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007Convocar A Cultura Como  

Antídoto Para A Pandemia 

E, pronto, lá vamos nós novamente para mais 
uma crise, mais um tsunami que se abate sobre 
a sociedade portuguesa e, muito em particular, 
sobre o mundo da Cultura. Uma pandemia que 
marcará, a nível planetário, e de uma forma 
ainda não totalmente perceptível, a forma 
como vivemos, consumimos, interagimos e 
também como acedemos aos bens culturais. 
Um tempo de mudança vertiginosa onde que a 
Covid 19 tem funcionado como um acelerador 
da história, particularmente a atomização 
exponencial  da sociedade. Vai ser difícil sair do 
sofá, retirar os cidadãos dos conteúdos digitais 
e do afunilamento mental que significam as 
redes sociais, um mundo que é apenas uma 
representação do mundo, em constante fuga 
para a frente.

Calling on Culture as an  
antidote to the pandemic 
And here we go again into another crisis, another 
tsunami that hits Portuguese society and, in 
particular, the culture scene. A pandemic that 
will redefine, on a planetary level, and in a way 
that is not yet fully perceptible, the way we live, 
consume, interact and, as well, how we access 
cultural goods. A time of vertiginous change 
where Covid 19 acts as an accelerator of history, 
particularly the exponential atomization of 
society. It will be difficult to get off the couch, to 
remove citizens from the digital contents and 
mental funnelling that social networks mean, a 
world that is only a representation of the world, 
in a constant escape forward.



As artes ao vivo, que enfrentaram este choque 
como um camião colidindo toda a velocidade 
contra uma parede, ainda não se refizeram do 
primeiro impacto que deixou a nu toda a sua 
vulnerabilidade e precariedade laboral. E, no 
entanto, após a emergência sanitária, nenhum 
sector da sociedade será mais necessário do que 
este, que convoca o encontro, a coesão social, o 
pensamento crítico e um verdadeiro desconfi-
namento mental. Se queremos reconstruir um 
futuro diferente sobre as ruínas da pandemia, e 
uma sociedade mais justa, equitativa e demo-
crática, mas também mais próspera porque 
mais qualificada, a Cultura e em particular os 
teatros, serão convocados como pontos de 
encontro, os últimos rituais do séc. XXI. Não 
como templos de consumo acrítico ou estádios 
em movimento inexorável para o esvaziamento 
mental, mas como pilares de construção de 
novos futuros, onde o conhecimento andará de 
mão dada com a criatividade e, importantís-
simo, a ética e os valores. Sim, hoje, o lugar da 
arte não se aparta da reflexão sobre os valores e 
os paradigmas da mudança onde, por exemplo, 
as alterações climáticas e o desmontar do 
egoísmo permeiam essa mesma mudança.

The live arts, faced this shock like a truck crash-
ing at full speed against a wall, have not yet 
recovered from the first impact that exposed all 
their vulnerability and precarious work. And yet, 
after the health emergency, no sector of society 
will be more needed than this one, promoting 
encounter, social cohesion, critical thinking and 
a real mental openness. If we want to recon-
struct a different future on the ruins of the pan-
demic, and a more just, equitable and demo-
cratic society, but also more prosperous because 
more qualified, Culture will be called upon.  And 
in particular theaters, the last rituals of the XXI 
century, not as temples of uncritical consump-
tion or stadiums in an inexorable movement for 
mental emptying, but as pillars of building new 
futures, where knowledge will go hand in hand 
with creativity and, most importantly, ethics 
and values. Yes, today, the place of art is not sep-
arated from the reflection on the values   and 
paradigms of change where, for example, 
climate change and the dismantling of selfish-
ness permeate this same change.

We will probably do much of what we used to 
do but before, but with another reflection and a 
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Provavelmente iremos fazer muito do que antes 
fazíamos mas com outra reflexão e um impacto 
mais construtivo. Muito pode mudar para 
melhor ou para pior, e isso depende muito de 
nós, do nosso activismo e do debate que conse-
guirmos instalar na sociedade. Falar das coisas 
já é agir e constitui o primeiro passo. Convocar 
as artes e a cultura será essencial. Os populis-
mos espreitam, e tal como na pandemia de 1918 
nos escombros da Primeira Guerra que empo-
breceu o planeta, temos que estar atentos às 
distopias da história que esperam a primeira 
oportunidade para se revelarem. O melhor antí-
doto é uma população mais culta, mais ins-
truída e com mais hábitos democráticos. 

Tenhamos a coragem de questionar. Isso implica 
uma mudança estrutural dos nossos modos de 
vida, da forma como nos vemos em sociedade, 
da nossa economia e padrões de consumo, da 
nossa relação com a natureza, da forma como 
nos alimentamos, como educamos os nossos 
jovens e de como exercemos a democracia. É 
urgente sair de um sistema piramidal com 
poucos no topo e uma enorme pobreza na base, 
para um sistema circular, humanizado e 

constructive impact. Much can change for the 
better or for the worse, and that depends mainly 
on us, our activism, and the debate that we 
manage to install in society. Talking about 
things is already a way of acting, and is the first 
step. The role of arts and culture will be essen-
tial. Populism lurks, and just as in the pandemic 
of 1918 in the rubble of the First World War  that 
impoverished the planet, we have to be aware of 
the dystopias of history that await the first 
opportunity to reveal themselves . The best 
antidote is a more cultured and more educated 
population with more democratic habits.

Let us have the courage to question. This implies 
a structural change in our ways of life, the way 
we see ourselves in society, our economy and 
consumption patterns, our relationship with 
nature, the way we eat, how we educate our 
young people and how we exercise democracy. 
It is urgent to move from a pyramidal system 
with few at the top and enormous poverty at 
the bottom, into a circular, humanized and 
equitable system.

What is required from us is the refoundation 



equitativo.

O que nos é exigido é uma refundação e uma 
reinvenção da nossa cultura relacional com o 
outro e com o planeta. Sair de uma lógica de 
combate e competição para uma sociedade ali-
cerçada na generosidade e na cooperação.

A Cultura e a Arte em particular, com a sua 
enorme capacidade de criarem novas narrati-
vas e descontinuidades, despoletando reflexões 
e especulações improváveis do intelecto, devem 
abraçar este desígnio de mudança e podem ter 
um papel transformador importantíssimo. A 
par da Ciência, a Arte é uma poderosa ferra-
menta de descodificação do futuro capaz de 
traduzir o espírito dos tempos, falar do indizível, 
potenciar o colectivo e contribuir com novas 
narrativas para a humanidade.

É por isso que um país como o nosso, de peque-
nas dimensões, onde a Cultura nunca fez parte 
do discurso politico, não terá futuro no século 
XXI se não empreender essa mudança. A 

and a reinvention of our relational culture with 
the other and with the planet. To move from a 
logic of combat and competition to a society 
based on generosity and cooperation.

Culture and Art in particular, with their enor-
mous capacity to create new narratives and 
discontinuities, triggering unlikely reflections 
and speculations from the intellect, must 
embrace this design of change and can play an 
important transforming role. Alongside Science, 
Art is a powerful tool for decoding the future, 
capable of translating the spirit of the times, 
speaking of the unspeakable, enhancing the col-
lective and contributing with new narratives for 
humanity.

That is why a country like ours, of such small 
dimensions, where Culture has never been part 
of the political discourse, will have no future in 
the 21st century, unless it makes this change. 
Not acknowledging this is a drama with decades 
in our democracy that has persisted in staying. 
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incompreensão disto é um drama com décadas 
na nossa democracia e que tem persistido em 
ficar. Num momento de crise é essencial convo-
car a esperança e voltar a acreditar nesse futuro, 
exigir políticas culturais visionárias e vibrantes 
que estabeleçam metas ambiciosas e mobilizem 
para transformação.

Sem um pensamento crítico e criativo onde, a 
par da Educação, a Cultura é um pilar insubsti-
tuível, nunca teremos futuro. 

In a moment of crisis it is essential to summon 
hope and to believe in the future again, to 
demand visionary and vibrant cultural policies 
that set ambitious goals and mobilize for 
change.

Without critical and creative thinking where, 
alongside Education, Culture is an irreplaceable 
pillar, we will never have a future. 
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O Espaço do Tempo: 20 anos de 
residências, de luta pela recuperação  
do património e relação com a 
comunidade
DO LUGAR DA CRIAÇ ÃO AO LUGAR DA 
CONFIANÇA 

Em Setembro de 2000, exactamente há 20 anos, 
juntamente com 2 amigos, Bruno Heyndericx e 
Eva Nunes, e a convite de Carlos Pinto de Sá, 
generoso autarca da altura, arregaçámos (lite-
ralmente) as mangas e iniciámos o Espaço do 
Tempo. Na altura cozinhávamos, fazíamos 
camas, corríamos atrás de cobras, limpávamos 
quartos e estúdios e, nesse primeiro ano, até a 
fachada do Convento da Saudação caiámos…  
Seguiram-se anos de incontáveis residências, 
constante luta pela reabilitação do edifício e 
muitas aventuras criativas. Hoje, e após uma 
primeira fase de obras de salvaguarda do 
património, com verbas de emergência concedi-
das no final de 2018 pela Ministra da Cultura, 
estão em pleno as obras no Convento da 
Saudação.

O Espaço do Tempo: 20 years of 
residencies, struggle to recover the 
heritage, and relation with the 
community   
FROM THE PLACE OF CREATION TO THE PLACE 
OF TRUST 

In September 2000, exactly 20 years ago, 
together with 2 friends, Bruno Heyndericx and 
Eva Nunes, at the invitation of Carlos Pinto de 
Sá, our  generous mayor at that time, we rolled 
up (literally) our sleeves and started Espaço do 
Tempo. We cooked, made beds, ran after snakes, 
cleaned rooms and studios, and in that first year, 
even painted the facade of the Convento da 
Saudação… Years of countless residencies fol-
lowed, a constant struggle for the rehabilitation 
of the building and many creative adventures. 
Today, and after a first phase of emergency 
works to safeguard the monument, with funds 
granted at the end of 2018 by the Minister of 
Culture, the works at the Convento da Saudação 
are in full swing.



1.

Mas foi preciso que, nesse ano, uma abóbada 
desabasse num estúdio onde, até uns dias antes, 
ensaiara Jefta Van Dinter, um dos mais consa-
grados coreógrafos europeus, e um manifesto 
público fosse assinado por 150 dos mais concei-
tuados intelectuais e figuras públicas do nosso 
país, bem como por diversas figuras chave da 
cultura europeia… A reabilitação total do edifí-
cio, liderada pela Câmara Municipal e, nesta 
segunda fase, maioritariamente financiada 
com fundos europeus (não o esqueçamos) 
depois de incontáveis reuniões do Espaço do 
Tempo e da Autarquia com sucessivos Ministros 
de Cultura e entidades oficiais, bem como uma 
incansável luta de anos para que o mesmo pas-
sasse para a posse da nossa cidade, permitirá 
que o Espaço do Tempo regresse ao seu espaço 
matricial e possa desenvolver no futuro um pro-
jecto artístico de excelência, mas igualmente 
um programa virado para a comunidade, tendo 
sempre como objectivo o desenvolvimento eco-
nómico do território e uma programação onde 
todos se revejam. Na verdade, esta aventura 
não teria sido possível sem uma profunda 
relação com a nossa comunidade: não existem 
projectos artísticos sem o correspondente pro-
jecto sócio-cultural, sem uma relação fraterna e 
dedicada com o território, e isto significa impli-
car-se com a vida associativa, com todo o tecido 

But for this to be able to happen, a vaulted 
ceiling had to collapse in a studio where, until a 
few days before, Jefta Van Dinter, one of the 
most renowned European choreographers, had 
been rehearsing, and a public manifesto was 
signed by 150 of the most respected intellectuals 
and public figures in our country, as well as 
some key figures in European culture…The total 
rehabilitation of the building, led by the City 
Council, and in this second phase financed 
mostly with European funds (let us not forget it) 
and after countless meetings with successive 
Ministers of Culture and official entities, as well 
as a tireless struggle of years for it to pass to the 
possession of the our city, will allow Espaço do 
Tempo to return to its original space and be able 
to develop an artistic project of excellence in the 
future, but also a community-oriented program, 
always aiming at the economic development of 
our territory and a cultural program where 
everyone can be part of. In fact, this adventure 
would not have been possible without a deep 
relationship with our community: there are no 
artistic projects without the corresponding 
socio-cultural project, without a fraternal and 
dedicated relationship with the territory, and 
this means becoming involved in associative life, 
with all the school fabric, with the economy 
agents and especially with the citizens. Due to 
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escolar, com os agentes económicos e sobretudo 
com os cidadãos. Devido ao início das obras 
tivemos que abandonar o Convento da Saudação 
em 2019,  mudando-nos duas vezes para espaços 
onde fizemos, claro, mais obras… E em 2020, 
como a todos, uma pandemia apanhou-nos. 
Resiliência, não parar, manter o nosso programa 
intacto, não havia opção. Pelo caminho ficaram 
alguns sonhos e alguns colaboradores, pessoas 
que nos deram o seu melhor e que nos ajuda-
ram a construir o que somos. Para cada uma 
delas, o nosso reconhecimento. 

Em 2011, ano em que a primeira crise nos atingiu 
como um rolo compressor não poupando qual-
quer sector da sociedade, os orçamentos para a 
Cultura foram brutalmente comprimidos, 
nomeadamente com um corte de 38% , do qual 
(como todo o meio da cultura) nos inteirámos 
pelos jornais… A nossa resposta na altura foi 
duplicar o número de residências, passando das 
cerca de 36 anuais que habitualmente tínha-
mos, para cerca de 70 que ainda hoje mantemos 
(o país saiu da crise em 2016, mas os artistas 
nunca…). Inúmeros criadores vieram para o 
Espaço do Tempo, quase apenas por uma refei-
ção, um estúdio equipado e um sorriso da 
equipa. Mas era essencial não parar, contribuir 

the beginning of the works we had to leave 
Convento da Saudação in 2019, having moved 
twice to spaces where we did, of course, more 
works ... And in 2020, like everyone else, a pan-
demic caught us.

Resilience, not stopping, keeping our program 
intact, there was no option. Along the way, we 
lost some dreams and some collaborators, 
people who gave us their best and helped us to 
build what we are. For each of them, our 
recognition.

In 2011, the year in which the first crisis hit us like 
a juggernaut sparing no sector of society, the 
budgets for Culture were brutally reduced, 
namely with a 38% cut ( which we learned, like 
everyone else, by reading the newspapers…) Our 
answer at that time was to double the number 
of residencies, from the 36 that we had at the 
time, to about 70 that we still have today (appar-
ently the country got out of the crisis in 2016, 
but the artists never did…). Countless creators 
came to Espaço do Tempo, almost just for a meal, 
a rehearsal studio and a smile from our team. 
But it was essential not to stop, to contribute to 
an entire generation that was emerging at the 
time, not be erased from the map.



para que toda uma geração emergente que na 
altura despontava, não fosse apagada do mapa.

E hoje cá vamos nós, novamente, pois perante 
mais esta crise só pode haver uma resposta: pro-
curar apoios e alianças e não deixar cair aqueles 
que têm o direito - porque têm o talento - contri-
buindo para que se afirmem e não deixem de 
criar. Podemos todos empobrecer, mas não 
podemos deixar de sonhar. E quem lá estava 
para nos respaldar foi um novo e importantís-
simo mecenas, o BPI e a Fundação “la Caixa”,  e 
um parceiro de longa data, o Montado do Freixo 
do Meio, companheiro incontornável de tantos 
outros projectos e que irá acolher, no próximo 
ano, dezenas de residências. No admirável 
entorno rural do Freixo, iremos abrir um novo e 
mágico espaço de acolhimento, um lugar de 
criação partilhado com um projecto agro-ecoló-
gico de referência no nosso país. Nesta tempo-
rada teremos mais de 100 residências anuais, o 
que nos responsabiliza e nos remete para esse 
momento histórico da fundação do  Espaço do 
Tempo, há 20 anos atrás, acolhendo numa escala 
aind a singela ,  a  c r iaç ão p or t u guesa e 
internacional.

And today here we go again, because in face of 
this crisis there can only be one answer: to seek 
support and alliances and not to drop those who 
have the right - because they have the talent - 
helping them to assert themselves and not stop 
creating. We can all become poor, but we cannot 
stop dreaming. And who was there to support 
us was a new and very important sponsor, the 
Foundation BPI “la Caixa”, as well as a longtime 
partner, Montado do Freixo do Meio, an faithful  
companion of so many other projects and who 
will receive, next year, dozens of residences. In 
the wonderful rural surroundings of Freixo, we 
will open a new and magical residence space, a 
place of creation shared with an agro-ecological 
project of reference in our country. This season 
we will host more than 100 residences, making 
us feel hugely responsible and taking us back to 
this historic moment of the foundation of 
Espaço do Tempo, 20 years ago, when we started 
welcoming artists on a very simple scale.
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Este tem sido um ano de incontáveis desafios, 
desde logo por estarmos desde há meses a 
testar todos os artistas que vêm para Montemor 
em residência, impondo um protocolo de estrita 
segurança, entre máscaras e um distancia-
mento físico nos antípodas do nosso ADN, mas 
que nos obrigamos a cumprir. Onde antes uma 
refeição era o ponto de encontro e local de todas 
as férteis contaminações humanas e artísticas, 
hoje os tabuleiros das refeições são deixados 
nas cozinhas de cada apartamento, num estéril 
e artificial ritual que cumprimos escrupulosa-
mente. Esta é outra crise com contornos ainda 
pouco claros, onde as pontes que outrora cons-
truíamos são agora substituídas por estranhos 
muros sanitários. Mas seguimos em frente 
perante as circunstâncias da história. Outros 20 
anos de aventuras criativas nos esperam. Tal só 
será possível se este local de criação for também 
um local de confiança.

These have been times of countless challenges, 
such as testing all the artists that come to 
Montemor in residence, imposing a strict secu-
rity protocol, masks, as well as a physical dis-
tance in the antipodes of our DNA, but that we 
are obliged to comply with. Where once a meal 
was the meeting point and place for all fertile 
human and artistic contaminations, today the 
meal trays are left in the kitchens of each apart-
ment, in a sterile and artificial ritual that we 
scrupulously perform. This is yet another crisis 
with outlines still unclear, where the bridges we 
once built are now replaced by strange sanitary 
walls. But we move on in the face of the circum-
stances of history. Another 20 years of creative 
adventures await us. This will only be possible if 
this place of creation is also a place of trust.

Rui Horta



F I M  
André Loubet, João Estima e Rita Delgado 

TEATRO 31.8—6.9.2020 BLACKBOX



CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO André Loubet, João Estima e Rita Delgado RESTAURO Isabel Moreira APOIO DRAMATÚRGICO Rui Pina Coelho 
APOIO CIENTÍFICO Ricardo Fernandes CENOGRAFIA E FIGURINOS António MV MÚSICA ORIGINAL E DESENHO DE SOM Pedro Melo Alves 
DESENHO DE LUZ Manuel Abrantes REGISTO VÍDEO Temps D’Images RESIDÊNCIA DE COPRODUÇÃO O Espaço do Tempo 
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS DeVIR| CAPa, AMPER 
AGRADECIMENTOS Bruno Reis, Giovanna Maria Serena Dré e Magda Bizarro
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“O amor que acaba afasta-se para um outro 
mundo, à maneira de uma nave espacial que 
deixa de cintilar.” 

Roland Barthes 

Uma pintura em processo de restauro. Três 
atores que lidam com a problemática intempo-
ral do amor e do seu luto - querem compreender, 
sentir, integrar. Como as carpideiras, empres-
tam à ficção as lágrimas de uma mágoa real. 
Mas como fazer um funeral sem corpo?, pergun-
tam-se. Entre a vontade de conservar e a neces-
sidade de reforma, qual o plano de restauro 
mais justo? 

“The love that ends drifts away into another world, 
like a spaceship that stops sparkling.”

Roland Barthes

A painting in the process of restoration. Four 
actors who deal with the timeless problem of 
loving mourning; they want to understand, feel, 
integrate. Like the mourners, they lend to fiction 
the tears of a real sorrow. But how to make a 
funeral without a body ?, they wonder. Between 
the will to conserve and the need for reform, 
which is the most suitable plan?



F  
auéééu - Teatro

TEATRO 31.8—12.9.2020 MAGINA 1 E 2



F consiste na defesa da identidade de uma com-
panhia de teatro que se vê duplicada num outro 
lugar, ao mesmo tempo, por um outro grupo 
que alega ser o proprietário da assinatura do 
coletivo e desta ideia. Este espetáculo revela-se, 
portanto, como um teste aos limites de concei-
tos como fraude, verdade, autoria e identidade. 
Segundo a companhia, “divergências estéticas, 
políticas e pessoais no seio da companhia” tor-
naram inevitável a sua separação. Assim, este 
espetáculo representa, mais do que um objeto 
teatral, uma tentativa de repor a verdade. 

F consists in defending the identity of a theater 
company that finds itself duplicated elsewhere, 
at the same time, by another group that claims 
to be the owner of the collective’s signature and 
this idea. This show therefore reveals itself as a 
test of the limits of concepts such as fraud, truth, 
authorship and identity.

According to the company, “aesthetic, political 
and personal differences within the company” 
made their separation inevitable. Thus, this 
show represents, more than a theatrical object, 
an attempt to restore the truth.

CRIAÇÃO auéééu TeatroCOM Beatriz Brás, Filipe Velez, Joana Manaças, João Santos, João Silva, Miguel Cunha e Sérgio Coragem 
CARTAZ Filipe Andrade APOIO À PRODUÇÃO Raquel Matos PRODUÇÃO auéééu Teatro CO-PRODUÇÃO Teatro Nacional D. Maria II e 
São Luiz Teatro Municipal RESIDÊNCIA DE PRODUÇÃO  Largo de Residências RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo 
APOIO SPA / AGECOP AGRADECIMENTOS Livraria Ferin, Francisco Luís Parreira e David Antunes
HTTPS://AUEEEU.CARGO.SITE/
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P I N  M Y  P L A C E S 
Rui Horta

7—12.9 + 21—26.9.2020 BLACKBOX
ANTE-ESTREIA - 25 E 26.9 / 19H00



Bem vindas e bem vindos ao PIN MY PLACES, 
uma viagem que estou a fazer mais ou menos 
há um ano até agora, até este exato momento. 
Assim começa a viagem por onde nos leva o 
texto de Mariana Ferreira, escrito no contexto 
da edição de 2019 do Laboratório de Escrita para 
Teatro do D. Maria II. De uma atualidade sur-
preendente quando se percebe que foi finali-
zado antes desta pandemia, Pin My Places relata 
um obsessivo percurso mental pelo Google 
Maps, um universo onde quase tudo é possível 
sem se sair da cadeira. Uma viagem onde 
apenas se conhece o ponto de partida, deambu-
lando pelos mapas digitais e pelas cartografias 
de um percurso sinuoso, banal, às vezes com 
contornos de thriller, mas sempre pousado em 
si.

Mariana Ferreira has written an astonishingly 
contemporary text. Completed before the pan-
demic began, PIN MY PLACES is about an obses-
sive mental voyage through Google Maps and a 
universe in which almost everything is possible 
without getting up from a chair. A journey in 
which only the point of departure is known as 
one wanders through digital maps and the tor-
tuous routes of cartographies.

ENCENAÇÃO Rui Horta TEXTO Mariana Ferreira (Laboratório de Escrita para Teatro 2019) INTERPRETAÇÃO Ana Cris  
MÚSICA ORIGINAL Tiago Cerqueira ESPAÇO CÉNICO E DESENHO DE LUZ Rui Horta MÚSICA ORIGINAL Tiago Cerqueira DIREÇÃO TÉCNICA Ana Carocinho
PRODUÇÃO EXECUTIVA Patrícia Carvalho e Susana Picanço RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO Espaço do Tempo COPRODUÇÃO TNDM II

Rui Horta é Artista Associado do Espaço do Tempo
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A u r o r a  N e g r a
Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema

*PROJECTO VENCEDOR DA 2ª EDIÇÃO DA BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO 
TEATRO 14—19.9.2020 APRESENTAÇÕES 18.9 / 21H30 E 19.9 / 19H BLACKBOX



O canto começa na voz de uma mulher que fala. 
Fala crioulo. Fala tchokwe. Fala português. Em 
cena três corpos, três mulheres na condição de 
estrangeiras, onde são faladas essas três línguas. 
Em cada mulher uma essência, personalidade e 
trajetória. Elas cruzam-se nesta Aurora Negra 
com a certeza de que nada voltará a ser igual. 
Buscam as raízes mais profundas e originais das 
suas culturas, celebrando o seu legado e proje-
tando um caminho onde se afirmam como pro-
tagonistas das suas histórias. Este projeto nasce 
da constatação da invisibilidade a que os corpos 
negros estão sujeitos nas artes performativas. 

A song begins with the voice of a woman speak-
ing. Crioulo. Tchokwe. Portuguese. On stage, 
three women meet, foreigners in a place where 
these three languages are spoken. In this Aurora 
Negra (‘Black Dawn’), they celebrate the legacies 
of their cultures and project a way forward in 
which they are the heroines of their own stories.

Aurora Negra contests the invisibilization of 
black bodies in the performing arts in Portugal. 
Black bodies are systemically denied access to 
the construction of their own narratives and are 
either absent from mainstream culture, or 
present in ways that reinforce stereotypes and 
prejudice.
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DIREÇÃO ARTÍSTICA, CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema CENOGRAFIA Tony Cassanelli FIGURINOS José Capela 
DESENHO DE LUZ E VÍDEO Felipe Drehmer SONOPLASTIA E COMPOSIÇÃO ORIGINAL Carolina Varela e Yaw Tembe 
APOIO À DRAMATURGIA Sara Graça e Teresa Coutinho APOIO AO MOVIMENTO Bruno Huca STYLING Eloisa Correia 
APOIO À PESQUISA Melánie Petremont PRODUÇÃO CAMA a.c DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Maria Tsukamoto APOIO Alkantara e Casa independente 
COPRODUÇÃO TNDM II, Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Teatro Viriato

Espetáculo criado com o apoio da Bolsa Amélia Rey Colaço 
uma iniciativa Teatro Nacional D.Maria II, Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo e Teatro Viriato 



H O M E M - A G E M Bestiário
TEATRO / PERFORMANCE 18—27.9.2020 MAGINA 1

ESTREIA 25.9 /21H30  E  27.9 /17H00



Caminhamos numa progressiva deterioração. 
Assim, é urgente ganhar à passada do tempo e 
fixar as nossas raízes – e, no entanto, destruí-
mos constantemente quem nos criou. É nesta 
tensão entre o que foi e o que poderá ser que 
nos resta agir num presente trémulo. Fazer uma 
homenagem supõe sempre um agir. Mas porquê 
esta pulsão primitiva de homenagear algo ou 
alguém? Talvez, assim, sintamos menos a 
solidão. Talvez, assim, consigamos sentir-nos 
mais perto da nossa procedência. O tempo 
esgota-se.

