓFONA DO PORTO
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 Com a saída de Gagarin para o espaço, 
em 1961, e com as fotografias da missão Apolo, 
a Terra surge-nos pela primeira vez inteira ao 
nosso olhar, cai nas nossas mãos por obra da 
fotografia e da técnica que a reproduziu e per-
mitiu sair dela – vê-la de fora. Os efeitos deste 
surgir como planeta e não como suporte são 
decisivos. Se no inconsciente da História a re-
talhámos em países e mapas, numa geopolítica 
violenta, se dividimos os humanos por nações 
e raças, somos agora obrigados a repensar tudo 
o que foi feito. Sobre tudo o que herdámos, pesa 
agora esse objeto que se desloca dos nossos 
pés para pesar sobre todos nós, exigindo novas 
possibilidades de ser habitada. Neste 3º Ciclo 
Internacional TMP/ULP deixaremos confron-
tar livremente esses novos olhares que passam 
por temáticas como a geofilosofia, o antropoce-
no, a crise climática, as teorias de Gaia, a glo-
balização, a arte global ou o ativismo em rede.

JOSÉ A. BRAGANÇA DE MIRANDAé doutora-
do em Ciências da Comunicação pela Univer-
sidade Nova de Lisboa (1990), com agregação 
em Teoria da Cultura (2000) na mesma univer-
sidade. Atualmente, é professor associado do 
Departamento de Ciências da Comunicação da 
Universidade Nova de Lisboa, colaborando des-
de 1992 como professor catedrático convidado 
na Universidade Lusófona. Tem lecionado nas 
áreas da Teoria da Cultura e das Artes Con-
temporâneas, da Teoria dos Media e da Ciber-
cultura. É investigador do ICNOVA e membro 
de redação de várias revistas especializadas, 
tendo sido diretor da Revista de Comunicação 
e Linguagens (RCL) e da revista Caleidoscópio. 
Foi cofundador da SOPCOM – Associação Por-
tuguesa de Ciências da Comunicação.
TIAGO GUEDES (Leiria, 1978) é programador 
cultural e coreógrafo. Dirige desde setembro 
de 2014 o Teatro Municipal do Porto – Rivoli 
e Campo Alegre, e desde 2016 o Festival DDD – 
Dias da Dança no Porto, em Matosinhos e Gaia. 
Programou o Foco Portugal a convite do Festi-
val DañsFabrik (Brest 2018) e os espetáculos 
portugueses para a Bienal de Dança de Lyon. 
Paralelamente à sua atividade de programação, 
leciona na Pós-Graduação em Dança Contem-
porânea na Escola Superior de Música e Ar-
tes do Espetáculo do Politécnico do Porto e na 
Universidade Lusófona do Porto.

When Gagarin went into space in 1961, and then 
with the photographs from the Apollo mission, 
we were able to see Earth as a whole for the first 
time thanks to photography and the technique 
that reproduced it and enabled us to leave it—to 
see it from outside. The impact of looking at it as a 
planet and not as a support is critical. Throughout 
history we’ve chopped it into countries and maps 
unconsciously, according to violent geopolitics, 
and we’ve divided humans by nations and races. 
Now we are forced to rethink all that’s been done. 
That object now moves from under our feet weigh-
ing on everything we’ve inherited and on all of us, 
demanding new possibilities of being inhabited.

JOSÉ A. BRAGANÇA DE MIRANDA has a doc-
torate in Communication Sciences from the Nova 
University of Lisbon (1990) with an aggregation 
in Culture Theory (2000) in the same university. 
He is currently senior lecturer in the Department 
of Communication Sciences at the Nova University 
of Lisbon, having worked as visiting professor at 
the Lusófona University since 1992. He has been 
teaching in the fields of Culture Theory, Contem-
porary Arts, Media Theory and Cyber Culture. He 
is a researcher at the NOVA Institute of Commu-
nication and a member of the editorial board of 
several specialised journals, having directed Re-
vista de Comunicação e Linguagens (RCL) and 
Caleidoscópio. He cofounded SOPCOM – Portu-
guese Association of Communication Sciences.
TIAGO GUEDES (Leiria, 1978) is a cultural cu-
rator and choreographer. He has been heading 
Teatro Municipal do Porto – Rivoli and Campo 
Alegre since September 2014 and Festival DDD – 
Dias da Dança (Porto, Matosinhos and Gaia) since 
2016. He curated Focus Portugal at the invitation 
of Festival DañsFabrik (Brest, 2018) and the Por-
tuguese performances at the Lyon Dance Biennale. 
Concurrently to his curating work, he teaches in 
the scope of the Post-Graduate Degree in Con-
temporary Dance at the Higher School of Music 
and Performing Arts of the Polytechnic Institute 
of Porto and at the Porto Lusófona University.
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 LUÍS DUARTE estudou sob a orientação 
de Fausto Neves, Luís Filipe Sá e Madalena So-
veral, bem como na Academia Franz Liszt, em 
Budapeste, com László Baranyay e Rita Wag-
ner. Frequentou masterclasses com Helena Sá 
e Costa, Sequeira Costa, Arbo Valdma, Josep 
Colom, Miguel Borges Coelho e Pedro Burmes-
ter. Colabora regularmente com a Casa da Mú-
sica, integrando projetos do Remix Ensemble 
e do Coro Casa da Música, e é professor de pia-
no e pianista acompanhador na EPME - Escola 
Profissional de Música de Espinho e na ESMAE 
- Escola Superior de Música e Artes Performa-
tivas, respetivamente. Tocou em Portugal, Es-
panha, Hungria e Eslovénia. Em 2020 irá lan-
çar um álbum com a editora Brilliant Classics.

NOVOS 
TALENTOS
Luís Duarte piano

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
5€ 1.00h >6

DEZEMBRO DECEMBER

Sáb Sat 17.00h 12

LUÍS DUARTE studied under the guidance of 
Fausto Neves, Luís Filipe Sá and Madalena 
Soveral, as well as at the Franz Liszt Academy, 
in Budapest, under László Baranyay and Rita 
Wagner. He attended master classes with Helena 
Sá e Costa, Sequeira Costa, Arbo Valdma, Josep 
Colom, Miguel Borges Coelho and Pedro Burm-
ester. He collaborates with Casa da Música on a 
regular basis, participating in projects by the Re-
mix Ensemble and the Casa da Música Choir. He 
teaches piano at the Espinho Professional Music 
School and is a piano accompanist at the Higher 
School of Music and Performing Arts (Porto). He 
has performed in Portugal, Spain, Hungary and 
Slovenia. He will release an album at Brilliant 
Classics in 2020.

Mais informação for further information 
www.cmsilvamonteiro.com

CURSO DE MÚSICA 
SILVA MONTEIRO
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 1984. Mergulhamos num turbilhão. O ego 
é posto à prova, os instintos primários emer-
gem sorrateiramente do couro duro e bem tra-
balhado que vestimos para os outros. Talvez 
um lunático seja apenas uma minoria de um. 
– Sara Bernardo

1984. We plunge into a whirlwind. The ego is put 
to the test, primal instincts quietly emerge from 
the tough, well crafted hide we put on for others. 
Maybe a lunatic is just a minority of one. 
– Sara Bernardo

PALCOS 
INSTÁVEIS
Sara Bernardo
1984

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala Estúdio 
7€ 45min >12

DEZEMBRO DECEMBER

Sex Fri 21.00h 18

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Sara Bernardo

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Companhia Instável

COMPANHIA
INSTÁVEL
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 Num mundo crescentemente digital e em 
velocidade, surge a necessidade abrandarmos 
e de desenvolvermos novos formatos de apre-
sentação e sobretudo novos formatos de cria-
ção e modos de trabalho que nos permitam 
continuar a consolidar os trabalhos artísticos, 
na realidade atual.
Numa temporada híbrida entre o presencial 
e o digital, o Teatro Municipal do Porto convi-
da 10 artistas para uma colaboração especial, 
desenhada especificamente para as platafor-
mas online, onde um realizador e um artista 
performativo, em dupla, a par e par e numa 
relação de igualdade, são convidados a criar 
um novo objeto digital que cruze os seus uni-
versos e discursos.
A imagem em movimento cruza-se assim com 
as áreas da dança, circo contemporâneo, lite-
ratura, teatro e formas animadas, permitin-
do também desta forma que vários públicos, 
mesmo os mais distantes, possam aceder a es-
tes trabalhos.

PAR(S) 1
Cláudia Varejão  
& Joana Castro

PAR(S) 1
1 — 31 DEZEMBRO DECEMBER
Cláudia Varejão CINEMA 
& Joana Castro DANÇA DANCE

PAR(S) 2
1 — 28 FEVEREIRO FEBRUARY
Diogo Baldaia CINEMA  
& Daniel Seabra CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

PAR(S) 3
1 — 31 MARÇO MARCH
Pedro Neves Marques CINEMA  
& Teresa Coutinho TEATRO/LITERATURA 
THEATRE/LITERATURE

PAR(S) 4
1 — 31 MAIO MAY
Helena Estrela CINEMA  
& Manuel Tur TEATRO THEATRE

PAR(S) 5
1 — 30 JUNHO JUNE
Sofia Arriscado CINEMA  
& Costanza Givone FORMAS ANIMADAS 
ANIMATED FORMS

In an increasingly digital and fast-moving world, 
there is a need to slow down and develop new pres-
entation formats and, above all, new creation for-
mats and working modes that will allow us to 
continue to consolidate artistic works, in the cur-
rent reality.
In a hybrid season between classroom and digital, 
the Teatro Municipal do Porto invites 10 artists 
for a special collaboration, designed specifically 
for online platforms, where a film director and a 
performing artist, in pairs, in an equal relation-
ship , are invited to create a new digital object that 
crosses their universes and discourses.
The moving image intersects with the areas of 
dance, contemporary circus, literature, theatre and 
animated forms, thus also allowing various audi-
ences, even the most distant, to access these works

CINEMA 
DANÇA DANCE

www.teatromunicipaldoporto.pt DEZEMBRO DECEMBER
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JANEIRO 
JANUARY

RAIMUND HOGHE 
Canzone per Ornella  
+ Postcards from Vietnam

89O ANIVERSÁRIO TEATRO RIVOLI
TEATRO NOVA EUROPA 
Noite de Primavera

CAMILLE DECOURTYE  
& BLAÏ MATEU TRIAS/BARO D’EVEL 
Falaise

FERNANDA FRAGATEIRO  
& ALDARA BIZARRO 
Caixa para guardar o vazio 

MODOS DE COMER

QUINTAS DE LEITURA 
Há palavras acesas como barcos

TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) 
& TEATRO LA MARIA
Estreito/Estrecho

COMPANHIA INSTÁVEL 
/ PALCOS INSTÁVEIS 
Catarina Campos & Melissa Sousa Bownd 

INDIEJÚNIOR ALLIANZ

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO 
/ NOVOS TALENTOS
Rodrigo Teixeira (piano)
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171

173
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 RAIMUND HOGHE foi dramaturgo no Tan-
ztheater Wuppertal Pina Bausch entre 1980 
e 1989. Passou os últimos 25 anos a criar um 
corpo de trabalho coreográfico desafiador, que 
revisita obras importantes da história da dança. 
Todas as suas peças assentam numa enorme 
delicadeza, um tecido feito de gestos, formas 
e melodias que imbui da espessura da memória. 

RAIMUND HOGHE was a dramaturge for Tanz-
theater Wuppertal Pina Bausch between 1980 and 
1989. He has spent the past twenty-five years cre-
ating a challenging choreographic body of work 
that revisits major works in the history of dance. 
Each of his performances rests on a tiny thread, 
a fabric made of gestures, shapes, and melodies, 
which he imbues with the thickness of memory. 

RAIMUND HOGHE
Canzone per Ornella  
+ Postcards  
from Vietnam

Alemanha Germany
estreia nacional national premiere
DANÇA DANCE

JANEIRO JANUARY

CANZONE PER ORNELLA
Qui Thu 21.00h 14

POSTCARDS FROM VIETNAM
Sáb Sat 19.00h 16

RIVOLI Grande Auditório 
9€ (p/espetáculo p/performance) 
12€ (bilhete conjunto joint ticket)
1.30h + 1.30h >12

EM PARALELO
JANEIRO JANUARY

16 17.00h — 18.00h Sáb Sat
AQUECIMENTO PARALELO
com with Ana Ester Ribeiro  
& Beatriz Valentim
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Before becoming a dramatist, and then a choreog-
rapher, Raimund Hoghe used to write portraits, 
both of famous and unknown people, which were 
published in the newspaper Die Zeit. That habit 
remains at the heart of his work as a choreogra-
pher, under the guise of solos addressed to famous 
figures—Joseph Schmidt, Judy Garland, Maria 
Callas—or to some of his favourite performers—
Songs for Takashi or Musiques et mots pour Em-
manuel. They always take the form of a “musical 
offering,” where his performers express their art 
through a presence deeply aware of the effects of 
music and of time, of the imaginary resonance of 
a voice and a melody. Ornella Balestra—recog-
nised for her work with Maurice Béjart—is one of 
those dancers able to best embody this mixture of 
intensity and reverie that characterises Raimund 
Hoghe’s dance. In Canzone per Ornella, the cho-
reographer brings together for his dancer music 
and texts by Pier Paolo Pasolini, both those that 
have already been explored and those that are 
still to be experienced, playing with her ability to 
strike the perfect balance between virtuosity and 
entertainment, between enigmatic presence and 
movie-like figure.

CANZONE PER ORNELLA

Antes de se tornar dramaturgo e, depois, co-
reógrafo, Raimund Hoghe escrevia retratos, 
tanto de pessoas famosas como de desconhe-
cidos, que eram publicados no jornal Die Zeit. 
Esse hábito continua a estar no cerne do seu 
trabalho como coreógrafo, sob a forma de solos 
dirigidos a figuras famosas – Joseph Schmidt, 
Judy Garland, Maria Callas – ou a alguns dos 
seus intérpretes preferidos – Songs for Takashi 
(Takashi Ueno) ou Musiques et mots pour Emma-
nuel (Emmanuel Eggermont). Tomam sempre 
Ornella Balestra – conhecida pelo seu trabalho 
com Maurice Béjart – é uma das bailarinas que 
melhor encarna esta mistura de intensidade 
e devaneio que caracteriza a dança de Raimund 
Hoghe. Em Canzone per Ornella, o coreógrafo 
reúne para a sua bailarina música e textos de 
Pier Paolo Pasolini, tanto os que já foram ex-
plorados como os que ainda estão por experi-
mentar, jogando com a capacidade que Bales-
tra tem de encontrar o equilíbrio perfeito entre 
virtuosismo e entretenimento, entre presença 
enigmática e uma figura cinematográfica.

CONCEÇÃO, COREOGRAFIA, CENOGRAFIA CONCEPT, CHOREOGRAPHY, SCENERY Raimund 
Hoghe COLABORAÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC COLLABORATION Luca Giacomo Schulte 
BAILARINOS DANCERS Raimund Hoghe, Ornella Balestra, Luca Giacomo Schulte DESENHO 
DE LUZ LIGHTING DESIGN Raimund Hoghe, Amaury Seval FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY  
Rosa Frank ADMINISTRAÇÃO E PRODUÇÃO MANAGEMENT AND PRODUCTION Mathieu 
Hillereau, Les Indépendances PRODUÇÃO PRODUCED BY Raimund Hoghe — Hoghe & Schulte 
GbR APOIO WITH THE SUPPORT OF Ministério da Cultura e Ciência da Renânia do Norte-
Vestefália Kunststiftung NRW, Kulturamt der Landeshauptstadt Düsseldorf, La ménagerie 
de verre de Paris NO ÂMBITO DO IN THE SCOPE OF Studiolab AGRADECIMENTO ESPECIAL 
SPECIAL ACKNOWLEDGEMENT agnès b. Paris COPRODUÇÃO CO-PRODUCTION Theater im 
Pumpenhaus Münster

POSTCARDS FROM VIETNAM 

Em Postcards from Vietnam, Raimund Hoghe 
continua a sua colaboração com duas perso-
nalidades excecionais da dança: Ji Hye Chung, 
com quem trabalhou pela primeira vez em La 
Valse, em 2016, e Takashi Ueno, com quem criou 
várias peças desde 2010, entre as quais La Val-
se, Cantatas e Pas de Deux, que apresentaram 
recentemente em Singapura. Há alguns anos, 
Raimund descobriu postais do Vietname re-
tratando pessoas e paisagens na banca de um 
vendedor de rua em Paris. Na sua nova peça, 
esses postais atuam como significantes. São 
lembranças e lâminas de projeção e remetem 
para a história, a sua fugacidade, mas também 
para a partida. Os postais lembram ao mesmo 
tempo o desejo de uma outra vida. Wenn kei-
ner singt, ist es still [Quando ninguém canta, 
está silencioso] é o título da nova publicação 
de Raimund Hoghe. Tal como em todas as suas 
peças, a música tem aqui um papel central. Rai-
mund entrelaça canções de protesto dos anos 
60 com árias de Bach e Handel.

In Postcards from Vietnam, Raimund Hoghe con-
tinues his collaboration with two exceptional dance 
personalities: Ji Hye Chung and Takashi Ueno. 
Raimund Hoghe first worked with Ji Hye Chung 
on 2016’s La Valse. He created several pieces with 
Takashi Ueno since 2010, among them La Valse, 
Cantatas and Pas de Deux, which they recently 
performed in Singapore. A few years back, Rai-
mund Hoghe discovered postcards from Vietnam, 
foldable paper cards depicting people and land-
scapes, at a street vendor’s stall in Paris. In his 
new piece, these postcards act as signifiers. They 
are mementos and projection foils, and refer to 
history, its fugacity, yet also to departure. The 
cards simultaneously reminisce about the longing 
for another life. Wenn keiner singt, ist es still [It is 
silent when nobody sings] is the title of Raimund 
Hoghe’s new publication. As in all his plays, mu-
sic plays a central role here. So, Raimund Hoghe 
interweaves 1960s protest songs with Bach and 
Handel’s arias.

CONCEÇÃO, COREOGRAFIA, CENÁRIO, FIGURINOS CONCEPT, CHOREOGRAPHY, SCENERY, COS-
TUMES Raimund Hoghe PARTICIPAÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC COLLABORATION Luca Giacomo 
Schulte BAILARINOS DANCERS Ji Hye Chung, Takashi Ueno, Raimund Hoghe PRODUÇÃO 
PRODUCED BY Les Indépendances Paris UMA PEÇA DE A PIECE BY Raimund Hoghe – Hoghe 
& Schulte GbR COM O APOIO WITH THE SUPPORT OF La Ménagerie de Verre Paris NO ÂMBI-
TO DO IN THE SCOPE OF Studiolab, Montpellier Danse RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS ARTISTIC 
RESIDENCIES Agora Cité Internationale de la Danse Montpellier, Teatro Municipal do Porto, 
Theater im Pumpenhaus Münster AGRADECIMENTO ESPECIAL SPECIAL ACKNOWLEDGE-
MENT agnès b. Paris
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89º Aniversário 
Teatro Municipal 
do Porto

Caem e erguem-se com a mesma clareza, a mes-
ma inocência, a mesma insistência. Querem so-
breviver. A qualquer custo. São um rebanho. 
São uma multidão. Quase uma família. E nas 
brechas deixadas por um mundo em ruínas in-
ventam algo novo. É possível um outro fim do 
mundo – até já começou. — Baro D’Evel

 

{Esta não é mais uma festa de aniversário online}

2021 é o ano em que esperamos que seja pos-
sível soprarmos velas novamente.
Nestes dias especiais, de celebração do 89º 
Aniversário do nosso Teatro convidamo-vos 
a estarem connosco fisicamente, num momen-
to de partilha.
Num ambiente intimista, o Teatro Municipal 
do Porto desvenda uma programação que atra-
vessa várias áreas, desde a literatura à dança, 
da música ao circo contemporâneo, passan-
do pelo teatro. Mergulharemos na experiên-
cia analógica da natureza, das paisagens, dos 
animais, e do toque na matéria palpável. Será 
nestes dias que poderemos assistir juntos à es-
treia nacional de Falaise, de Baro D’Evel - uma 
peça comovente e envolvente, que nos indica 
um futuro (im)possível; passaremos também 
pela Noite de Primavera do Teatro Nova Euro-
pa e pela Caixa para guardar o vazio de Aldara 
Bizarro. Iniciaremos, à vol ta da mesa o ciclo 
Modos de Comer, com Hugo Dunkel e cruza-
remos vários cantos e espaços da literatura.
Será ainda neste dias que apresentaremos 
a agenda de programação para os meses de 
Março a Julho e lançaremos os novos cader-
nos do Rivoli.
Estão todos convidados a passar estes dois dias 
especiais connosco!

They fall and rise with the same clarity, the same
innocence, the same insistence. They want to 
survive. At any cost. They are a flock. They are  
a crowd. Almost a family. And in the gaps left 
for a world in ruins they invent something new.
Another end of the world is possible - it has already 
begun. — Baro D'Evel

{This is no longer an online birthday party}

2021 is the year that we hope to be able to blow 
out candles again.
On these special days, celebrating the 89th Anni-
versary of our Theater, we invite you to be with 
us physically, in a moment of sharing.
In an intimate environment, the Teatro Municipal 
do Porto unveils a programme that crosses several 
artistic areas, from literature to dance, from music 
to contemporary circus, through theater. We will 
immerse ourselves in the analogue experience of 
nature, landscapes, animals, and touch in palpable 
matter. It will be in these days that we will be able 
to watch together the national debut of Falaise, by 
Baro D’Evel - a moving and engaging piece, which 
indicates a (im)possible future; they will also pass 
by the Noite de Primaver by Teatro Nova Europa, 
and by the Caixa para guardar o vazio by Fernan-
da Fragateiro. We will start, around the table, the 
Modos de Comer cycle, with Hugo Dunkel.
It will be on these days that we will present the 
programming agenda from March to July and 
launch the new Cadernos do Rivoli.
Everyone is invited to spend these two special days 
with us!

JANEIRO JANUARY

Qua Wed — Dom Sun 20 — 24

CAMILLE DECOURTYE & BLAÏ MATEU TRIAS 
/ BARO D’EVEL
DANÇA DANCE TEATRO THEATRE  
CIRCO CONTEMPORÂNEO CONTEMPORARY CIRCUS

TEATRO NOVA EUROPA
TEATRO THEATRE 

FERNANDA FRAGATEIRO & ALDARA BIZARRO
ARTES VISUAIS VISUAL ARTES  DANÇA DANCE

MODOS DE COMER 
PENSAMENTO THOUGHT 

PROGRAMA COMPLETO A ANUNCIAR BREVEMENTE 
COMPLETE PROGRAMME TO BE ANNOUNCED
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 Noite de Primavera, a segunda noite da Te-
tralogia das Estações do dramaturgo e encena-
dor Luís Mestre, mergulha-nos nos espectros 
de memórias, ambições e visões da juventude 
que assombram quatro vidas numa noite in-
tensa deflagrada pela insónia. Quando se fala 
da Primavera, é inescapável a evocação do seu 
despertar, relembrando o texto intemporal de 
Frank Wedekind. Mas, nesta noite, não podía-
mos estar mais longe desse alvorecer. Nesse 
longo momento em que o tempo parece con-
gelar, as personagens são assaltadas por emo-
ções e palavras e é nessa assombração que, 
uma a uma, iremos conhecer as suas vidas, 
contrastando-as com os seus sonhos de juven-
tude, cerca de vinte anos depois. A subtileza 
de elementos, o ritmo do texto, a precisão nas 
palavras, a composição visual do lugar, o fluxo 
desregulado subjacente como frequência em 
surdina concorrerão para a multiplicidade de 
camadas de sentido nesta peça, constituindo 
um texto profundo e íntimo.

‘Noite de Primavera’ [Spring Night], the second 
night of the tetralogy of seasons by playwright Luís 
Mestre, plunges us into the spectres of the mem-
ories, ambitions and visions of youth that haunt 
four lives in an intense night sparked by insomnia. 
When one discusses Spring, one cannot help but 
to summon its awakening, recalling the timeless 
text by Frank Wedekind. But tonight we couldn’t 
be further from that dawn. During that long mo-
ment when time seems to freeze, the characters are 
taken over by emotions and words. It is during that 
haunting that we’ll get to know their lives one by 
one, in contrast with their youth dreams, rough-
ly twenty years later. The subtlety of elements, 
the rhythm of the text, the accuracy of words, the 
visual layout, the underlying deregulated flow as 
a quiet frequency, it will all contribute to the mul-
tiple layers of meaning in this play, thus creating 
a deep, intimate text. 

TEATRO NOVA 
EUROPA
Noite de Primavera

estreia premiere
TEATRO THEATRE

RIVOLI Pequeno Auditório
9€/gratuito free online 
1.00h >14

 89O ANIVERSÁRIO RIVOLI

JANEIRO JANUARY

Qui Thu 21.00h 21
Sex Fri 21.00h 22

Sáb Sat 18.30h 23
Dom Sun 14.30h 24

 TMP ONLINE
Sáb Sat 18.30h 23 

TEXTO E ENCENAÇÃO TEXT AND DIRECTION Luís Mestre  INTERPRETAÇÃO CAST Ana Moreira, 
Carlos Silva, Tânia Dinis, Zeca DESENHO DE LUZ E ESPAÇO CÉNICO LIGHTING DESIGN AND 
SET DESIGN Joana Oliveira  PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCER Patrícia do Vale  
APOIO WITH THE SUPPORT OF Casa das Artes de Famalicão, Centro de Arte de Ovar, Cine-
Teatro de Estarreja, Companhia Instável

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Teatro Nova Europa 
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 Na escuridão das cavernas, o som funcio-
nava como um compasso para a humanidade. 
Eram necessários gritos para indicar o cami-
nho. 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 insistên-
cia. Querem sobreviver. A qualquer custo. São 
um rebanho. São uma multidão. Quase uma fa-
mília. 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 com-
pass for mankind. Screams were needed to lead 
the way. Songs were needed to brighten the dark-
ness. Here too, humans and animals scream, sear-
ch, 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 re-
born? 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 flo-
ck. They’re a crowd. Almost a family. And, in the 
gaps left by a world in ruins, they invent some-
thing new. Another end of the world is possible – 
it has even begun.

CAMILLE 
DECOURTYE  
& BLAÏ MATEU 
TRIAS/BARO 
D’EVEL
Falaise

França France
Espanha Spain
estreia nacional national première
DANÇA DANCE
TEATRO THEATRE
CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

RIVOLI Grande Auditório 
entrada gratuita free entrance 
1.45h >6

 89O ANIVERSÁRIO RIVOLI

JANEIRO JANUARY

Sáb Sat 21.30h 23
Dom Sun 18.00h 24

 TMP ONLINE
Dom Sun 18.00h 24 

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 DE-
SIGN 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 TRATADOR DE ANIMAL ANI-
MAL CARE Francis Taboure MÚSICA GRAVADA RECORDED MUSIC Joel Bardolet DIREÇÃO 
TÉCNICA TECHNICAL MANAGEMENT Cyril Monteil, Cédric Bréjoux DIREÇÃO DE CENA STAGE 
MANAGEMENT Flavien Renaudon/ Mathieu Miorin 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. 
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 Caixa para guardar o vazio é uma escultu-
ra performativa com uma perspetiva pedagógi-
ca, criada em 2005 após um convite do Teatro 
Viriato. Esta caixa é matéria, é forma e é tam-
bém acontecimento. Constitui-se como lugar 
para explorar com o corpo, num processo de 
descoberta individual ou coletivo. Apresenta-
-se como uma “caixa de madeira fechada” que 
é ativada pelos corpos de dois bailarinos, que 
a revelam em diálogo com grupos de crianças 
através de movimento e voz. O espaço abre-se, 
dobra-se, desdobra-se e expande-se, criando 
um clima de comunicação e descoberta que 
termina com a revelação do interior da escul-
tura, momento em que percebemos que o nos-
so corpo é também um lugar.

Caixa para guardar o vazio [Box to Keep the Void] 
is a performing sculpture with an educational an-
gle. It was created in 2005 following an invitation 
by Teatro Viriato. This box is matter, form and 
also event. It is a place to explore with one’s body 
in a process of individual or collective discovery. 
It presents itself as a “closed wooden box” that is 
activated by the bodies of two dancers who unveil 
it in dialogue with groups of children using move-
ment and voice. The space opens up, folds, unfolds 
and expands itself, thus establishing an atmos-
phere of communication and discovery that ends 
with the unveiling of the inside of the sculpture—
that’s when we realise our body is also a place.

FERNANDA 
FRAGATEIRO
& ALDARA 
BIZARRO
Caixa para  
guardar o vazio

ARTES VISUAIS VISUAL ARTS 
DANÇA DANCE

RIVOLI Sala de Ensaios
Entrada gratuita free entrance
1.15h >6

 PARALELO

 89O ANIVERSÁRIO RIVOLI

JANEIRO JANUARY

ver com a escola school session
Qua Wed 10.30h & 15.00h 20

Qui Thu 10.30h & 15.00h 21
Sex Fri 10.30h & 15.00h 22

ver em família family session 
Sáb Sat 11.30h & 15.30h 23 

Dom Sun 11.30h & 15.30h 24 

AUTORIA CREATED BY Fernanda Fragateiro COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Aldara Bizarro 
BAILARINOS DANCERS Hugo Mendes, Sofia Portugal COLABORAÇÃO COLLABORATOR 
Filipe Meireles PARCEIRO PARTNER Abyss & Habidecor PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE 
PRODUCTION Teatro Viriato MECENAS DA REPOSIÇÃO BPI | Fundação “La Caixa”, Patinter 
COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY A Oficina, Teatro Aveirense, Câmara Municipal de Santa 
Maria da Feira, Teatro Municipal da Guarda, Centro Cultural de Belém MECENAS DA RE-
POSIÇÃO PATRON OF THE RERUN OF DE CAIXA PARA GUARDAR O VAZIO (2019) BPI | 
Fundación “la Caixa”, Patinter 

©
 C

arlos F
ernand

es

p. 163



 Modos de Comer é um projeto que celebra 
a alimentação enquanto expressão fundamen-
tal das sociedades contemporâneas.
É um espaço de partilha e reflexão dedicada 
à alimentação e às suas manifestações sociais, 
políticas, culturais e ecológicas. Para além da 
celebração das qualidades nutritivas, estéticas 
e sensoriais dos alimentos, o festival debruça-
-se sobre os modos de produção, preparação,-
consumo e partilha como chaves da transfor-
mação colectiva.
Tópicos como o esgotamento dos recursos na-
turais, o colapso ecológico, dinâmicas de ter-
ritório, solo, identidades culturais, migração, 
soberania e papéis de género são motes para 
refletir os passados e correntes modos de co-
mer e o seu impacto no planeta.
O TMP propõe uma programação diversa, com 
debates, refeições, workshops, cinema, perfor-
mances e visitas, que permita envolver o públi-
co num lugar comum para a cultura alimentar 
de forma a potencializar a sua efetividade na 
vida pública, política, cultural e artística.
O programa inaugural de 2021 é constituído 
por quatro jantares-conferência em janeiro, fe-
vereiro, março e abril – um aperitivo para um 
festival de 3 dias a decorrer em Junho.