We’re walking towards a progressive deteriora-
tion. Therefore, it’s urgent to be one step ahead 
of time and take roots- and yet, we constantly 
destroy those who created us. It’s in this tension 
between what was and what could be that all 
that is left for us to do is to act in a tremulous 
present. Paying tribute always means acting. 
But why is there this primitive pulse to pay 
tribute to someone, or something? Maybe, that 
way, we can feel less lonely. Maybe, that way, we 
can feel that we’re closer to our origins. Time is 
running out.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E DRAMATURGIA Teresa Vaz CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Afonso Viriato, Helena Caldeira, Miguel Ponte, Teresa Manjua e Teresa Vaz 
APOIO À CRIAÇÃO E À DRAMATURGIA Luca Aprea ESPAÇO CÉNICO E CURADORIA DE FIGURINOS Bruna Mendes DESENHO DE LUZ Manuel Abrantes 
VÍDEO E FOTOGRAFIA Jorge Albuquerque PRODUÇÃO Diana Almeida AGRADECIMENTOS ESTC, Francisco Leone, João Belo e Ruy Malheiro 
APOIOS Casa dos Direitos Sociais, Um Coletivo RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO o Espaço do tempo
HTTPS//WWW.FACEBOOK.COM/BESTIARIOASSOCIACAO
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https://www.facebook.com/BestiarioAssociacao


O  P r o f e s s o r  d e  T e a t r o
Pedro Gil

TEATRO/DANÇA 21—27.9.2020 MAGINA 2



Vejo um velho mestre de teatro. É o seu último 
ano de ensino antes de se reformar. Apesar do 
reconhecimento público vive angustiado com a 
sua despedida. Sente que não conseguiu chegar 
onde queria. Esta é a derradeira oportunidade 
para deixar o seu legado. Depois fica tudo muito 
escuro e não vejo mais nada.

I see an old theatre master. It is his

last year as a teacher before retiring. Although 
his public recognition he lives

in despair with his departure. He feels

he did not get where he wanted. This is the ulti-
mate chance to pass on his legacy. 

Then it gets all very dark and I caǹ t see anymore. 

ENCENAÇÃO, TEXTO E CENOGRAFIA  Pedro Gil ACTORES Anna Leppanen, Bruno Ambrósio, João Estima, Júlia Valente, Mário Coelho, 
Sara Inês Gigante e seis actores estagiários do TNDMII a designar DESENHO DE LUZ Daniel Worm FIGURINOS Catarina Graça 
COLABORAÇÃO NA DRAMATURGIA Raquel Castro COLABORAÇÃO NA ENCENAÇÃO Diogo Andrade COPRODUÇÃO TNDMII, TNSJ 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

Pedro Gil é Artista Associado do Espaço do Tempo.
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F e c u n d a ç ã o  e  A l i v i o  N e s t e  C h ã o  I r r e d u t í v e l  O n d e  C o m  G o z o  M e  I n s u r j o
Nuisis  Zobop -  Joana von M ayer Trindade e  Hugo Calhim Cristovão

DANÇA, INVESTIGAÇÃO, EDIÇÃO E FILOSOFIA/PENSAMENTO 28.9—9.10.2020 + 25.1— 7.2.2021 MAGINA 1 E 2



“A criação em curso interroga no ato e no resul-
tado da (dita) dança o conceito de irredução, de 
Bruno Latour em “Irreductions”, e a função de 
gozo e volúpia na revolta e no transgressivo, 
destruidor de fronteiras e classificações abs-
tractas/elitistas, que este implica. Da interroga-
ção sobre o que não é, a existir, passível de ser 
reduzido, assimilado, aculturado, pesquisamos 
o aspecto inssureccional no presente, a existir, 
de uma criação (dita) artística, capaz de fecun-
dação de devir e novidade e de alívio de aliena-
ções consensuais.” 

“The ongoing creation interrogates in the act 
and the result of dance Bruno Latour ś concept 
of irreduction, in “Irreductions”, and the func-
tion of jouissance and voluptuousness in revolt 
and transgression, destroyer of borders and 
abstract / elitist classifications, that it can imply. 
From the questioning of what is not liable to be 
reduced, assimilated, acculturated, we research 
the present insurrectional aspect of a thus 
called artistic creation, capable of fertilizing 
becoming’s, novelty, and the relieving from con-
sensual alienations.” 

DIRECÇÃO, COREOGRAFIA, DRAMATURGIA E FORMAÇÃO Hugo Calhim Cristovão & Joana von Mayer Trindade INTERPRETAÇÃO 3 a 5 bailarinos a definir 
TEORIA E FILOSOFIA Celeste Natário, Carlos Pimenta, Cláudia Galhós, Cláudia Marisa, Ezequiel Santos, Hugo Monteiro, Rui Bertrand Romão, 
Maria Luísa Malato, Mariana Pinto dos Santos, Verónica Mettelo, Ana Stela Cunha, João Sousa Cardoso e Sofia Vilar 
DESENHO DE LUZ E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO Zeca Iglésias & Nuisis Zobop FIGURINOS UN T & Nuisis Zobop COLABORAÇÃO CENOGRÁFICA Jérémy Pajeanc 
DESIGN E ILUSTRAÇÃO Eduardo Ferreira VÍDEO Andrea Azevedo FOTOGRAFIA Susana Neves  
PRODUÇÃO E DIFUSÃO Paula Cepeda e Nuisis Zobop CO-PRODUTORES Centro Cultural Vila Flor–Fest. GUIdance, Theatro Circo, Asta-Fest. ContraDança e 
Centro Cultural de Belém PARCEIROS Fest. Citemor e Cine-Teatro Louletano PARCERIAS Inst. de Filosofia da F.L. da Univ. do Porto, Inst. de Sociologia 
da Univ. do Porto, Esc. Sup. de Educação do Porto, ESMAE-Esc. Sup. Música e Artes do Espetáculo do Porto, Univ. Lusófona do Porto, 
CITCEM-Centro de Investigação da Univ. do Minho e Forum Dança /Biblioteca Camões RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP//NUISISZOBOP.COM/EN
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http//nuisiszobop.com/en


O  N o s s o  Ú l t i m o  E s p e c t á c u l o
Susana Cecílio / Associação Algures

TEATRO 28.9—4.10.2020 MAGINA 1



UM ESPECTÁCULO POLÍTICO-DOCUMENTAL.

 O espectáculo nasce de entrevistas a ex-actores, 
ex-actrizes, ex-técnicos, enfim... ex-fazedores de 
teatro e pretende confirmar a tese de que a 
desistência é acto de coragem, de firmeza e de 
engajamento. As entrevistas serão o material 
que documenta a escrita e serão confrontadas 
com um estudo sobre ética, a ideia utópica de 
comunidade e da arte como motor progressista 
de uma sociedade. Este projeto questiona o 
tempo - o da criação artística e o da apresenta-
ção ; a ética da desistência e sua coerência; o 
discurso e a ação. Está pensado em duas partes: 
a primeira, o elogio à desistência; e a segunda, o 
manifesto.

O NOSSO ÚLTIMO ESPETÁCULO is based upon 
interviews with ex-actors, ex-actresses, ex-tech-
nicians, in short ... ex-theater makers and 
intends to confirm the thesis that giving up is an 
act of courage, firmness and engagement.

DIREÇÃO DE PROJECTO E INTERPRETAÇÃO SUSANA CECÍLIO TEXTO JORGE PALINHOS INTERPRETAÇÃO CLÁUDIA ANDRADE 
COMPOSIÇÃO SONORA CARLOS MARQUES CENOGRAFIA LUÍS SANTOS LUZ NUNO BORDA DE ÁGUA PRODUÇÃO ALEXANDRA JESUS 
DESIGN SUSANA MALHÃO RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://ALGURESALGURES.PT 
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S E X T A - F E I R A  Cláudia Dias
DANÇA 1.10—8.11.2020 BLACKBOX

ANTE-ESTREIA 6.11.2020 / 21H30



SEXTA-FEIRA é o último dos dias úteis do ciclo 
Sete Anos Sete Peças. Esta peça fecha um ciclo 
menor dentro de um ciclo maior. A seguir vem o 
fim-de-semana, Sábado e Domingo. A semana é 
inglesa. Mais ou menos: quem saberá contar as 
horas de trabalho dedicadas a este projeto? 
Imaginar os dias de descanso tornou-se um luxo. 
O valor do trabalho evapora-se com o ar de fim 
dos tempos que assombra o mundo. A ideia de 
fim do mundo ameaça paralisar a ação e o pen-
samento.  Esta SEXTA-FEIRA, Cláudia Dias junta-

-se com os mais próximos para fechar a semana, 
imaginar o futuro imediato e passar a meia-

-noite. Talvez o fim deste mundo seja apenas o 
começo de um mundo novo.

SEXTA-FEIRA (Friday) is the name of the last 
workday of the cycle Sete Anos Sete Peças (7 
years 7 shows). This play closes a minor cycle in a 
big cycle. Next follows the weekend, Sábado 
(Saturday) and Domingo (Sunday). It is an 
English version of the week. Kind of: who knows 
how to count the hours dedicated to this project? 
Imagining the days of rest is a luxury. The value 
of work evaporates with the feeling of “end of 
the world” that haunts the world. The idea of 
the end of the world threatens the paralyzation 
of acting or thinking. This SEXTA-FEIRA, Cláudia 
Dias gathers around with the ones who are 
closer to close the web, imagine the near future 
and go beyond midnight. Maybe the end of this 
world is only the beginning of a new one.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Cláudia Dias ARTISTA CONVIDADO Jorge Louraço Figueira INTÉRPRETES a definir 
MÚSICA E DIREÇÃO MUSICAL Vasco Vaz e Miguel Pedro DIRECÇÃO TÉCNICA E DESENHO DE LUZ Nuno Borda de Água 
VÍDEO Bruno Canas FOTOGRAFIA Alípio Padilha ACOMPANHAMENTO CRÍTICO Karas PRODUÇÃO Alkantara 
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS E APOIO O Espaço do Tempo e Companhia Olga Roriz RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

Alkantara é uma estrutura financiada por República Portuguesa|Cultura/Direção-Geral das Artes
Cláudia Dias é Artista Associada do Espaço do Tempo.
HTTPS://ALKANTARA.PT/EN/SETE-ANOS-SETE-PECAS/
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https://alkantara.pt/en/sete-anos-sete-pecas/


EMPOWERBANK
Plataforma285

TEATRO 10—15.10.2020 MAGINA 2



EMPOWERBANK é um espetáculo sobre a obses-
são contemporânea pelos movimentos que pro-
movem a ideia de salvação interior e singular. 

Através do teatro, dança, performance e con-
certo ao vivo, partimos do Mindfulness e das 
experiências de “conhece-te a ti próprio”- técni-
cas já absorvidas pelo capitalismo ocidental- 
para explorar as consequências sociais destes 
instrumentos de autoconhecimento

Em cena, atores, um bailarino e um sonoplasta 
propõem uma falsa experiência social, não 
declarada, que pretende questionar o ato de 
alienação no presente. Quais os seus perigos 
efetivos? Que propostas são estas que promo-
vem ideias como o reforço da paz interior inde-
pendentemente da violência exterior?

EMPOWERBANK is a performance about the 
contemporary obsession with movements that 
promote the idea of inner and singular 
salvation.

Through theater, dance, performance and live 
concert, we start from Mindfulness and the 
experiences of “know yourself” - techniques 
already absorbed by Western capitalism - to 
explore the social consequences of these instru-
ments of self-knowledge.

On stage, actors, a dancer and a sound artist 
propose a false, undeclared social experience, 
which aims to question the act of alienation in 
the present. What are its effective dangers? 
What proposals are these that promote ideas 
such as the strengthening of inner peace regard-
less of outside violence?

DIREÇÃO ARTÍSTICA E TEXTO Raimundo Cosme INTERPRETAÇÃO Ana Libório, Cecília Henriques e Patrícia da Silva DIREÇÃO COREOGRÁFICA E INTERPRETAÇÃO Francisco Rolo 
DIREÇÃO MUSICAL E INTERPRETAÇÃO Van Ayres DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Raquel Bravo DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO Beatriz Vasconcelos DIREÇÃO TÉCNICA Daniel Worm 
FIGURINOS Nuno Braz de Oliveira CENOGRAFIA Bruno José Silva PRODUÇÃO Plataforma285 COPRODUÇÃO Temps d’Image
PROJETO FINANCIADO POR Sociedade Portuguesa de Autores, Fundação Calouste Gulbenkian RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

A Plataforma285 é uma estrutura associada de Cão Solteiro, O Espaço do Tempo e Appleton - Associação Cultural
HTTP://PLATAFORMA285.COM/
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Foto montagem de André de Campos a partir da capa do livro de Mark Franko Work in Dance 

 

 
Foto montagem de André de Campos a partir da capa do livro de Mark Franko Work in Dance 

 

N E O N  8 0  Beatriz Dias
DANÇA/PERFORMANCE 11 —24.10.2020 MAGINA 1



 
Foto montagem de André de Campos a partir da capa do livro de Mark Franko Work in Dance 

  
Foto montagem de André de Campos a partir da capa do livro de Mark Franko Work in Dance 

 

NEON 80 traça o seu labirinto, inspirada nos 
conceitos de cyberpunk, cyberspace, cyborgbody 
e video game. Enaltece o lado marginal do ser 
humano, o lado da sobrevivência, da oposição 
às regras, da possibilidade de escolha e do lugar 
da liberdade do indivíduo, anulando o género 
binário e defendendo uma prótese como um 
membro integrante do corpo humano.

NEON 80 traces his labyrinth, inspired by cyber-
punk, cyberspace, cyborgbody and video game 
concepts. It emphasizes the marginal side of the 
human being, the survival side, in opposition to 
the rules, the possibility of choice and the indi-
vidual’s place of freedom, canceling the binary 
genre and defending a prosthesis as an integral 
member of the human body.

CONCEITO & PERFORMANCE Beatriz Dias CRIAÇÃO SONORA  Miguel Lucas Mendes OBRA CENOGRÁFICA André de Campos & Miguel Justino 
FIGURINOS Beatriz Dias & Miguel Justino APOIO À DRAMATURGIA E DESENHO DE LUZ André de Campos 
PRODUÇÃO E DIFUSÃO Filipe Metelo e Patrícia Soares Casa de Produção-Produção d’Fusão COPRODUÇÃO Centro Cultural de Belém, 
Cine-Teatro Louletano e Companhia Olga Roriz APOIO À CRIAÇÃO Fundação GDA RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://PRODUCAODFUSAOCOM.WORDPRESS.COM
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I L H A S  -  u m a  c o n s t e l a ç ã o 
Sara Anjo

PERFORMANCE 16—18.10.2020 MAGINA 2



“ILHAS - UMA CONSTELAÇÃO” é uma instalação 
e uma performance sonora que aborda o imagi-
nário da viagem e da geografia insular, partindo 
da ideia que ilha é um corpo rodeado de mar e 
vive embalado pela alternância das marés. O 
seu mar espelha o céu, e a ilha é uma espécie de 
estrela. Não é um acaso que as ilhas, quando 
são desenhadas em mapas ou quando são cap-
tadas por imagens de satélites, se parecem com 
constelações e convidam ao imaginário do fan-
tástico. Desde há muito que o território insular 
é palco de fascinantes viagens e fundamental 
para pensar as mais exuberantes utopias e as 
mais obscuras distopias.

“ISLANDS - A CONSTELLATION” is an installation 
and a sound performance that addresses the 
imagery of travel and island geography, starting 
with the idea that an island is a body surrounded 
by the sea and lives through the alternation of 
the tides. Its sea mirrors the sky, and the island is 
a kind of star. It is not a coincidence that the 
islands, when drawn on maps or when captured 
by satellite images, look like constellations and 
invite the imaginary of the fantastic. Insular ter-
ritory has long been the scene of fascinating 
travels and is fundamental to think about the 
most exuberant utopias and the most obscure 
dystopias.

CONCEITO, SONOPLASTIA E PERFORMANCE Sara Anjo ASSISTÊNCIA E DIRECÇÃO TÉCNICA Artur Pispalhas CO-PRODUÇÃO Teatro Baltazar Dias 
APOIO À CRIAÇÃO Festival Lisboa Soa
HTTPS://WWW.SARAANJO.COM/
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(TÍTULO PROVISÓRIO)  
 TOILE T TES POR TES OUVER TES -  Uma conferência da crueldade 

Henrique Furtado
TEATRO, DANÇA, PERFORMANCE 26—30.10 + 14—19.12.2020 MAGINA 2



Numa entrevista Philippe Katerine afirma que 
desconfia de quem puxa o autoclismo sem antes 
dar uma vista de olhos atenta e demorada ao 
que defecou.

Neste trabalho, esforcei-me precisamente por 
suspender no tempo esse momento de descarga, 
para tentar encontrar naquilo que tenho vindo 
a evacuar, alguns esclarecimentos sobre a vida e 
a arte.

Haverá tempo para um estudo psicogeográfico 
de uma antiga abadia escatologicamente 
assombrada, para investigar um conjunto de 
estranhos desaparecimentos, para meditações 
sobre a intricada relação entre silêncio, espiri-
tualidade e cocó, para teorias patafísicas sobre 
a origem da merda no teatro, para algumas ver-
borreias e danças digestivas.

In an interview Philippe Katerine affirms that he 
is suspicious of people who flush the toilet 
without first taking a careful and long look at 
what they defecated.

In this work, I endeavored precisely to suspend 
that moment of discharge in time, to find in 
what I have been evacuating some clarifications 
about life and art.

There will be time for a psychogeographic study 
of an old eschatologically haunted abbey, to 
investigate a set of strange disappearances, for 
meditations on the intricate relationship 
between silence, spirituality and poop, for pata-
physical theories about the origin of shit in the 
theater, for some digestive verbiage and dances.

PESQUISA, CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO: Henrique Furtado Vieira ASSISTÊNCIA NA PESQUISA E DRAMATURGIA: Tiago Barbosa 
PARCEIRAS DE PESQUISA INICIAL: Céline Cartillier e ErGe Yu AGRADECIMENTO ESPECIAL A Nathalie Le Gonidec 
APOIOS Bolsa Self-Mistake – ORG.I.A APOIO À CRIAÇÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIAS O Rumo do Fumo (2019) 
APOIOS A RESIDÊNCIAS: NADA temple RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO: O Espaço do Tempo PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO: O Rumo do Fumo

O Rumo do Fumo é uma estrutura financiada por República Portuguesa - Cultura | DGA e Câmara Municipal de Lisboa
HTTP://WWW.ORUMODOFUMO.COM
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S I L Ê N C I O 
UMCOLETIVO

TEATRO, PERFORMANCE E CRUZAMENTOS 26.10—14.11.2020 MAGINA 1



SILÊNCIO é uma performance torrencial e 
íntima a propósito de Silêncio para 4, de Rúben 
A - que não é nem teatro, nem romance, nem 
um diário - pilar dramatúrgico ao qual o projeto 
rouba fôlego suficiente para erguer o precipício 
do qual caímos para chegar ao centro do corpo. 
A pergunta ‘o que é o amor?’ é a pulsão erótica e 
filosófica em torno da qual se quer pensar e 
fazer pensar. Atriz e espectador, a cada SILÊNCIO, 
marcham sobre um manifesto cívico e político, 
que emerge de uma sociedade onde se subtrai o 
corpo até ser número.

SILENCE is a dramatic and intimate performance 
with the purpose of Silêncio para 4, by Rúben A - 
which is neither a theater, nor a romance, or a 
diary - a dramatic pillar and for which project 
steals the film is enough to erect or precipitate 
what kinf of flow to reach the center of the body. 
The question ‘what is love?’ Is an erotic and phil-
osophical pulse in the ankle that you want to 
think about and makes you think about. Actress 
and spectator, each of SILENCE, marks a political 
and political manifesto that emerges from a 
society in which the body is subtracted until the 
number.

DRAMATURGIA E CRIAÇÃO Cátia Terrinca e Francisco Salgado INTERPRETAÇÃO Cátia Terrinca ILUMINAÇÃO E SONOPLASTIA João P. Nunes 
CENOGRAFIA Bruno Caracol APOIO À CRIAÇÃO Helena Baronet e José Pinto PRODUÇÃO Tânia Baldé 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

UMCOLETIVO é uma Estrutura apoiada pela DGArtes e pelo Município de Elvas
UMCOLETIVO é Estrutura Associada do Espaço do Tempo.
HTTP://WWW.UMCOLETIVO.PT
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T H E  A N G E R !  T H E  F U R Y ! 
Sónia Baptista

TEATRO, DANÇA, PERFORMANCE 2—8.11.2020 MAGINA 2



Nas Epístolas de Horácio é exposta pela pri-
meira vez esta máxima: Ira furor brevis est. A ira 
é uma loucura temporária,. Quanto tempo se 
mantém esse estado de urgência emocional? 
Essa paixão veemente?  Será que conseguimos, 
num minuto  passar da placidez à raiva, à ira, à 
fúria? Como  é que construímos dramatúrgica 
e emocionalmente uma sucessão desses 
momentos? Que forma têm, que forma 
ganham, essas paixões? São monstruosas? 
Somos monstruosas?

In the Horace’s Epistles one finds this maxim : 
Ira furor brevis est. Anger is temporary 
madness. How long is this state of emotional 
urgency maintained? This passionate passion? 
For three minutes? In half an hour cycles? Or 
are we able, in a minute, to go from placidity to 
anger, to anger, to fury? How do we build dram-
aturgically and emotionally a succession of 
those moments? What format, what shape do 
these passions take? Are they monstrous? Are 
we monstrous?

DIRECÇÃO, ESCRITA E INTERPRETAÇÃO Sónia Baptista CO-CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Joana Levi, Teresa Silva, Ana Valentim, Daniel Pizamiglio, Paulo Pascoal, 
João Nunes Monteiro ESPAÇO CÉNICO Raquel Melgue, Mariana Gomes, Sara Ivone FIGURINOS João Caldas DESENHO DE LUZ Daniel Worm 
VIDEO Rita Barbosa, Jorge Jácome, Ana Libório MÚSICA ORIGINAL Rakta, Rodrigo Vaiapraia, Mynda Guevara 
ACOMPANHAMENTO DRAMATÚRGICO/ENSAIOS/CONVERSAS Patricia Azevedo da Silva, Gisela Casimiro, Laura Erber 
CONSULTORA CIENTÍFICA Dra. Ana Cardoso Oliveira PLATAFORMA DIGITAL Raquel Melgue PUBLICAÇÃO Clara Amaral, Raquel Melgue DIRECÇÃO PRODUÇÃO 
Elisabete Fragoso PRODUÇÃO EXECUTIVA Maria Albergaria COMUNICAÇÃO Cláudia Duarte FOTOGRAFIA DE CENA Alípio Padilha 
FILMAGEM DE ESPECTÁCULO Maria Braga CO-PRODUÇÃO Alkantara Festival, Teatro S.  Luiz, TAGV/Festival End APOIOS/RESIDÊNCIAS Gaivotas 6, Alkantara, 
Estúdios EVC, Companhia Olga Roriz RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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O  P r í n c i p e  d a  D i n a m a r c a   
Gonçalo Waddington

TEATRO 2—15.11.2020 MAGINA



Um português emigrado na Dinamarca traba-
lha na construção civil erguendo edifícios de 
habitação. Numa obra que envolve uma escava-
ção, encontra os restos mortais de uma família. 
Enquanto esperam pelos estudos forenses para 
identificação dos cadáveres, a obra é interrom-
pida. Durante essa pausa indeterminada, Karim 
visita o local da obra onde se deixa ficar por 
longas horas... Uma das caveiras atrai a sua 
atenção. Esse estranho objecto fá-lo-á lançar-se 
num delírio Hamletiano.

A portuguese emigrant in Denmark works in 
construction, building residential homes. In a 
work that involves an excavation, he finds the 
remains of a family. While waiting for forensic 
studies to identify the corpses, the work is inter-
rupted. During this indeterminate break, Karim 
visits the construction site where he stays for 
long hours... One of the skulls attracts his atten-
tion. That strange object will make him fall into 
Hamletian delusions.

ESCRITO, ENCENADO E INTERPRETADO POR Gonçalo Waddington
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.GWADDINGTON.COM 
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(TÍTULO PROVISÓRIO)

 T R A V E S S I A S  Marta Reis Jardim
DANÇA, CRUZAMENTOS 9—21.11.2020 MAGINA 2

ANTE-ESTREIA 20.11 / 21H30 BLACKBOX



“Debater-se consigo no mundo” é o mote para a 
travessia de uma mulher nua em si. Que procura. 
Que se procura. Uma mulher que está só e é 
polvo. Ela é tudo e tudo é parte dela. Uma 
mulher que se revela, desdobrando-se em múl-
tiplas linguagens e, pondo a descoberto facetas, 
estados e emoções, baralha-as e combina-as, 
numa tentativa incessante de se perceber. Joga 
com as suas perspectivas de si como se joga a 
vida!

Essa mulher cruza outra mulher e outra mulher. 
Essas mulheres estão nuas em si. Procuram. 
Procuram-se. Estão sós e são polvos. Elas são 
tudo e tudo é parte delas. Revelam-se, desdo-
bram-se, tentam incessantemente perceber-se. 
Jogam entre si como se joga a vida!

Fighting herself in the world is the starting point 
of a woman’s journey, naked within herself. She 
seeks. She seeks herself. An octopus woman that 
is alone. She is everything and everything is part 
of her, revealing herself, unfolding in multiple 
languages, sides, states and emotions, shuffling 
them in an unending attempt of self-knowledge. 
She plays with her views of herself as life is 
played! She passes by one and another woman. 
They are naked within themselves. They seek. 
They seek themselves. They are alone and are 
octopuses. They are everything and everything 
is part of them. They unfold themselves and 
keep trying to understand themselves. They 
play among each other as life is played!

CONCEÇÃO & CRIAÇÃO Marta Jardim INTERPRETAÇÃO Ana Rita Xavier, Alice Duarte e Marta Jardim CONCEÇÃO CENOGRÁFICA Marta Jardim 
e P. drujardim EXECUÇÃO CENOGRÁFICA P. drujardim ASSISTÊNCIA DE ENSAIOS Ana Catarina Jacinto PRÉ-PRODUÇÃO Marta Jardim 
PRODUÇÃO Marta Jardim e Ana Catarina Jacinto APOIO À GESTÃO Magda Bull APOIOS Fundação Calouste Gulbenkian, 
Cineteatro Louletano/Câmara Municipal de Loulé APOIOS À RESIDÊNCIA: Companhia Olga Roriz, Estúdios Victor Cordón , 
Companhia Instável RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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B A T E  F A D O  Jonas&Lander 
DANÇA, MÚSICA 9.11—6.12.2020 + 4—10.1 + 1—16.2 + 22—27.2.2021 BACKBOX, CINE-TEATRO CURVO SEMEDO E MAGINA 2



A nova criação de Jonas&Lander intitula-se 
BATE FADO, um espetáculo híbrido entre a 
dança e o concerto de música projetado para 
cinco bailarinos, uma fadista e três músicos. À 
semelhança da maioria das correntes musicais 
urbanas, como o Samba ou o Flamenco, também 
o Fado teve danças próprias. Em Lisboa, a dança 
que teve maior expressão foi o Fado Batido, uma 
dança baseada num sapateado energético e vir-
tuoso. Em BATE FADO, Jonas&Lander propõem-

-se a reinterpretar a recuperar do ato de se bater 
(sapatear) o Fado, onde a dança emana a quali-
dade de instrumento de percussão em diálogo 
com a voz e as guitarras. BATE FADO revela-se 
como o primeiro passo para o resgate da dança 
que o Fado perdeu.

Jonas&Lander new creation is entitled BATE 
FADO, a hybrid performance, between dance 
and a music concert designed to five dancers, a 
fado singer and three musicians. Like most of 
urban musical movements, such as Samba or 
Flamenco, also Fado had its own dances. In 
Lisbon, the dance with major expression was 
Fado Batido, a dance inspired in an energetic 
and virtuous tap dance. In BATE FADO, 
Jonas&Lander purpose to reinterpret and to 
recover the act of hitting (tapping) Fado, where 
dance emanates the quality of a percussion 
instrument in dialogue with the voice and the 
guitars. BATE FADO reveals as the first step to 
recover the dance that Fado lost.

DIREÇÃO ARTÍSTICA, COREOGRAFIA E INTERPRETAÇÃO Jonas&Lander INVESTIGAÇÃO Jonas, Lander Patrick e Teresa Gentil INTERPRETAÇÃO a definir 
INTERPRETAÇÃO MUSICAL Jon Luz, Sandro Costa, Tiago Valentim VOZ Lenita Gentil e Jonas DIREÇÃO MUSICAL Jon Luz 
COMPOSIÇÃO MUSICAL Jonas&Lander e Jon Luz DESENHO DE LUZ Rui Daniel FIGURINOS Jonas DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E GESTÃO Patrícia Soares PRODUÇÃO EXECUTIVA 
Filipe Metelo, Casa de Produção - Associação Cultural Sinistra  COPRODUÇÃO Centro Cultural de Belém, 
Cine-Teatro Avenida, Teatro Académico Gil Vicente e Teatro Municipal do Porto  APOIO À CRIAÇÃO Estúdios Victor Cordon / OPART 
APOIO À INVESTIGAÇÃO LIPA - Laboratório de Investigação de Práticas Artísticas da Universidade de Coimbra 
DISCOGRAFIA Valentim de Carvalho EDIÇÃO DOCUMENTAL OPTEC Filmes RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo 

Jonas&Lander são Artistas Associados do Espaço do Tempo.
HTTPS://JONAS-LANDER.WIXSITE.COM/JONAS-LANDER/CPIA-DE-PT-JONAS--LANDER
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T 2
Diana Niepce

PERFORMANCE 16—22.11.2020 + 8—18.2.2021 MAGINA 1 E 2



É uma performance de dança em que a exposi-
ção do corpo não normativo como paralelo de 
muitos preconceitos que estão dentro de cada 
um de nós, cria uma linguagem crua e bela ao 
mesmo tempo.

A estranheza do espectáculo bizarro que 
esconde a ineficiência das políticas identitárias. 
Nós, os outros, norma e sociedade. Como perpe-
tuar uma mudança em nós e nos outros.

It is a dance performance in which the exposure 
of the body not normalized as a parallel of many 
prejudices that are inside each one of us, create 
a raw and beautiful language at the same time.

The strangeness, the bizarre spectacle that hides 
the inefficiency of identity politics. We, the 
others, ableism, normativity and society. How 
to perpetuate a change in ourselves and in 
others.

DIREÇÃO ARTÍSTICA: Diana Niepce INTERPRETAÇÃO: Bruno Freitas, Karen Sampaio, Mia Meneses, intérprete a definir 
DESENHO DE LUZ: Carlos Ramos SOM: Jonny Kadaver PRODUÇÃO EXECUTIVA: Marta Moreira PRODUÇÃO: PI Produções Independentes 
COPRODUÇÃO: Biblioteca de Marvila RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://ANIEPCE.COM/
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A  N o s s a  C i d a d e 
Os Possessos,  auéééu-Teatro  e  Teatro da Cidade
TEATRO 23.11—6.12.2020 MAGINA 1 APRESENTAÇÃO 4 E 5.12.2020 / 21H30



Três jovens companhias de Lisboa juntam-se 
pela primeira vez e encenam A NOSSA CIDADE, 
um clássico da dramaturgia experimental. 
Graças a um simples dispositivo metateatral, 
um diretor de cena apresenta-nos com precisão, 
compaixão e ironia as ruas e pessoas de Grover’s 
Corners, cidadezinha fictícia de Nova Inglaterra 
no início do séc. XX. Mas este retrato tão especí-
fico pode ser uma maneira de falar de qualquer 
coisa talvez universal: a experiência humana do 
tempo; o quotidiano, o amor e a morte. Afinal, 
esse é o lugar que o teatro pode oferecer: um 
encontro com os mortos onde podemos ver a 
própria vida.

Three young theatre companies from Lisbon 
come together to stage OUR TOWN, a classic 
piece of experimental playwriting by Thornton 
Wilder. Thanks to a metatheatrical device, a 
stage manager shows us the streets and people 
of Grover’s Corners, a fictional small town in 
New England in the early 20th Century, with 
compassion and irony. Yet this very specific por-
trayal can be a way of approaching something 
universal: the human experience of time; every-
day life, love and death.

TEXTO Our Town (1938) de Thornton Wilder CRIAÇÃO E PRODUÇÃO Os Possessos, Auéééu-Teatro e Teatro da Cidade 
TRADUÇÃO João Pedro Mamede e Catarina Rôlo Salgueiro CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Beatriz Brás, Catarina Rôlo Salgueiro, Filipe Velez, 
Guilherme Gomes, Leonor Buescu, Isabel Costa, João Silva, Joana Manaças, Miguel Cunha, Nídia Roque e Sérgio Coragem 
PRODUÇÃO  Raquel Matos ESTAGIÁRIA DE APOIO À CRIAÇÃO E ASSISTENTE DE PRODUÇÃO Joana Silva DESENHO E OPERAÇÃO DE LUZ Rui Seabra 
DESENHO DE SOM José Neves DESENHO DE SOM E TÉCNICO DE SOM André Carinha Mateus CENOGRAFIA, ADEREÇOS E FIGURINOS Bruno Bogarim 
COPRODUÇÃO Teatro do Bairro Alto e Teatro Viriato RESIDÊNCIA DE PRODUÇÃO  CAB-Centro Coreográfico Português 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

Projeto apoiado pela República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes
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B E T W E E N
Constança Saturnino, Diogo Pimentão, Eduardo Breda, José Pimentão

CRUZAMENTOS 23.11—6.12.2020 FREIXO



Reflectindo sobre a distância enquanto espaço 
físico que une e que separa, between aborda 
noções de família, deslocalização geográfica, 
identidade, isolamento e estagnação criativa, 
informação e documentação, a partir da condi-
ção pessoal e artística dos membros do colectivo 

- dois são emigrantes, três são membros da 
mesma família, um é documentarista.

Reflecting on distance as a physical space that 
both separates and unites, between addresses 
notions of family, geographic displacement,  
identity, creative isolation and stagnation, data 
and documentation, through the personal and 
artistic condition of the members of its collec-
tive - two are immigrants, three are members of 
the same family, one is a documentalist.

CONCEPÇÃO E DIRECÇÃO ARTÍSTICA Constança Saturnino, Diogo Pimentão, Eduardo Breda, José Pimentão 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
AGRADECIMENTOS Joana P. R. Neves e Rui Horta 
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TRIAL 
António Torres

DANÇA, PERFORMANCE, CRUZAMENTOS  7—16.12.2020 MAGINA 2
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CONCEPÇÃO, INTERPRETAÇÃO E PESQUISA António Torres RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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N Ó (S)  Piny
DANÇA 7—20.12.2020 BLACKBOX



Prende-me a mim que saí de ti e deixa-me 
comer-te sem te engolir. Não somos um só, mas 
a dor irá sempre unir-nos no intenso prazer de 
não poder fugir. Destapo-me. Partindo do ponto 
de que nada é claro, o nó pode ser opressivo e 
doloroso, mas também pode ser motivo de 
prazer, naquele espaço onde a dor se confunde.

Falar através das ligações, da história, dos 
desejos, as áreas cinzentas entre luta e sexuali-
dade, entre cuidar e erotismo, e tantas dualida-
des sentidas no corpo individual como no 
coletivo. 

O pano. Cordão umbilical. Corda. Nós. Quem 
tapa o que esconde e negoceia o que prende, 
num corpo que são muitos corpos e sempre um 
só. Território. Uma linha e tornamo-nos em nós 
e os outros.

Arrest me. Me, that left from you. Let me eat you 
without swallowing you. We’re not one, but the 
pain will always unite us in the intense pleasure 
of not being able to escape. Nothing is clear, and 
the knot can be oppressive and painful, but it 
can also be a reason for pleasure, in that space 
where the pain is confusing.

Speaking through connections, history, desires, 
the gray areas between fight and sexuality, 
between caring and eroticism, the dualities felt 
in the individual as in the collective body.

Umbilical cord. Rope. Us. Whoever covers what 
he hides and negotiates what he holds, in a body 
that is many bodies and always one. Territory. 
One line and we become ourselves and the 
others.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Piny INTERPRETAÇÃO (EM FINALIZAÇÃO) Piny (Anaísa Lopes), Nala (Adrielle Mendes), Leo (Leonor Ramos), 
Maria Antunes, Lúcia Afonso, Letícia Santos DESENHO DE LUZ Carolina Caramelo RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PINYPONSTYLE
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(PROJETO VENCEDOR 3ª EDIÇÃO DA BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO)  A I N D A  E S T O U  A Q U I 
Tiago Lima 

TEATRO 7—13.12.2020 + 10—23.5.2021 MAGINA 1



Tendo como ponto de partida a necessidade 
geral de nos mantermos distraídos de múltiplas 
formas: concertos, literatura, cinema..., AINDA 
ESTOU AQUI fala-nos de uma devoção ao entre-
tenimento que, somada ao individualismo, 
explica que a solidão atinge qualquer um. O 
nosso desígnio continua a ser procurar signifi-
cados e em vez de sairmos da caverna para os 
encontrar, decidimos enfiar-nos ainda mais 
fundo nela, com esperança que nessa escuridão 
se descubra tudo o que desejamos.

Taking as a starting point the general need to 
remain distracted in multiple ways: concerts, 
literature, cinema ..., AINDA ESTOU AQUI speaks 
to us of a devotion to entertainment that, added 
to individualism, explains that loneliness affects 
anyone. Our goal is still to look for meanings 
and instead of leaving the cave to find them, we 
decided to go deeper into it, with the hope that 
in this darkness we will discover everything we 
desire.

TEXTO E ENCENAÇÃO Tiago Lima ELENCO Bruno Ambrósio Eduardo Frazão Miguel Raposo Rodolfo Major 
DIREÇÃO MUSICAL Raimundo Carvalho MÚSICA ORIGINAL A Junção ILUMINAÇÃO Alexandre Costa ADEREÇOS Daniela Cardante 
ILUSTRAÇÃO Mariana Soares GESTÃO & ADMINISTRAÇÃO Vitor Alves Brotas PRODUÇÃO EXECUTIVA Sandra Amado PRODUÇÃO Agência 25
CO-PRODUÇÃO TNDM II, Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Teatro Viriato
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C O L I N A  |  O  S a l t o  o u  A s  1 2 5  M i n i  D v ' s 
Maria João Guardão

CINEMA 13—20.12.2020 + 15—22.2.2021 FREIXO



Encontro um caixote com 125 cassetes do 
passado. Lá dentro, gente a procurar, gente a 
duvidar, gente a criar, gente a experimentar-se. 
Imagens de uma viagem de iniciação que, anos 
depois, este filme tem urgência em trazer a jogo 
para interrogar as intensidades da criação, as 
possibilidades do cinema e as improbabilidades 
da vida.  

I find a box with 125 tapes from the past. The 
found footage of a journey of initiation and 
exploration, the 125 tapes contain an experience 
that this film wants to revisit and recall, to ques-
tion the intensities of creation, the possibilities 
of cinema and the improbabilities of life.

REALIZAÇÃO E IMAGEM Maria João Guardão ARGUMENTO Maria João Guardão e Paula Caspão BANDA SONORA ORIGINAL Steve Bird 
PRODUÇÃO DuplaCena | Desmedida filmes APOIOS Fundação GDA, Fundação Calouste Gulbenkian, O Espaço do Tempo, 
tanzhaus nrw, Dance City, Kanuti Gildi SAAL, Théâtre les Bernardines, GRAN-Teater for Dans 
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DANÇAS A TR ANÇAR   Sara Anjo
 4—10.1.2021 FREIXO



“DANÇAS A TRAÇAR” é um projecto que tem por 
base três gestos primordiais da humanidade: 
respirar, caminhar e parar. Esta tríade pertence 
aos movimentos matriciais do ser humano, res-
pirar o gesto que dá a vida e na sua ausência 
retira-a, caminhar o gesto que nos faz avançar, 
procurar e, parar o gesto fundamental que 
intercala todo e qualquer movimento. São 
também gestos que, ao serem explorados além 
da sua função de mecanismos involuntários, 
criam um espaço de profunda reflexão e cons-
ciência do corpo, de nós e do mundo. Sabemos 
que independentemente da nossa idiossincra-
sia, pertencemos uns aos outros, vivemos uns 
dos outros, que a vida opera por relação e afecto, 
por contágio e infecção.

“TRACING DANCES” is a project based on three 
fundamental gestures of humanity: breathing, 
walking and being still. This triad belongs to the 
matrix movements of the human being. 
Breathing is the gesture that gives life and in its 
absence withdraws it. Walking the gesture that 
makes us move forward. And being still the fun-
damental gesture that intersperses any and all 
movements. When these gestures are explored 
beyond their function as involuntary mecha-
nisms, they create a space for deep reflection 
and awareness of the body, of us and the world. 
Regardless of our idiosyncrasy, we belong to 
each other and we live with each other. Life 
operates by relation, affection, contagion and 
infection.

CONCEPÇÃO E DIRECÇÃO  Sara Anjo COLABORAÇÃO ARTÍSTICA Flora Detraz, Mickaella Dantas e Nádia Yaracema 
DESIGN GRÁFICO, FOTOGRAFIA E VÍDEO Joana Linda SONOPLASTIA Artur Pispalhas  ASSISTÊNCIA E REVISÃO DE TEXTO Ana Luísa Valdeira TRADUÇÃO Miguel 
Cardoso PRODUÇÃO Vítor Alves Brotas | Agência 25 CO-PRODUÇÃO Teatro Municipal Baltazar Dias APOIO À RESIDÊNCIA Alkantara, 
Dançando com a Diferença, o Espaço do Tempo, Pólo Cultural das Gaivotas

HTTPS://WWW.SARAANJO.COM/
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VÄRA 
Daniel Matos / CAMA a.c.

DANÇA, PERFORMANCE, CRUZAMENTOS 4—10.01.2021 FREIXO



VÄRA é sobre estar à procura de um laboratório 
daqueles muito brancos e frios e azuis, pareci-
dos a um talho no momento em que se acendem 
as luzes da cozinha, onde possamos pendurar a 
pele. Um sítio onde nos beijemos e toquemos 
violino juntos, dentro de carcaças, descalços, a 
vindimar o fígado... Onde passe um techno cool 
a meio de um música coral ortodoxa e muitas 
flores, muitas muitas flores azuis, para ser 
bonito e para podermos ser felizes.

VÄRA is about looking for a lab, those really 
white and cold and blue ones, like a butcher’s 
when you turn the kitchen lights on, where we 
can hang our skins. A place where we can kiss 
and play violin together inside carcasses, bare-
footed, harvesting the liver... where there’s a 
cool techno interrupting an orthodox choral 
song and and many flowers, a lot of flowers, 
blue flowers, to make it pretty and for us to be 
happy.

DIREÇÃO ARTÍSTICA, COREOGRAFIA E CONCEITO Daniel Matos PERFORMERS   7 performers FIGURINOS,  DIREÇÃO TÉCNICA E DESENHO DE LUZ  Gi Carvalho 
MÚSICA ORIGINAL  João Galante aka Coolgate COLABORAÇÃO ARTÍSTICA E ASSISTÊNCIA DE ENSAIO Beatriz Marques Dias 
ESPAÇO E CONCEÇÃO PLÁSTICA Daniel Matos & Joana Flor Duarte FOTOGRAFIA Rui Palma DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO Maria Tsukamoto 
GRAFISMO Pedro Rebocho DIREÇÃO DE PRODUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO Joana Flor Duarte ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO Diana Martins  
PRODUÇÃO CAMA a.c. CO.PRODUÇÃO Verão Azul-Festival Internacional de Artes, Câmara Municipal de Lagos 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo APOIO Estúdios Victor Córdon/CNB, EIRA, Musibéria, Companhia Olga Roriz, 
Teatro Experimental de Lagos
HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/CAMA.AC/
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A m i g o s  I m a g i n á r i o s  Rita Barbosa
TEATRO, PERFORMANCE, CINEMA, CRUZAMENTOS, SOM  7—10.1.2021 ESTÚDIO GRANDE APRESENTAÇÃO/ENSAIO ABERTO 10.1 / 21H30



AMIGOS IMAGINÁRIOS é filme-performance no 
qual o público é convidado a assistir à projeção 
de um filme, em fase de montagem, que é sono-
rizado ao vivo num estúdio de foley*. Uma espe-
culação sobre o que poderá ser o cinema, tirando 
partido de um dos artifícios mais utilizados 
para a construção da ilusão da verdade. O filme 
propõe desiludir o espectador, impedindo que 
este se esqueça da irrealidade e dos truques da 
magia do cinema, ao fazer crer que tudo é 
verdade. Enquanto o gesto dos performers 
procura de forma literal e obsessiva os ruídos 
que mexem com as coisas e com os seres do 
filme, o que vemos é o desmantelar da ilusão, 
pondo a nu os mecanismos da mentira.

IMAGINARY FRIENDS is a film-performance, 
which invites the audience to watch a film 
during its post-production phase with live addi-
tion of sound effects in a Foley* studio. It is a 
speculation on what cinema can become while 
exploiting an effect most widely used for con-
struction of believable illusions. The film aims 
to disillusion the viewer, preventing him from 
forgetting the unreality and the tricks used in 
cinema, to make them believe that all is true. 
While the gesture of the performers are obses-
sively seeking to literally reproduce the noises 
produced by objects and beings in the film, 
instead they are unmaking the illusion, uncov-
ering the mechanisms used to create a lie.

REALIZAÇÃO, TEXTO E DIREÇÃO ARTÍSTICA Rita Barbosa DESIGN DE SOM Rui Lima e Sérgio Martins, com Jonathan Saldanha PERFORMANCE Rui Lima, Sérgio Martins 
e Daniel Pizamiglio PRODUÇÃO Henrique Figueiredo DIREÇÃO TÉCNICA Pedro Lima DIREÇÃO DE CENA Helena Ribeiro DESENHO DE LUZ Mário Bessa 
SOM João Pratas CARTAZ E DESIGN GRÁFICO Dayana Lucas, Pedro Nora DIREÇÃO DE FOTOGRAFIA Jorge Quintela 1º ASSISTENTE DE IMAGEM Miguel Ângelo 
2º ASSISTENTE DE IMAGEM Bruno Medeiros MONTAGEM Rita Barbosa COLORISTA Nuno Garcia – Spectacular Studio APOIO FINANCEIRO Criatório-Câmara 
Municipal do Porto, SPA, AGECOP APOIOS Take It Easy, Planar, Teatro do Bolhão, Circolando, Mala Voadora, 
Spectacular Studio RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo 
AGRADECIMENTOS Ana Carocinho, Ana Paula Sousa, António Selas, Bruno Bogarim, Cláudia Santos, Dayana Lucas, Daniel Oliveira, Daniel Ribas, 
Ekaterina Solomina, Filipe Pureza, Francisco Alves, Janine Lamas, Joana Dilão, João Pedro Dias, Joaquim Fernandes, Jorge Garcia, 
José Manuel Castro, Maria Varela, Mariana Dixe, Miguel Guia, Nanica, Nuno Garcia, Paula Marques, Patrícia Carvalho, Pedro Barreiros, 
Pedro Nora, Pedro Nuñes, Rui Horta, Sofia Arriscado, Susana Picanço
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F. . . 
 Cátia Pinheiro / Estrutura

TEATRO 11—21.1.2021 MAGINA 1



“F...” nasce da vontade de questionar o lugar das 
mulheres na criação artística contemporânea e 
na História da Arte. Tomando como inspiração 

“Womanhouse” (Judy Chicago e Miriam 
Schapiro), as criadoras do espetáculo propõem 
criar uma womanplay – “um espaço onde possa-
mos respirar e colocar em cena sem restrições 
aquilo que somos. E fazê-lo por uma simples 
razão: porque existimos.” 

Urge refletir sobre o espaço ocupado pelas 
mulheres criadoras e a sua visibilidade. Este 
espetáculo não será uma correção desta assi-
metria, mas uma coisa é certa, o gesto de o fazer, 
independentemente do que nele se dirá, é pre-
dominantemente e ativamente político.

“F...” is born from the desire to question the place 
of women in the contemporary artistic creation 
and in Art’s History. Taking as inspiration 

“Womanhouse” (Judy Chicago and Miriam 
Schapiro), the creators of the play propose them-
selves to create a woman play - “a space where 
we can breathe and put on stage what we are 
without restrictions. And do it for a simple 
reason: because we exist.”

It urges to reflect on the space occupied by 
women creators and their visibility. This show 
will not be a correction of this asymmetry, but 
one thing is certain, the gesture of doing so, 
regardless of what is said in it, is predominantly 
and actively political.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Cátia Pinheiro CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Cátia Pinheiro, Patrícia da Silva, Paula Sá Nogueira e Sónia Baptista 
CENOGRAFIA Cátia Pinheiro VÍDEO André Godinho DESENHO DE LUZ Daniel Worm d’Assumpção ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO José Nunes 
PRODUÇÃO EXECUTIVA Ana Lopes COPRODUÇÃO Estrutura e Teatro Municipal do Porto 
RESIDÊNCIAS Cão Solteiro, Polo Cultural das Gaivotas | Boavista RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
APOIO República Portuguesa | DGARTES | Direção-Geral das Artes
HTTPS://ESTRUTURA.PT/
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G A M B L I N G 
Filipe Carvalho, com Inês Achando e Mariana Nobre Vieira

TEATRO, PERFORMANCE, CINEMA, CRUZAMENTOS 11—21.1.2021 MAGINA 2



GAMBLING é um projecto que combina o cinema 
e as artes performativas, recorrendo à cenogra-
fia teatral para a criação de uma estética cyber-
punk e futurista. Situando-se em Macau 
enquanto espaço real, o filme contempla a 
ficção diária da cidade e incorpora os gestos 
laborais dos trabalhadores para empreender 
uma reflexão acerca do futuro destes movimen-
tos corporais. Em simultâneo, Agentes – seres 
fictícios - realizam uma recolha desses gestos e a 
sua reinterpretação artística através da dança. 
A Narradora vai contando toda história daque-
les encontros e as razões que os movem a resga-
tar estes conhecimentos.

GAMBLING is a project that combines the 
cinema and the performing arts, using theater 
scenography to create a cyberpunk and futuris-
tic aesthetic. Located in Macau as a real setting, 
the film contemplates the daily fiction of the 
city and incorporates the labor gestures of 
workers to engage in a reflection on the future 
of these bodily movements. At the same time, 
Agents - fictional characters - collect these ges-
tures and reenact them through dance. The 
Narrator tells the whole story of those encoun-
ters and the reasons that move them to rescue 
this knowledge.

REALIZAÇÃO Filipe Carvalho
DIREÇÃO DE ARTE Inês Achando
COREÓGRAFIA E INTÉRPRETÇÃO Mariana Nobre Vieira 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

HTTPS://VIMEO.COM/CARVALHOFILIPE
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P A I S A G E M  -  c i c l o  s o b r e  l e m b r a r  e  e s q u e c e r 
Paula Diogo e Tónan Quito/Má-Criação, com Foguetes Maravilha

TEATRO 11—23.1.2021 FREIXO



Paula Diogo imaginou o ciclo SOBRE LEMBRAR E 
ESQUECER para refletir sobre o modo como a 
memória opera nas nossas vidas. PAISAGEM, 
com co-criação com Tónan Quito e o colectivo 
Foguetes Maravilha, é o segundo espectáculo 
deste ciclo.

‘Landscape’ e ‘Night’ são os títulos de duas peças 
curtas de Harold Pinter que servem de ponto de 
partida para este espectáculo. Em ambas, um 
casal de meia idade dialoga (ou monologa) 
sobre episódios que só um deles parece recordar 
ou que ambos recordam de forma completa-
mente diferente. Estas peças servem de mote 
para falar sobre aquilo que mantém as pessoas 
juntas ao longo dos anos e como se estabelecem 
as relações de intimidade e interdependência.

Paula Diogo imagined the cycle ABOUT 
REMEMBERING AND FORGETTING to reflect on 
the way memory works in our lives. LANDSCAPE, 
co-created with Tónan Quito and the Foguetes 
Maravilha collective, is the second show of this 
cycle. ‘Landscape’ and ‘Night’ are the titles of 
two short pieces by Harold Pinter that serve as a 
starting point for this show. In both, a mid-
dle-aged couple dialogues (or monologues) 
about episodes that only one of them seems to 
remember or that both remember completely 
differently. These pieces serve as a motto to talk 
about what keeps people together over the 
years and how relationships of intimacy and 
interdependence are established.

CRIAÇÃO E PERFORMANCE Paula Diogo e Tónan Quito COLABORAÇÃO NA CRIAÇÃO  Alex Cassal, Renato Linhares e Stella Rabello 
(Foguetes Maravilha/BR) TEXTO Alex Cassal DESENHO DE LUZ Wilma Moutinho ESPAÇO CÉNICO Fernando Ribeiro 
CO-PRODUÇÃO Má-Criação, Centro Cultural de Belém e Teatro Municipal do Porto RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://MA-CRIACAO.COM/
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A R E N A *  Sílvio Vieira / outro 
TEATRO 11—24.1.2021 BLACKBOX



ARENA* é um jogo sem palavras. Assenta na 
interacção dos actores uns com os outros e com 
os objectos, revisitando o vocábulo “play” 
enquanto fundamento do acto teatral. Como 
ponto de partida, ARENA inverte o papel tradi-
cional do som e coloca-o ao centro, no lugar do 
texto. Por outras palavras, tenta-se o equiva-
lente a uma coreografia, descobrindo narrativas 
no poder sugestivo da música.

ARENA* is a game without words. It lives from 
the interplay of the actors with objects and each 
other, revisiting that word “play” as the founda-
tion of theatre. As a starting point, ARENA swaps 
text for sound, reversing the latter’s traditional 
complementary role and placing it in the centre. 
In other words, we try the equivalent to a chore-
ography, discovering narrative in the suggestive 
power of music.

CRIAÇÃO Sílvio Vieira INTERPRETAÇÃO Anabela Ribeiro, Catarina Rabaça, Inês Realista, Miguel Ponte, Miguel Sobral Curado, 
Rita Cabaço CENOGRAFIA E FIGURINOS Ângela Rocha DESENHO DE LUZ Manuel Abrantes APOIO MUSICAL Miguel Sobral Curado 
COLABORAÇÃO João Leão PRODUÇÃO outro
PARCEIRO INSTITUCIONAL República Portuguesa—Ministério da Cultura
APOIOS Fundação GDA, Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Meridional, Companhia Olga Roriz e Polo Cultural Gaivotas | 
Boavista RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo AGRADECIMENTOS Artistas Unidos, João Estima e Guilherme Moura
HTTPS://WWW.OUTRO.PT
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A N D  S T I L L  W E  M O V E 
 Joana Castro & Maurícia | Neves

DANÇA, PERFORMANCE 25.1—7.2.2021 MAGINA 2



“and STILL we MOVE” centra-se entre a dança e a 
performance.