The project Modos de Comer [Ways of Eating] 
celebrates eating as a fundamental expression of 
contemporary societies.
It is a sharing and reflection space dedicated to 
eating and its social, political, cultural and eco-
logical manifestations. Aside from celebrating 
the nutritional, aesthetic and sensory qualities of 
food, the festival looks at the means of production, 
preparation, consumption and sharing as the keys 
to collective transformation.
Topics such as the depletion of natural resources, 
ecological collapse, territory dynamics, soil, cul-
tural identities, migration, sovereignty and gen-
der roles are the mottoes to reflect upon the past 
and current ways of eating and their impact on 
the planet.
The 2020/2021 opening programme comprises two 
dinner parties-talks, which take place in January 
and February and serve as an appetizer for a fes-
tival unfolding in June.

MODOS  
DE COMER
Curadoria por curated by Hugo Dunkel

PENSAMENTO THOUGHT

RIVOLI Café
12€ 3.00h >12
inclui jantar dinner included

JANEIRO JANUARY

Qua Wed 20.00h 20

FEVEREIRO FEBRUARY

Qua Wed 20.00h 10

JANEIRO JANUARY

20 20.00h Qua Wed
PLANEAMENTO ALIMENTAR  
E SUSTENTABILIDADE FOOD PLANNING 
AND SUSTAINABILITY
Maria Rosário Oliveira

FEVEREIRO FEBRUARY 

10 20.00h Qua Wed
RELOCALIZAÇÃO ALIMENTAR 
E COOPERATIVISMO FOOD 
RELOCATION AND COOPERATIVISM
Jorge Gonçalves
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 Um dos poemas mais emblemáticos de 
Mário Cesariny – You Are Welcome to Elsino-
re - dá o tom a esta sessão. Há 20 anos que as 
Quintas de Leitura dão corda à palavra. Mo-
vidos por esta realidade marcante, decidimos 
reunir neste recital o testemunho poético de 
20 autores que brilharam e nos emocionaram 
nas muitas sessões já realizadas. Convocamos, 
por isso, alguns dos maiores especialistas na 
arte e na fúria de dizer: Teresa Arcanjo, Diogo 
Dória e José Anjos. Alex Gozblau dá imagem 
à sessão, realçando o poder libertador da pa-
lavra. Também sobre este tema, com o brilho 
habitual, se debruçará o escritor Álvaro La-
borinho Lúcio.
A noite ilumina-se com a elegância musical e es-
tética dos Best Youth, uma das mais versáteis 
e arrebatadoras bandas portuguesas. Catarina 
Salinas e Ed Rocha Gonçalves pisam de novo 
um palco onde já foram felizes muitas vezes.
E, por fim, no seu tom mais festivo, a sonorida-
de desarmante do músico e escritor de canções 
B Fachada. Uma década a questionar conven-
ções no seu próprio tom, no seu próprio tem-
po, nos seus próprios termos.
“Entre nós e as palavras, o nosso dever falar”: 
é isso que as Quintas de Leitura têm feito nes-
tes 20 anos de ação poética.

You Are Welcome to Elsinore, one of the most icon-
ic poems by Mário Cesariny, sets the tone for this 
session. Quintas de Leitura have been winding 
words for twenty years. Moved by this striking 
circumstance, we decided to gather in this recital 
the poetic statements of some of the authors who 
shined and thrilled us in the many sessions that 
have already taken place. We therefore called upon 
a few of the greatest experts in the art and fury 
of saying: Teresa Arcanjo, Diogo Dória and José 
Anjos. Alex Gozblau is in charge of the session’s 
image, emphasising the liberating power of words. 
Writer Álvaro Laborinho Lúcio will also address 
this issue as brilliantly as always.
The evening lights up with the musical and aes-
thetical elegance of Best Youth, one of the most 
versatile and mind-blowing Portuguese bands. 
Catarina Salinas and Ed Rocha Gonçalves step 
once again on a stage where they’ve been happy 
plenty of times.
Lastly and in its most joyful tone, the disarming 
sound of musician and songwriter B Fachada, 
who’s been questioning conventions in his own 
tone, in his own time and in his own terms for 
a decade.
“Between us and words, we are required to speak”: 
that’s what Quintas de Leitura has been up to in 
these 20 years of poetic action.

QUINTAS  
DE LEITURA
Há palavras acesas 
como barcos

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Café-Teatro 
9€/4.5€ online 1.30h >12

JANEIRO JANUARY

Qui Thu 22.00h 28

 TMP ONLINE
Qui Thu 22.00h 28 

Teresa Arcanjo; Diogo Dória; José Anjos; Álvaro Laborinho Lúcio; B Fachada; Catarina Salinas 
& Ed Rocha Gonçalves (Best Youth); Alex Gozblau
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 Este trabalho une criadores de Portugal 
e do Chile, ao redor de uma investigação tea-
tral relacionada com o Estreito de Magalhães. 
Nesta investigação, os criadores dos dois paí-
ses desenvolverão possibilidades cénicas rela-
cionadas com o material histórico referente ao 
lugar geográfico e ao impacto produzido pelas 
construções sociais fruto da colonização.
Este es un trabajo que une a creadores teatral-
es de Portugal y Chile, en torno a una investi-
gación escénica relacionada con el Estrecho de 
Magallanes. En esta investigación, los creadores 
de ambos países desarrollarán posibilidades es-
cénicas referidas a material histórico en torno al 
lugar geográfico y el impacto generado en térmi-
nos de construcción social.

This work brings together creators from Por-
tugal and Chile, around a theatrical inves-
tigation related to the Strait of Magellan. 
In this investigation, the creators of the two 
countries will develop scenic possibilities re-
lated to the historical material referring to 
the geographical place and the impact pro-
duced by social constructions as a result of 
colonization.
Este es un trabajo que une a creadores tea-
trales de Portugal y Chile, en torno a una in-
vestigación escénica relacionada con el Es-
trecho de Magallanes. En esta investigación, 
los creadores de ambos países desarrollarán 
posibilidades escénicas referidas a materi-
al histórico en torno al lugar geográfico y el 
impacto generado en términos de construc-
ción social.

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION Alexandra Von Hummel, Alexis Moreno, Gonçalo Amorim 
EQUIPAS ARTÍSTICAS ARTISTIC TEAMS do Teatro La Maria e do Teatro Experimental do Porto

TEATRO 
EXPERIMENTAL 
DO PORTO (TEP)
& TEATRO 
LA MARIA
Estreito/Estrecho
Residência artística com abertura de processo 
Artistic residency with process opening

Portugal
Chile 
TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório

7€ 50min >14

JANEIRO JANUARY

Sex Fri 21.00h 29
Sáb Sat 19.00h 30
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 BOWND baseia-se na procura de movi-
mento ligado ao universo de boundaries (limites 
do indivíduo). Own (do próprio), bond (ligação), 
bound (limite e salto) são palavras-chave num 
caminho para a construção das fronteiras do 
ser humano e para uma consciência e expres-
são mais clara sobre quem somos e quem não 
somos, descoberta apenas na relação com o ou-
tro. A humanização dos limites, além do movi-
mento, como o som corporal, som contato, som 
vocal, som respirado, constrói um silêncio que 
se vai modificando, através de uma linguagem 
de dança urbana contemporânea que abraça 
os vocabulários de hip-hop e house, bem como 
o movimento enraizado em cada uma das in-
térpretes. – Catarina Campos & Melissa Sousa

BOWND is based on the search for movement 
linked to the universe of “boundaries”. “Own”, 
“bond” and “bound” are keywords in a path to 
build the boundaries of the human being and to 
more clearly be aware of and express who we are 
and who we are not, which we can only figure out 
by engaging with others. Aside from movement, 
the humanisation of limits—such as body sound, 
touch sound, vocal sound, breathed sound—crea-
tes a silence that keeps changing through a con-
temporary urban dance language that embraces 
contributions from hip-hop and house, as well as 
the movement engrained in each of the performers. 
– Catarina Campos and Melissa Sousa

PALCOS 
INSTÁVEIS 
Catarina Campos  
& Melissa Sousa
BOWND

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala Estúdio  
7€ 45min >6

JANEIRO JANUARY

Sáb Sat 21.00h 30

COREOGRAFIA E INTERPRETAÇÃO CHOREOGRAPHY AND PERFORMANCE 
Catarina Campos, Melissa Sousa 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Companhia Instável

COMPANHIA
INSTÁVEL
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 Na sua quinta edição, o IndieJúnior 
Allianz - Festival Internacional de Cinema In-
fantil e Juvenil do Porto regressa ao Teatro 
Rivoli e a outros espaços no Porto, para apre-
sentar o cinema infantil e juvenil mais criativo 
e original que se faz pelo mundo fora.
Além de uma mão cheia de oficinas e ativida-
des paralelas, o festival integra uma compe-
tição internacional de longas e curtas metra-
gens, com cerca de 50 filmes recentes, entre 
ficções, documentários e animações, quase to-
dos inéditos em território nacional, e que são 
avaliados por três júris (oficial, escolas e pú-
blico) que atribuem o palmarés do festival. Vá-
rios dos filmes a concurso são selecionados por 
alunos de escolas da cidade (do pré-escolar ao 
secundário), que fazem parte da iniciativa “Eu 
Programo um Festival de Cinema”, organizada 
em parceria com o PARALELO – Programa de 
Aproximação às Artes Performativas do Tea-
tro Municipal do Porto.
De 26 a 31 de Janeiro de 2021, o IndieJúnior 
Allianz traz para o Porto uma grande festa do 
cinema, um mundo projetado no grande ecrã 
onde cabem todas as ideias e sonhos. 

In its fifth edition, IndieJúnior Allianz – Interna-
tional Children’s and Youth Film Festival of Por-
to returns to Teatro Rivoli and some other venues 
in Porto to present the most creative and origi-
nal children’s and youth films being made around 
the world.
The festival includes a long and short films inter-
national competition with about 50 new produc-
tions (fiction, documentary and animation films), 
almost all of which Portuguese premieres, that will 
be evaluated by the three juris (official, schools and 
audience) that decide the winners. Several films in 
competition are selected by students from the city 
schools (from kindergarten to high school) that are 
part of the initiative “I programme a film festival!”, 
organised in partnership with Teatro Municipal 
do Porto’s PARALELO – Approach Programme 
to Performing Arts.
Between January 26 and 31, 2020, IndieJúnior 
Allianz will bring a great film celebration to Por-
to, a world projected on the big screen, which can 
fit all ideas and dreams.

INDIEJÚNIOR  
ALLIANZ
Festival Internacional  
de Cinema Infantil 
e Juvenil do Porto
no at TMP
5ª edição edition

CINEMA

RIVOLI Vários Espaços

JANEIRO JANUARY

Ter Tue — Dom Sun 26 — 31
Mais informações em for further information 
www.indiejunior.com
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 RODRIGO TEIXEIRA nasceu na Maia, em 
2003, e iniciou os seus estudos musicais aos 
8 anos de idade na Academia de Música da 
Maia, na classe de violino e piano dos professo-
res Oleg Ter Martirosov e Marian Pivka e em 
Formação Musical e Composição com o pro-
fessor Rúben Andrade. É aluno da professora 
Jill Lawson, desde 2016, no Colégio Moderno 
em Lisboa e desde setembro desse ano que fre-
quenta a classe de piano da professora Teresa 
Xavier, no Conservatório de Música do Porto. 
Frequentou aulas e masterclasses com Levente 
Kende, Caio Pagano, Dalia Ouziel, Miguel Bor-
ges Coelho, Fausto Neves e Naum Grubert. Na 
Academia de Música da Maia exerce a função 
de pianista acompanhador das várias classes 
de instrumento. No seu currículo reúne vários 
primeiros prémios em concursos nacionais 
e internacionais.

RODRIGO TEIXEIRA was born in Maia, in 2003, 
and started his musical studies at the age of 8 at 
the Maia Music Academy: violin and piano un-
der Oleg Ter Martirosov and Marian Pivka, and 
musical education and composition under Rúben 
Andrade. Since 2016, he’s been studying with Jill 
Lawson at the Modern College (Lisbon) and un-
der Teresa Xavier (piano) at the Porto Music Con-
servatory. He had classes with and attended mas-
ter classes by Levente Kende, Caio Pagano, Dalia 
Ouziel, Miguel Borges Coelho, Fausto Neves and 
Naum Grubert. He is a piano accompanist for all 
instrument classes at the Maia Music Academy. 
He ranked first in several national and interna-
tional competitions.

NOVOS 
TALENTOS
Rodrigo Teixeira piano

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
5€ 1.00h >6

JANEIRO JANUARY

Sáb Sat 17.00h 16
Mais informação for further information 
www.cmsilvamonteiro.com

CURSO DE MÚSICA 
SILVA MONTEIRO
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CLÁUDIA GAIOLAS 
Carolina Beatriz Ângelo 

COMPANHIA INSTÁVEL
/ PALCOS INSTÁVEIS
Duarte Valadares Rubble King

QUINTAS DE LEITURA 
O astronauta casou-se por lá

JÉRÔME BEL 
The show must go on

COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO 
Dançar em tempos de guerra:
Chronicle + A mesa verde

ESTRUTURA 
F...

JORIS LACOSTE
/ ENCYCLOPÉDIE DE LA PAROLE
Suite nº4

FESTIVAL PORTA-JAZZ

FANTASPORTO 2020

CURSO DE MÚSICA SILVA MONTEIRO  
/ NOVOS TALENTOS
Francisco Lucena Pais, António Narciso  
& Mateus Barros (piano)

PAR(S) 2
Diogo Baldaia & Daniel Seabra

FEVEREIRO 
FEBRUARY
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 No ciclo de espetáculos Antiprincesas, 
Cláudia Gaiolas estreia nesta temporada uma 
peça dedicada a uma mulher portuguesa que 
marcou a história, Carolina Beatriz Ângelo. 
Médica e feminista portuguesa, foi a primeira 
mulher a votar no país, em 1911. A lei afirma-
va que só podiam votar cidadãos maiores de 
21 anos, que soubessem ler e escrever e fossem 
chefes de família. O facto de ser viúva e ter de 
sustentar a sua filha permitiu-lhe invocar em 
tribunal o direito de ser considerada “chefe 
de família”.

On the cycle Antiprincesas, Cláudia Gaiolas 
premières a performance dedicated to Carolina 
Beatriz Ângelo, a Portuguese woman who has 
marked the history. Doctor and Portuguese femi-
nist, she was the first woman voting in the coun-
try in 1911. The law stated that only Portuguese 
citizens over 21, who knew how to write and speak 
and were householders, could vote. As a widow 
and only supporter of her daughter, Carolina Be-
atriz Ângelo has claimed in court her right to be 
considered a “householder”.