Uma peça autobiográfica e política que ques-
tiona as fronteiras entre o privado e o público.

Esta colaboração surge de uma necessidade de 
confrontação de identidades, na discussão e 
partilha de experiências quer pessoais quer 
artísticas, criando fissuras em fórmulas enraiza-
das, abrindo espaços de questionamento do “eu” 
e sua relação com a “outra”, e com o mundo 
ex ter ior,  abalando a ssim paradigma s 
estabelecidos.

“and STILL we MOVE” is between dance and 
performance.

An autobiographical and political piece that 
questions the borders between the private and 
the public sphere.

This collaboration arises from a need to confront 
identities, discuss and share personal and artis-
tic experiences, creating fissures in rooted for-
mulas, opening spaces for questioning “myself”, 
its relationship with the “other”, and with the 
outside world, thus shaking established 
paradigms.

CONCEÇÃO, DIREÇÃO, PAISAGEM SONORA E PERFORMANCE  Joana Castro e Maurícia | Neves ACONSELHAMENTO André Uerba 
DESENHO DE LUZ Vera Martins FIGURINOS Carlota Lagido 
APOIO A RESIDÊNCIA Mala Voadora, TEMPO-Teatro Municipal de Portimão e DEVIR CAPA 
APOIO À CRIAÇÃO E CO-PRODUÇÕES Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação GDA, República Portuguesa | Cultura/DGA 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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H O M E  Mariana Ferreira
CRUZAMENTOS 25.1—7.2.2021 FREIXO



HOME é um projecto artístico que, através da 
utilização de plataformas digitais - sobretudo, 
mas não apenas, Google Street View, Maps e 
Earth, quer pensar as relações entre migrante e 
território de chegada, lar e liberdade, passado e 
presente e arte e transformação da sociedade.

A partir da ideia de lar, do complexo processo de 
migração, das condições físicas, financeiras, psi-
cológicas e emocionais que imigrantes vivem, 
abordarei também o trabalho que Portugal tem 
pela frente no seu acolhimento, abordando con-
ceitos mais gerais de justiça social, racismo e 
xenofobia, integração e hospitalidade. 

Analisarei ainda qual o papel da arte e da 
cultura nas vidas das pessoas no pré e no pós 
migração.

HOME is an artistic project that, through the 
use of digital platforms - such as Google Street 
View, Maps and Earth, wants to think about the 
relationships between migrants and arrival ter-
ritory, home and freedom, past and present and 
art and society transformation.

From the idea of home and the complex migra-
tion process, the physical, financial, psychologi-
cal and emotional conditions that immigrants 
live, I will also approach the work that Portugal 
has ahead in their reception, addressing more 
general concepts of social justice, racism and 
xenophobia, integration and hospitality. 

I will also analyse the role of art and culture in 
people’s lives before and after migration.

CRIADOR Mariana Ferreira APOIO À CRIAÇÃO João Estevens APOIO À DRAMATURGIA Keli Freitas DIRECÇÃO TÉCNICA Roger Madureira 
PRODUÇÃO Maria Tsukamoto APOIO E EDIÇÃO DE VÍDEO Ahmed Abdelrazek MÚSICA Cigarra RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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F r o m  R e j o i c i n g  T o  P a i n  (o r  v i c e  v e r s a ) 
Tânia Carvalho

CRUZAMENTOS 1—7.2.2021 BLACKBOX



Sinopse em construção. Synopsis under construction.

CHOREOGRAPHY, DIRECTION, INTERPRETATION/ STAGE ARTIST Tânia Carvalho SCENIC SPACE / VISUAL ARTI ST Von Calhau!
COSTUMES, MAKEUP CREATION Von Calhau! LIGHT DESIGN TBA PROMOTIONAL PHOTOGRAPHY AND VIDEO TBA COSTUMES (SEAMSTRESSES) TBA 
EXECUTIVE PRODUCTION João Guimarães PRESS Sara Ramos BOOKING Colette de Turville 
ARTISTIC RESIDENCY Fábrica da CriatividadeCO-PRODUCTION RESIDENCY O Espaço do Tempo

Tânia Carvalho é Artista Associada do Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.TANIACARVALHO.ORG
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R e s i d ê n c i a  d e  E s c r i t a João Fiadeiro
1—20.2 + 5—24.4.2021 FREIXO



Esta residência de escrita servirá para mergu-
lhar no processo de escrita da minha disserta-
ção de doutoramento em Arte Contemporânea 
(Universidade de Coimbra, Colégio das Artes) 
em torno da Composição em Tempo Real, uma 
plataforma (um campo, um plano, um territó-
rio) de estudo e experimentação em torno da 
decisão e da colaboração em arte, que se movi-
menta num tempo que é simultaneamente 

“não mais” e “ainda não”. Um tempo onde o 
detalhe, a sombra e o periférico têm o mesmo 
protagonismo daquilo que está na luz, ao centro 
e no todo. Um tempo onde as posições tomam-

-se, para que as com-posições se dêem, se ofere-
çam e aconteçam. Este é o “tempo” (e o espaço) 
da Composição em Tempo Real: aquele que não 
ambiciona nada mais para lá do “não-saber 
juntos”; e que tem como único objetivo “ficar 
com o problema” (staying with the trouble) 
como nos convida Donna Haraway

This writing residency will be an immersion 
into the process of writing my PhD dissertation 
in Contemporary Art (University of Coimbra, 
College of Arts) around Composition in Real 
Time, a platform (a field, a plan, a territory) of 
study and experimentation around decision 
and collaboration in art, which moves in a time 
that is simultaneous “Not anymore” and “not 
yet”. A time where the detail, the shadow and 
the periphery have the same role as what is in 
the light, in the center and in the whole. A time 
where positions are taken, so that compositions 
take place, offer themselves and happen. This is 
the “time” (and space) of Real Time Composition: 
one that does not aspire to anything other than 
the “non-saber together”; and that has as its 
sole objective “car with the problem” (stay with 
the problem) as Donna Haraway invites us.

RESIDÊNCIA  O Espaço do Tempo (herdade do Freixo do Meio)
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E X E M P L O  P R E C Á R I O  UMCOLETIVO
TEATRO 8—19.2.2021 MAGINA 1



Pode ser uma ode à descolonização. 

Pode ser um poema. 

Pode ser uma pergunta. 

Pode ser um problema. 

EXEMPLO PRECÁRIO é um projeto de descons-
trução da História, feito a várias-mãos por 
equipa de afrodescendentes, cujas famílias têm 
relações de pertença com os territórios coloni-
zados pelos portugueses. Os vectores do pro-
cesso de reescrita deste arquivo vivo são o texto 
homónimo de João Vário (escritor cabo ver-
diano), que dá nome ao espetáculo, e a memória 
dos performers e do encenador. 

It may be an ode to decolonization.

It could be a poem.

It may be a question.

It could be a problem.

EXAMPLE is a project to deconstruct history, 
made by several hands, by a team of African 
descent people, families who suffer from 
belonging relations with the territories colo-
nized by the Portuguese. The vectors of the 
recording process of this live archive are in the 
homonym text by João Vário (Cape Verdean 
writer), which gives the performance its name, 
and the memory of the artists and the director.

DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO Herlandson Duarte e Cátia Terrinca INTERPRETAÇÃO Cátia Terrinca, Nadia Yracema, a definir 
CENOGRAFIA Bruno Caracol DESENHO DE LUZ E SOM João P. Nunes PRODUÇÃO EXECUTIVA Helena Baronet 
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Tânia Baldé RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

UMCOLETIVO é estrutura associada do Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.UMCOLETIVO.PT/
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T R I P L E  B I L L  Rabbit Hole
CRUZAMENTOS 8—21.2.2021 BLACKBOX



TRIPLE BILL é a conta que deux fez, é o triângulo 
da dezunificação, são os três tristes tigres, mas 
vamos revelar tudo, confessar, ficcionar.

A TRIPLE BILL é criada por 3 elementos da Rabbit 
Hole que têm vindo a habitar a Rua das Gaivotas 
6 ao longo dos últimos 7 anos, contando com a 
participação de várixs artistas. Durante 3 
semanas temos carta cor-de-rosa para espetá-
culos, instalações, cinema, festas, concertos, 
conversas, beberetes e encontros. Um programa 
denso, fractal e múltiplo.

TRIPLE BILL is an account that makes godx, it is 
the triangle of disunification, three sad tigers, 
but we are going to tell you everything.

TRIPLE BILL is created by 3 elements of the Rabbit 
Hole that started inhabiting Rua das Gaivotas 6 
some years ago, with several guest artists. For 3 
weeks, we have a pink card for shows, installa-
tions, cinema, parties, concerts, conversations, 
drinks and meetings. A dense, fractal, and mul-
tiple program. 

CRIADA POR João Estevens, Mafalda Miranda Jacinto e Mariana Nobre Vieira COM A PARTICIPAÇÃO DE Ana Correa, André Picardo, 
Catarina Mourão, Marum, Miguel Bonneville, Sandra Varela Asorey, Tiago Siopa APOIO À PRODUÇÃO EXECUTIVA Raquel Rolim Batista 
PROJETO APOIADO POR Fundação Calouste Gulbenkian RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
AGRADECIMENTOS Bruno Esteves, João Leitão, Joana Sousa, Miguel Ribeiro, Danillo Rodrigues, Festa do Cinema Italiano,  
Pedro Barreiro, Rua das Gaivotas 6/ Teatro Praga.
HTTPS://RABBITHOLE.PT/PT/HOME-PAGE/
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K I L L O L O G Y 
Gonçalo Carvalho / PALCO13

TEATRO 8—14.2.2021 FREIXO



Uma experiência controversa de novos jogos 
está a inspirar uma geração. Em Killology, os 
jogadores são recompensados por torturar 
vítimas, marcando pontos pela sua “criativi-
dade”. Mas killology não é doentio. Na verdade, 
é vendido pelo seu criador milionário como uma 
experiência profundamente moral. Porque sim, 
podes viver as tuas fantasias mais sombrias, 
mas não podes escapar às suas consequências. 
Nas ruas, nem todos concordam com ele. “Há 
uma repulsa instintiva contra tirar uma vida 
humana. E essa repulsa pode ser conquistada.” 
Três homens partilham a forma como um video-
jogo influenciou as suas vidas.

A controversial new game experience is inspir-
ing a generation. In Killology, players are 
rewarded for torturing victims, scoring points 
for their “creativity”. But killology is not sick. In 
fact, it is sold by its millionaire creator as a 
deeply moral experience. Because yes, you can 
live your darkest fantasies, but you cannot 
escape its consequences. On the streets, not 
everyone agrees with him. “There is an instinc-
tive repulsion against taking a human life. And 
that repulsion can be won.” Three men share 
how a video game has influenced their lives.

TEXTO Gary Owen ENCENAÇÃO Gonçalo Carvalho TRADUÇÃO José Roberto ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO David Ferreira 
INTERPRETAÇÃO Diogo Mesquita, José Mata; Luís Lobão BANDA SONORA  ORIGINAL Gonçalo Carvalho DESENHO DE LUZGonçalo Carvalho 
CENÁRIO Fernando Ribeiro FIGURINOS José António Tenente FOTOGRAFIA DE CENA E GRAFISMO Alfredo Matos OPERAÇÃO TÉCNICA Rodrigo Garcia 
PRODUÇÃO EXECUTIVA Ana Torres PRODUÇÃO PALCO13 RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

HTTP://WWW.PALCO13.PT
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No EscuroPlataforma285
TEATRO 15—21.2.2021 FREIXO



“Tenho medo do escuro” é das frases comuns à 
grande maioria das crianças. Mas o que é afinal 
este escuro? Porque é que nos assusta desde 
sempre? Como é que as crianças o vêem, o 
vencem e como caminham dentro dele? Que 
significados atribuem as crianças ao escuro e 
quais atribuímos nós, adultos sem medo? O que 
tentamos encontrar na escuridão?

Este é um espetáculo para a infância que parte 
precisamente das crianças e das respostas que 
nos vão dar a estas perguntas. Em formato de 
residência artística, os criadores deste projeto 
investigam junto das crianças e com elas procu-
ram descobrir mais sobre este desconhecido.

“I am afraid of the dark” is one of the most 
common things children say. But what is this 
dark after all? Why do it always scare us? How 
do children see it, overcome it and how do they 
walk inside it? What meanings do children 
attribute to the dark and which ones do we as 
fearless adults? What do we try to find in the 
darkness?

This is a play for young audiences that starts 
with the children and the answers they will give 
us to these questions. In an artistic residency 
format, the creators of this project investigate 
with children and seek to discover more about 
this unknown.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Raimundo Cosme CENOGRAFIA Mariana Gomes FIGURINOS Mariana Sá Nogueira DESIGN DE LUZ Sara Garrinhas 
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Raquel Bravo SONOPLASTIA Van Ayres DIREÇAO DE COMUNICAÇÃO Beatriz Vasconcelos PRODUÇÃO Plataforma285

A Plataforma285 é estrutura associada de Cão Solteiro, O Espaço Do Tempo, Appleton - associação cultural
HTTP://PLATAFORMA285.COM/
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E X P O S I Ç Ã O  Costanza Givone PERFORMANCE 22—28.2.2021 MAGINA 1



Um atelier, uma oficina, materiais amontoados.
Uma mulher prepara-se para fazer um molde 
em gesso. Cobre o seu corpo dessa matéria 
pastosa e espera. O gesso parte. Outros mate-
riais envolvem o corpo, limitam e transformam-

-no, criando seres grotescos em constante 
mutação. Miragens de algo que estava esque-
cido ou simplesmente escondido. Figuras que 
habitam esta mulher e que ela não afasta, pelo 
contrário, integra. “Figura” do lat. Figura. Do 
tema fingere: plasmar, modelar.

Exposição é uma performance que reflete sobre 
o conflito entre o “eu público” e o “eu privado” 
d a  m u l h e r  n a  s o c i e d a d e  o c i d e n t a l 
contemporânea. 

A studio, a workshop, heaped materials. A 
woman prepares to make a plaster cast. She 
covers her body with this pasty matter and 
waits. The plaster breaks. Others materials wrap 
the body, limit and transform her, creating gro-
tesque beings in constant mutation. Mirages of 
something that was forgotten or simply hidden. 
Figures that inhabit this woman and that she 
embraces. 

“Figure” from latin: Figura, from the theme 
fingere: mold, model. Exhibition is a perfor-
mance that dwells on the conflict between 
public and private self of women in contempo-
rary Western society.

DIREÇÃO ARTÍSTICA/PERFORMER Costanza Givone SOM/MÚSICA AO VIVO Ece Canli VÍDEO E DESIGN João Vladimiro 
OBJETOS E CENÁRIO Sandra Neves LUZ Frederico Lobo DIREÇÃO DE PRODUÇÃO  Thamiris Carvalho 
PRODUÇÃO Fogo Lento – Associação Cultural FOTOGRAFIAS Danilo Galvão E STILLS João Vladimiro 
CO-PRODUÇÃO Fundo Fomento Cultural/DGArtes, Fundação Calouste Gulbenkian 
RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS Lugar Instável, Materiais Diversos RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
APOIOS Circolando, Companhia Instável, Materiais Diversos 
HTTPS://COSTANZAGIVONE.WEEBLY.COM/
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D i c i o n á r i o  d a  F é  Jean Paul Bucchieri
T EATRO 22—28.2.2021 BLACKBOX



Ninguém precisa de acreditar no real. Ter fé é 
confiar no que não é a evidência dos casos. O 
mais claro de todos é o da própria morte. A 
crença de que a morte não constitui o fim dos 
seres é o emblema de todos os atos de fé que, 
como a expressão leap of faith tão bem expressa, 
implica um salto. A fé é sempre um salto. Um 
salto sobre a realidade e a racionalidade.

Em Dicionário da Fé, Jean Paul Bucchieri parte 
do texto de Gonçalo M. Tavares e olha para a fé 
como um modo de contornar o real. Resta então 
saber se o mundo que conhecemos, ou julgamos 
como autêntico, não é ele também um ato de fé.

Nobody needs to believe in the real. To have 
faith is to trust what is not the evidence of cases. 
The clearest of all is death itself. The believe that 
death is not the end of the living beings is the 
emblem of all acts of faith that, like the expres-
sion leap of faith so well expresses, implies a 
leap. Faith is always a leap. A leap over reality 
and rationality.

 In Dicionário da Fé, Jean Paul Bucchieri starts 
from Gonçalo M. Tavares texto and looks at faith 
as a way of circumventing the real. It remains to 
be seen weather the world we know, or judge as 
authentic, is not also an act of faith.

TEXTO ORIGINAL Gonçalo M. Tavares ENCENAÇÃO E DESENHO DE LUZES Jean Paul Bucchieri DRAMATURGIA David Antunes 
COLABORAÇÃO DRAMATÚRGICA Francisco Luís Parreira e Jorge Ramos do Ó INTÉRPRETES Ana Cris, Ariadna Llobet Casal, 
Beatriz Brás, Cláudio da Silva, Miguel Borges, João Vicente, Sérgio Coragem 
PRODUÇÃO EXECUTIVA Marta Moreira PRODUÇÃO PI - Produções Independentes COPRODUÇÃO TNDMII e O Espaço do Tempo
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E n j o y  t h e  w e a t h e r 
Teresa Silva

DANÇA 1—13.3.2021 MAGINA 1



ENJOY THE WEATHER cresce a partir da leitura 
de ‘A vida das plantas’ de Emanuele Coccia. Este 
ensaio poético e filosófico adopta o ponto de 
vista das plantas para compreender o mundo 
não como uma simples coleção de objectos, mas 
como um espaço de interacção metafísica, onde 
todos os seres vivos partilham o mesmo sopro. 
Seguindo esta hipótese, o processo criativo é 
concebido como um corpo comum e partilhado, 
como um ecossistema, que resulta de um con-
junto de relações, interacções e afectações. Nas 
residências artísticas experimentam-se modos 
de encontro, partilha, criação e apresentação, 
investigando como percepcionamos e agimos 
neste mundo interconectado, impermanente e 
interdependente.

ENJOY THE WEATHER grows from the reading of 
‘The life of plants’ by Emanuele Coccia. This 
poetic and philosophical essay adopts the point 
of view of plants to understand the world not as 
a simple collection of objects, but as a space of 
metaphysical interaction, where all living 
beings share the same breath. Following this 
hypothesis, the creative process is conceived as 
a common and shared body, like an ecosystem, 
which results from a set of relationships, inter-
actions and affects. In the artistic residencies, 
ways of meeting, sharing, creating and present-
ing are experimented, investigating how we 
perceive and act in this interconnected, imper-
manent and interdependent world.

DIRECÇÃO ARTÍSTICA Teresa Silva COLABORAÇÃO ARTÍSTICA David Marques, Jean-Baptiste Veyret-Logerias, Mestre André e Sabine Macher 
DOCUMENTAÇÃO E DESIGN DE COMUNICAÇÃO Diogo Brito GESTÃO ADMINISTRATIVA Vítor Alves Brotas | Agência 25 CO-PRODUÇÃO Casa da Dança 
APOIO À CRIAÇÃO Fundação Calouste Gulbenkian APOIOS DE RESIDÊNCIA Casa da Dança, DeVIR/CAPa e Parallèle no âmbito da rede europeia 
More Than This RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://SILVATERESA.WEEBLY.COM/
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I C E B E R G 
Ana Isabel Castro

DANÇA 1—14.3.2021 MAGINA 2



“Death suits you dear sir, like a beautiful coat, 
but then without all the fur. 

I wonder would it fit me? What would you have 
me prefer

Some people would rather not exist, they put a 
gun to the heart or a knife to the wrist

We are to think they aren’t smart, it could be 
something I missed”

CRIAÇÃO E DIREÇÃ Ana Isabel Castro INTERPRETAÇÃO Aline Lopes, Ana Isabel Castro e  Liliana Oliveira ESTAGIÁRIA Mariana Barbosa  
CENOGRAFIA E ADEREÇOS Beatriz Bizarro DESENHO DE LUZ Ricardo Alves FIGURINOS Pedro Morim DESIGN GRÁFICO Paulo Mariz 
PRODUÇÃO Graciosa PRODUÇÃO EXECUTIVA Sara Marques CO-PRODUÇÃO Teatro Municipal do Porto 
APOIO RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS Teatro Municipal do Porto, Circolando, Instável
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.ANAISABELCASTRO.PT/
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S t r a n g e  S m o k e  U n d e r  M y  S k i n 
Jan Wierzba/Igor C. Silva/Trash Panda Collective/ MPMP

DANÇA, PERFORMANCE, MÚSICA E CRUZAMENTOS 1—20.3.2021 BLACKBOX



O movimento pode ser uma das formas mais 
intuitivas e expressivas de controlar diversos 
parâmetros musicais. Neste contexto, músicos e 
maestro coexistem no mesmo espaço de actua-
ção aliando a interpretação tradicionalmente 
instrumental ao corpo e à sua movimentação 
sendo o objectivo a criação e exploração de 
novas formas de interacção entre música e 
movimento, discutindo o papel do maestro na 
nossa contemporaneidade. Será explorada a 
dialéctica causa-efeito da expressão corporal 
do maestro, tanto a nível musical como perfor-
mativo, num estreitíssimo diálogo com o movi-
mento dos músicos e explorando os espaços de 
interpretação musical, improvisação e relação 
coreográfica.

Movement may be one of the most intuitive and 
expressive forms used to control many musical 
parameters. In this context, musicians and con-
ductor co-exist in the same space, linking tradi-
tional instrumental interpretation to the body 
and its movement. The main objective is to 
create new forms of interaction between music 
and movement, questioning the role of the con-
ductor in contemporary times. The cause and 
effect of the body expression of the conductor 
will be explored, both musically and in terms of 
performance, in a strict dialogue with the scenic 
movement of the ensemble, exploring the 
realms of musical interpretation, improvisation 
and choreography.

COMPOSIÇÃO Igor C. Silva DIRECÇÃO MUSICAL Jan Wierzba, Trash Panda Collectiv INTERPRETAÇÃO FLAUTA -Tatiana Rosa 
SAXOFONE-Menne Smallenbroek GUITARRA ELÉCTRICA-Miguel Moreira  BAIXO ELÉCTRICO -André Lourenço VIOLONCELO -Válter Freitas João 
PERCUSSÃO -Braga Simões PERCUSSÃO-Tomás Moital PROGRAMAÇÃO ELECTRÓNICA Diogo Carriço CO-PRODUÇÃO Centro Cultural de Belém 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://JANWIERZBA.COM/ 
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A  D O R  D E  T O D A S  A S  R U A S  V A Z I A S 
Tiago Vieira

PERFORMANCE 1—13.3.2021 FREIXO



O projeto A DOR DE TODAS AS RUAS VAZIAS a 
partir da obra de Al Berto é um elogio ao corpo 
marginal, à poesia e a sua relação íntima com o 
cinema, é o desejo de procurar uma relação 
nova entre a comunidade e o interior de um 
processo artístico, é um elogio à identidade e ao 
direito à margem. Al Berto como uma forma de 
resistir à desertificação dos seres e dos lugares, 
uma tentativa de regresso à infância impossível 
e ao crime de desejar reinventar o amor.

The project A DOR DE TODAS AS RUAS VAZIAS 
has Al Berto’s work at its starting point and is a 
praise to the marginal body, to the poetry and 
its intimate relationship with cinema, it’s the 
desire to find a new relationship between the 
community and the core of the artistic process, 
it’s a praise to the identity and to the right to be 
at the margins. Al Berto as a way of resisting the 
desertification of beings and places, an attempt 
to return to the impossible childhood and to the 
crime of wishing to reinvent love.

DIRECÇÃO, CENOGRAFIA, COREOGRAFIA, TEXTO, DRAMATURGIA, FIGURINOS Tiago Vieira
INTÉRPRETES Tiago Vieira, Paulo Quedas, Paula Moreira, Teresa Machado, Rita Neves, Ana Libório
APOIO ORG.I.A RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.PRODUCOESINDEPENDENTES.PT/ARTISTAS/TIAGO-VIEIRA/
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(TÍTULO PROVISÓRIO) 

 D I Á L O G O S  Henrique Furtado
DANÇA 1—13.3 + 15—25.3 + 3—9.5.2021 MAGINA 1, BLACKBOX E PRO.DANÇA



Durante a quarentena tive repetidos devaneios 
em torno do despovoamento dos espaços, a 
ausência de seres humanos em locais outrora 
vibrantes, e a nossa irrelevância para o cosmos 

– afinal, as leis da física, o tempo e o espaço, não 
pararam. 

Em resposta a este deslumbramento pelo vazio, 
criamos uma coreografia do desaparecimento 
em que cada zona do corpo é potencial ponto de 
acoplagem, de criação de interstícios, de janelas, 
de espaços, visíveis ou invisíveis, sugerindo 
acontecimentos exteriores a esses corpos, ou 
até criando um terceiro corpo: um corpo de 
corpos.

Os intérpretes são mineiros do espaço poético: 
escavam o vazio no volume do espaço. 

Porque existe aqui o nada, em vez de seres?!

During the quarantine I often daydreamed 
about the emptying of spaces, the absence of 
human beings from previously vibrant environ-
ments and our irrelevance within the cosmos 

-after all, the laws of physics, time and space, 
h av e  c o n t i n u e d  i r r e g ar d l e ss  o f  o ur 
confinement.

As a response to this fascination with the void 
we create a choreography of disappearance in 
which any body area is a potential coupling 
point, a locus of interstices, of visible or invisible 
spaces that hint at events occurring outside 
those bodies, creating even a third body: a body 
of bodies.

The performers are miners of poetic space: they 
dig emptiness in the volume of space.

Why is there nothing here, instead of beings?!

DIRECÇÃO ARTÍSTICA Henrique Furtado Vieira INTERPRETAÇÃO E COCRIAÇÃO Liam Pinto-Delas, Théo Aucremanne, Mathéo Lebouc 
DESENHO DE LUZ Eduardo Abdala APOIO COREOGRÁFICO Chiara Taviani PRODUÇÃO Cátia Mateus 
CO-PRODUÇÃO CCB – Centro Cultural de Belém RESIDÊNCIAS Centro Cultural Vila Flor – Centro de Criação do Candoso, Pro.dança 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://HENRIQUEFURTADO.CARGO.SITE/
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B e s t i á r i o  P I N K  Josefa Pereira
DANÇA, PERFORMANCE 15—28.3.2021 MAGINA 2



“BESTIÁRIO PINK” é um projeto trilogia que pre-
tende habitar enquanto força performativa 
tudo aquilo que, ao ser separado ou dividido por 
uma linha, é reconhecido como o outro, ou o 
desconhecido. Através de um movimento contí-
nuo e intermitente em 3 atos, busca habitar o 
corte como forma de tensionar dualismos 
estanques,  criando uma zona fricção onde cada 
cisão poderá ser subvertida como potência de 
multiplicidade.

Investigando torsão, inversão, deformação, pos-
sessão e borda, cada peça se debruça sobre uma 
das 3 divisões feitas pela anatomia clássica: 1. 
plano coronal - H idebehind [2018]; 2. plano 
sagital - Glimpse [2020]; e 3. plano transversal - 
porvir [ainda sem título].

PINK BESTIARY is a trilogy that intends to inhabit 
as a performative force everything that, when 
separated and divided by a cut, is recognized as 
the other, or the unknown. Through a continu-
ous and intermittent movement in 3 acts, it 
seeks to inhabit these cuts as a way of tension-
ing dualisms, creating a friction zone where 
each split can be subverted as a power of 
multiplicity.

Investigating torsion, inversion, deformation, 
possession and border, each piece looks at one 
of the 3 divisions made by classical anatomy: 1. 
coronal plane - Hidebehind [2018]; 2. sagittal 
plane - Glimpse [2020]; and 3. transversal plane - 
to come [not yet titled].

Esta investigação é parte desenvolvida dentro do contexto do programa de mestrado DAS Choreography (AHK-NL), 
com bolsa de estudos cedida pela Fundação Gulbenkian, tendo como tutores Jeroen Fabius e Konstantina Georgelou 
e mentoria de Elisabete Finger

PRINCIPAIS COLABORADORES  Agatha Cigarra, Daniel Lühman, Maura Grimaldi, Natália Mendonça, Patrícia Bergantin
RESIDÊNCIAS Casa da Dança, Estúdios Vitor Cordon - programa EM TRÂNSITO com Temps d’Images Lisboa 
APOIO Forum Dança, Polo Cultural Gaivotas RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://CARGOCOLLECTIVE.COM/JOSEFAPEREIRA
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T I P O L O G I A  C O L O N I A L
Patrícia Barbosa com Pedro Candeias

CRUZAMENTOS, FOTOGRAFIA E NOVOS MEDIA 15—28.3.2021 MAGINA



Partindo do fotográfico, “TIPOLOGIA COLONIAL” 
convoca o passado colonial português, questio-
nando a sua documentalidade. A partir da 
análise das imagens produzidas durante a 
Guerra Colonial, qual a representação dos 
corpos, símbolos e ideologias? Poderão imagens 
privadas ser portadoras de uma memória cole-
t i v a ,  c o m  u m a  n a r r a t i v a  c o m u m? 
Independentemente da intenção dos seus 
agentes, será a fotografia vernacular conside-
rada uma ferramenta ao serviço da ideologia 
colonial portuguesa?

Passados mais de 40 anos, o projeto desafia-se a 
questionar as convenções representativas no 
espaço fotográfico colonial através da recolha e 
(re)significação de fotografias e testemunhos de 
quem viveu este período.

Based on photographs, “COLONIAL TYPOLOGY” 
summons the Portuguese colonial past, ques-
tioning its documentality. Investigating photo-
graphs produced during the Colonial War, ques-
tions arise regarding the representation of the 
human body, symbols and ideas portrayed. Can 
private photographs carry a collective memory 
and a common narrative? Independently of the 
intention of its agents, could vernacular photo-
graphs be considered a tool at the service of the 
Portuguese colonial ideology? 

After more than 40 years, the project questions 
the representative conventions in the colonial 
photographic space through the collection and 
(re)signification of photographs of those who 
lived this period.

DIREÇÃO ARTÍSTICA, FOTOGRAFIA E VÍDEO  Patrícia Barbosa WEBSITE Pedro Candeias
APOIO Museu da Guerra Colonial RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://TIPOLOGIACOLONIAL.PT
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L I S B O N  S I S T E R S  Mário Coelho
TEATRO 27.3—7.4.2021 MAGINA 1



Partindo do universo criado por Jeffrey 
Eugenides na obra literária As Virgens Suicidas 
(1993), LISBON SISTERS pretende desbravar e 
desenvolver alguns dos pontos e temáticas pro-
postas na obra original. Na obra fictícia de 
Jeffrey, ficamos a conhecer um grupo de cinco 
irmãs, de apelido Lisbon, acabadas de chegar a 
um bairro típico algures nos Estados Unidos. 
Educadas de forma rígida e num ambiente 
severo, a vida destas irmãs sofre uma grande 
mudança após o suicídio da mais nova, Cecilia, 
pois é na sequência deste acontecimento que as 
irmãs começam a viver trancadas na sua 
própria casa. Este espectáculo pretende focar-se 
exactamente neste último ponto.

Starting from the universe created by Jeffrey 
Eugenides in the literary work As Virgens 
Suicidas (1993), LISBON SISTERS intends to 
explore and develop some of the points and 
themes proposed in the original work. In 
Jeffrey’s fictional work, we met a group of five 
sisters, nicknamed Lisbon, who had just arrived 
in a typical neighborhood somewhere in the 
United States. Rigidly educated and in a harsh 
environment, the lives of these sisters undergo 
a major change after the suicide of their young-
est, Cecilia, as it is following this event that the 
sisters begin to live locked up in their own home. 
This show aims to focus on exactly this last point.

TEXTO E ENCENAÇÃO Mário Coelho INTÉRPRETES E CO-CRIAÇÃO Ana Valentim, Bárbara Bruno, Carolina Dominguez, Joana Ribeiro, 
Júlia Valente, Mariana Gomes e Matilde Jalles DESENHO DE LUZ Manuel Abrantes CENOGRAFIA E FIGURINOS Cláudio Alves 
PRODUÇÃO Mário Coelho ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO E ENCENAÇÃO Pedro Baptista VÍDEO Mário Coelho e Pedro Baptista
CO-PRODUÇÃO  Centro cultural de Belém  RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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F I N I S S A G E
Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo

CRUZAMENTOS 29.3—7.4.2021 MAGINA 2



FINISSAGE é um espectáculo sobre o universo do 
Museu de Arte Contemporânea - um contexto 
ilimitado, irreverente, provocador e sensorial, 
que desencadeia reações e comportamentos de 
natureza diversa e particular. Pretende debru-
çar-se sobre a identificação e a exploração dos 
padrões comportamentais inevitavelmente 
associados ao momento da exposição e da 
fruição da obra de arte. 

FINISSAGE é uma extensão ou um prolonga-
mento do projeto VERNISSAGE, iniciado em 2019.

FINISSAGE is a piece about the universe of the 
Museum of Contemporary Art - an unlimited, 
irreverent, provocative and sensorial context, 
which triggers reactions and behaviors of a 
diverse and particular nature. It intends to 
focus on the identification and exploration of 
behavioral patterns inevitably associated with 
the moment of exposure and enjoyment of the 
work of art.

FINISSAGE is an extension or extension of the 
VERNISSAGE project, started in 2019.

CRIAÇÃO/DIREÇÃO Guilherme de Sousa & Pedro Azevedo CENOGRAFIA E FIGURINOS Pedro Azevedo DESENHO DE LUZ Wilma Moutinho 
INTERPRETAÇÃO Ana Rita Xavier, Guilherme de Sousa, Mara Andrade, Maria Luis Cardoso, Paulo Mota
PRODUÇÃO EXECUTIVA Inês Carvalho e Lemos PRODUÇÃO BLUFF CO-PRODUÇÃO Teatro Municipal do Porto RESIDÊNCIAS DE CRIAÇÃO 23 
Milhas, Circolando, Lugar Instável-Companhia Instável, MIRA | Artes Performativas, Teatro Municipal do Porto
APOIO Fundação de Serralves, Galeria Municipal do Porto RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.GUILHERMEEPEDRO-BLUFF.COM
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R e i n d e e r  A g e  # 1 Bernardo Chatillon
PERFORMANCE 29.3—11.4.2021 BLACKBOX



REINDEER AGE investiga o que nos encanta hoje 
em dia, da poesia ao artifício, do objecto mágico 
aos sistemas ocultos, da distracção inofensiva à 
dominação.

Reindeer Age #1 é um segundo episódio de uma 
história interminável. Ao entrarmos neste novo 
tempo, somos recebidos por uma viagem sus-
pensa misturada e baralhada que é intercep-
tada por uma paragem inesperada e que toma 
a forma de uma performance.

Tudo desaparece, na suspensão deste desapare-
cimento, encontramos o que ainda não existia.

REINDEER AGE investigates what enchants us 
nowadays, from the poetry to the artifice, from 
the magic object to the hidden systems, from 
the harmless distraction to the domination.

Reindeer Age #1 is the second episode of a nev-
er-ending story. When we enter this new time 
we are welcomed to a suspended voyage, mixed 
and shuffled, intercepted by an unexpected 
stop taking the shape of a performance.

Everything disappears, and in the suspension of 
this disappearing act we find what wasn’t there 
before.

CONCEITO, COREOGRAFIA E PERFORMANCE DE Bernardo Chatillon EM COLABORAÇÃO COM: MÚSICA Marc Lohr 
ESPAÇO CÉNICO André Uerba DRAMATURGIA Isabel Gatzke 
MOVIMENTO Sigal Zouk CONSULTORA ARTÍSTICA Sandra Noeth RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://BERNARDOCHATILLON.HOTGLUE.ME/?WHATISALREADYHERE
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F U N C T I O N  o u  A  F U N Ç Ã O Projecto Ruínas
TEATRO 5—18.4.2021 FREIXO



Um pequeno escritório ou departamento onde 
dois homens desempenham por turnos uma 
função inútil qualquer, daquelas que os novos 
tempos tornaram obsoleta. Uma noite, o fun-
cionário do turno de dia aparece. Traz uma 
mulher consigo. A visita torna-se permanente. A 
mulher toma conta da casa, faz umas mudan-
ças, e o local de trabalho entra em auto-gestão. 

Os funcionários batem-se por causa das mudan-
ças e porque a inutilidade da função tem de ser 
defendida.

Os conflitos entre o velho mundo e o novo, as 
relações de poder, a resistência à mudança e o 
novo normal, o individualismo, são o pano de 
fundo de “FUNCTION”. 

A small office or a department where two men 
work, by shifts; a job that became obsolete with 
the new times. 

One night, the employee of the day shift shows 
up. He brings a woman with him. This visit 
becomes permanent. The woman taks care of 
the place, she makes some changes, and the 
work place fall into self-management. The 
employees beat each other because of the 
change and because the uselessness of their job 
must be defended.

The conflits between the new and the old world, 
the relationships of power, the resistance to 
change and to the new normal, the individual-
ism, are the background of “FUNCTION”.

CONCEPÇÃO E ENCENAÇÃO Francisco Campos INTERPRETAÇÃO Catarina Caetano, Angel Fragua e Francisco Campos 
DESENHO DE LUZ Nuno Patinho ESPAÇO CÉNICO Nuno Borda de Água AMBIENTE SONORO João Bastos FIGURINOS Andreia Rocha 
REGISTO E EDIÇÃO Rodolfo Pimenta GRAFISMO Miguel Rocha
PRODUÇÃO Catarina Caetano e Inês Abrunhosa | Projecto Ruínas FINANCIAMENTO Município de Montemor-o-Novo APOIO 
Baal17, Centro Cultural Malaposta, DEVIR - Associação de Actividades Culturais, Inestética Associação Cultural de 
Novas Ideias; LARGO Residências, Peripécia Teatro, Teatro Ibérico; TrigoLimpo Teatro Acert. 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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C O L E Ç Ã O  D E  E S P E C T A D O R _ S
Raquel André

TEATRO 5—18.4.2021 FREIXO



Quem é o Espectad_r?

Em todos os projetos da Coleção de Pessoas, 
Raquel André coleciona espectador_s que são 
convidad_s a ativar uma relação directa com a 
artista. Essa relação vem gerando um arquivo 
de imagens, textos, objectos e afectos que dão 
origem a uma nova coleção - COLEÇÃO DE 
ESPECTADOR_S. Esta última e quarta coleção é 
um espetáculo, um museu, um grande encon-
tro entre a artista e as testemunhas e interlocu-
tores que se deixam afetar pela criação 
artística.

Nesta Coleção, Raquel partilha a cena com 
outras pessoas, coloca-se em jogo com especta-
dor_s, cria um arquivo de testemunhos de expe-
riências artísticas e multiplica-se noutras 
pessoas, na impossibilidade, obsessão e efeme-
ridade de guardá-las e contar a sua história.

Who is the Spectat_r?

I all of the Collection of People projects, Raquel 
André collects spectators who are invited to 
activate a direct relation to the artist. That rela-
tionship has been developing an archive of 
images, objects, texts and gestures of affection 
that give light to a new collection - COLEÇÃO DE 
ESPECTODOR_S. 

This last collection is a show, a museum, a big 
encounter between the artist and the witnesses 
or interlocutors who are affected by the artistic 
creation. In this collection, Raquel André shares 
the scene with other people,

CRIAÇÃO DE António Pedro Lopes, Bernardo de Almeida e Raquel André
PRODUÇÃO Missanga RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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U M A  P A R T E  D E  S I 
João Paulo Santos/Cie O Último Momento

CIRCO CONTEMPORÂNEO 12—25.4.2021 MAGINA 1



Um mastro chinês como parceiro pode soar  
improvável mas, é ele que me acompanha há 
cerca 20 anos. Eu sou o homem em que me 
tornei graças a ele, um mastro de 6 metros, 
erguido em direcção ao céu. 

No entanto não passamos pelo tempo da 
mesma forma, eu e ele. O tempo permitiu-me 
aprender a dominar o mastro, da mesma forma 
que apagará tudo o que ele me ensinou. Mas 
por enquanto ainda é tempo de aproveitar a 
osmose com este mastro e esta dança sobre 
uma verticalidade tão familiar, uma vez mais.

Bem sei que devo adaptar o meu gesto, é o meu 
corpo que mo diz, e esta ideia agrada-me.

A Chinese pole as a partner may sound unlikely, 
but it has been with me for about 20 years. I am 
the man I became thanks to him, a 6 meter mast, 
raised towards the sky.

However, we don’t go through time in the same 
way, me and him. Time has allowed me to learn 
to master the mast, just as it will erase 
everything he has taught me. But for now it is 
still time to enjoy osmosis with this mast and 
this dance on such a familiar verticality, once 
again.

I know that I must adapt my gesture, it is my 
body that tells me, and I like this idea.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E INTERPRETAÇÃO João Paulo Santos OLHAR CÚMPLICE Elsa Caillat OLHAR CÚMPLICE Nathan Israël 
CRIAÇÃO SONORA E MUSICAL Tiago Cerqueira 
OLHAR COREOGRAFICO Marie-Anne Michel CONSTRUÇÃO CENOGRÁFICA Jani Nuutinen PRODUÇÃO E DIFUSÃO Anaïs Longieras 
ADMINISTRAÇÃO Eric Lepottier 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

João Paulo Santos é Artista Associado do Espaço do Tempo
HTTP://WWW.OULTIMOMOMENTO.COM/CONTENT/INDEX.PHP?PAGE=ACCUEIL 
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Y O L O 
-  Y o u  O n l y  L i v e  O n c e  Sara Inês Gigante

TEATRO 12—25.4.2021 MAGINA 2



“Boa noite. Sintam-se em casa. Desafio-vos a par-
ticiparem num jogo durante uma hora e meia.”

Ouve-se esta voz antes do espectáculo começar. 
Estão três jovens no palco, e vocês na plateia.

Um dos jovens grita: YOLO!

YOLO (You Only Live Once) é uma sigla maiorita-
riamente utilizada por jovens veiculando a ideia 
de usufruir cada momento como se fosse o 
último. Este “jogo” questionará a relação da 
geração juvenil com o futuro e o mundo.

O jogo começa.

“Good evening. Feel free to believe you’re at home. 
I dare you to participate in a game during one 
hour and a half.”

This voice is heard before the show begins. There 
are three young people on stage and, in the 
audience, will be you.

One of the young people screams: YOLO!

YOLO (You Only Live Once) is an acronym mostly 
used by young people serving the idea of living 
every moment like is your last. This “game” will 
question the relationship of the youth genera-
tion with the future and the world.

Let the game being.

CRIAÇÃO Sara Inês Gigante INTERPRETAÇÃO João Nunes Monteiro, Lia Carvalho e Sara Inês Gigante 
APOIO DRAMATÚRGICO Joana Bértholo MÚSICA E SONOPLASTIA Gonçalo Carvalho CENOGRAFIA F. Ribeiro 
DESENHO DE LUZ Manuel Abrantes APOIOS Fundação Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal de Lisboa - FES Emergência, 
Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, Primeiros Sintomas - CAL, Espaço do Tempo, DeVIR Capa 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo 
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S I R I  Jorge Jácome e Marco da Silva Ferreira / Pensamento Avulso
DANÇA 12—26.4.2021 BLACKBOX



SIRI, uma criação de Jorge Jácome e Marco da 
Silva Ferreira, explora vários binómios - mate-
rial e imaterial; estabilidade e rapidez; físico e 
psicológico; desafio e receio; humano e tecnoló-
gico – numa abordagem coreográfica entre o 
que existe e o que nos assombra.

SIRI, from Jorge Jácome and Marco da Silva 
Ferreira, explores several binomials - material 
and immaterial, stability and speed, physical 
and psychological, challenge and fear, human 
and technological – in a choreographic approach 
between what is real and what haunts us.

ARTISTIC DIRECTION Jorge Jácome, Marco da Silva Ferreira PERFORMERS Érica Santos, Vânia Doutel Vaz
TECHNICAL MANAGEMENT AND LIGHTING DESIGN Rui Monteiro SOUND DESIGN Rui Lima, Sérgio Martins
EXECUTIVE PRODUCTION Joana Costa Santos ASSISTENT PRODUCER Mafalda Bastos RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

Marco da Silva Ferreira é Artista Associado do Espaço do Tempo
HTTP://PENSAMENTO-AVULSO.JIMDO.COM/
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N O V A  C R I A Ç Ã O RAQUEL CASTRO
TEATRO 19.4—2.5.2020 FREIXO



Já fez um vídeo para a sua filha ver no futuro, foi 
cowgirl açoriana na América do séc. XIX, foi para 
a rua fazer performances sem avisar, tentou 
abrir a caixa negra da infância, inventou um 
cruzeiro para o séc. XXX, fez de dona de casa 
rodeada de eletrodomésticos, reencontrou os 
seus colegas do 9º ano vinte cinco anos depois, e 
encenou o seu funeral em 2080. Nesta residên-
cia dará os primeiros passos da sua próxima 
criação com estreia prevista para 2022.

She made a video for her daughter to watch in 
the future, was an Azorean cowgirl in 19th 
century America, made several performances in 
the street without warning, tried to open the 
black box of childhood, invented a cruise for the 
30th century, played a housewife surrounded by 
household appliances, interviewed her 9th 
grade classmates twenty five years later and 
staged her funeral in 2080. In this residence she 
will take the first steps of her next creation, 
scheduled to premiere in 2022.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Raquel Castro 
EQUIPA ARTISTICA a definir
COPRODUÇÃO DE RESIDÊNCIA ARTÍSTICA O Espaço do Tempo
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(TÍTULO PROVISÓRIO)

 

 R A S T O Companhia Erva Daninha 
CIRCO CONTEMPORÂNEO 27.4—4.5.2021 FREIXO



Um trator, um acrobata e um malabarista. Uma 
viagem de encontros e confrontos da máquina 
agrícola e do corpo urbano. Uma viagem em 
busca de um pedaço de terra. Lavrar a pedra, 
fresar o cimento, alisar a terra, puxar e erguer o 
corpo, alterar a sua natureza levar a viagem ao 
limite da fragilidade e força.

O veículo potente, todo-o-terreno e ágil, seduz, 
ultrapassa, rasga, destrói e altera o espaço.

“RASTO” é um novo espetáculo para espaço 
público. Uma pesquisa que coloca os corpos e a 
máquina em diálogo através das técnicas de 
circo.

Um projeto que procura o confronto de paisa-
gens, de perspetivas sobre a condição frágil da 
humanidade e da simbiose com a máquina na 
evolução.

A tractor, an acrobat, and a juggler. A journey of 
encounters and clashes between the agrarian 
equipment and the urban body. A journey in 
search of a piece of land. Ploughing the stone, 
milling the cement, leveling the earth, pulling 
and lifting the body, changing its nature taking 
the journey to the limit of fragility and strength

The powerful, off-road and agile vehicle seduces, 
overtakes, tears, destroys and alters space.

“RASTO” is a new performance for the public 
space. A research that puts body and machine in 
dialogue through circus techniques.

A project that seeks to confront landscapes, per-
spectives on the fragile condition of humanity 
and the symbiosis with the machine in 
evolution.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E CONCEÇÃO PLÁSTICA Julieta Guimarães e Vasco Gomes COCRIAÇÃO Daniel Seabra, Julieta Guimarães e Vasco Gomes 
INTERPRETAÇÃO Daniel Seabra e Vasco Gomes SONOPLASTIA (…) ILUMINAÇÃO Romeu Guimarães APOIO À CONSTRUÇÃO Jorge Soares PRODUÇÃO 
Teresa Camarinha APOIO RESIDÊNCIA PERMANENTE Teatro Municipal do Porto APOIO RESIDÊNCIA AlbergarTe 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://ERVADANINHA.PT/
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(TÍTULO PROVISÓRIO)

  " C O R A Ç Ã O  S E L V A G E M " /
" W i l d  H e a r t "

Marco Martins/Arena Ensemble
27.4    —9.5.2021 MAGINA 1 E 2



Partindo de “Wilder Mann: The Image of the 
Savage”,de Charles Fréger, que reúne uma 
impressionante colecção de fotografias capta-
das por toda a  Europa em torno das máscaras e 
rituais pagãos seculares de transformação do 
homem para celebrar o ciclo sazonal, a vida e a 
morte. A peça a criar por Marco Martins desen-
volve-se em torno do homem contemporâneo e 
suas relações com estas formas ancestrais.
Activando-as como expressão viva da identi-
dade cultural e proximidade com a natureza 
num processo de criação que incluirá partici-
pantes de Portugal, Itália e Macedónia que 
ainda participam nestes rituais, cruzará as suas 
histórias e vidas diárias com as mascaradas e 
aquilo que convocam, invocam e evocam.

Departing from Charles Fréger’s “Wilder Mann: 
The Image of the Savage”,  which brings together 
an impressive collection of photographs taken 
across Europe around the secular pagan masks 
and rituals of man’s transformation to celebrate 
the seasonal cycle, life and death, the play by 
Marco Martins will develop around contempo-
rary man and his relations with these ancestral 
forms. Activating them as a living expression of 
cultural identity and proximity to nature in a 
creative process that will include participants 
from Portugal, Italy and Macedonia who still 
participate in these rituals today, he will cross 
their stories and daily lives with the masquer-
ades and what they summon, invoke and evoke.

ENCENAÇÃO, DRAMATURGIA E DIRECÇÃO ARTÍSTICA Marco Martins APOIO DRAMATÚRGICO  Alexander Gerner, Charles Fréger e Pedro Gil Ferreira 
CONSULTORIA ETNOGRÁFICA  Doina Isfanioni CENOGRAFIA E CONCEPÇÃO MUSICAL  Zimoun COLABORAÇÃO E APOIO  A ENSAIOS  Rita Cabaço, Romeu Runa, 
Vânia Rovisco e Victor Hugo Pontes ASSISTENTE DE ENCENAÇÃO Rita Quelhas FIGURINO Charles Fréger FOTOGRAFIA Charles Fréger 
SONOPLASTIA Sérgio Milhano ELENCO 8 intérpretes não-actores italianos, macedónios e portugueses (por definir) 
APOIO AO ELENCO Zé Pires IDEIA ORIGINAL Renzo Barsotti DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO DE PROJECTO Mariana Brandão 
CO-PRODUTORES Culturgest, Rivoli, Teatro Municipal do Porto, Teatrosardegna, Artopia, Skopje 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.ARENAENSEMBLE.COM/
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S E T E  A N O S  S E T E  P E Ç A S 
- r e s i d ê n c i a  d e  c r i a ç ã o  l i t e r á r i a  cláudia Dias

DANÇA/ ARTES PERFORMATIVAS 3—12.5.2021 FREIXO



Em 2021, Cláudia Dias e os intervenientes do 
projeto SETE ANOS SETE PEÇAS e SETE ANOS 
SETE ESCOLAS, encontram-se para uma residên-
cia de criação literária da qual resultará o livro 
SÁBADO E DOMINGO.

Esta publicação, em duas partes, é o registo 
documental do trabalho realizado desde 2016 
pela coreógrafa que, contrariando o contexto 
efémero das artes performativas, afirma a 
dança contemporânea como lugar de produção 
literária.

In 2021, Cláudia Dias and the participants of the 
SETE ANOS SETE PEÇAS and SETE ANOS SETE 
ESCOLAS project, searched for a literary creation 
residency that will result in the book SATURDAY 
AND SUNDAY.

This publication, in two parts, is the documen-
tary record of the work done since 2016 by the 
choreographer who, contrary to the ephemeral 
context of the performing arts, affirms contem-
porary dance as a place of literary production.

COORDENAÇÃO Cláudia Dias PRODUÇÃO Alkantara 
ALKANTARA É UMA ESTRUTURA FINANCIADA POR República Portuguesa|Cultura/Direção-Geral das Artes.

Cláudia Dias é Artista Associada do Espaço do Tempo.
HTTPS://ALKANTARA.PT/SETE-ANOS-SETE-PECAS/ 
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A R T I F I C˘U
Inês Campos / Eira

GÉNERO DANÇA / PERFORMANCE / TEATRO FÍSICO  10.5—20.5.2021 MAGINA 1



ARTIFIC U- é uma espécie de êxtase minimal. 
Um fluxo de mil acontecimentos sobrepostos 
ou algo que se repete sem que a sua repetição 
seja perceptível. A perpétua metamorfose de 
uma ideia dentro de um corpo e de um espaço. É 
algo que a princípio parece intuitivo e tangível, 
mas depressa se torna escorregadio devido à 
persistente dissolução da lógica narrativa e à 
presença suave-mas-pujante do vazio. ARTIFIC U 
fala de um modo circular. O que fica por dizer 
também está presente na sala. Na imaginação 
colectiva do público há uma forma intangível 
que é sugerida e se começa a manifestar. Aquilo 
que realmente me toca não é a forma, mas a 
intensidade.

ARTIFIC U - is a kind of minimal ecstasy. A flow of 
a thousand overlapping events or something 
that is repeated without its repetition being 
noticeable. The perpetual metamorphosis of an 
idea within a body and space. It is something 
that at first seems intuitive and tangible, but 
quickly becomes slippery due to the persistent 
dissolution of the narrative logic and the 
sof t-but-powerful presence of the void. 
ARTIFIC U speaks in a circular way. What remains 
to be said is also present in the room. In the col-
lective imagination of the public, there is an 
intangible form that is suggested and begins to 
manifest. What really touches me is not the 
form, but the intensity.