CLÁUDIA 
GAIOLAS
Carolina Beatriz Ângelo

TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Palco do Auditório
2.50€ (crianças e grupos escolares 
children and school groups)
7€ (adultos adults)
40min >6

 PARALELO

FEVEREIRO FEBRUARY

ver com a escola school session
Qui Thu 15.00h 4

Sex Fri 10.30h & 15.00h 5
ver em família family session 

Sáb Sat 16.00h 6 

DIREÇÃO E INTERPRETAÇÃO DIRECTED AND PERFORMED BY Cláudia Gaiolas ASSISTÊNCIA 
DE DIREÇÃO ASSISTANT DIRECTOR Keli Freitas DRAMATURGIA DRAMATURGY Alex Cassal 
CENOGRAFIA SET DESIGN Carla Martinez FIGURINOS COSTUMES Ainhoa Vidal SONOPLASTIA 
SOUND DESIGN Teresa Gentil PRODUÇÃO EXECUTIVA EXECUTIVE PRODUCER Armando 
Valente ENCOMENDA COMMISSIONED BY São Luiz Teatro Municipal e EGEAC – Programação 
em Espaço Público 

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Teatro meia volta e depois à es-
querda quando eu disser, São Luiz Teatro Municipal e EGEAC – Programação em Espaço Público
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DIRECÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTION Duarte Valadares CO-CRIAÇÃO CO-CRE-
ATION André Cabral & Marco da Silva Ferreira INTERPRETAÇÃO PERFORMED BY Marco da 
Silva Ferreira ARTISTA VISUAL VISUAL ARTIST Oscar Cassamajor COMPOSITOR COMPOS-
ER Olli Lautiola FIGURINISTA COSTUME DESIGNER Pawel Androsiuk DESENHO DE LUZ LIGHT-
ING DESIGN Luisa L’Abbate APOIOS DE RESIDÊNCIA RESIDENCIES SUPPORT Cie Thor, Jazzy 
Dance Studios - Santos, Estúdio CAB - Centro Coreográfico de Lisboa, Centro de Criação do 
Imaginarius, Companhia Instável

DANÇA DANCE

CAMPO ALEGRE Sala Estúdio  
7€ 40min >6

FEVEREIRO FEBRUARY

Sáb Sat 21.00h 6

 Rubble King introduz um curto período 
de atenção, uma criatura investigadora do ar-
quétipo. Uma entidade dentro de uma caixa 
de areia, um local de informação ilimitada, um 
circuito excessivamente produtivo à procura 
de arquétipos para alimentar. Esse corpo uni-
versal é viral, um circuito não filtrado, inter-
rompido aleatoriamente pela autosatisfação. 
Vislumbres de estruturas reais de movimento 
estão presentes como se pairassem nuvens e re-
fletissem pensamentos. Mudança, mudança, 
mudança, vários estados através da mudança 
de atenção e esquivando-se da conclusão, um 
ridículo racional.

Rubble King introduces a short attention span, 
archetype probing creature. An entity within a 
sandbox, Artificial Intelligence Insemination, a 
place of limitless information, an overly productive 
circuit searching for archetypes to feed on.  This 
universal body is a viral one, an unfiltered cir-
cuit, randomly interrupted by self-satisfaction. 
Glimpses of real movement structures are present 
as if hovering clouds and pocking thoughts. Shift, 
shift, shift, various states through shifting atten-
tion and dodging completion, a rational ridicule.
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PALCOS 
INSTÁVEIS 
Duarte Valadares
Rubble King

COMPANHIA
INSTÁVEL
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 Um verso de Fernando Lemos inspira esta 
sessão que, pela primeira vez, junta no palco do 
Campo Alegre dois poetas do Porto: Filipa Leal 
e João Habitualmente. Une-os um humor subtil 
e refinado e, não menos importante, uma visão 
relampejante e contundente sobre este céu que 
cada vez nos protege menos. Serão percorridos 
os momentos mais intensos da sua obra, atra-
vés das vozes inconfundíveis de Sandra Salo-
mé, Isaque Ferreira e Filipa Leal. A conversa 
entre os dois poetas convidados será instigada 
por João Gesta. Maria Corvacho estreia-se nes-
te ciclo com imagens inspiradas em pequenos 
momentos do dia-a-dia, na natureza e nas suas 
angústias. Um trabalho que mistura tudo isto 
com uns pozinhos de ironia.
Entre leituras, o som melancólico e intimista 
das Golden Slumbers, marcando o regresso 
a este ciclo poético das irmãs Margarida e Cat 
Falcão. As vozes juntam-se numa perfeição me-
lódica assumidamente folk, com letras simples, 
guitarras sem artifícios. A sessão encerra com 
a sonoridade encantatória e intensa dos La-
voisier (Patrícia Relvas/voz e Roberto Afonso/
guitarra e voz), que pegam na tradição musi-
cal portuguesa e recriam-na. Com paixão, fe-
bre e bom gosto.
No habitual momento de novo circo, marcarão 
presença Mariana e Alfredo Acrobatic Duo.

This session draws inspiration from a verse by Fer-
nando Lemos and brings two poets from Porto to-
gether on the stage of Teatro Campo Alegre for the 
first time: Filipa Leal and João Habitualmente. 
They share a subtle, sophisticated humour, and 
not least importantly a flashing and striking per-
spective on a sky that protects us less and less. We 
shall go through the most intense moments of their 
work in the distinctive voices of Sandra Salomé, 
Isaque Ferreira and Filipa Leal. João Gesta will be 
the instigator of the talk between the two invited 
poets. Maria Corvacho makes her debut in this se-
ries with images inspired by short daily moments, 
Nature and her sufferings—her work combines all 
this with a little bit of irony.
Between readings, the melancholic, intimate sound 
of Golden Slumbers returns to this poetic series. The 
voices of sisters Margarida and Cat Falcão come 
together in an openly folk melodic perfection with 
simple lyrics and unadorned guitars. The session 
comes to an end with the enchanting and intense 
sound of Lavoisier (Patrícia Relvas/voice and Rob-
erto Afonso/guitar and voice), who take Portuguese 
musical tradition and passionately, feverishly and 
tastefully make something new out of it.
The Mariana and Alfredo Acrobatic Duo will pres-
ent the usual new circus number.

QUINTAS  
DE LEITURA
O astronauta  
casou-se por lá

LITERATURA LITERATURE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€/4.50€ online 1.30h >12

FEVEREIRO FEBRUARY

Qui Thu 22.00h 11

 TMP ONLINE
Qui Thu 22.00h 11

Filipa Leal; João Habitualmente; Sandra Salomé; Isaque Ferreira; Margarida & Cat Falcão 
(Golden Slumbers); Patrícia Relvas & Roberto Afonso (Lavoisier); Maria Corvacho ; Acrobatic 
Duo (Mariana & Alfredo)
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 20 intérpretes, 19 canções e um DJ. Ao 
usar um mecanismo simples de ação/reação 
entre os golpes e os corpos em movimento, 
Jérôme Bel elaborou uma peça que junta afeto 
e conceito, subconsciente coletivo e demons-
tração de singularidade. The show must go on 
é originalmente uma canção dos Queen e tam-
bém o nome de um dos trabalhos mais prolí-
ficos do coreógrafo Jérôme Bel. A simplicida-
de dos seus efeitos confere-lhe o valor de um 
manifesto concetual. A peça, no entanto, com 
a sua camada dupla de referências, que quase 
oculta o seu sentido, é também uma declara-
ção: “o espetáculo tem de continuar”. Torna-
-se numa afirmação da persistência dos corpos 
em movimento e da dança. O espetáculo é feito 
de canções, corpos e declarações. Assemelha-
-se a uma espécie de karaoke coreográfico em 
que os intérpretes fazem exatamente o que 
lhes é dito nas letras das canções, alterando 
dessa forma a relação entre o que vemos e o 
que ouvimos, o que esperamos e o que rece-
bemos, o que sentimos e o que percebemos. 
Desde a sua primeira em apresentação, em 
2001, The show must go on nunca parou (de se-
guir em frente).

20 performers, 19 songs and one DJ. By use of 
a simple action/reaction mechanism in between 
the hits and moving bodies, Jérôme Bel has de-
vised a piece which brings together affection and 
concept, collective subconscious and exhibition of 
uniqueness. The show must go on, originally a song 
by Queen, is also the name of one of choreographer 
Jérôme Bel’s most prolific works. The simplicity 
of its effects endows it with the value of a concep-
tual manifesto. However, the performance, with 
its double covering of referential layers which al-
most conceals its meaning, is also a statement: “the 
show must go on”. It becomes an affirmation of 
the persistence of the moving bodies and of dance. 
Songs, bodies and statements are what the show 
is about. It resembles a sort of choreographic ka-
raoke in which the performers do exactly as they 
are told to do in the words of the songs, thereby 
shifting the relationship between what we see and 
what we hear, what we await and what we receive, 
what we feel and what we perceive. Since its first 
performance in 2001, The show must go on has 
never stopped going on(wards).

JÉRÔME BEL
The show must go on 2001

França France

Remontagem com elenco local 
reassembly with local cast
RIVOLI Grande Auditório
12€ 1.00h >16

 RE:MONTAR

FEVEREIRO FEBRUARY

Sex Fri 21.00h 12
Sáb Sat 19.00h 13

EM PARALELO
FEVEREIRO FEBRUARY

12 Sex Fri  
CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO 
POST PERFORMANCE TALK
com with Henrique Neves

CONCEÇÃO E DIREÇÃO CONCEPTION AND DIRECTION Jérôme Bel MÚSICA MUSIC Leonard 
Bernstein, David Bowie, Nick Cave, Norman Gimbel & Charles Fox, J. Horner, W.Jennings, Mark 
Knopfler, John Lennon & Paul MacCartney, Louiguy, Galt MacDermot, George Michael, Erick 
“More” Morillo & M. Quashie, Edith Piaf, The Police & Hugh Padgham, Queen, Lionel Richie, 
A.Romero Monge & R. Ruiz, Paul Simon COM WITH casting in progress ASSISTENTES ASSIS-
TANTS Frédéric Seguette, Olga de Soto ASSISTENTE DA ENCENAÇÃO LOCAL ASSISTANT 
FOR THE LOCAL RESTAGING Henrique Neves DIREÇÃO TÉCNICA TECHNICAL DIRECTION 
Gilles Gentner PRODUÇÃO PRODUCTION Theatre de la Ville, Gasthuis, Centre Chorégraphique 
National Montpellier Languedoc-Roussillon, Arteleku Gipuzkoako Foru Aldundia, R.B. 
ACONSELHAMENTO ARTÍSTICO E DIREÇÃO EXECUTIVA ARTISTIC ADVICE AND EXECU-
TIVE DIRECTION Rebecca Lasselin DIREÇÃO DE PRODUÇÃO PRODUCTION MANAGER Sandro 
Grando COAPRESENTAÇÃO CO-PRESENTATION COM WITH Culturgest, Teatro Viriato
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 Dançar em tempo de guerra é um progra-
ma que reúne duas obras de dois coreógrafos 
de referência do século XX, Martha Graham 
e Kurt Jooss. Chronicle e A Mesa Verde, ambas 
criadas na década de 30 do século passado, 
refletem as inquietações dos seus autores so-
bre a ideia de guerra. Se Jooss trabalha a par-
tir dos efeitos da I Guerra Mundial, Graham 
relata as trágicas consequências sociais e hu-
manas, reflexo do contexto da época. Depois 
de ter sido dançada a última vez na CNB, em 
1987, A Mesa Verde regressa aos palcos junta-
mente com Chronicle, de Martha Graham, co-
reógrafa que passou a integrar o repertório da 
companhia com esta obra, em março de 2020.
— Sofia Campos (Direção Artística)

Dançar em tempo de guerra [Dancing During War-
time] brings together two seminal pieces from two 
seminal choreographers from the 20th century: 
Martha Graham and Kurt Jooss. Chronicle and 
The Green Table, both created in the 1930s mirror 
the concerns of their authors on the idea of war. 
While Jooss works based on the consequences of 
World War I, Graham describes the tragic social 
and human implications that are a reflection of the 
circumstances of the time. The Green Table was 
last performed by the National Ballet of Portugal 
in 1987, and it now returns to the stage together 
with Chronicle, by Martha Graham, a choreogra-
pher who was added to the company’s repertoire 
with this piece in March 2020.
— Sofia Campos (Artistic Director)

COMPANHIA 
NACIONAL  
DE BAILADO
Dançar em tempo  
de guerra:
Chronicle 1936

+A Mesa Verde 1932

Estados Unidos da América  
United States of America
Alemanha Germany
DANÇA DANCE

RIVOLI Grande Auditório 
9€ 1.00h >6

 RE:MONTAR

FEVEREIRO FEBRUARY

Sex Fri 21.00h 19
Sáb Sat 19.00h 20

EM PARALELO
FEVEREIRO FEBRUARY

19 Sex Fri
CONVERSA PÓS-ESPETÁCULO 
POST PERFORMANCE TALK
com with Mónica Guerreiro

19 18.00h — 19.00h Sex Fri
ENCONTRO MEETING
com with Bruno Silva

20 Sáb Sat
ENCONTRO MEETING
Um dia com a CNB
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MARTHA 
GRAHAM Chronicle

 Estreado em dezembro de 1936, Chroni-
cle não traduz uma representação realista dos 
acontecimentos, mas revela a ideia da coreó-
grafa americana Martha Graham de univer-
salidade sobre a tragédia da guerra. Original-
mente criado em cinco secções, foi, entretanto, 
remontado pela Companhia de Dança Martha 
Graham, e é hoje apresentado numa versão re-
duzida a três secções: Spectre-1914, Steps in the 
Street e Prelude to Action. Esta foi a primeira 
obra de Martha Graham a integrar o repertó-
rio da CNB, em março de 2020.

Chronicle premiere in December 1936. It does not 
realistically depict events, but rather discloses 
what American choreographer Martha Graham 
thought about the universal nature of war tragedy. 
It was originally divided into five sections, but the 
Martha Graham Dance Company has restaged it, 
and it is now presented in a three-section version: 
Spectre – 1914, Steps in the Street and Prelude to 
Action. This was the first work by Martha Gra-
ham added to its repertoire by the National Ballet 
of Portugal in March 2020.

COREOGRAFIA E FIGURINOS CHOREOGRAPHY AND COSTUMES Martha Graham MÚSICA 
MUSIC Wallingford Riegger CENOGRAFIA SET DESIGN Isamu Noguchi DESENHO DE LUZ ORIGI-
NAL ORIGINAL LIGHTING DESIGN Jean Rosenthal REMONTAGEM RESTAGING Elizabeth Auclair 
RECONSTRUÇÃO DE DESENHO DE LUZ ORIGINAL DE REMAKE OF THE ORIGINAL LIGHTING 
DESIGN OF STEPS IN THE STREET David Finley RECONSTRUÇÃO DE DESENHO DE LUZ ORIGI-
NAL REMAKE OF THE ORIGINAL LIGHTING DESIGN OF SPECTRE - 1914 E PRELUDE TO ACTION 
SPECTRE – 1914 AND PRELUDE TO ACTION Steven L. Chelley INTERPRETAÇÃO CAST Bailarinos 
da Companhia Nacional de Bailado

KURT JOOSS 
A Mesa Verde

 Em julho de 1932, o coreógrafo alemão 
Kurt Jooss estreou A Mesa Verde no Théâtre 
des Champs-Elysées, em Paris. Inspirado por 
uma dança da morte medieval e pelo rescaldo 
da I Guerra Mundial, esta obra retrata várias 
facetas da guerra, em que a morte está sempre 
presente. Considerada uma das obras coreo-
gráficas mais marcantes do século XX, A mesa 
verde é também o mais emblemático trabalho 
de Jooss, tendo recebido o primeiro prémio 
do concurso de coreografia organizado pelos 
Arquivos Internacionais da Dança, em Paris. 
Esta peça integrou o repertório da CNB em 
1984 e foi dançada pela última vez pela com-
panhia há 33 anos.

German choreographer Kurt Jooss premiered The 
Green Table at the Théâtre des Champs-Elysées, 
in Paris, in July 1932. Drawing inspiration from 
a medieval death dance and the aftermath of 
World War I, this piece portrays several sides to 
war where death is always present. Seen as one of 
the most memorable choreographic works of the 
20th century, The Green Table is also Jooss’s most 
iconic work, having won the choreography contest 
organised by the International Dance Archives 
in Paris. This piece was added to the repertoire 
of the National Ballet of Portugal in 1984, and it 
was last performed by the company 33 years ago.

COREOGRAFIA CHOREOGRAPHY Kurt Jooss MÚSICA MUSIC F. A. Cohen PROJETO PROJECT 
Hein Heckroth LIBRETO LIBRETTO Kurt Jooss MÁSCARAS E DESENHO DE LUZ MASKS AND 
LIGHTING DESIGN Hermann Markard REMONTAGEM E SUPERVISÃO RESTAGING AND SUPERVI-
SION Jeanette Vondersaar ENSAIADOR REHEARSAL DIRECTOR Cláudio Schellino SUPERVISÃO 
DE DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN SUPERVISOR Berry Claassen INTERPRETAÇÃO CAST 
Bailarinos da Companhia Nacional de Bailado
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 F... nasce da vontade de questionar o lu-
gar das mulheres na criação artística contem-
porânea e na História da Arte. Tomando como 
inspiração Womanhouse (1972), de Judy Chicago 
e Miriam Schapiro, proponho criar uma espécie 
de womanplay e, para isso, desafiei a Patrícia da 
Silva, a Paula Sá Nogueira e a Sónia Baptista 
para construirmos um espaço onde possamos 
respirar e colocar em cena sem restrições aqui-
lo que somos. E fazê-lo por uma simples razão: 
porque existimos. Urge refletir sobre o espa-
ço que – nós, mulheres – ocupamos, uma vez 
que existe um número relevante de mulheres 
criadoras, mas que nem sempre têm a devida 
visibilidade. Sei que fazermos este espetáculo 
não será uma correção desta assimetria, mas 
o gesto de o fazer, independentemente do que 
nele se dirá, é predominantemente e ativamen-
te político.
— Cátia Pinheiro (Estrutura)

F... stems from the will to question the place of wo-
men in contemporary artistic creation and in art 
history. Drawing inspiration from Womanhouse 
(1972), by Judy Chicago and Miriam Schapiro, my 
intention is to create a kind of womanplay, and 
to this end I challenged Patrícia da Silva, Paula 
Sá Nogueira and Sónia Baptista to join me and 
build a space where we’re able to breath and sta-
ge what we are without restraint. And to do so 
for one simple reason: because we exist. There is 
an urgent need to reflect upon the space that we, 
women, occupy given that there is a considerable 
number of female creators, but they don’t always 
get the rightful visibility. I know that staging this 
play won’t overcome the imbalance, but the ges-
ture, regardless of what it will say, is mainly and 
actively political.
— Cátia Pinheiro (Estrutura)

ESTRUTURA
F…

estreia premiere
TEATRO THEATRE

CAMPO ALEGRE Auditório
9€/4.5€ online 1.00h 

FEVEREIRO FEBRUARY

Sex Fri 21.00h 19
Sáb Sat 19.00h 20
Dom Sun 17.00h 21

 TMP ONLINE
Sáb Sat 19.00h 20

DIREÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC DIRECTOR Cátia Pinheiro CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO CRE-
ATED AND PERFORMED BY Cátia Pinheiro, Patrícia da Silva, Paula Sá Nogueira, Sónia Baptista 
DESENHO DE LUZ LIGHTING DESIGN Daniel Worm d’Assumpção PRODUÇÃO EXECUTIVA EXEC-
UTIVE PRODUCER Ana Lopes CENOGRAFIA SET DESIGN Cátia Pinheiro VÍDEO VIDEO André 
Godinho ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO CREATION ASSISTANT José Nunes RESIDÊNCIAS RESIDEN-
CIES O Espaço do Tempo, Cão Solteiro, Polo Cultural das Gaivotas | Boavista APOIO SUPPORT 
República Portuguesa | DGARTES - Direção-Geral das Artes

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Estrutura
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 No capítulo final da série Suites, a En-
cyclopédie de la Parole optou por dar a ouvir 
o material em bruto que está na base das suas 
apresentações: as vozes gravadas do seu acer-
vo sonoro. Já não se trata de atores a dar vida 
a vozes perdidas, mas dos próprios falantes 
que regressam do passado para falar com as 
suas próprias vozes, a sua melodia original, 
o seu tom único, a sua respiração própria. Ao 
som de música de Sébastien Roux, as palavras 
saem projetadas do palco, transportando con-
sigo os lugares, imagens, situações, fricções, 
blocos de tensão ou emoção, acontecimentos 
importantes ou insignificantes – mil pormeno-
res vivos registados pela gravação e reprodu-
zidos novamente para nós. Tal como na ópera, 
as vozes são apoiadas, levadas, transportadas 
pelo acompanhamento instrumental: interpre-
tada por sete músicos, a partitura de Pierre-
-Yves Macé desloca a nossa audição de modo 
a revelar texturas ocultas. 
Centrando-se nas modulações ínfimas e infini-
tas da fala humana, Suite n.º 4 celebra o mais 
vivo e mais fugaz: uma forma de “a música de 
vozes queridas que já não se ouvem” ecoar uma 
última vez.

For the final instalment in its series of Suites, 
Encyclopédie de la parole has chosen to make 
you hear the raw material that provides the ba-
sis for its performances: the recorded voices from 
its sound collection. No longer is it actors that 
give life to lost voices, but the speakers them-
selves who return from the past to speak with 
their own voices, their original melody, their 
unique tone, their own breath. Set to music by 
Sébastien Roux, the words sound out from the 
stage, carrying with them spaces, images, sit-
uations, frictions, blocs of tension or emotion, 
major or insignificant events – a thousand liv-
ing details captured by the recording, played 
once again for us. As in opera, the voices are 
supported, carried, transported by the instru-
mental accompaniment: performed by seven 
musicians, Pierre-Yves Macé’s score shifts our 
listening to reveal hidden textures. 
By focusing on the minute and infinite modula-
tions of human speech, Suite nº 4 is a celebra-
tion of the liveliest and the most fleeting: a way 
for “the music of dear voices heard no more” to 
ring out for one last time.

JORIS LACOSTE  
/ENCYCLOPÉDIE 
DE LA PAROLE
Suite nº4

França France

CAMPO ALEGRE Auditório
12€ 2.15h >14

FEVEREIRO FEBRUARY

Sáb Sat 21.00h 27

EM PARALELO
FEVEREIRO FEBRUARY

27 19.00h — 20.00h Sáb Sat
AQUECIMENTO PARALELO
com with Clélia Colonna

CONCEÇÃO CONCEPTION Encyclopédie de la Parole, Ictus DRAMATURGIA DRAMATURGY-
Joris Lacoste MÚSICA INSTRUMENTAL INSTRUMENTAL MUSIC Pierre-Yves Macé MÚSICA 
ELETROACÚSTICA ELECTRO-ACOUSTIC MUSIC Sébastien Roux DIREÇÃO DIRECTION Joris 
Lacoste RECOLHA DE DOCUMENTOS ÁUDIO AUDIO DOCUMENT COLLECTORS  Julie Etienne, 
Joris Lacoste, Oscar Lozano Pérez, Elise Simonet SOM SOUND Stéphane Leclercq, Alexandre 
Fostier DESENHO DE LUZ E CENOGRAFIA LIGHTING DESIGN AND SCENOGRAPHY Florian 
Leduc COLABORAÇÃO ARTÍSTICA ARTISTIC COLLABORATION Elise Simonet, Oscar Lozano 
Pérez, Nicolas Rollet PRODUÇÃO E GESTÃO PRODUCTION AND ADMINISTRATION Edwige 
Dousset, Garance Crouillère COM WITH Hugo Abraham, Tom De Cock, Chryssi Dimitriou, 
Annie Lavoisier, Luca Piovesan, Jean-Luc Plouvier, Eva Reiter, Primož Suki PRODUÇÃO PRO-
DUCTION Echelle 1:1 EM PARCERIA COM IN PARTNERSHIP WITH Ensemble Ictus, Fondation 
d’entreprise Hermès

COPRODUÇÃO CO-PRODUCED BY Teatro Municipal do Porto, Festival d’automne, MC93 
Bobigny, Théâtre National de Strasbourg, Wiener Festwochen, KunstenFestivalDesArts, 
Kaaitheater, Ensemble Ictus, Le Quartz – scène nationale de Brest
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 Inicia-se nova década de Festival e de Por-
ta-Jazz. Esta é a 11ª edição do festival que ce-
lebra, anualmente, a atividade do movimento 
Porta-Jazz que desde 2010 reúne os músicos 
da cidade do Porto mais proeminentes e ativos 
nesta geração do jazz nacional. Promove, ainda, 
a nível nacional e internacional, as suas colabo-
rações com músicos oriundos de outras cida-
des portuguesas e europeias. Durante 3 dias, 
este movimento invadirá o Teatro Rivoli com 
uma programação intensa e onde se cruzarão 
músicos, público e promotores internacionais 
que partilharão o melhor que a comunidade 
de jazz da cidade do Porto tem para oferecer. 
O público do Porto já conhece bem o Festival e o 
seu sucesso crescente, que garante renovação 
e inovação a cada edição. Concertos, sessões de 
improvisação, oficinas, encontro de escolas de 
música e muitas outras atividades, naquela que 
será uma programação que reafirma o papel 
crucial da Associação Porta-Jazz na dinamiza-
ção da comunidade de jazz da cidade do Porto, 
um trabalho que conquistou reconhecimento 
a nível nacional e internacional. A Associação 
Porta-Jazz é a maior plataforma de incentivo 
à criação e divulgação de jazz em Portugal. 
Resultado do trabalho desenvolvido pela As-
sociação e pelo seu braço editorial - o Carimbo 
Porta-Jazz, o Festival é uma oportunidade para 
ouvir, ver e viver o pulsar de uma comunida-
de de músicos altamente criativa e que muito 
tem contribuído para a dinâmica cultural da 
cidade e do país.

The Festival and Porta-Jazz are entering a new 
decade. This is the 11th edition of the festival that 
annually celebrates the activities carried out by 
the Porta-Jazz movement, which since 2010 gath-
ers the most prominent and active jazz musicians 
from this generation living in Porto, and promotes 
their collaborations with musicians originating 
from other Portuguese and European cities both 
at home and abroad. This movement will take 
over Teatro Rivoli for three days with an intense 
programme, intersecting musicians, audience and 
international promoters, who will share the best 
that the Porto jazz community has to offer. The 
Porto audience is already very familiar with the 
Festival and its growing success, which ensures 
both renewal and innovation with each edition. 
There will be concerts, jam sessions, workshops, a 
meeting between music schools and plenty of other 
activities. The programme will confirm the pivotal 
role the Porta-Jazz Association has in stimulat-
ing the Porto jazz community, which has grant-
ed it national and international recognition. The 
Porta-Jazz Association is the largest platform 
encouraging the creation and promotion of jazz 
in Portugal. The Festival is the result of the work 
carried out by the Association and its editorial 
branch (Carimbo Porta-Jazz), and it is a chance 
to listen, watch and experience the pulse of a highly 
creative community of musicians that has greatly 
contributed to the cultural dynamics of both the 
city and the country.

FESTIVAL 
PORTA-JAZZ
11ª edição edition

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Vários Espaços

FEVEREIRO FEBRUARY

Sex Fri – Dom Sun 5 — 7
Mais informações em for further information 
www.portajazz.com
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 De portas abertas ao Mundo, com um pro-
jeto consolidado, o Fantasporto - Festival In-
ternacional de Cinema do Porto, agora a cami-
nho da sua 41ª edição, mantém o lema “Fantas 
goes global”. O crescimento mediático a nível 
mundial tem-se revelado de três formas mui-
to claras: no ano da sua 40ª edição recebemos 
inscrições de filmes de todos os continentes, 
concretamente de 76 países. No mesmo ano 
exibimos, nas secções competitivas do Festi-
val, 43 antestreias mundiais. O terceiro aspe-
to revelador do impacto e reconhecimento do 
Fantasporto no estrangeiro é a vinda ao Por-
to de cerca de duas centenas de membros das 
equipa dos filmes. Em 2020, 73% dos filmes 
foram apoiados com a presença do seu rea-
lizador e equipa. Quanto à seleção dos filmes 
do Festival, é algo que se mede pelos aplausos 
que, no fim da apresentação de cada filme, se 
fazem ouvir largamente. Assim, da Finlândia 
e países bálticos, passando pela Grã-Bretanha, 
até à Península Ibérica. Da França, pela Itália, 
Alemanha, Hungria, Macedónia ou Rússia até 
à China, Taiwan, Macau, Hong Kong. Ainda 
pelo Japão, Coreia, Filipinas, Nepal, Vietnam, 
India, América do Sul, do Norte, Canadá...no 
fundo o Fantasporto chegou lá através dos me-
dia mundiais. Em 2021, o Fantasporto será no-
vamente uma Festa para o Cinema que leva 
o nome do Porto a todos os cantos do Mundo. 
– Mário Dorminsky

With its doors open to the world and a consolidat-
ed project, Fantasporto – Oporto International 
Film Festival, now on its way to its 41st edition, 
sticks to its motto, “Fantas goes global”. Its world-
wide growth in the media can clearly be seen on 
three indicators. First, last year we received film 
submissions from all continents and 76 countries. 
Then, that same year there were 43 world pre-
mieres across the competitions. The third point 
that shows the impact and recognition of Fan-
tasporto abroad is that Porto welcomed rough-
ly 200 film crew members—in 2020, 73% of films 
were screened in the presence of the director and 
crew. As far as the film selection goes, it may be 
measured by the applauses that heavily follow each 
presentation. From Finland and the Baltic coun-
tries to Great-Britain to the Iberian Peninsula; 
from France, Italy, Germany, Hungary, Macedo-
nia or Russia to China, Taiwan, Macao and Hong 
Kong; even Japan, South Korea, the Philippines, 
Nepal, Vietnam, India, South America, USA, Can-
ada—essentially Fantasporto reached all these 
places through world media. In 2021, Fantaspor-
to shall once again be a film celebration bringing 
the name of Porto to every corner of the world. – 
Mário Dorminsky

FANTASPORTO 
2021
Festival Internacional  
de Cinema 
41ª edição edition

CINEMA

Bilhete normal normal ticket 5€
Bilhete duplo double ticket 8€
Bilhete estudante student ticket 4€
Bilhete com Tripass Tripass ticket 3,50€
Passe geral general pass 60€
RIVOLI Vários Espaços

FEVEREIRO FEBRUARY
MARÇO MARCH

Ter Tue — Dom Sun 23 — 7 
Mais informações em for further information 
www.fantasporto.com
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 ANTÓNIO NARCISO iniciou-se no piano 
aos 6 anos de idade, na Escola Pedro Fesch, com 
Isabel Fonseca. Em 2014 entrou para a classe de 
Emília Gonçalves, no Conservatório de Música 
do Porto, onde hoje frequenta o 6º grau com 
Rosgard Lingardsson. Participou em vários 
concertos e festivais e trabalhou com Marta 
Menezes, Sofia Lourenço, Luís Pipa, Ingrid 
Sotolarova, Serghei Covalenco, Massimilia-
no Valenti, Fausto Neves e Constantin Sandu. 
FRANCISCO LUCENA PAIS nasceu no Por-
to em 2004. Começou a estudar piano com 
Maria Adelaide Sousa, no Colégio Luso-Fran-
cês. Prosseguiu na classe de António Olivei-
ra, no Estúdio Rui Massena (2015) e depois 
no Conservatório do Porto (2017). Desde os 14 
anos, tem também aulas particulares com Ar-
tur Pizarro. Estreou-se com orquestra aos 15 
anos, na Sala Suggia. 
MATEUS BARROS nasce em 2004 e aos 6 anos 
inicia-se no piano com o professor Nuno Caço-
te. Desde 2014, estuda com a professora Maria 
José Souza Guedes, no Conservatório de Mú-
sica do Porto. Participa com regularidade em 
audições públicas, música de câmara, recitais 
e masterclasses.