CONCEITO Inês Campos COM Dylan Read, Inês Campos MÚSICA E SONOPLASTIA Filipe Fernandes, João Grilo DESENHO DE LUZ Mariana Figueroa 
PROJECÇÃO E DESENHOS Raphaël Decoster ADEREÇOS E CENOGRAFIA Inês Campos, Marta Figueroa PRODUÇÃO Executiva Eira 
CO-PRODUÇÃO Teatro do Bairro Alto APOIO Teatro Municipal do Porto RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS Honolulu-Nantes FR, Teatro do Campo 
Alegre PT, Espaço Alkantara PT, CACE Cultural do Porto PT IMAGEM PROMOCIONAL Raphaël Decoster, Inês Campos 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

E (nenhum trabalho é feito sozinho) no apoio criativo continuado, que assumirá a forma de colaborações e consultas artísticas durante o 
processo de desenvolvimento, assuntos específicos sobre luz, som,movimento, texto e filosofia serão discutidos com Sofia Dias, Vítor Roriz, 
Filipe Pereira, Teresa Campos, Vahan Kerovpyan, Johannes Halikas, Maria Lis, João Calisto, Miguel Carneiro e António Campos.
HTTP://EIRA.PT/
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D Í A S  H Á B I L E S
Alfredo Martins

TEATRO 10—16.5.2021 MAGINA 2



Partindo da viagem realizada por Alfredo 
Martins em 2015 pela América do Sul, o espetá-
culo Días Hábiles propõe um olhar sobre espaços 
e histórias deste “Sul”, real e imaginado, em cons-
tante tensão e renascimento. Construído como 
um espaço ritualizado de encontro com o público 

– uma grande arena delimitada por cordas em 
tensão –, o espectáculo propõe-se como uma 
cerimónia, um acto colectivo de celebração onde 
se cogitam possibilidades de construção de 
futuros multinaturais, se imaginada uma outra 
possibilidade, atroz e difícil: a morte anunciada 
de um Ocidente civilizacional.

Taking Alfredo Martins’ trip through South 
America in 2015 as a starting point, the Días 
Hábiles proposes to look at spaces and stories 
from this “South”, real and imagined, in constant 
tension and rebirth. Built as a ritualized space for 
meeting the audience - a large arena bounded by 
strings in tension - the show proposes itself as a 
ceremony, a collective act of celebration where 
possibilities for constructing multinational 
futures are considered, if another possibility is 
imagined, atrocious and difficult: the announced 
death of a civilizational West.

DIREÇÃO ARTÍSTICA Alfredo Martins COCRIAÇÃO Alfredo Martins, Rui Santos DESENHO DE LUZ Cárin Geada, João Teixeira 
MÚSICA João Pais Filipe (percussões), Julius Gabriel (eletrónica e sopros) VÍDEO Paulo Américo CONCEPÇÃO DO ESPAÇO Rui Santos 
PRODUÇÃO EXECUTIVA Daniela Ribeiro COPRODUÇÃO teatro á…, TNSJ RESIDÊNCIAS DE CRIAÇÃO  LapaCasa (Rio de Janeiro), 
Centro de Criação de Candoso (Guimarães), Centro d’Artes de Aljustrel 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo)
HTTPS://WWW.TEATROMEIAVOLTA.COM/
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W A Y  T O  B O B B Y  H E E N A 
Alfredo Martins
TEATRO 7—23.5.2021 MAGINA 2



WAY TO BOBBY HEENA aborda novamente a 
ex per iência de v iajar demoradamente 
enquanto confronto de um corpo branco, 
marcado pela sua história pessoal e colectiva, 
com um território denso e contraditório: a Índia.

Num bairro labiríntico de Jodhpur, lia-se numa 
parede WAY TO BOBBY HEENA com uma seta a 
indicar a esquerda. Assim começa - “Onde está 
Bobby Heena?” é perguntar, hoje e neste mundo 
globalizado, por Godot. Assumir a necessidade 
de chorar tudo o que perdemos e cogitar, entre 
as ruínas do capitalismo tardio, possibilidades 
de recuperação parcial. Procurar Bobby Heena é 
tentar responder à pergunta “qual é o futuro?”, 
procurando neste lugares visitados marcas de 
morte e de renascimento.

WAY TO BOBBY HEENA again addresses the 
experience of traveling slowly as a confronta-
tion between a white body, marked by its per-
sonal and collective history, and a dense and 
contradictory territory: India.

In a labyrinthic neighborhood of Jodhpur, one 
can read WAY TO BOBBY HEENA on a wall with 
an arrow pointing left. So it starts - “Where’s 
Bobby Heena?” it is to ask, today and in this glo-
balized world, for Godot. To assume the need to 
mourn all that we have lost and to consider, 
among the ruins of late capitalism, possibilities 
of partial recovery. To look for Bobby Heena is to 
try to answer the question “what is the future?”, 
searching for marks of death and rebirth in 
these visited places

DIREÇÃO ARTÍSTICA Alfredo Martins COCRIAÇÃO E ESPAÇO CÉNICO Alfredo Martins, Catarina Miranda 
DESENHO DE LUZ Rui Monteiro MÚSICA João Bento
COPRODUÇÃO teatro meia volta…, São Luiz Teatro Municipal RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
HTTPS://WWW.TEATROMEIAVOLTA.COM/ 
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R E S I S D Ê N C I A  Caótica/Teatro Do Silêncio
CRUZAMENTOS 24—29.5.2021 MAGINA 1 E 2



RESISDÊNCIA, um jogo com as palavras residên-
cia-resistência-resiliência, pretende ser um 
espaço de liberdade criado por artistas para 
artistas. O foco desta resisdência é a partilha de 
práticas e investigações, a apresentação infor-
mal de ideias embrionárias, a criação de um 
espaço de reflexão sobre formas de organização 
e produção, e ainda a discussão sobre o relacio-
namento dos artistas com diferentes públicos. 
Pretende-se valorizar o lado experimental e 
intuitivo dos processos artísticos e a contamina-
ção entre várias áreas artísticas, desestabili-
zando categorias fixas que muitas vezes esparti-
lham a criação artística contemporânea.

RESISDÊNCIA, a game with the words resi-
dence-resistance-resilience, it intends to be a 
space of freedom created by artists for artists. 
The focus of this resisdência is sharing practices 
and research, the informal presentation of 
embryonic ideas, the creation of a space for 
reflection on forms of organization and produc-
tion, and also the discussion about the artists 
relationship with different audiences. We 
intend to value the experimental and intuitive 
side of artistic processes and the contamination 
between different artistic areas, destabilizing 
fixed categories that often oppress the contem-
porary artistic creation.

COORDENAÇÃO: António-Pedro + Maria Gil & 21 guests FILÓSOFA: Dina Mendonça
PRODUÇÃO EXECUTIVA: Manuela Tavares (Caótica) COMUNICAÇÃO: Sara Cunha (Teatro do Silêncio) 
CO-PRODUÇÃO: Caótica e Teatro do Silêncio RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO: O Espaço do Tempo
AGRADECIMENTOS: Maria de Assis Swinnerton

A Caótica e o Teatro do Silêncio são estruturas financiadas pela República Portuguesa - Cultura | DGA e apoiadas 
pela Câmara Municipal de Lisboa. O Teatro do Silêncio é apoiado pela Junta de Freguesia de Carnide. 
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M o n ó l o g o  d e  u m a  m u l h e r  c h a m a d a  M a r i a  c o m  a  s u a  p a t r o a 
Sara Barros Leitão / CASSANDRA

TEATRO 14—20.6.2021 FREIXO



“MONÓLOGO DE UMA MULHER CHAMADA 
MARIA COM A SUA PATROA” é o título roubado, 
clandestinamente, a um dos textos do livro 

“Novas Cartas Portuguesas” (1971), de Maria 
Teresa Horta, Maria Velho da Costa e Maria 
Isabel Barreno. 

A partir da investigação da criação do primeiro 
Sindicato de Serviço Doméstico, em Portugal, e 
do seu primeiro congresso nacional (1979), com 
cerca de sete mil associadas, a partir de entre-
vistas e estudo de outros materiais, criaremos 
um espectáculo sobre o trabalho doméstico, 
estruturalmente atribuído à mulher. 

Iremos descobrir como tirar da invisibilidade o 
trabalho não reconhecido e, muitas vezes, não 
remunerado, que está na base do capitalismo 
patriacal desregulado.

“MONÓLOGO DE UMA MULHER CHAMADA 
MARIA COM A SUA PATROA” is the title stolen, 
clandestinely, from one of the texts in the book 

“Novas Cartas Portuguesas” (1971), by Maria 
Teresa Horta, Maria Velho da Costa and Maria 
Isabel Barreno.

Based on the investigation of the creation of the 
first Domestic Service Union in Portugal and its 
first national congress (1979), with around seven 
thousand members, through interviews and 
the study of other materials, we will create a 
show about domestic work , structurally attrib-
uted to women.

We will discover how to remove from invisibility 
the unrecognized and, often, unpaid work, 
which underlies unregulated patr iacal 
capitalism.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Sara Barros Leitão ASSISTÊNCIA À CRIAÇÃO Susana Madeira DESENHO DE LUZ Cárin Geada DESENHO DE SOM José Prata 
FIGURINOS E CENOGRAFIA Nuno Carinhas APOIO À PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO DO PROCESSO Mafalda Araújo PRODUÇÃO Susana Ferreira / 
CASSANDRA 
DESIGN Marta Ramos CO-PRODUTORES 23 Milhas; Centro Cultural de Belém; Centro Cultural Vila Flor; Cine-Teatro Louletano; 
Teatro Académico Gil Vicente; Teatro Nacional São João; Teatro do Noroeste / Centro Dramático de Viana; 
Teatro Municipal Baltazar Dias; Teatro Viriato Residência de CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://WWW.SARABARROSLEITAO.PT
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S I L Ê N C I O  Teatro da Cidade e Companhia La Traverséé
TEATRO 21.6—4.7.2021 MAGINA 1



Sobre o silêncio entre gerações, o silêncio entre 
amantes, o silêncio cúmplice, o silêncio imposto, 
enfim, qual será o seu princípio? Um conjunto 
de pequenas cenas teatrais para cinco actores, 
uma série de lugares onde as palavras perdem a 
sua emergência. Uma mãe e um filho; uma 
amizade silenciosa; um homem que atira as 
esperanças ao rio; um que luta contra o ruído 
do mundo; uma rapariga que aponta uma 
pistola ao coração no meio da noite. O espectá-
culo é um painel povoado por histórias que, con-
jugadas, permitam reconhecer o silêncio. 
Quando o diálogo se faz como quem decifra um 
enigma.

On the silence between generations, the silence 
between lovers, the complicit silence, the 
imposed silence, what is the principle? A set of 
small theatrical scenes for five actors, a series of 
places where words lose their emergence. A 
mother and son; a silent friendship; a man who 
throws hopes into the river; one that fights 
against the noise of the world; a girl who points 
a pistol to her heart in the middle of the night. 
The show is a panel populated by stories that, 
combined, allow us to recognize silence. When 
the dialogue takes place as an enigma is 
deciphered.

ESCRITA E ENCENAÇÃO Cédric Orain e Guilherme Gomes INTERPRETAÇÃO (…) CENOGRAFIA Pierre Nouvel 
DESENHO DE LUZ Bertrand Couderc DESENHO DE SOM Lucas Lelièvre OPERAÇÃO DE VÍDEO E SOM Théo Lavirotte 
OPERAÇÃO DE LUZ Pierre Yves Leborgne FIGURINOS Ângela Rocha 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo

Teatro da Cidade é Companhia Associada do Espaço do Tempo.
HTTP://WWW.TEATRODACIDADE.PT 
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P a s s a g e m  S e c r e t a 
Fernando Mota

CRUZAMENTOS 21—30.6.2021 MAGINA 2



PASSAGEM SECRETA é um solo multi-disciplinar 
que junta música, teatro, artes visuais, poesia e 
ciência, dando continuidade à pesquisa de uma 
linguagem comunicante e universal desenvol-
vida por Fernando Mota em projetos anteriores.

O seu processo de criação assenta em três vecto-
res principais: a criação de instrumentos musi-
cais experimentais a partir de árvores, rochas, 
água e outros elementos naturais; o estudo 
científico dos sistemas de comunicação entre 
plantas e a pesquisa poética sobre a velhice e a 
memória. No centro deste triângulo está a ideia 
da cura através da arte. Daí vem o nome 
Passagem Secreta, como se o espetáculo nos 
abrisse uma porta para um outro Mundo.

PASSAGEM SECRETA (Secret Passage) is a multi-
disciplinary solo involving music, theater, visual 
arts, poetry and science, continuing the research 
of a communicative and universal language 
developed by Fernando Mota in previous 
projects.

The creation process is based upon 3 main 
branches: the creation of experimental musical 
instruments made from natural resources, like 
trees, stones and water; the scientific study of 
communication systems between plants; and 
the poetic research regarding old age and 
memory. At the center of this triangle there is 
the idea of cure through art. This is where the 
name Passagem Secreta derives from, as if the 
performance could open the door for a new 
world.

DIREÇÃO ARTÍSTICA, MÚSICA E INTERPRETAÇÃO Fernando Mota DIRECÇÃO CÉNICA Sofia Cabrita VÍDEO Mário Melo Costa 
DESENHO DE LUZ  José Álvaro Correia REALIZAÇÃO PLÁSTICA E FIGURINOS Marco Fonseca ACTORES GRAVAÇÕES VÍDEO (…) 
CONSULTOR CIENTÍFICO  José A. Feijó PRODUÇÃO Violeta Mandillo OPERAÇÃO TÉCNICA Catarina Côdea 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
HTTP://WWW.FERNANDOMOTA.COM/
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O L M O  -  M O R T E  S H O P P I N G Rui Lima e Sérgio Martins
PERFORMANCE, CINEMA, MÚSICA 21.6—4.7.2021 BLACKBOX



OLMO é uma performance musical/video insta-
lação. A composição/programação musical é 
criada ao vivo e é transformada através da video-

-síntese em directo numa representação visual 
difundida por um sistema panóptico de projeção 
de video. Uma experiência imersiva e sinestésica 
na qual o publico e os performers são parte inte-
grante da instalação ao estar rodeados por um 
sistema de difusão sonora e 4 projecções de video 
que formam uma única imagem. O resultado 
desta equação ver o som/ouvir a imagem aponta 
para um fenómeno extra-sensorial. A abordagem 
aos princípios formais dos movimentos “Visual 
Music” e “Expanded Cinema” são a base do 
estudo e inspiração para a idealização deste 
projecto.

OLMO is a musical performance / video installa-
tion. The musical composition / programming 
is created live and is transformed through live 
video synthesis into a visual representation 
spread by a panoptic video projection system. An 
immersive and synesthetic experience in which 
the audience and the performers are an integral 
part of the installation by being surrounded by a 
sound diffusion system and 4 video projections 
that form a single image. The approach to the 
formal principles of the “Visual Music” and 

“Expanded Cinema” movements are the basis of 
the study and inspiration for the idealization of 
this project.

Rui Lima, Sérgio Martins, Jorge Quintela , Manel Cruz 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo

Rui Lima e Sérgio Martins são Artistas Associados do Espaço do Tempo.
HTTPS://RUILIMASERGIOMARTINS.COM
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O  A r t i s t a  P e r m a n e n t e  e m  T r a b a l h o  C o n t i n u a d o  Pedro Barreiro
PERFORMANCE 28.6—4.7.2021 FREIXO



“O ARTISTA PERMANENTE EM TR ABALHO 
CONTINUADO” é uma performance duracional 
que terá início a 11.11.2020 e que continuará inin-
terruptamente por tempo indeterminado. É 
também uma operação conceptual que parte 
de uma ideia que tem como princípios a possibi-
lidade de continuar a ter e a produzir ideias e o 
entendimento do trabalho do artista como uma 
actividade permanente e contínua. Será possí-
vel acompanhar a obra num website onde serão 
sincronizadas, em tempo real, as coordenadas 
geográficas do artista - o local onde está a acon-
tecer a performance - e sinalizados todos os 
momentos em que o artista tenha uma ideia da 
qual lhe apeteça por qualquer motivo dar sinal. 

“THE PERMANENT ARTIST IN CONTINUOUS 
LABOUR” is a durational performance that will 
start on November 11, 2020 and will continue 
uninterruptedly for an undetermined period. It 
is also a conceptual operation that starts from 
an idea whose principles are the possibility of 
continuing to have and produce ideas and the 
understanding of the artist’s work as a perma-
nent and continuous activity. It will be possible 
to follow the work on a website where the art-
ist’s geographic coordinates will be synchro-
nized in real time and where all of the moments 
in which the artist has an idea are signaled, 
whenever he considers it relevant enough to do 
so.

CONCEITO, CRIAÇÃO, DIRECÇÃO ARTÍSTICA E PERFORMANCE Pedro Barreiro ACOMPANHAMENTO TEÓRICO E CRÍTICO Eduarda Neves, João 
Estevens, Jorge Louraço Figueira e Telma João Santos PROGRAMAÇÃO WEBSITE Luís Confraria DESIGN GRÁFICO Silvana Ivaldi 
COMUNICAÇÃO Mafalda Miranda Jacinto 
REGISTO FOTOGRÁFICO  Alípio Padilha PRODUÇÃO EXECUTIVA Bruno Esteves RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo         
HTTP://PEDROBARREIRO.COM/
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W O N D E R G R O U N D 
Lígia Soares e Paula Diogo

TEATRO 5—11.7 + 9—15.8.2021 FREIXO



Este projeto visa a criação de um espetáculo a 
partir de um espaço de armazenamento tempo-
rário. Esse espaço será constituído pelo período 
de tempo em que estará ocupado por bens 
materiais que aí serão entregues por serem 
excedentes e não responderem já a nenhuma 
necessidade. O espetáculo consistirá no usu-
fruir desse momento em que os objetos não têm 
ainda um lugar e uma função e esperam ser 
reencaminhados para onde poderão ter 
utilidade. 

This project aims to create a spectacle from a 
temporary storage space. This space will be con-
stituted by the period of time in which it can be 
occupied by goods that will be delivered for not 
being necessary to the previous owners. The 
show consists in profiting that moment when 
objects don’t have a place and a function yet 
and expect to be redirected to where they can 
become again useful.

CONCEÇÃO E DIREÇÃO Paula Diogo  e Lígia Soares CRIAÇÃO Paula Diogo, Lígia Soares, Crista Alfaiate SOM Diogo Alvim 
LUZ Rui Monteiro ESPAÇO Colectivo Frame PRODUÇÃO Má-Criação CO-PRODUÇÃO Teatro do Bairro Alto - TBA
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo

161



T E M P O  D E  A N T E N A  mala voadora
TEATRO 5—18.7.2021 MAGINA 1



A mala voadora vai iniciar um novo clico de ati-
vidade com ponto de partida em Campilhas, no 
Concelho de Santiago do Cacém. Os anos de 2021 
e 2022 serão inaugurais. Vamos desenvolver um 
conjunto de iniciativas que envolverão a popula-
ção do Concelho na sua multiplicidade. Vamos 
produzir peças de teatro radiofónico, para a 
população escolar mais isolada, e levar à cena 
aquelas de que os alunos mais gostarem. Vamos 
até aos centros de dia levar um folhetim radio-
fónico com episódios semanais à população 
sénior e organizar tardes dançantes onde se deci-
dirá o destino das personagens.

mala voadora will start a new cycle in the activ-
ity of the company in Campilhas, in the 
Municipality of Santiago do Cacém. The years 
2021 and 2022 will be inaugural. We will develop 
a set of initiatives that will involve the popula-
tion of the Municipality in its multiplicity. We 
will produce pieces of radio theater for the most 
isolated school population and bring to the 
scene those that students like the most. We will 
go to the day centers with a radio series with 
weekly episodes for seniors and organize 
dancing afternoons to decide the fate of the 
characters. 

DIREÇÃO Jorge Andrade

mala voadora é Estrutura Associada do Espaço do Tempo
HTTPS://MALAVOADORA.PT/
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ÓNUS
Ricardo Vaz Trindade

TEATRO 5—18.7.2021 MAGINA 2



A era digital democratizou a capacidade de cada 
um de receber informação, mas sobretudo 
exponenciou a possibilidade de emitirmos 
opinião. Cada um é o seu próprio oráculo e a 
cadeira de Deus encontra-se disponível para a 
experimentarmos em modo turístico, esticando 
as pernas em cima da secretária. O que é a 
verdade?

ÓNUS é um projecto teatral para o público 
jovem que debate a questão da culpa num con-
texto alargado de identidade, género, privilégio 
e autoridade, através de um texto escrito em 
contexto de pesquisa – através de entrevistas a 
vítimas e agressores – e um outro, seminal, de 
Heiner Müller: O Horácio. 

The digital age has democratized one’s capacity 
to obtain information, and above all has expo-
nentiated the prospect of producing an opinion. 
Each of us is his or her own oracle: you can try 
God’s chair anytime in touristic mode, and lay 
your feet on the desk. In a turmoil of judge-
ments, what is the truth?

ONUS is a theatre project for young audiences 
that debates on the notion of guilt in a broad 
context of identity, gender, privilege and 
authority, by means of two texts: one written in 
a research context of interviews with victims 
and aggressors and a seminal short play by 
Heiner Müller: The Horatio.

DIRECÇÃO ARTÍSTICA Ricardo Vaz Trindade ASS. ENCENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE OFICINAS Leonor Barata 
DRAMATURGIA Fernando Giestas e Nuno Camarneiro INTERPRETAÇÃO Costanza Givone, Nádia Yracema e Ricardo Vaz Trindade 
MÚSICA Chalo Correia CAPTAÇÃO DE VÍDEO Rui Xavier (Ricochete Filmes) DESENHO DE LUZ Cristóvão Cunha 
PRODUÇÃO EXECUTIVA Maria Tsukamoto RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
HTTP://RICARDOVAZTRINDADE.WEEBLY.COM/
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Q U A R T Z
S Q U A R E 
Rui Lima e Sérgio Martins

TEATRO, MÚSICA 5—18.7.2021 BLACKBOX



Sistematicidade fracturada “sistematicité 
brisée” de Paul Ricouer

QUARTZ SQUARE é um cruzamento de ensaios 
musicais e sonoros, coreográficos e cénicos, de 
experiências que visam explanar a ideia de 
apropriação, de memória, enfim, de todo o pro-
cesso criativo. 

O som é comunicação no processo da desmusi-
calização. Fazer parte. Não afagar.

Fractured systematicity “sistematicité brisée” 
by Paul Ricouer

QUARTZ SQUARE is a crossing of musical and 
sound rehearsals, choreographic and scenic, of 
experiences that aim to explain an idea of   
appropriation, memory and the  creative 
process.

Sound is communication in the process of 
demusicalization. Be part of it. Don’t cuddle.

Rui Lima, Sérgio Martins
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo

Rui Lima e Sérgio Martins são Artistas Associados do Espaço do Tempo.
HTTPS://RUILIMASERGIOMARTINS.COM
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T Í T U L O  A  D E F I N I R 
Flora Detráz

TEATRO, DANÇA, MÚSICA 12—25.7.2021 FREIXO



Trabalho coreografico sobre uma obra operática

Coreographic work on an opera piece

Ficha artística / técnica a definir
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
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A s  E s t r e l a s  Q u e  H o j e  V e m o s  J á  M o r r e r a m  H á  1 0 0  A n o s
Diana Narciso e Rita Delgado   TEATRO 19—31.7.2021 MAGINA 1



Bem-vindos ao Planetário das Constelações 
Familiares. Aqui, as leis da Física cruzam-se com 
Filosofia e Ficção catapultando-nos para o 
Universo das relações materno-filiais. Devido a 
um fenómeno raro, avó, mãe e filha são captura-
das de diversos tempos e surgem no Planetário 
com a mesma idade: 28 anos. O diálogo que se 
desenrola, repleto de espanto perante o insólito, 
convida-nos a reflectir sobre laços maternos, inti-
midade, individualidade e interdependência.

Welcome to the Planetarium of the Family 
Constellations. This is where the Laws of Physics 
meet Philosophy and Fiction, relaying us to the 
maternal branches Universe. Due to a rare phe-
nomenon, grandmother, mother and daughter 
are taken from different timelines and emerge in 
the Planetarium with the same age: at 28 years 
old. The dialogue that develops from this nev-
er-before-seen occurrence, invites us to reflect on 
maternal bonds, intimacy, individuality and 
codependency.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Diana Narciso e Rita Delgado INTERPRETAÇÃO Matilde Jalles 
CENOGRAFIA António MV DESENHO DE LUZ Rui Monteiro SONOPLASTIA Pedro Mourinha 
APOIO À CRIAÇÃO Jean Paul  Bucchieri APOIO À DRAMATURGIA David Antunes 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo 
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V I T A L _ s o l o  à  m o r t e  d e  u m  c a r r e g a d o r 
Marta Reis Jardim

TEATRO, DANÇA, PERFORMANCE 19—31.7.2021 MAGINA 2



Esta mulher detentora de um perfil aditivo à 
vida virtual, tendo apagado toda a sua conexão 
com o exterior terreno, vive o momento dramá-
tico da incapacidade do seu carregador a conec-
tar com a virtualidade que a sustenta. Este 
objeto via do seu carregamento emocional, uma 
vez inutilizável torna-se o seu maior confidente 
materializando tanto os seus desejos como as 
suas carências. Revela o seu desequilíbrio e terá 
sozinha de se suportar e de suportar a realidade 
que criou. Suprimidas há muito, as suas neces-
sidades básicas serão uma via de redescoberta 
de si própria. A reconciliação com o espaço físico 
que habita e a aprendizagem de novos métodos 
de entretenimento pautarão a trama deste solo.

This woman, holder of an aditive profile to 
virtual life, having deleted all her connections 
to the earthly outside, lives the dramatic 
moment of her charger inability to connect with 
the virtuality that sustains it. This object, the 
means to her emotional charge, once unusable 
becomes her biggest confident, materializing 
both her wishes and needs. Her unbalance is 
revealed and she alone must support herself 
and the reality she created. Suppressed long ago, 
her basic needs will be a way of self-rediscovery. 
The reconciliation with the physical space she 
inhabits and the learning of new methods of 
entertainment will guide this solo plot.

CRIAÇÃO, CONCEÇÃO E INTERPRETAÇÃO Marta Jardim
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
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O DESPREZO 
auéééu - Teatro

TEATRO 19—25.7.2021 BLACKBOX



Com este espectáculo pretende-se abordar as 
origens e consequências do acto de desprezar 
alguém ou alguma coisa; os mecanismos de 
poder inerentes às relações humanas, que 
transformam o outro num ser objectificado, 
cujo valor é utilitário e descartável; e, em parti-
cular, o sistema lucrativo que despreza e põe 
em causa a liberdade da criação artística. Para 
tal, os auéééu propõem pôr em prática um exer-
cício dramatúrgico que consiste na criação e 
encenação colectiva de um texto original que 
tem como suporte narrativo e imagético os 
argumentos de dois filmes de Jean-Luc Godard 

- “O Desprezo” (1963) e “Fim de Semana” (1967) - , 
à qual se juntarão textos para cena de autoria 
própria.

This theatre show has as its central themes the 
origins and consequences of the act of despising 
someone or something; the power mechanisms 
inherent in human relationships, which trans-
form the other into an objectified being, whose 
value is utilitarian and disposable; and, in par-
ticular, the profit system that despises and 
undermines the freedom of artistic creation. To 
this end, the company proposes to put into prac-
tice a dramaturgical exercise that consists of the 
creation and staging of an original text that has 
as narrative and imaginary support the argu-
ments of two films by Jean-Luc Godard - 

“Contempt” (1963) and “Weekend”(1967) -, to 
which texts of their own authorship will be 
added.