ANTÓNIO NARCISO started his piano studies 
at the age of 6 at the Pedro Fesch School under 
Isabel Fonseca. In 2014 he joined the Porto Music 
Conservatory, studying under Emília Gonçalves, 
and he is currently in grade 6 under Rosgard Lin-
gardsson. He participated in several concerts and 
festivals and worked with Marta Menezes, Sofia 
Lourenço, Luís Pipa, Ingrid Sotolarova, Serghei 
Covalenco, Massimiliano Valenti, Fausto Neves 
and Constantin Sandu.
FRANCISCO LUCENA PAIS was born in Porto 
in 2004. He started his piano studies at the Portu-
guese-French School under Maria Adelaide Sousa. 
He continued his studies under António Oliveira 
at the Rui Massena Studio (2015) and then at the 
Porto Music Conservatory (2017). He’s also had 
private classes with Artur Pizarro since he was 
14. He made his debut with an orchestra at Sala 
Suggia (Casa da Música) when he was 15.
MATEUS BARROS was born in 2004 and start-
ed his piano studies at the age of 6 under Nuno 
Caçote. He has been studying under Maria José 
Souza Guedes at the Porto Music Conservatory 
since 2014. He attends public auditions and mas-
ter classes, and performs in chamber music con-
certs and recitals on a regular basis.

NOVOS 
TALENTOS
Francisco Lucena Pais, 
António Narciso  
& Mateus Barros 
piano

MÚSICA MUSIC

RIVOLI Pequeno Auditório
5€ 1.00h >6

FEVEREIRO FEBRUARY

Sáb Sat 17.00h 20
Mais informação for further information
www.cmsilvamonteiro.com

CURSO DE MÚSICA 
SILVA MONTEIRO
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 Num mundo crescentemente digital e em 
velocidade, surge a necessidade abrandarmos 
e de desenvolvermos novos formatos de apre-
sentação e sobretudo novos formatos de cria-
ção e modos de trabalho que nos permitam 
continuar a consolidar os trabalhos artísticos, 
na realidade atual.
Numa temporada híbrida entre o presencial 
e o digital, o Teatro Municipal do Porto convi-
da 10 artistas para uma colaboração especial, 
desenhada especificamente para as platafor-
mas online, onde um realizador e um artista 
performativo, em dupla, a par e par e numa 
relação de igualdade, são convidados a criar 
um novo objeto digital que cruze os seus uni-
versos e discursos.
A imagem em movimento cruza-se assim com 
as áreas da dança, circo contemporâneo, lite-
ratura, teatro e formas animadas, permitin-
do também desta forma que vários públicos, 
mesmo os mais distantes, possam aceder a es-
tes trabalhos.

PAR(S) 2
Diogo Baldaia  
& Daniel Seabra

In an increasingly digital and fast-moving world, 
there is a need to slow down and develop new pres-
entation formats and, above all, new creation for-
mats and working modes that will allow us to 
continue to consolidate artistic works, in the cur-
rent reality.
In a hybrid season between classroom and digital, 
the Teatro Municipal do Porto invites 10 artists 
for a special collaboration, designed specifically 
for online platforms, where a film director and a 
performing artist, in pairs, in an equal relation-
ship , are invited to create a new digital object that 
crosses their universes and discourses.
The moving image intersects with the areas of 
dance, contemporary circus, literature, theatre and 
animated forms, thus also allowing various audi-
ences, even the most distant, to access these works

CINEMA 
CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

www.teatromunicipaldoporto.pt FEVEREIRO FEBRUARY
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PAR(S) 1
1 – 31 DEZEMBRO DECEMBER
Cláudia Varejão CINEMA 
& Joana Castro DANÇA DANCE

PAR(S) 2
1 – 28 FEVEREIRO FEBRUARY
Diogo Baldaia CINEMA  
& Daniel Seabra CIRCO CONTEMPORÂNEO 
CONTEMPORARY CIRCUS

PAR(S) 3
1 – 31 MARÇO MARCH
Pedro Neves Marques CINEMA  
& Teresa Coutinho TEATRO/LITERATURA 
THEATRE/LITERATURE

PAR(S) 4
1 – 31 MAIO MAY
Helena Estrela CINEMA  
& Manuel Tur TEATRO THEATRE

PAR(S) 5
1 – 30 JUNHO JUNE
Sofia Arriscado CINEMA  
& Costanza Givone FORMAS ANIMADAS 
ANIMATED FORMS
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TMP ONLINESETEMBRO SEPTEMBER

23 19.00h Qua Wed
MODOS DE OCUPAR 
Dedos na ferida, mãos na cultura
Gratuito Free Facebook TMP

26 19.00h Sáb Sat
SHARON GYAL & GAI BEHAR / L-E-V
OCD Love
6€  BOL Live Streaming

OUTUBRO OCTOBER

1 22.00h Qui Thu
QUINTAS DE LEITURA
Acentuado entretenimento nocturno 
4.50€  BOL Live Streaming

10 21.00h Sáb Sat
CRIS BLANCO
Bad translation
6€  BOL Live Streaming 

30 21.00h Sex Fri
MARLENE MONTEIRO FREITAS
Mal — Embriaguez Divina
6€  BOL Live Streaming 

NOVEMBRO NOVEMBER

8 17.00h Dom Sun
GONÇALO AMORIM & PAULO FURTADO 
/ TEATRO EXPERIMENTAL 
DO PORTO (TEP)
ESTRO/WATTS 
4.50€  BOL Live Streaming 

14 19.00h Sáb Sat
CCN — BALLET DE LORRAINE
For four walls + RainForest + Sounddance 
6€   BOL Live Streaming

DEZEMBRO DECEMBER

13 16.00h Dom Sun
GUILHERME DE SOUSA 
& PEDRO AZEVEDO
Lágrimas de Crocodilo 
3.50€  BOL Live Streaming

17 22.00h Qui Thu
QUINTAS DE LEITURA
Juntos inventaremos a nova rosa-dos-ventos
4.50€  BOL Live Streaming

JANEIRO JANUARY

23 18.30h Sáb Sat
TEATRO NOVA EUROPA
Noite de Primavera
gratuito free Facebook TMP

24 18.00h Dom Sun
BARO D'EVEL
Falaise
gratuito free Facebook TMP 

28 22.00h Qui Thu 
QUINTAS DE LEITURA
Há palavras acesas como barcos
4.50€  BOL Live Streaming 

FEVEREIRO FEBRUARY

11 22.00h Qui Thu
QUINTAS DE LEITURA
O astronauta casou-se por lá
4.50€  BOL Live Streaming 

20 19.00h Sáb Sat
ESTRUTURA
F...
4.50€  BOL Live Streaming 

Nesta temporada, o Teatro Municipal do Porto 
acontece também nos palcos digitais!
Numa altura em que as lotações dos auditó-
rios dos Teatros são limitadas, 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 for-
ma a permitir a melhor tradução para o ecrã, 
serão transmitidos nas redes sociais e ficarão 
disponíveis online durante 24 horas.

This season, the Teatro Municipal do Porto also 
takes place on digital stages!
At a time when theater auditorium seats are lim-
ited, we launched the internet outside, thus al-
lowing those who are away or at home to watch 
our program.
The shows, carefully filmed at the Municipal 
Theater of Porto and edited in order to allow the 
best translation for the screen, will be broadcast 
on social networks and will be available online 
for 24 hours.

Mais informação for further information
www.teatromunicipaldoporto.pt
Bilhetes digitais à venda em digital tickets available at tmp.bol.pt p. 207



Um teatro é, acima de tudo, habitado e vivi-
do por artistas. É neste espaço que se cria, 
recria, reflete e se geram discursos e práti-
cas artísticas.
ARTISTS AT WORK engloba um lado mais in-
visível, mas não menos importante, do Teatro 
Municipal do Porto, que se foca em promover 
a sustentabilidade e condições de trabalho para 
vários artistas da cidade. É um programa de 
relação direta entre a pesquisa e a criação, en-
tre o visível e o invisível, pela sustentabilidade 
do território artístico.
O programa JAA! - Jovens Artistas Associados 
mantém-se durante esta temporada com ANA 
ISABEL CASTRO e a dupla PEDRO AZEVE-
DO E GUILHERME DE SOUSA. Neste novo ano 
reinicia-se o programa de ARTISTA ASSOCIA-
DO com JONATHAN ULIEL SALDANHA, que 
durante duas temporadas pensará com e para 
o Teatro Municipal a sua linguagem híbrida.
Como apoio à criação artística o programa de 
RESIDÊNCIAS DE CURTA E LONGA DURA-
ÇÃO mantém-se em desenvolvimento e em 
constante diálogo com os criadores da cidade.
Ainda esta temporada, o novíssimo RECLA-
MAR TEMPO - programa de pesquisa e inves-
tigação artística toma lugar e assume como 
prioridade um modo de trabalhar mais lento 
e de reflexão, potenciando novos e aprofunda-
dos discursos artísticos na cidade.

A theatre is first and foremost inhabited and expe-
rienced by artists. It is the place of creation, recre-
ation and reflection, and where artistic practices 
and statements are generated.
ARTISTS AT WORK includes a less noticeable but 
just as significant aspect of the work carried out by 
Teatro Municipal do Porto, focussed on fostering 
sustainability and working conditions for several 
artists in the city. This programme establishes a 
direct connection between research and creation, 
visible and invisible, The JAA! – Young Associ-
ated Artists programme will continue this season 
with ANA ISABEL CASTRO and the duo PEDRO 
AZEVEDO and GUILHERME DE SOUSA. The 
ASSOCIATED ARTIST programme resets with 
JONATHAN ULIEL SALDANHA, who will reflect 
upon his hybrid language together with and for 
Teatro Municipal do Porto during two seasons.
As a support to artistic creation, the SHORT AND 
LONG-TERM RESIDENCIES programme will con-
tinue its development in constant dialogue with 
the creative people in the city.
The brand new RECLAMAR TEMPO—an artistic 
research and investigation programme—will also 
take place during this season, taking on as a pri-
ority a slower, reflection-oriented way of working, 
thus enhancing new and in-depth artistic state-
ments in the city.

ARTISTS 
AT WORK
Processos de trabalho artístico
Artistic work processes

p. 209

RESIDÊNCIAS CURTA DURAÇÃO SHORT TERM RESIDENCIES

JAA! JOVENS ARTISTAS ASSOCIADOS  
YOUNG ASSOCIATED ARTISTS 2019/2020 & 2020/2021

ARTISTA ASSOCIADO ASSOCIATED ARTIST 2020/2021 & 2021/2022

PROJETOS CRUZADOS CROSSED PROJECTS

RESIDÊNCIAS LONG DURAÇÃO LONG TERM RESIDENCIES

ANA RENATA POLÓNIA

A TURMA

JOANA VON MAYER  
& HUGO CALHIM  
CRISTÓVÃO

FLORA DETRAZ
CCNCN — CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL CAEN, FR 

CATARINA MIRANDA  
DREAM IS THE DREAMER 
NO FESTIVAL MINDELACT 
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL MINDELACT

JONATHAN ULIEL 
SALDANHA

GUILHERME DE SOUSA  
& PEDRO AZEVEDO

ANA ISABEL CASTRO

NOVEMBRO NOVEMBER CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO DECEMBER RIVOLI

JANEIRO JANUARY RIVOLI

SETEMBRO SEPTEMBER RIVOLI

OUTUBRO OCTOBER CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO NOVEMBER CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO DECEMBER RIVOLI

JANEIRO JANUARY RIVOLI

SETEMBRO SEPTEMBER CAMPO ALEGRE

NOVEMBRO NOVEMBER

SETEMBRO SEPTEMBER CAMPO ALEGRE

DEZEMBRO DECEMBER RIVOLI

SETEMBRO SEPTEMBER CAMPO ALEGRE

10 — 14
9 — 19

5 — 9

1 — 19

20 — 24
3 — 7

9 — 12 & 15 — 19
5 — 9

7 — 19

5 — 13

1 — 12 & 22 — 26
2 — 10

1 — 12

CASA DA ANIMAÇÃO / COMPANHIA INSTÁVEL /  
DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO / ERVA DANINHA / ESTRUTURA / 
MEDEIA FILMES / NOME PRÓPRIO / TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP)

RECLAMAR TEMPO — PESQUISA E INVESTIGAÇÃO ARTÍSTICA
11 PROJETOS SELECIONADOS SELECTED PROJECTS:

ANA RENATA POLÓNIA 
(DANÇA DANCE /CRUZAMENTOS DISCIPLINARES 
DISCIPLINARY CROSSING)

FLÁVIO RODRIGUES 
(CRUZAMENTOS DISCIPLINARES  
DISCIPLINARY CROSSING)

GIL DELINDRO (CRUZAMENTOS DISCIPLINARES 
DISCIPLINARY CROSSING)

JOCLÉCIO AZEVEDO (DANÇA DANCE  
/ ESCRITA E REFLEXÃO WRITING AND REFLECTION)

JORGE GONÇALVES (DANÇA DANCE)

LUÍS ARAÚJO (TEATRO THEATRE / CRUZAMENTOS 
DISCIPLINARES DISCIPLINARY CROSSING)

MAFALDA BANQUART & EMANUEL SANTOS  
(TEATRO THEATRE / ESCRITA E REFLEXÃO WRITING  
AND REFLECTION)

MARIA TRABULO (CRUZAMENTOS 
DISCIPLINARES DISCIPLINARY CROSSING /  
ESCRITA E REFLEXÃO WRITING AND REFLECTION)

REBECCA MORADALIZADEH (CRUZAMENTOS 
DISCIPLINARES DISCIPLINARY CROSSING /  
ESCRITA E REFLEXÃO WRITING AND REFLECTION)

ROGÉRIO NUNO COSTA (TEATRO THEATRE  
/ ESCRITA E REFLEXÃO WRITING AND REFLECTION)

VINICIUS MASSUCATO  
(TEATRO THEATRE / CRUZAMENTOS DISCIPLINARES 
DISCIPLINARY CROSSING)



PARALELO

 Este programa do Teatro Municipal do 
Porto desenvolve e apresenta uma multiplici-
dade de propostas, conectadas com a progra-
mação artística, para todos os públicos. Propõe 
assim um conjunto de atividades, que terão lu-
gar ou serão realizadas, maioritariamente, no 
Rivoli e no Campo Alegre, mas, também, em 
escolas e outros espaços, desde espetáculos 
a oficinas, encontros a projetos continuados, 
conversas a visitas guiadas. Sendo a mediação 
o eixo principal da sua missão, é fundamental 
o enfoque na diversidade de públicos, assim 
como na promoção de uma participação ativa, 
crítica, que potencie uma reflexão sobre as Ar-
tes Performativas e uma relação com os autores 
e as suas obras, próxima e construtiva. Apre-
senta mensalmente espetáculos e atividades 
pensadas especificamente para o público esco-
lar e para as famílias e propõe a outros públicos 
a possibilidade de uma aproximação às Artes 
Performativas através de diferentes propos-
tas e abordagens, que aqui damos a conhecer.

This programme, implemented by Teatro Munic-
ipal do Porto, develops and presents a variety of 
proposals linked to the programme and for all au-
diences. It thus puts forward different activities 
taking place or being developed mostly at Rivoli 
and Campo Alegre, but also in schools or other 
spaces, ranging from performances to workshops, 
from encounters to long term projects, from talks 
to guided tours. Given that its main purpose is 
mediation, it is crucial to focus on the diversity of 
audiences, as well as on the fostering of an active, 
critical participation that enhances reflection upon 
the performing arts, and a close and constructive 
relation to the authors and their works. While 
it offers performances and activities specifically 
meant for schools and families on a monthly ba-
sis, Paralelo also provides other audiences with 
the chance to approach performing arts through 
different proposals and approaches.

p. 211



SETEMBRO SEPTEMBER

24 18.00h — 20.00h Qui Thu
OFICINA
No âmbito do espetáculo in the scope of
OCD LOVE (pág. 23)

Uma introdução ao trabalho e ao mundo de 
Sharon Eyal e Gai Behar por meio de um bre-
ve aquecimento baseado na improvisação, se-
guido de um segmento do repertório L-E-V.
An introduction to the work and universe of Sha-
ron Eyal and Gai Behar through a short improv-
isation-based warm-up, followed by a piece from 
L-E-V’s repertoire.

RIVOLI Sala de ensaios 
Destinatários : A todos os interessados, maiores de 18 anos, 
com experiência/formação prévia na área da Dança
Candidates: Open to everyone over 18; dance experience/
training required
Número de participantes Number of participants: 8

OUTUBRO OCTOBER

26 10.00h — 13.00h Seg Mon
WORKSHOP 
No âmbito do in the scope of 
FOCO MARLENE (pág. 57)

Com with Andreas Merk

Andreas Merk nasceu na Alemanha e estudou 
dança e teatro em Frankfurt, na Hochschule 
für Musik und Darstellende Kunst, em Bruxe-
las, na P.A.R.T.S, e na Suíça, em Scuola Teatro 
Dimitri. Trabalhou com Tomer Heymann, Idit 
Herman, Nicolas Steman, Falk Richter, Tania 
Carvalho, Inbal Pinto e Avshalom Pollak Dan-
ce Company, MataNicola, Noa Shadur, Marlene 
Monteiro Freitas e Richard Siegel.
Andreas Merk was born in Germany and studied 
dance and theatre at the Frankfurt University of 
Music and Performing Arts, P.A.R.T.S – Perform-
ing Arts Research and Training Studios (Brussels) 
and Teatro Dimitri Academy (Switzerland). He 
worked with Tomer Heymann, Idit Herman, Nico-
las Steman, Falk Richter, Tânia Carvalho, Inbal 
Pinto and Avshalom Pollak Dance Company, ma-
tanicola, Noa Shadur, Marlene Monteiro Freitas 
and Richard Siegel.

RIVOLI Sala de Ensaios 
Destinatários A todos os interessados, maiores de 18 anos, 
com experiência/formação prévia na área da Dança.
Open to everyone over 18; dance experience/training required

OFICINAS ENCONTROS 
MEETINGS

2.50€ ou gratuito mediante apresentação  
de bilhete para o espetáculo  
2.50€ free upon presentation of ticket for the performance
Mais informações e inscrições para for further information 
paralelo.tmp@agoraporto.pt

NOVEMBRO NOVEMBER

Datas a definir
WORKSHOP 
No âmbito do espetáculo in the scope of 
LÁGRIMAS DE CROCODILO (pág. 127)

DANÇAR COM A BIRRA com with 
Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo

Este workshop pretende ser um espaço de par-
tilha e de reflexão com os participantes sobre 
a expressão “lágrimas de crocodilo”. A partir 
de alguns exercícios de improvisação e mani-
pulação de objetos, vai ser explorada a diversi-
dade de comportamentos e os diferentes esta-
dos físicos, que a eles podem estar associados. 
Como se pode dançar uma “birra” e qual o seu 
potencial artístico?
This workshop aims at being a sharing space to 
reflect with the participants upon the expression 
“crocodile tears”. Based on a few improvisation 
and object manipulation exercises, we will explore 
the variety of behaviours and the several physical 
states that may be associated with them. How is 
one to dance a “tantrum”, and what is its artis-
tic potential?

Destinatários Alunos do 1o ciclo 
(máx. 1 turma por sessão de 4 escolas diferentes)
Candidates Students from grades 1 to 4 
(maximum 1 class per session from 4 different schools)
*Atividade gratuita, mediante reserva para o espectáculo
free upon reservation for the performance
Lágrimas de crocodilo

FEVEREIRO FEBRUARY

19 18.00h — 19.00h Sex Fri 
No âmbito do programa in the scope of
DANÇAR EM TEMPO DE GUERRA (pág. 187)

FAÇO COMPANHIA 
I’M WITH THE COMPANY
Com with Bruno Silva (Companhia Nacional 
de Bailado)

A Companhia Nacional de Bailado (CNB) foi 
criada em junho de 1977, tornando-se numa das 
mais jovens companhias de bailado da europa 
ocidental. Desde a sua criação que se preten-
deu que fosse uma companhia nacional e não 
apenas de Lisboa, tendo a sua estreia ocorrido 
no Porto, no Teatro Rivoli, a 5 de dezembro de 
1977. Até aos dias de hoje, a CNB apresentou 
espetáculos em todos os distritos de Portugal 
continental e arquipélagos. O encontro será 
com Bruno Silva, responsável pela circulação 
da Companhia Nacional de Bailado, onde será 
abordado o “dia a dia” da CNB nos diferentes 
locais onde se apresenta e outras curiosidades
The National Ballet of Portugal (CNB) was estab-
lished in June 1977, becoming one of the youngest 
ballet companies in Western Europe. Ever since 
it was created, the aim was for it to be a national 
company and not only to serve Lisbon. It premiered 
its first production in Porto, at Teatro Rivoli, on 
December 5, 1977. CNB has presented performanc-
es in every district of mainland Portugal and the 
Madeira and Azores Islands. We will meet Bru-
no Silva, tour manager of the National Ballet of 
Portugal, and discuss the company’s daily rou-
tine at the several venues where it performs and 
other curiosities.
RIVOLI
Destinatários Todos os interessados all interested

20 a definir to be defined Sáb Sat
UM DIA COM A CNB

Seis jovens alunos de dança são  
convidados a passarem um dia com  
a Companhia Nacional de Bailado (CNB).
Destinatários Alunos de dança maiores de 6 anos
Dance students over 6 years of age
Atividade gratuita, mediante inscrição prévia
Free upon prior entry

Há quem diga que precisamos de uma enciclo-
pédia ou de um manual para entender um es-
petáculo de dança contemporânea. Gostamos 
de enciclopédias e de manuais. Nesta ativida-
de, cada sessão é um fascículo. Nesta ativida-
de, cada um constrói a sua enciclopédia, o seu 
manual. A sua História da Dança. A partir de 
novas obras de artistas consagrados e emer-
gentes, bem como remontagens de peças icóni-
cas, vamos acompanhar alguns dos espetácu-
los de Dança da temporada na companhia de 
especialistas nos diversos autores e/ou obras 
apresentados.
Some say that we need an encyclopedia or a manual 
to understand a contemporary dance performance. 
We like encyclopedias and manuals. In this activity, 
each session is an issue. In this activity, each builds 
his encyclopedia, his manual. Its History of Dance. 
Based on new works by established and emerging 
artists, as well as re-assemblies of iconic pieces, we 
will follow some of the dance performances of the 
season in the company of specialists in the various 
authors and / or works presented.

NOVEMBRO NOVEMBER

14 15.00h Sáb Sat
No âmbito do programa in the scope of 
the programme FOR FOUR WALLS + 
RAINFOREST + SOUNDDANCE (pág. 91)

SOBRE ABOUT MERCE CUNNINGHAM
Com with Maria José Fazenda (Escola Supe-
rior de Dança / Instituto Politécnico de Lisboa)

RIVOLI Pequeno Auditório

FEVEREIRO FEBRUARY 

13 18.00h — 19.00h Sex Fri
No âmbito do espetáculo in the scope of the 
THE SHOW MUST GO ON (pág. 185)

SOBRE ABOUT JÉRÔME BEL
Com with Cláudia Marisa (Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo  
/ Instituto Politécnico do Porto)

RIVOLI Pequeno Auditório

HISTÓRIA(S) 
DA DANÇA



OUTUBRO OCTOBER

24 11.00h — 12.00h Sáb Sat
No âmbito do in the scope of 
FOCO MARLENE (pág. 57)

AQUECIMENTO PARALELO
Com with Thamiris Carvalho

Thamiris Carvalho é um dos novos nomes no 
panorama local da dança contemporânea. Nas-
cida no Rio de Janeiro e com uma extensa for-
mação em dança contemporânea e sapateado, 
irá abordar as diversas raízes da dança neste 
Aquecimento Paralelo, transformando-o num 
arquivo do corpo.
Thamiris Carvalho is one of the most recent names 
in the local contemporary dance scene. She was 
born in Rio de Janeiro and has extensive training 
in contemporary dance as well as in tap dance. She 
will address dance’s several roots in this Paralelo 
Warm Up, turning it into a body archive.

CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

NOVEMBRO NOVEMBER

14 17.00h — 18.00h Sáb Sat
No âmbito do in the scope of 
FOR FOUR WALLS + RAINFOREST  
+ SOUNDDANCE (pág. 91)

AQUECIMENTO PARALELO
Com with Isabel Ariel

Este Aquecimento Paralelo, revisita as peças 
de Cunningham através de uma aula da técnica 
técnica abordando o rigor, ritmo e consciência 
espacial serão abordados.
In this Paralelo Warm Up session we shall revi-
sit Cunningham’s pieces and tackle a few techni-
cal principles such as rigour, rhythm and spa-
ce awareness.

NOVEMBRO NOVEMBER

28 17.00h — 18.00h Sáb Sat

AQUECIMENTO PARALELO
Com with Joana von Mayer Trindade

Joana von Mayer é convidada para orientar esta 
sessão de Aquecimento Paralelo em torno de 
todo o Double Trouble, partindo assim de concei-
tos de corpo animal, corpo sexual, do grotesco, 
do feminino e do desejo.
We invite Joana von Mayer Trindade to guide this 
Paralelo Warm Up session around the entire Double 
Trouble, thus starting with the notions of animal 
body, sexual boxy, grotesque, feminine and desire.
CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

DEZEMBRO DECEMBER

12 14.00h & 15.15h & 16.50h Sáb Sat
13 14.00h & 15.15h & 16.50h Dom Sun
No âmbito do in the scope of 
FOCO FAMÍLIAS (pág. 125)

AQUECIMENTO PARALELO
Com with Daniela Cruz & Nuno Preto

O T E M P O traz-nos tanto de visível como de 
invisível, dá e tira afetos, provoca distâncias, 
propõe velocidades. Para este Foco Famílias, 
o Aquecimento Paralelo é, como habitualmen-
te em dose dupla, com uma dupla de dança 
e teatro e a partir da noção de tempo nos cor-
pos e na voz.
T I M E brings us as much visible as invisible, it 
gives and takes affections, causes distance, sug-
gests speeds. As usual this Foco Famílias includes 
a double dose of Paralelo Warm Up, featuring a 
dance and theatre duo, and it is based on the no-
tion of time in bodies and voice.
CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

JANEIRO JANUARY

16 17.00h — 18.00h Sáb Sat 

AQUECIMENTO PARALELO
Com with Ester Ribeiro & Beatriz Valentim

Ester e Beatriz, duas novíssimas e talentosas 
intérpretes e criadoras, que finalizam agora 
o seu percurso académico, revisitam o universo 
de Raimund Hoghe com que trabalharam em 
2018, em Momentos of Young People e através 
dele manifestam a sua linguagem.
Ester and Beatriz, two very young and talen-
ted performers and creators who have just con-
cluded their academic path, revisit the uni-
verse of Raimund Hoghe, with whom they 
worked in 2018 in Momentos of Young Peo-
ple, and express their language through it. 

FEVEREIRO FEBRUARY

27 19.00h — 20.00h Sáb Sat
No âmbito do espetáculo in the scope of 
SUITE NO4 (pág. 193)

AQUECIMENTO PARALELO
Com with Clélia Colonna

Este Aquecimento Paralelo será dedicado à 
corporalidade da voz, fazendo a ponte com 
uma peça sem corpos. Partindo da fisicali-
dade do som, serão exploradas diferentes 
memórias e sensações.
This session is dedicated to the corporeity of voice, 
building a bridge to a bodiless piece. Based on the 
physical nature of sound, we will explore different 
memories and sensations.
CAMPO ALEGRE Sala de Ensaios

NOVEMBRO NOVEMBER 2020
— JUNHO JUNE 2021

Palco para toda a obra pode ser uma oficina, 
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, coreógrafa e bailarina, 
propõe a crianças dos 8 aos 12 anos uma des-
coberta pela experiência, e em conjunto, das 
diferentes fases de construção de um espetá-
culo e de novas perspetivas de olhar o traba-
lho artístico.
Palco para toda a obra could be just a workshop, 
but it's not just that. It could be just a conversa-
tion, but it's not just that. Palco para toda a obra 
is about discovering - the backstage and the stae, 
the set-up and the rehearsal, the work and the 
artist. Ángela Diaz Quintela, choreographer and 
performer, proposes to children from 8 to 12 years 
old a moment of discovery through experience, in 
group, the different phases of creating a show and 
new perspectives on the artistic work.

OUTUBRO OCTOBER
LILLIPUT  
(pág. 51)

NOVEMBRO NOVEMBER
OS FIGOS SÃO PARA QUEM PASSA 
 (pág. 95)

DEZEMBRO DECEMBER
FOCO FAMÍLIAS  
(pág. 125)

JANEIRO JANUARY
CAIXA PARA GUARDAR O VAZIO  
(pág. 161)

FEVEREIRO FEBRUARY
CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO  
(pág. 179)

2.50€ ou gratuito mediante apresentação  
de bilhete para o espetáculo  
2.50€ free upon presentation of ticket for the performance
Mais informações e inscrições para for further information 
paralelo.tmp@agoraporto.pt

AQUECIMENTO
PARALELO

PALCO PARA  
TODA A OBRA

ESPETÁCULOS 
PERFORMANCES

2.50€ ou gratuito mediante apresentação  
de bilhete para o espetáculo  
2.50€ free upon presentation of ticket for the performance
Mais informações e inscrições para for further information 
paralelo.tmp@agoraporto.pt
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BILHETEIRA 
TICKET OFFICE

12€ 
Espetáculos Internacionais International performances

9€
Espetáculos Nacionais Portuguese performances

7€
Preço especial reduzido Special reduced price

Espetáculos do Programa Paralelo 

Paralelo programme performances

Sessões para famílias family sessions

2.50€ Até aos 18 anos until 18 years old

7€  Maiores de 18 anos up to 18 years old 

(acompanhantes de crianças têm um desconto de 

50%)

Sessões para escolas school sessions

2.50€ por aluno per student

Gratuito para professores, auxiliares e técnicos acompa-

nhantes free for teachers, acompanying tecnhnicals

Os espetáculos e atividades do programa Paralelo não se 

encontram ao abrigo dos descontos previstos. These discoun-

ts do not apply to the Paralelo programme.