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO auéééu-Teatro COM Beatriz Brás, Filipe Velez, Joana Manaças, João Santos, João Luís Silva, Miguel Cunha e 
Sérgio Coragem DESENHO DE LUZ Luís Miguel Bombico CENOGRAFIA/ADEREÇOS/FIGURINOS Bruno Bogarim CARTAZ  Filipe Andrade 
PRODUÇÃO EXECUTIVA José Sotero RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo RESIDÊNCIA DE CRIAÇÃO Largo de Residências e Pro-Dança 
CO-PRODUÇÃO Centro Cultural de Belém 
APOIO Livraria Ferin
HTTPS://AUEEEU.CARGO.SITE/
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A m o r e s  d e  L e s t e 
Hotel Europa

TEATRO 26.7—1.8.2021 BLACKBOX

© Josef Koudelka (imagem de inspiração para o projecto)



Este projeto analisa a vida dos jovens comunis-
tas portugueses que viviam nos países do bloco 
de leste através de bolsas de estudos antes de 
1989. Terão esses estudantes, em particular os 
que  tiveram relações amorosas com pessoas 
desses países, alterado a sua opinião sobre o 
comunismo depois de viverem nesses países?

This project looks at the lives of young 
Portuguese communists that lived in eastern bloc 
countries through the scholarships that these 
countries provided before 1989. Did the time that 
they stayed in those countries changed their 
views on communism? Particularly the students 
that had love relationships with people from 
those countries did that experience change their 
ideology?  

CREATION André Amálio and Tereza Havlíčková TEXT AND DRAMATURGY André Amálio MOVEMENT Tereza Havlíčková
MUSICAL CREATION AND INTERPRETATION Pedro Salvador PERFORMERS André Amálio, Tereza Havlíčková, 4 other performers (…) 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo 
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A  B I B L I O T E C A  D O  F I M  D O  M U N D O  Alex Cassal / Má-Criação
TEATRO  26.7—8.8.2021  FREIXO



A BIBLIOTECA DO FIM DO MUNDO é um espectá-
culo concebido para ser apresentado em biblio-
tecas. Um pequeno grupo de espectadores irá 
passar a noite em companhia de um pequeno 
grupo de performers, em uma jornada cinemato-
gráfica e literária que passa por autores como 
Dickens, Bradbury, Rimbaud, Nietzsche, Salinger, 
Austen, Joyce, Woolf, Cervantes e realizadores 
como Godard, Truffaut, Jarmush, Almodóvar, 
Coppola, Pasolini, Tarantino, Roeg, Coixet, 
Wenders. Uma noite para pensar no passado, 
presente e no futuro, percorrendo as histórias 
que criamos para iluminar as trevas enquanto o 
amanhecer não chega. A estreia está prevista 
para Novembro de 2021 no Festival Verão Azul em 
Loulé.

THE LIBRARY OF THE END OF THE WORLD  is a 
show designed to be presented in libraries. A 
small group of spectators will spend the night in 
the company of a small group of performers, on a 
cinematographic and literary journey through 
authors such as Dickens, Bradbury, Rimbaud, 
Nietzsche, Salinger, Austen, Joyce, Woolf, 
Cervantes and filmmakers like Godard, Truffaut, 
Jarmush, Almodóvar, Coppola, Pasolini, Tarantino, 
Roeg, Coixet, Wenders. A night to think about 
past, present and future, going through the 
stories we created to illuminate the darkness until 
dawn arrives. The premiere is scheduled for 
November 2021 at the Festival Verão Azul in Loulé.

DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO Alex Cassal CRIADORES-INTÉRPRETES Alex Cassal, Estelle Franco, Keli Freitas, Márcia Lança, 
Matamba Joaquim e cinco intérpretes locais (…) 
APOIO À DRAMATURGIA Joana Frazão DESENHO DE LUZ Tomás Ribas ESPAÇO CÉNICO Elsa Mencagli 
CO-PRODUÇÃO Má-Criação, Verão Azul/casaBranca e Teatro Viriato RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo
HTTP://MA-CRIACAO.COM/
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S U P E R A D A P T A T I O N
Ana Paula Gusmão & Inês Cartaxo & Lucie Lintanf & Luis Odriozola 

CRUZAMENTOS 2—13.8.2021 MAGINA 1



“Construir com elementos que parecem ter o esta-
tuto da falha; criar um Dispositivo do Erro”.

Na tentativa de executar uma acção concreta 
(que requer mais conhecimentos dos que o exe-
cutante verdadeiramente possui), estudamos 
o momento de fragilidade onde o corpo se tenta 
adaptar com todo o seu instinto e conheci-
mento a algo para o qual, clara ou possivelmente, 
não está preparado. O desejo de jogar com as 
nossas (in)capacidades é um elemento fulcral, 
faz parte da condição humana; poder uma 
coisa e não poder outra. Como se adaptar a 
uma situação intrinsecamente torta, frágil, 
difícil de manobrar? Estabelecemos uma 
relação de autonomia, nem sempre harmónica, 
mas onde seja possível coabitar.

“Build up with elements that seem to have the 
status of failure; create an Error Device ”.

In an atempt to carry out a concrete action 
(which requires more knowledge than the per-
former truly possesses), we study the moment 
of fragility wherein the body tries to adapt 
with all its instinct and knowledge to some-
thing for which, clearly or possibly, it is not pre-
pared. The desire to play with our (dis)abilities 
is an essential element, it is part of the human 
condition;being able to do something, or not to 
be. How to adapt to an intrinsically crooked, 
fragile, difficult to maneuver situation? We 
establish a relationship of autonomy, not 
always harmonious, but where it is possible to 
cohabit.

CRIAÇÃO, DRAMATURGIA, INTERPRETAÇÃO, SOM E LUZ Ana Paula Gusmão, Inês Cartaxo, Lucie Lintanf, Luis Odriozola
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
AGRADECIMENTOS Re(union), Sezen Tonguz, Espaço Alkantara, Luis Cabecinha, Tiago Rosa-Rosso,  
Sofia Dias & Vítor Roriz, Camila Morello, António Dente, Forum Dança, Polo das Gaivotas
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O V E R H E A D  Sara Ferreira e Rina Marques
DANÇA, PERFORMANCE, FOTOGRAFIA  2—15.8.2021  MAGINA 2



Overhead é uma viagem aos recantos da mente. 
É um não-lugar e um não-tempo. O passado, pre-
sente e futuro misturam-se e a perceção do real 
torna-se comprometida. A partir de uma instala-
ção, o espectador é convidado a testemunhar três 
universos distintos da consciência da persona-
gem. As imagens, vídeos e objetos que se encon-
tram  no espaço criam uma atmosfera onírica e 
simbólica, onde habitam sensações, memórias, 
mitos, traumas, sonhos e pesadelos.

Overhead is a jorney to the nooks of the mind. It 
is a non-place and a non-time. The past, present 
and future are mixed and the perception of real 
becomes compromised. From an installation, the 
viewer is invited to witness three distinct uni-
verses of the character’s consciousness. The 
images, videos and objects found in space create 
a dreamlike and symbolic atmosphere, where 
sensations, memories, myths, traumas, dreams 
and nightmares live.

CRIADORAS Rina Marques e Sara Ferreira
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
HTTP://WWW.SARAFERREIRAFOTOGRAFIA.COM
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BRASA
Tiago Cadete / Co-pacabana

TEATRO, DANÇA  2—15.8.2021  BLACKBOX



A palavra Brasil, foi o nome dado pelos portu-
gueses em função da grande quantidade de 
árvores de pau-brasil, existentes na região do 
litoral brasileiro. Brasil deriva de brasa, pois 
esta árvore possui uma seiva avermelhada, cor 
de brasa. Durante anos essas árvores foram 
extraídas e vendidas para o continente europeu. 
Nos últimos anos, novos grupos migratórios de 
brasileiros, escolheram Portugal para desenvol-
ver estudos acadêmicos, em busca de novas 
oportunidades de trabalho ou simplesmente 
para sair do seu país de origem por motivos 
políticos. Mas quem são esses novos migrantes 
brasileiros e que desejos têm quando decidem 
migrar para Portugal?

The word Brazil, was the name given by the 
Portuguese due to the large number of redwood 
trees, existing in the region of the Brazilian 
coast. Brazil derives from ember, because this 
tree has a reddish sap, the color of ember. For 
years these trees were extracted and sold to the 
European continent. In recent years, new migra-
tory groups of Brazilians have chosen Portugal 
to develop academic studies, in search of new 
job opportunities or simply to leave their 
country of origin for political reasons. But who 
are these new Brazilian migrants and what 
desires do they have when they decide to 
migrate to Portugal?

DIRECÇÃO E ESPAÇO Tiago Cadete ELENCO a anunciar FIGURINOS Carlota lagido LUZ Rui Monteiro 
PRODUTOR Vitor Alves Brotas PRODUÇÃO Co-Pacabana RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
HTTPS://TIAGOCADETE.COM/
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E s q u e l e t o s  V i v e m  D e n t r o  D e  S o n h o s
Ricardo Cabaça / 33 Ânimos

TEATRO  16—27.8.2021  FREIXO



Tudo começa num sonho para quebrar a mono-
tonia. A ilusão de quem sonha persiste até que 
seja interrompida, onde a água é o elemento 
constante. Observamos, como se estivéssemos 
num consultório da intimidade, os sonhos de 
um casal e a psicanalista que vagueia e sugere 
aquilo que foi sonhado. Talvez tudo tenha come-
çado ainda antes do sonho e as pulsões que sus-
tentam as pessoas sejam o verdadeiro alicerce 
para a sua identidade. Os mitos são a proporção 
exata para revelar a verdade de cada um e na 
voz de uma sereia tudo aparenta ser sedutor e 
verdadeiro. A questão a ser formulada em  
cena é por que razão as sereias inventaram a 
Humanidade. 

It all starts in a dream to break the monotony. 
The dreamer’s illusion persists until it is inter-
rupted, where water is the constant element. 
We observe, as if we were in an intimate prac-
tice, the dreams of a couple and the psychoana-
lyst who wanders and suggests what was 
dreamed. Perhaps everything started even 
before the dream and the drives that sustain 
people are the real foundation for your identity. 
The myths are the exact proportion to reveal the 
truth of each one and in the voice of a mermaid 
everything appears to be seductive and true. 
The question to be asked on the scene is why the 
mermaids invented humanity.

TEXTO E ENCENAÇÃO Ricardo Cabaça COM Ana Água, Erica Rodrigues e Francisco Sousa DESENHO DE LUZ Alexandre Costa 
MÚSICA Mário Oliveira UM PROJETO 33 Ânimos RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo 
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T E O R I A S  D A  I N S P I R A Ç Ã O  David Marques
DANÇA 16—29.8.2021 MAGINA 2



‘TEORIAS DA INSPIRAÇÃO’ é uma peça que parte 
do movimento humano mais simples, a inspira-
ção, para criar uma ficção conspirativa sobre o 
sopro que faz os artistas criarem. É um labirinto 
de espelhos, sem saída à vista, visitado por 
clones, musas, parentes e outros artistas que 
admiramos.

‘THEORIES OF INSPIRATION’ is a piece that starts 
from the simplest human movement, the inspi-
ration, to create a conspiracy fiction about the 
blow that makes artists create. It is a labyrinth 
of mirrors, with no way out, visited by clones, 
muses, relatives and other artists we admire.

DE David Marques INTERPETADO POR Luís Guerra, Francisco Rolo, Teresa Silva e outro intérprete a definir 
ESPAÇO E LUZ Tiago Cadete SOM Miguel Lucas Mendes FIGURINOS Tiago Loureiro ACOMPANHAMENTO CRÍTICO Ana Bigotte Vieira 
ADMINISTRAÇÃO Vítor Alves Brotas | Agência 25 PRODUÇÃO PARCA e Agência 25 RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO  O Espaço do Tempo
HTTPS://DAVIDMARQUES.ORG/
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BOCA
CRUZAMENTOS 16—29.8.2021  BLACKBOX



Através de uma perspetiva transdisciplinar, de 
hibridização e rutura de fronteiras, a criação 
contemporânea é a parte nevrálgica da missão 
da BoCA, bienal de artes contemporâneas. 
Foca-se na transdisciplinaridade e desenvolve 
um ecossistema cultural diverso assente em 
sinergias entre cidades (desde Lisboa, uma 
interseção com outras cidades portuguesas), 
entre equipamentos culturais e o espaço público, 
entre territórios artísticos (performance, artes 
cénicas, artes visuais, arquitetura, música) e 
entre os seus respetivos públicos.

Com direção artística de John Romão, em cada 
edição da bienal são comissionadas novas cria-
ções artísticas de artistas portugueses e estran-
geiros, tal como são apresentadas criações 
estrangeiras em estreia nacional.

A BoCA 2021 terá lugar, excecionalmente, 
durante os meses de Setembro e Outubro de 
2021. A este propósito, dando continuidade à 
sua parceria, o Espaço do Tempo acolherá uma 
residência artística de um criador português.

Through a transdisciplinary perspective, of 
hybridization and breaking of boundaries, con-
temporary creation is the neural part of the 
mission of BoCA – Biennial of Contemporary 
Arts. It focuses on transdisciplinarity and devel-
ops a diverse cultural ecosystem based on syn-
ergies between cities (from Lisbon, intersections 
with other Portuguese cities), between cultural 
equipments and the public space, between 
artistic territories (performance, performing 
arts, visual arts, architecture and music) and 
between its respective audiences.

With the artistic direction of John Romão, in 
each biennial edition new artistic creations by 
Portuguese and foreign artists are commis-
sioned, and foreign creations in national 
première are presented.

BoCA 2021 will take place, exceptionally, during 
the months of September and October 2021. In 
this regard, continuing its partnership, O Espaço 
do Tempo will host an artistic residency by a 
Portuguese artist.

WWW.BOCABIENAL.ORG
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A l b a t r o z  s í n d r o m e  
R. Gritto

(PROJETOS DE TEMPORADA) 12.2020 FREIXO



Uma grande estrutura, um ovo. Um ninho de 
madeira que ao entrar em combustão irá criar 
um abrigo, um local de incubação, um retorno 
ao primordial, um início eterno, o índice do infi-
nito recomeçar. A instalação/ escultura/ acção 
que R. Gritto propõe é uma simbiose entre a 
natureza e a humanidade, um casamento 
voluntário pelo princípio do eterno movimento, 
eterna mutação, um cocoon, um combo para 
um futuro imprevisto.

R. Gritto é um artista que tem desenvolvido a 
sua área de trabalho e educação pela arquitec-
tura, artes visuais, comunicação, entre outras. 
Tem trabalhado enquanto gestor de alguns pro-
jectos interculturais, bem como curador, man-
tendo sempre um interesse pela dimensão 
social do seu trabalho. Nos últimos anos tem 
estado envolvido na criação de projectos com 
artistas timorenses.

A great structure, an egg. A wooden nest that, 
when it starts to burn, will create a shelter, a 
place of incubation, a return to the primordial, 
an eternal beginning, the index of the infinite 
start over. The installation / sculpture / action 
that R. Gritto proposes is a symbiosis between 
nature and humanity, a voluntary marriage 
based on the principle of eternal movement, 
eternal mutation, a cocoon, a combo for an 
unforeseen future.

R. Gritto is an artist who has developed his area 
of   work and education through architecture, 
visual arts, communication, among others. He 
has worked as a manager of some intercultural 
projects, as well as a curator, always maintain-
ing an interest in the social dimension of his 
work. In recent years he has been involved in 
creating projects with Timorese artists.
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1 0 0  R E S I D Ê N C I A S  /  1 0 0  F O T O G R A F I A S
Inês Sambas

(PROJETOS DE TEMPORADA) 9.2020—8.2021 MAGINA, FREIXO E BLACKBOX



Uma fotografia por residência, um ano de foto-
grafias, uma celebração dos 20 anos de Espaço 
do Tempo.

Inês Sambas é uma artista visual, fotógrafa e 
real izadora de filmes. Vive e trabalha em 
Montemor-o-Novo desde 2019.  É a co-criadora 
do p rojecto Laurear a Pevide e a produtora 
Pernas Pr’andar. Foi realizadora do filme Viciada 
no amor e Catican em 2017 e mais recentemente 
Umbrales de 2019. Tem trabalhado maioritaria-
mente em fotografia de espetáculo, dança, e 
música. Foi júri de alguns festivais de animação 
inte rnacionais e também já foi seleccionada 
para diversos festivais de cinema e animação.

One photograph per residence, one year of pho-
tographs, a celebration of the 20 years of Espaço 
do Tempo.

Inês Sambas is a visual artist, photographer and 
film director. She lives and works in Montemor-
o-Novo since 2019. She is the co-creator of the 
Lau rear a Pevide project and the producer 
Pernas Pr’andar. She was the director of the film 
Vic iada no amor e Catican in 2017 and more 
rec ently Umbrales de 2019. She has been 
working mainly on show photography, dance, 
and  music. She was a jury for some interna-
tional animation festivals and has also been 
sel ected for several film and animation 
festivals.
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Cláudia Dias, coreógrafa, performer e pro-
fessora. Iniciou o seu trabalho no Grupo de 
Dan ça de Almada. Integrou o coletivo 
Ninho de Víboras. Colaborou com a Re.Al. 
Criou as peças One Woman Show, Visita 
Guiada, Das coisas nascem coisas, Vontade 
De Ter Vontade e Nem tudo o que dizemos 
tem de ser feito nem tudo o que fazemos 
tem de ser dito. Atualmente desenvolve o 
projecto Sete Anos Sete Peças, um projecto 
de longa duração que pretende contrariar 
a ideia de um futuro precário ou ausente.

Cláudia Dias, performer, choreographer 
and  teacher. Her works—including One 
Woman Show, Visita Guiada, Das coisas 
nascem coisas, Vontade De Ter Vontade, 
and Nem tudo o que dizemos tem de ser 
feito nem tudo o que fazemos tem de ser 
dito—have been presented in festivals and 
theatres, in Portugal and abroad. She is 
cur rently working on her Seven Years 
Seven Pieces cycle, a long-term project that 
stands in opposition to the idea of a pre-
carious or absent future.

C L Á U D I A  D I A S



199

Art ista de novo circo especializado em 
Mastro Chinês. Estudou circo no Chapitô, 
em Lisboa e nas escolas francesas ENACR e 
CNAC. Em 2005 cria a sua própria compa-
nhia, O Último Momento.

Circus artist specialized in Chinese pole, 
trained in Chapitô, in Lisbon and in high 
schools like ENACR e CNAC, in France. In 
2005, he created his own company called O 
Último Momento.

J O Ã O  P A U L O 
S A N T O S



Jonas&Lander, dupla de coreógrafos portugueses, têm 
contribuído para o imaginário um do outro desde 2011 
quando iniciam a sua colaboração. Destacam-se com 
Cascas d’Ovo, obra que os levou a vários palcos nacio-
nais e internacionais. 

Foram distinguidos como “Aerowaves Priority Company” 
em 2014 e 2017. 

Em 2018, focam-se em Lento e Largo, espetáculo copro-
duzido pela Rede 5 Sentidos, Teatro do Bairro Alto e 
Teatro Freiburg (AL), nomeado pela SPA para a categoria 
de Melhor Coreografia de 2019.

Jon as and Lander have been contributing to each 
other’s imaginary since the beginning of their colabora-
tio n in 2011. They stand out with Cascas d’Ovo, the 
project that took them to several national and interna-
tional venues. 

In 2014 and 2017 they were distinguished as “Aerowaves 
Priority Company”.

In 2018, they focus on Lento e Largo, a performance 
co-produced by Rede 5 Sentidos, Teatro do Bairro Alto 
and Teatro Freiburg (AL), nominated by SPA for the Best 
Choreography category of 2019.

J O N A S & L A N D E R
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A mala voadora é uma companhia que faz 
espetáculos de teatro, e que estende a sua 
atividade a outras frentes, como a progra-
mação, pensando que isso pode enriquecer 
o seu universo criativo e complementar a 
sua oferta cultural.

mala voadora is a theater company which 
has  done theater shows but also has 
ext ended it’s activity through other 
bra nches such as programming, always 
pursuing the enrichment of it’s creative 
uni verse and complement it’s cultural 
offer.

M A L A  V O A D O R A



Ma rco da Silva Ferreira é intérprete de 
da nça desde 2008. Como coreógrafo 
destaca: Hu(r)mano, Brother, Bisonte que 
tiveram uma importante digressão nacio-
nal e internacional. Foi artista associado 
do TMP e é atualmente Artista Associado 
do  Centre Chorégraphique National de 
Caen em Normandie.

Marco da Silva Ferreira is a professional 
pe rformer since 2008. His Works Hu(r)
mano, Brother, Bisonte had an important 
national and international tour. He was 
associated artist in TMP and became asso-
ciated artista in Centre chorégraphique 
national de Caen in Normandie.

M A R C O  D A  S I L V A 
F E R R E I R A
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Na scida em Cabo Verde, o seu trabalho 
te m como impulsos a abertura, a impu-
reza e a intensidade. Em 2018, a Bienal de 
Veneza atribui-lhe o Leão de Prata na cate-
goria de Dança.

Born in Cape Verde, all her works have at 
their heart the ideas of openness, impurity 
an d intensity. In 2018, La Biennale di 
Venezia awarded her with the Silver Lion of 
Dance.

M A R L E N E 
M O N T E I R O  F R E I T A S



Pedro Gil faz teatro desde 1999. Interpreta, 
es creve, encena, investiga e produz em 
colaboração com outros artistas e compa-
nhias. É artista associado d’O Espaço do 
Tempo com quem mantém uma relação de 
cumplicidade há mais de uma década.

PEDRO GIL does theatre since 1999, acting, 
wr iting, directing, researching and pro-
du cing. He is an associated artist of O 
Espaço do Tempo.

P E D R O  G I L



205

A Plataforma285 é um coletivo multidisci-
plinar, fundado em 2011, com o intuito de 
cr iar espetáculos de teatro. Trabalhando 
em regime de colaboração criativa, a com-
panhia desenvolveu 15 criações. O seu tra-
balho distingue-se por uma dramaturgia 
original, assente na procura da não teatra-
li dade e de novas linguagens criativas, 
co nstruindo realidades habitadas por 
atores e não por personagens.

Plataforma285 is a multidisciplinary art 
collective, formed in 2011, devoted to create 
original theatre works. Working in a collab-
orative creation environment, the company 
has developed 15 theatre creations. Their 
work is distinguished by original writing 
and it’s non-theatrical productions, always 
searching for fresh creative languages. The 
actors use their personal world to create 
realities, without using characters.

P L A T A F O R M A 2 8 5



Rui Horta é um dos mais influentes coreó-
grafos da sua geração, tendo durante anos 
dirigido SOAP, a companhia residente do 
Mousonturmem Frankfurt. O seu trabalho 
tem sido apresentado em todo o mundo 
nos mais importantes teatros e festivais, 
tais como no Theatre de laVille in Paris, the 
Joyce em New York ou no Spyral Hall em 
Tokyo, estando no repertório de dezenas de 
co mpanhias de dança internacionais, 
co mo NDT, Cullberg, Geneva, Marseille, 
Go tteborg, etc. Desde 2000 que dirige 
O Espaço do Tempo em Montemor-o-Novo.

Rui Horta is one of the most influencial 
choreographers in his generation, having 
di rected SOAP the resident company of 
Mousonturmin Frankfurt, during the 90‘s. 
His work has been presented in the main 
theatres and festivals such as Theatre de la 
Ville in Paris, the Joyce i nNew York or the 
Spyral Hall in Tokio. And he has created for 
ma ny dance companies such as NDT, 
Cullberg, Geneva, Marseille, Gotteborg, etc. 
Since 2000 he directs O Espaço do Tempo 
in Montemor-o-Novo.

R U I  H O R T A
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Na turais do Porto, conheceram-se na 
Escola Artística Soares dos Reis e iniciaram 
di versos projectos musicais com vídeo, 
música e cinema. Colaboram com compa-
nhias de dança e teatro entre outras áreas.

Born in Porto, they met at the Art School 
So ares dos Reis, soon started to create 
se veral projects with video, music and 
cinema. They work now with several dance 
and theater companies among others.

R U I  L I M A  E 
S É R G I O  M A R T I N S



Propõe-se como artista cuja vontade de 
expressão não se esgota numa só lingua-
ge m. As suas criações vagueiam pelas 
sombras, pela vivificação da pintura, pelo 
Expressionismo e pela memória do cinema.

Affirmed as an artist whose will to expres-
sion is not exhausted in one single lan-
guage. Her creations wander though the 
shadows, the vivification of painting, 
expressionism and the memory of cinema.

T Â N I A  C A R V A L H O
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O Teatro Da Cidade surge em 2015, fundado por Bernardo 
Souto, Guilherme Gomes, João Reixa, Nídia Roque e Rita 
Cabaço. Entre 2016 e 2019, estreou: “Os Justos”, de Albert 
Camus, “TOPOGRAFIA”, “que boa ideia, virmos para as monta-
nhas”, de Guilherme Gomes, “Agora, que o carro do sol já 
passou”, de Guilherme Gomes, encenação de Nídia Roque, 

“Karoshi”, “Lamento de Ĉiela”, de Guilherme Gomes, colabo-
rando com parceiros como os Teatro da Cornucópia, Primeiros 
Sintomas, Museu da Marioneta, e TNDMII.

Teatro Da Cidade was founded in 2015 by Bernardo Souto, 
Guilherme Gomes, João Reixa, Nídia Roque and Rita Cabaço. 
Between 2016 and 2019, premiered: “Os Justos”, by Albert 
Camus, “TOPOGRAFIA”, “que boa ideia, virmos para as mon-
tanhas”, by Guilherme Gomes, “Agora, que o carro do sol já 
passou”, by Guilherme Gomes , directed by Nídia Roque, 

“Karoshi”, “Lamento de Ĉiela”, by Guilherme Gomes, colabo-
rating with Teatro da Cornucópia, Primeiros Sintomas, 
Museu da Marioneta, and TNDMII.

T E A T R O  D A  C I D A D E



O Teatro Praga assume-se como um grupo 
ou federação de artistas. 

Nasceu em 1995 e está sediado na Rua das 
Gaivotas, em Lisboa. Colabora regular-
mente com algumas das mais prestigiadas 
estruturas culturais em Portugal e tem-se 
apresentado em festivais e teatros de 
diversos países europeus.

Teatro Praga [“Plague Theatre”] define 
themselves as a group or federation of 
artists.

It was born in 1995 and is currently located 
at Rua das Gaivotas, in Lisbon. The group 
has been regularly creating theatre plays 
co-produced by the most prestigious con-
temporary cultural institutions in Portugal 
and has shown its work in festivals and 
theatres throughout Europe.

T E A T R O  P R A G A
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UMCOLETIVO é um projeto com epicentro 
em Elvas, no âmbito do qual se desenvol-
vem atividades de criação, programação e 
formação artísticas, onde transversal-
mente se encontra uma ideia de reescrita, 
de tempo real e de voz. 

UMCOLETIVO is a project with it’s epicenter 
at Elvas, where the collective develops 
artistic activities of creation, program-
ming and training. At UMCOLETIVO there is 
crosswise an idea of rewriting, real time 
and voice.

U M C O L E T I V O



B O L S A  A M É L I A 
R E Y  C O L A Ç O3.
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Juntamente com o Teatro Nacional D. Maria II, o Centro 
Cultural Vila Flor e o Teatro Viriato, o  Espaço do Tempo par-
ticipa na Bolsa Amélia Rey Colaço, projecto inovador na 
revelação e apoio a projectos emergentes na área do teatro 
em Portugal. É motivo de enorme orgulho acolher nesta 
temporada as semanas finais de ensaio, bem como a estreia 
de AINDA ESTOU AQUI com encenação e interpretação de 
Tiago Lima. Com dezenas de projectos em fase de candida-
tura, a Bolsa Amélia representa a possibilidade de descobrir 
talentos emergentes de uma geração, um processo de 
seleção riquíssimo e partilhado com outros programadores 
e, ainda mais importante, uma aprendizagem, pois mesmo 
quem tem a dificílima tarefa de escolher, tem igualmente o 
privilégio de aprender.