Cinema
3.00€ Rivoli (preço único single price);

5.50 €  Medeia Filmes no at Campo Alegre (sujeito a des-

contos específicos reformados, estudantes, Car-

tão Jovem, Tripass specific discounts available for 

pensioners, students, and holders of the Cartão Jovem 

or Tripass cards).

DESCONTOS DISCOUNTS

50%
Cartão de Amigo, Trabalhadores da Câmara Municipal do 

Porto e Empresas Municipais, Bilhete de Grupo (min. 10 

pessoas), menores de 25 anos, maiores de 65 anos. Friend 

Card, Porto City Council workers, group ticket (min. 10 people), 

under 25, over 65. 

40%
Instituições de ensino schools 

30%
Pessoas com necessidades especiais, profissionais do es-

petáculo. People with disabilities, performing arts professionals.

20%
Instituições com novos protocolos de colaboração. Institu-

tions and companies under new agreements.

Entrada Gratuita para acompanhante de pessoas com 

necessidades especiais. Free entry for carers or companions of 

people with disabilities.

Teatro Rivoli
13.00h — 22.00h Ter — Sex Tue — Fri 
14.30h — 22.00h Sáb Sat

Em dias de espetáculo a bilheteira mantém-se aberta até 30 

mins. depois do início do mesmo. Aos Domingos, a bilhetei-

ra 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
14.30h — 19.00h / 19.30h — 22.00h 
Seg — Dom Mon — Sun

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

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

RESERVAS RESERVATIONS

Os bilhetes reservados deverão ser obrigatoriamente levan-

tados 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 man-

ter-se-ão até 72 horas antes da iniciativa. Não se efetuam 

reservas nos três dias(72 horas) que antecedem o espetá-

culo. Reservations must necessarily be collected within a period  

of not more than five days, after which they will be automati-

cally 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.

CAFÉ RIVOLI 

12.00h — 19.00h Ter — Sex Tue — Fri 
12.00h — 16.00h Dom Sun brunch

No terceiro piso do Teatro Rivoli, e com uma vista privi-

legiada sobre a Praça D. João I, encontra-se o Café Rivoli, 

um dos espaços mais versáteis e modernos da cidade. Inau-

gurado a 28 de abril de 2017, este espaço surge da neces-

sidade de um local onde os visitantes do Teatro pudessem 

descontrair antes e depois de um espetáculo. Com capaci-

dade para mais de 60 pessoas, encontra-se aberto a quem 

queira simplesmente fazer uma refeição leve, tomar um 

café ou um copo de vinho. 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.

OUTRAS INFORMAÇÕES 
OTHER INFORMATION

Todas as salas têm acesso e lugares disponíveis para espeta-

dores com mobilidade reduzida All venues can be accessed by 

and have designated seats for spectators with reduced mobility

Não é permitida a entrada nas salas após o início do espetá-

culo, salvo indicação em contrário dos assistentes 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

Os menores de 3 anos podem assistir a espetáculos classi-

ficados “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 nos workshops é feita mediante inscrição 

prévia, limitada à lotação definida. Informações e pedidos de 

inscrição através de paralelo.tmp@agoraporto.pt Prior regis-

tration is required to attend a workshop. There will be a set num-

ber 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 program-

me may be subject to changes due to unforeseen circumstances.

COMO CHEGAR 
HOW TO GET

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

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
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Media Partner

Apoio a programação francesa no TMP  
em 2020 / 2021 Support for french 
programming at TMP in 2020 / 2021

Parcerias Partnership

Apoios Support

APOIOS & PARCERIAS 
SUPPORT & PARTNERSHIPS

A rede 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: Tea-
tro Municipal do 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 Tea-
tro Municipal (Lisboa).
The 5 Sentidos [5 Senses] network was established in 2009, 
in the scope of QREN 2007-2013, in order to promote net-
worked cultural programming and artistic production. It 
currently comprises eleven cultural facilities around the 
country, and seeks to support and stimulate the develop-
ment of performing arts in Portugal by organising perfor-
mance tours and backing up the production of new creations 
through co-financing, co-productions and residencies. The 
5 Sentidos network’s strategy is based on the exchange of 
knowledge and work processes and experiences, and it aims 
at strengthening the performance of its partners, expediting 
artistic creation and broadening audiences.

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. Esta associa-
ção 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 Bi-
ennale, 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. 

O TMP é um dos parceiros envolvidos no projeto inter-
nacional Moving Borders, dirigido pelo Hellerau - Euro-
pean Centre of the Arts (Dresden, Alemanha) e parti-
lhado com relevantes instituições artísticas europeias. 
Participam também: Le Maillon (Estrasburgo, Fran-
ça), Ringlokschuppen (Ruhr, Alemanha), Spring Per-
forming Arts Festival (Utrecht, Holanda), Performing 
Arts Institute (Varsóvia-Polónia) e Onassis Cultural 
Centre (Atenas, Grécia).
A iniciativa pretende encontrar modos comuns de pro-
blematizar e fazer mover essas barreiras, testando no-
vos modelos de cooperação artística internacional.
The TMP is one of the partners involved in the internation-
al Moving Borders project, directed by Hellerau - European 
Center of the Arts (Dresden, Germany) and shared with rel-
evant European artistic institutions. In addition to the Te-
atro Municipal do Porto, Le Maillon (Strasbourg, France), 
Ringlokschuppen (Ruhr, Germany), Spring Performing Arts 
Festival (Utrecht, Netherlands), Performing Arts Institute 
(Warsaw-Poland) and Onassis Cultural Center (Athens, 
Greece) ). The initiative aims to find common ways to prob-
lematize and move these barriers by testing new models of 
international artistic cooperation.

REDES DE PROGRAMAÇÃO 
PROGRAMMING NETWORKS



ASSINATURAS & CARTÃO DE AMIGO SEASON SUBSCRIPTIONS & FRIEND CARD

ASSINATURA 6

CARTÃO  
DE AMIGO  
RIVOLI ALEGRE

6 espetáculos internacionais 40€
Disponível até 26 de Setembro de 2020

6 international performances 40€
Available until September 26th 2020

As vantagens associadas ao Cartão de Amigo são as seguintes the advantages of the Friend Card are:
 
50%  de desconto na aquisição de bilhete para espectáculos da programação do Teatro Municipal do Porto  

discount on all performances at Teatro Municipal do Porto*
 
10%  de desconto no Café Rivoli  

discount at Café Rivoli

*exceto espetáculos do Paralelo – Programa de Aproximação às Artes Performativas, espetáculoscom preço único e sessões 
de cinema with the exception of performances in the scope of Paralelo – Approach Programme to Performing Arts, single-price 
performances and film screenings.

O Cartão Rivoli Alegre é oferecido na compra 
simultânea de 2 bilhetes para espetáculos distintos.  
O desconto deste cartão é aplicável a apenas um 
bilhete por espetáculo. Tem a validade de 1 ano.

You get a Rivoli Alegre Card when you buy tickets for 
two separate performances at the same time.  
The discount associated with this card applies to one 
ticket only per performance. It is valid for one year.

SHARON EYAL & GAI BEHAR /L-E-V (ISR) OCD Love
MARLENE MONTEIRO FREITAS (PT/CPV) Mal — Embriaguez Divina
CCN — BALLET DE LORRAINE (FR) For Four Walls + Rainforest + Sounddance
RAIMUND HOGHE (DE) Canzone Per Ornella + Postcards From Vietnam
JÉRÔME BEL (FR) The Show Must Go On
COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO Chronicle + A Mesa Verde
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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

ASS. DE DIREÇÃO EXECUTIVA 
DIRECTION ASSISTANT
Ana Sousa

ASSISTENTE JURÍDICA  
LEGAL ASSISTANT
Mafalda Girão 

ASSISTENTE FINANCEIRO  
FINANTIAL ASSISTANT
Simão Sousa Branca (estag. PEPAL)

SECRETARIADO DE DIREÇÃO 
SECRETARIAT
Mariana Melo Vergueiro
Rosa Bastos

APOIO ADMINISTRATIVO 
ADMINISTRATIVE SUPPORT
Elisabete Veiga

MOTORISTA DRIVER
João Nunes

PROGRAMAÇÃO PROGRAMMING
DIREÇÃO DIRECTION
Tiago Guedes

ASSISTENTE DE PROGRAMAÇÃO 
PROGRAMME ASSISTANT
Cristina Planas Leitão

QUINTAS DE LEITURA & 
LITERATURA QUINTAS DE LEITURA 
& LITERATURE
João Gesta

PROGRAMA PARALELO
COORDENAÇÃO COORDINATION
Ana Cristina Vicente

MEDIAÇÃO DE PÚBLICOS E 
SERVIÇO EDUCATIVO AUDIENCE 
MEDIATION AND EDUCATION 
SERVICE
Rute Pimenta
Jonathan da Costa
Pedro Galante

PRODUÇÃO PRODUCTION
COORDENAÇÃO COORDINATION
Marina Freitas

GESTÃO DE PROJETO  
PROJECT MANAGEMENT  
DDD – FESTIVAL DIAS DA DANÇA
Daniela Costa

CHEFE DE PRODUÇÃO  
HEAD OF PRODUCTION
Cristina Oliveira

PRODUÇÃO EXECUTIVA  
EXECUTIVE PRODUCTION
Tânia Rodrigues
Bryan Morgado
Carla Moreira
Catarina Mesquita
Vera Miranda
Margarida Carronda

COMUNICAÇÃO COMUNICATION
COORDENAÇÃO COORDINATION
José Reis

GESTÃO DE PROJETO   
PROJECT MANAGEMENT  
DDD – FESTIVAL DIAS DA DANÇA
Vítor Pinto

CONTEÚDOS CONTENTS
Leonor Tudela

DIGITAL
Francisco Santos

ASSESSORIA DE IMPRENSA  
PRESS OFFICE
Bruno Malveira (The Ugly Duckling 
Agency)

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY
José Caldeira

VÍDEO VÍDEO
a-tundra

MOTION DESIGN
Pedro Bento

FRENTE DE CASA E BILHETEIRAS 
FRONT OF HOUSE AND TICKET 
OFFICE

CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER
Vânia Ferreira

ASSISTENTE ASSISTANT
Vitor Hugo Sousa

BILHETEIRAS TICKET OFFICE
Maria da Glória Ribeiro
Mariana Ruivo
Catarina Ferreira
Diana Festa

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
Gonçalo Gregório
Vanessa Santos
Adriana Brandão

SOM SOUND
Tiago Ralha 
(CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER)
Ricardo Cabral
Tiago Pinto
Luís Carlos Pereira

LUZ LIGHTING
Romeu Guimarães 
(CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER)
Luís Silva
Rui Barbosa
Manuel Alão
Mariana Rêgo

MAQUINARIA MACHINERY
António Silva 
(CHEFE DE EQUIPA TEAM LEADER)
João Queirós
Paulo Pereira
Marco Silva
Nuno Brandão

AUDIOVISUAIS AUDIO-VISUALS
Emanuel Malveira

MANUTENÇÃO MAINTENANCE
COORDENAÇÃO COORDINATION
João Bastos

Francisco Choupina
Jorge Soares
João Garcia
André Gomes

APOIO INFORMÁTICO IT SUPPORT
DMSI Paulo Moreira

DESIGN
www.eduardoaires.com

SEGURANÇA SECURITY
Securitas

LIMPEZA CLEANING
Iberlim

CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO
PRESIDENTE MAYOR
Rui Moreira

ÁGORA – CULTURA E DESPORTO, E.M.
PRESIDENTE DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO CHAIRMAN  
OF THE BOARD OF DIRECTORS
Catarina Araújo

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS 
EXECUTIVE DIRECTORS
Ana Cláudia Almeida
César Navio
 
DIRETORA GERAL DA UNIDADE 
ORGÂNICA DA CULTURA GENERAL 
DIRECTOR OF THE ORGANIC  
UNIT FOR CULTURE
Francisca Carneiro Fernandes
 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO  
DE ARTES PERFORMATIVAS 
DIRECTOR OF THE PERFORMING 
ARTS DEPARTMENT
Tiago Guedes
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TÓNAN QUITO ERVA DANINHA MODOS DE COMER (MARIA RO-
SÁRIO OLIVEIRA, JORGE GONÇALVES) SHARON EYAL & GAI 
BEHAR / L-E-V UNDERSTAGE (NU, @C) NOVOS TALENTOS 
(ROMEU CURTO & CAROLINA ANDRADE, ALEXANDER 
STRETILE, RODRIGO TEIXEIRA, FRANCISCO LUCENA 
PAIS, ANTÓNIO NARCISO & MATEUS BARROS) OLHARES 
DA TERRA (MIGUEL PALMA, ALEXANDRA BALONA, JÜRGEN BOCK, 
JOSÉ BRAGANÇA DE MIRANDA) MASSIMO FURLAN & CLAI-
RE DE RIBAUPIERRE PALCOS INSTÁVEIS (ANA ISABEL CASTRO 
& DEEOGO OLIVEIRA, MARTA RAMOS, SARA BERNARDO, CATARINA 
CAMPOS & MELISSA SOUSA, DUARTE VALADARES) FIMP – FESTI-
VAL INTERNACIONAL DE MARIONETAS DO PORTO 
(GRUPO DE TEATRO DO CENTRO CULTURAL PORTU-
GUÊS DO MINDELO & TEATRO DE MARIONETAS DO 
PORTO, OLIVIER DE SAGAZAN, CRIS BLANCO, TEA-
TRO DE FERRO & CARLOS GUEDES, AINHOA VIDAL, 
FILIPE MOREIRA & LOLA SOUSA) MARLENE MONTEIRO 
FREITAS CAPICUA MICAR - MOSTRA INTERNACIONAL DE CINEMA 
ANTI-RACISTA QUEER PORTO 6 FESTA DO CINEMA FRANCÊS 
MODOS DE OCUPAR TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO (TEP) 
CCN - BALLET DE LORRAINE / MERCE CUNNINGHAM 

/ PETTER JACOBSSON & THOMAS CALEY MARTA BER-
NARDES & JOSÉ VALENTE MOSTRA ESTUFA (DOUGLAS 
MELO, JOANA MARTINS, LEONARDO FERREIRA) 
DOUBLE TROUBLE #01 (DANA MICHEL, SUSANA CHIOCCA, XANA 
NOVAIS) PORTO/POST/DOC JONATHAN ULIEL SALDANHA 
CULTURA EM EXPANSÃO (BLIND ZERO, ORQUESTRA 
JUVENIL DA BONJÓIA) FOCO FAMÍLIAS (PATRÍCIA PORTELA, 
JOANA MAGALHÃES, GUILHERME DE SOUSA & PEDRO AZEVEDO, CASA 
DA ANIMAÇÃO) PAR(S) (CLÁUDIA VAREJÃO & JOANA 
CASTRO, DIOGO BALDAIA & DANIEL SEABRA) RAI-
MUND HOGHE TEATRO NOVA EUROPA CAMILLE DECOURTYE 
& BLAÏ MATEU TRIAS / BARO D’EVEL FERNANDA FRAGATEI-
RO & ALDARA BIZARRO INDIEJÚNIOR ALLIANZ CLÁUDIA 
GAIOLAS JÉRÔME BEL CNB - COMPANHIA NACIONAL 
DE BAILADO / MARTHA GRAHAM / KURT JOSS 
ESTRUTURA JORIS LACOSTE /ENCYCLOPÉDIE DE LA PA-
ROLE FESTIVAL PORTA-JAZZ FANTASPORTO MEDEIA FILMES
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