Together with the D. Maria II National Theater, the Vila Flor 
Cultural Center and the Viriato Theater, Espaço do Tempo 
participates in Bolsa Amélia Rey Colaço (Amélia scholarship), 
an innovative project aimed at revealing and supporting 
emerging theater projects in Portugal. With great pride, we 
welcome the final rehearsal weeks as well as the premiere of 
AINDA ESTOU AQUI staged by Tiago Lima. With dozens of 
projects applying, Bolsa Amélia represents the possibility of 
discovering the talents of a new generation, a rich selection 
process shared with other programmers and, even more 
important, a rich learning process for us, because even 
those who have the difficult task of choosing, also have the 
privilege of learning.



4.
 S E T E M B R O  E M  M O N T E M O R
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Setembro é aquele mês que marca o nosso novo 
ano. Janeiro é apenas uma convenção. Porque 
desde sempre o calendário escolar foi o diapa-
são que afinou as nossas vidas, a pedra angular 
que marca o fim do Verão, das férias, e inicia um 
novo ciclo, sobretudo num país do Sul. Em 
Montemor, se a Feira da Luz fecha o Verão, 
Setembro projecta o futuro ano. Também as 
temporadas teatrais seguem este ritmo, e a 
temporada do Espaço do Tempo incorpora esta 
mesma ideia de início de ciclo. Por isso, desde há 
anos que programamos espectáculos nos fins 
de semana de Setembro, muito em particular 
no Teatro Curvo Semedo, em articulação com a 
Câmara Municipal. E neste ano há espectáculos 
para todos os gostos e que relançam a vida cul-
tural da cidade naqueles fim-de-semana em 
que a praia já não convida. Apareçam na Magina, 
na Blackbox e no nosso velhinho mas maravi-
lhoso Curvo Semedo, para ouvir a Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, ou a magnífica 
MONTANHA RUSSA que junta a equipa de 
Miguel Fragata com parte da banda dos Clã, a 
nova estreia do Bestiário, a apresentação de 
AUROR A NEGRA (obra vencedora da segunda 
edição da Bolsa Amélia) e a ante-estreia da nova 
obra de Rui Horta, PIN MY PLACEs. Que belo pro-
grama para celebrar 20 anos do Espaço do 
Tempo em Montemor!

September is the month that marks our new 
year. January is just a convention. Because the 
school calendar has always been the tuning fork 
that has thinned our lives, the cornerstone that 
marks the end of summer, of holidays, and starts 
a new cycle, especially in a southern country. In 
Montemor, if Feira da Luz closes the Summer, 
September projects the future year. The theatri-
cal seasons also follow this rhythm, and Espaço 
do Tempo season incorporates this same idea of   
beginning cycle. For this reason, for years we 
have been programming performances in every 
weekend, particularly at Teatro Curvo Semedo, 
in co-production with the City Council. This year 
there are shows for all tastes that revive the cul-
tural life of the city on those days when the 
beach no longer invites. Meet us at Magina, at 
the Blackbox and our old but wonderful Curvo 
Semedo, to listen to the Lisbon Metropolitan 
Orchestra, or the magnificent MONTANHA 
RUSSA that joins Miguel Fragata’s team with 
part of the Clã band, Bestiário’s new debut, 
presentations by AURORA NEGRA (winner of 
the last edition of Bolsa Amélia) and the preview 
of Rui Horta’s new work, PIN MY PLACEs. And 
what a great way to celebrate 20 years of Espaço 
do Tempo in Montemor!

 S E T E M B R O  E M  M O N T E M O R



G I O C H I  D I  U C C E L L I
L. v. Beethoven Abertura Coriolano, Op. 62

S. Azevedo Giochi di Uccelli, Concerto para Flauta e Orquestra
F. Mendelssohn Sinfonia N.º 3, Op. 56, Escocesa* 

Orquestra Metropolitana de Lisboa 
CONCERTO 11 SETEMBRO / 21H30 CINETEATRO CURVO SEMEDO 

*COM TRANSMISSÃO AO VIVO NO EXTERIOR DO CINETEATRO



Abertura, Concerto e Sinfonia. Esta é a disposi-
ção mais convencional de um programa de 
música clássica. Porém, diante da imponência 
dos primeiros acordes, as reverências e as 
cerimónias logo dão lugar ao mistério da 
música. Tenha sido escrita há dois séculos, por 
Beethoven ou Mendelssohn, ou há quatro anos, 
por Sérgio Azevedo, os imaginários sonoros sin-
tonizam universos distantes. Diante da Abertura 
Coriolano, ainda hoje criamos empatia com o 
dilema pessoal do general romano que se viu 
forçado a escolher entre as raízes familiares e os 
ideais políticos, a custo da própria vida. Os 
«Jogos de Pássaros» do compositor português 
convocam metáforas de movimento que todos 
par ti lhamos. Por sua vez,  já em 1829, 
Mendelssohn contemplava o peso da História 
diante das ruínas do Palácio de Holyrood, em 
Edimburgo. Começava assim uma sinfonia que 
só concluiu treze anos mais tarde, a Escocesa.

Opening, Concert and Symphony. This is the 
most conventional disposition of a classical 
music program. However, before the magnifi-
cence of the first chords, the obeisances and the 
ceremonies give way to the mystery of music. 
Even when written two centuries ago by 
Beethoven or Mendelssohn, or four years ago, by 
Sérgio Azevedo, the sound imaginary syncs 
distant universes. Faced with the CORIOLANO 
Opening, we still today empathize with the per-
sonal dilemma of the Roman general who was 
forced to choose between family roots and 
political ideals, at the cost of his own life. The 
Portuguese composer’s «Games of Birds» call 
for metaphors of movement that we all share. In 
turn, already in 1829, Mendelssohn contem-
plated the weight of history in front of the ruins 
of the Palace of Holyrood, in Edinburgh. Thus 
began a symphony that ended only thirteen 
years later, the Scottish.

SOLISTA Nuno Inácio (flauta)
MAESTRO Pedro Amaral
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A U R O R A  N E G R A
Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema

TEATRO 18 SETEMBRO / 21H30 E 19 SETEMBRO / 19H BLACKBOX
*PROJECTO VENCEDOR DA 2ª EDIÇÃO DA BOLSA AMÉLIA REY COLAÇO



O canto começa na voz de uma mulher que fala. 
Fala crioulo. Fala tchokwe. Fala português. Em 
cena três corpos, três mulheres na condição de 
estrangeiras, onde são faladas essas três línguas. 
Em cada mulher uma essência, personalidade e 
trajetória. Elas cruzam-se nesta Aurora Negra 
com a certeza de que nada voltará a ser igual. 
Buscam as raízes mais profundas e originais das 
suas culturas, celebrando o seu legado e proje-
tando um caminho onde se afirmam como pro-
tagonistas das suas histórias. Este projeto nasce 
da constatação da invisibilidade a que os corpos 
negros estão sujeitos nas artes performativas. 

A song begins with the voice of a woman speak-
ing. Crioulo. Tchokwe. Portuguese. On stage, 
three women meet, foreigners in a place where 
these three languages are spoken. In this Aurora 
Negra (‘Black Dawn’), they celebrate the legacies 
of their cultures and project a way forward in 
which they are the heroines of their own stories.

Aurora Negra contests the invisibilization of 
black bodies in the performing arts in Portugal. 
Black bodies are systemically denied access to 
the construction of their own narratives and are 
either absent from mainstream culture, or 
present in ways that reinforce stereotypes and 
prejudice.

DIREÇÃO ARTÍSTICA, CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Cleo Tavares, Isabél Zuaa e Nádia Yracema CENOGRAFIA Tony Cassanelli FIGURINOS José Capela 
DESENHO DE LUZ E VÍDEO Felipe Drehmer SONOPLASTIA E COMPOSIÇÃO ORIGINAL Carolina Varela e Yaw Tembe 
APOIO À DRAMATURGIA Sara Graça e Teresa Coutinho APOIO AO MOVIMENTO Bruno Huca STYLING Eloisa Correia 
APOIO À PESQUISA Melánie Petremont PRODUÇÃO CAMA a.c DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Maria Tsukamoto APOIO Alkantara e Casa independente 
COPRODUÇÃO TNDM II, Centro Cultural Vila Flor, O Espaço do Tempo, Teatro Viriato

ESPETÁCULO CRIADO COM O APOIO DA Bolsa Amélia Rey Colaço, UMA INICIATIVA DO TEATRO NACIONAL D.Maria II, Centro Cultural Vila Flor,  
O Espaço do Tempo e Teatro Viriato 
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H O M E M - A G E M
Bestiário

TEATRO 25 SETEMBRO / 21H30 E 27  SETEMBRO / 17H MAGINA
ESTREIA



Caminhamos numa progressiva deterioração.

Assim, é urgente ganhar a passada do tempo e 
fixar as nossas raízes e, no entanto, destruímos 
constantemente quem nos criou.

É nesta tensão entre o que foi e o que poderá ser 
que nos resta agir num presente trémulo. 

Fazer uma homenagem supõe sempre um agir. 

Mas porquê esta pulsão primitiva de homena-
gear algo ou alguém? Talvez, assim, sintamos 
menos a solidão. Talvez, assim, consigamos sen-
tir-nos mais perto da nossa procedência. Ou, 
talvez não seja nada disto!

O Tempo esgota-se.

We walk towards a progressive deterioration.

Thus, it is urgent to win the pass of time and fix 
our roots. However, we constantly destroy the 
ones who raised us.

It is in this tension between what was and what 
could be that we have to act in a tremulous 
present.

Paying homage always means acting.

But why this primitive drive to honor something 
or someone? Perhaps, thus, we feel less loneli-
ness. Perhaps, thus, we will be able to feel closer 
to our origin. Or, maybe it’s none of that!

Time runs out.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E DRAMATURGIA Teresa Vaz CRIAÇÃO, TEXTO E INTERPRETAÇÃO Afonso Viriato, Helena Caldeira, Miguel Ponte,
Teresa Manjua e Teresa Vaz ESPAÇO CÉNICO E CURADORIA DE FIGURINOS Bruna Mendes DESENHO DE LUZ Manuel Abrantes 
OPERAÇÃO DE LUZ E SOM Evelin Bandeira PRODUÇÃO Diana Almeida IMAGEM GRÁFICA Sérgio Condeço e Neurónio

AGRADECIMENTOS Casa dos Direitos Sociais, ESTC, Francisco Leone, João Belo, Ruy Malheiro e David Erlich
PARCEIROS INSTITUCIONAIS LARGO Residências, República Portuguesa - Ministério da Cultura 
RESIDÊNCIA DE CO-PRODUÇÃO O Espaço do Tempo, UMCOLETIVO
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P I N  M Y  P L A C E S
Rui Horta

TEATRO 25 E 26 SETEMBRO / 19H BLACKBOX
ANTE-ESTREIA



Bem vindas e bem vindos ao Pin My Places, uma 
viagem que estou a fazer mais ou menos há um 
ano até agora, até este exato momento. Assim 
começa a viagem por onde nos leva o texto de 
Mariana Ferreira, escrito no contexto da edição 
de 2019 do Laboratório de Escrita para Teatro do 
D. Maria II. De uma atualidade surpreendente 
quando se percebe que foi finalizado antes 
desta pandemia, Pin My Places relata um obses-
sivo percurso mental pelo Google Maps, um 
universo onde quase tudo é possível sem se sair 
da cadeira. Uma viagem onde apenas se conhece 
o ponto de partida, deambulando pelos mapas 
digitais e pelas cartografias de um percurso 
sinuoso, banal, às vezes com contornos de 
thriller, mas sempre pousado em si.

Mariana Ferreira has written an astonishingly 
contemporary text. Completed before the pan-
demic began, Pin My Places is about an obses-
sive mental voyage through Google Maps and a 
universe in which almost everything is possible 
without getting up from a chair. A journey in 
which only the point of departure is known as 
one wanders through digital maps and the tor-
tuous routes of cartographies.

ENCENAÇÃO Rui Horta TEXTO Mariana Ferreira (Laboratório de Escrita para Teatro 2019) 
INTERPRETAÇÃO Ana Cris MÚSICA ORIGINAL Tiago Cerqueira ESPAÇO CÉNICO E DESENHO DE LUZ Rui Horta 
DIREÇÃO TÉCNICA Ana Carocinho PRODUÇÃO EXECUTIVA Patrícia Carvalho e Susana Picanço
  
Sala Estúdio Amélia Rey Colaço/Robles Monteiro
 
PRODUÇÃO O Espaço do Tempo  COPRODUÇÃO TNDM II 
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M o n t a n h a  R u s s a Miguel Fragata e Inês Barahona / Formiga Atómica
TEATRO 26 SETEMBRO / 21H30 CINETEATRO CURVO SEMEDO 

*COM TRANSMISSÃO AO VIVO NO EXTERIOR DO CINETEATRO



MONTANHA-RUSSA é um espetáculo da dupla Miguel 
Fragata e Inês Barahona, à qual se junta a dupla Hélder 
Gonçalves e Manuela Azevedo. Um espetáculo em que o 
teatro e a música disputam o palco, desafiando as conven-
ções do “teatro musical”, como quem desafia as leis da gra-
vidade num loop. MONTANHA-RUSSA mergulha vertigino-
samente na adolescência. Retira-a do lugar dos 
lugares- comuns e procura aproximá-la da dimensão da 
intimidade. Uma dimensão secreta, privada, interior, mas 
que vive no desejo de ganhar um palco onde se possa exibir.

MONTANHA-RUSSA é o diário deixado em cima da mesa, o 
diário destilado nas redes sociais, ou o diário perigosamente 
transportado para o liceu: uma intimidade a gritar “leiam-

-me!”, uma geração a querer fazer-se ouvir, ao som da 
música. 

ROLLER COASTER is a show by Miguel Fragata and Inês 
Barahona to whom have joined Hélder Gonçalves and 
Manuela Azevedo (Clã). It is a show where music and 
theater work together on stage and defy the conventions of 

“musical theater”. This show is a dive into teenage years, 
bringing this old theme in a new and more inti-
mate approach and taking to stage its secret and private 
dimension, like an open diary.  

ENCENAÇÃO Miguel Fragata DRAMATURGIA Inês Barahona TEXTO E LETRAS Miguel Fragata e Inês Barahona MÚSICA ORIGINAL Hélder Gonçalves
COM Anabela Almeida, Bernardo Lobo Faria, Carla Galvão, Miguel Fragata E MÚSICA AO VIVO Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo,  
Miguel Ferreira, Nuno Rafael MOVIMENTO Marta Silva CENOGRAFIA F. Ribeiro FIGURINOS José António Tenente DESENHO DE LUZ José Álvaro Correia 
DIRECÇÃO TÉCNICA DE LUZ Nuno Figueira DESENHO DE SOM E DIRECÇÃO TÉCNICA DE SOM Nelson Carvalho VÍDEO Henrique Frazão
PRODUÇÃO Clara Antunes e Luna Rebelo | Formiga Atómica MEDIAÇÃO DE PÚBLICOS E COMUNICAÇÃO Ana Pereira COPRODUÇÃO TNDM II, TNSJ, Teatro Virgínia, 
Formiga Atómica CO-PRODUÇÃO Festival Terres de Paroles PROJETO FINANCIADO POR República Portuguesa - Cultura I DGA 
FORMIGA ATÓMICA É UMA ESTRUTURA FINANCIADA POR
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T E M P E S T A D E
UMCOLETIVO

(60’, M/6) 31 OUTUBRO 11H / 16H MAGINA 



Espetáculo de Teatro Radiofónico 

No coração escuro da Tempestade, Próspero 
envelhece, misterioso e só. 

Sonha histórias de assombro: ora náufrago, ora 
criatura mágica, ora livre, ora prisioneiro. 

A ilha é uma máquina de sonhos fe itos de ar, de 
sons, de palavras. Coisas que se ouvem como 
estrelas cadentes deixam o rasto. 

Um espetáculo que parte de A Tempestade, de 
William Shakespeare, para experimentar o eco 
da palavra e do som como exercício de imagina-
ção individual. 

Radio Theater Show

In the dark heart of the Storm, Prospero grows 
old, mysterious and alone.

He dreams stories of astonishment: now casta-
way, now magic magic, now free, now prisoner.

The island is a dream machine made of air, of 
children, of words. Things that are heard like 
shooting stars leave the trail.

A show that starts from William Shakespeare’s 
The Tempest, to experience the echo of the word 
and make sound as an exercise of individual 
imagination.

CRIAÇÃO Cátia  Terrinca e Francisco Salgado DRAMATURGIA Jorge Palinhos INTERPRETAÇÃO Mónica Garnel CENOGRAFIA Bruno Caracol 
FIGURINO Joana Leal SONOPLASTIA Diogo Rodrigues DESENHO DE LUZ João P. Nunes FOTOGRAFIA Alípio Padilha PRODUÇÃO Márcia Conceição 
APOIOS DGartes, Município de Castro Verde, Município de Elvas, Município de Loures, 
Museu de Arte Contemporânea de Elvas UM CONVITE DA Fábrica das Artes - Centro Cultural de Belém
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S u b L i n h a r
Marta Cerqueira

(40’, M/6) 19 DEZEMBRO 11H / 16H MAGINA 



Para se escrever a palavra SubLinhar é preciso 
um ponto e traçar linhas com a mão. Para se 
falar a palavra SubLinhar é preciso que um con-
junto de sons saia da nossa boca.

Mas há quem seja de poucas palavras... E o que 
que acontece quando ficamos sem palavras? Se 
retirarmos Linha à palavra Sub(Linha)r podemos 
usá-la para desenhar no espaço, insinuar 
formas, texturas, acentuar movimentos, definir 
direções ou percursos que nos levam a mudar 
de lugar, fazer perguntas ao mundo e crescer. 
Nessas trajectórias o corpo “também fala”, 
repleto de ossos, tendões e músculos experien-
cia o aqui e o agora. 

To write the word SubLinhar (underline) I need a 
dot an then draw lines with my hand. To speak 
the word SubLinhar (underline), a set of sounds 
must come out of our mouth. But there are 
those with few words ... And what happens 
when we run out of words? If we take the word 
line from underline we can use it to draw on 
space, create forms, textures, accentuate move-
ments, define directions or courses that take us 
to change, grow and ask questions to the world. 
In these trajectories the body “also speaks”, full 
of bones, tendons and muscles, experiences the 
here and now.

CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Marta Cerqueira CO-CRIAÇÃO Inês Campos OBJECTOS João Calixto LUZ Carin Geada 
MÚSICA Simão Costa FIGURINO Benedetta Maxia
APOIO ADMINISTRATIVO MãoSimMão associação cultural CO-PRODUÇÃO LU.CA Teatro Luís de Camões, Materiais Diversos, 
Teatro Municipal do Porto/ Festival DDD RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS E ESPAÇO DE ENSAIO - Estúdios Vítor Córdon/Em Trânsito,  
Teatro Maria Matos, Centro Cultural do Cartaxo, SMUP, Teatro da Voz/Eira, Pró- Dança.
AGRADECIMENTOS Ricardo Tabosa, Tiago Cerqueira
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M I N I N U
Fernando Mota

(45’, M/6) 23 JANEIRO 11H / 16H MAGINA



Era, era? Era certo. Esta é a história de um 
menino que tinha um sonho. É uma história de 
fuga e viagem, desde os campos de arroz e os 
tambores mandinga de Gabu aos ritmos da 
Guiné Conakry, passando por Moscovo, Bissau e 
Lisboa. O que tem um menino de fazer para 
encontrar o seu lugar na vida e no mundo?

Mininu é um espectáculo multi-disciplinar para 
a infância que utiliza várias linguagens como o 
teatro, a literatura, a música, as artes plásticas e 
o video para criar um objecto comunicante e 
universal. Inspirado na cultura guineense, é 
criado na sequência de Nha Mininu - projecto 
que envolveu a recolha de canções tradicionais 
infantis em todas regiões da Guiné-Bissau e a 
produção de um CD com arranjos originais e a 
participação de músicos guineenses residentes 
em Portugal.

Mininu é uma história de viagem e encontro.

Was it, was it? It was right. This is the story of a 
boy who had a dream. It is a story of escape and 
travel, from the rice fields and the mandinga 
drums from Gabu to the rhythms of Guinea 
Conakry, passing through Moscow, Bissau and 
Lisbon. What does a boy have to do to find his 
place in life and in the world?

Mininu is a multi-disciplinary show for children 
that uses various languages   such as theater, 
literature, music, visual arts and video to 
create a communicating and universal object. 
Inspired by Guinean culture, it is created 
following Nha Mininu - a project that involved 
the collection of traditional children’s songs in 
all regions of Guinea-Bissau and the production 
of a CD with original arrangements and the 
participation of Guinean musicians residing in 
Portugal.

Mininu is a story of travel and encounter.

TEXTO E DIRECÇÃO Fernando Mota CO-CRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Ana Sofia Paiva, Fernando Mota, Gueladjo Sané e José Grossinho 
DIRECÇÃO MUSICAL E DESENHO DE SOM Fernando Mota e José Grossinho VOZES OFF Gueladjo Sané e Tiago Mota VIDEO Mário Melo Costa 
REALIZAÇÃO PLÁSTICA E ADEREÇOS Marco Fonseca DESENHO E OPERAÇÃO DE LUZ Catarina Codea PRODUÇÃO E COORDENAÇÃO Violeta Mandillo 
CADERNO PEDAGÓGICO Margarida Botelho COORDENAÇÃO DA OFICINA Fernando Mota e José Grossinho APOIO Companhia de Actore 
CO-PRODUÇÃO A Caravana, Artemrede, CCB - Fábrica das Artes, Teatro Aveirense, CAE Sever do Vouga e São Luiz Teatro Municipal

Criação inspirada no projecto de recolha e edição Nha Mininu, no âmbito de “Cultura i nô balur” – promovido pela FEC – Fundação Fé e 
Cooperação e parceiros, com o financiamento da União Europeia, da Misereor e do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, I.P.
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É  p r ó  m e n i n o  e  p r á  m e n i n a       CATARINA REQUEIJO 
(40’, 3<6 ANOS ) 20 FVEREIRO 11H / 16H MAGINA



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

Estas e outras questões colocadas às crianças, 
assim como as suas respostas, hesitações e 
também os seus silêncios, foram o ponto de 
partida para a construção deste espetáculo. 

Em cena, um menino e uma menina habitam 
dois mundos distintos e cheios de convenções. 
Ao longo do espetáculo aprendem a desafiar as 
regras estabelecidas, a questionar estereótipos 
e a retirar etiquetas, descobrindo um lugar 
novo em que Todos podemos ser Tudo.

Do girls like pink, play with dolls and dance 
ballet? Do boys like blue, play with strollers and 
play football? Or do girls play football and boys 
play with dolls? What can girls do and boys 
cannot? What do they want to be (and can be) 
when they are big?

These and other questions posed to the children, 
as well as their answers, hesitations and also 
their silences, were the starting point for the 
construction of this show.

On the scene, a boy and a girl inhabit two dis-
tinct worlds full of conventions. Throughout the 
show they learn to challenge established rules, 
to question stereotypes and to remove labels, 
discovering a new place in which We can all be 
Everything.

ENCENAÇÃO Catarina Requeijo INTERPRETAÇÃO João Nunes Monteiro e Marta Cerqueira CENOGRAFIA E FIGURINOS Maria João Castelo
DESENHO DE LUZ José Álvaro Correia SONOPLASTIA Catarina Requeijo e José Álvaro Correia ASSESSORIA ARTÍSTICA Miguel Fragata
PESQUISA EM CONTEXTO ESCOLAR Catarina Requeijo e Vera Alvelos VÍDEO Maria Remédio
PRODUÇÃO Maria João Santos COPRODUÇÃO Formiga Atómica Associação Cultural, Teatro São Luiz, Centro de Artes de Ovar, 
Centro Cultural Vila Flor e Cine-Teatro Louletano  

235



A  C A M I N H A D A 
Bruno Alexandre

(M/6)   22 MAIO 11H / 16H MAGINA



A Caminhada é um lugar de descoberta do 
mundo sem sairmos da nossa imaginação.

Ficamos dentro dos nossos neurónios a fabricar 
aventuras, dentro do gesto radical que é a brin-
cadeira, lugar por excelência da transgressão e 
da utopia. São danças de brincar para brincar 
ao crescer. Tudo se mistura quando começamos 
a brincar, suspendendo o tempo num lugar 
mágico. E a dançar, podemos misturar todos 
estes mundos? O que é uma dança puzzle? E 
uma dança telecomandada? Ou uma dança 
telepática? E o que é isto, de sair para explorar o 
mundo, sem sair do lugar? Que olhos levamos 
connosco? Ainda aqui estamos?

The Walk is a place to discover the world without 
leaving your imagination.

We stay inside our neurons to make adventures, 
within the radical gesture that it is play, a place 
par excellence for transgression and utopia. 
They are toy dances to play with when growing 
up. Everything mixes up when we start to play, 
suspending time in a magical place. And 
dancing, we can mix all these worlds? What is a 
puzzle dance? And a remote-controlled dance? 
Or a telepathic dance? And what is this, of going 
out to explore the world, without leaving the 
place? What eyes do we take with us? Are we 
still here? 

CRIAÇÃO Bruno Alexandre COCRIAÇÃO E INTERPRETAÇÃO Francisco Rolo e Ana Jezabel MÚSICA E SONOPLASTIA Miguel Lucas Mendes 
DESENHO DE LUZ Cárin Geada CENOGRAFIA Henrique Ralheta PRODUÇÃO E DIFUSÃO Patrícia Soares e Filipe Metelo – Produção d’Fusão
APOIO À CRIAÇÃO Fundação GDA, Musibéria, Estúdios Victor Córdon /OPART, Circolando, CAB
– Centro Coreográfico de Lisboa e Companhia Olga Roriz AGRADECIMENTOS Biblioteca Municipal de Marvila 
UMA PRODUÇÃO Escarpa Fictícia COPRODUÇÃO LU.CA – Teatro Luís de Camões
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P R O J E C T O  E S C O L A R6.



© Rafael Florêncio
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A R T I S T A S  V Ã O  L E R  À  E S C O L A
Helena Caldeira, Margarida Caldeira e Catarina Caetano

JAN.—MAI. 2021



Os artistas vão ler à escola é um programa anual 
de leituras encenadas, orientadas por 3 jovens 
actrizes, encenadoras, com experiência e con-
textos muito diversos, mas todas com laços a 
Montemor, Helena Caldeira, Margarida Caldeira 
e Catarina Caetano. Ao longo do ano as leituras 
acontecem em sala de aula, num contexto de 
proximidade com os alunos e o professor/a, 
num total de 18 sessões.

Os artistas vão ler à escola (artists reading in 
school) is an annual staged reading program, 
guided by 3 young actresses, with very diverse 
backgrounds and experience, all with ties to 
Montemor, Helena Caldeira, Margarida Caldeira 
and Catarina Caetano. Throughout the year the 
readings take place in the classroom, in a context 
of proximity with the students and the teacher, 
in a total of 18 sessions.
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P r o g r a m a  d e  a p o i o  a o  c u r s o  d e  A r t e s  V i s u a i s  d a  E s c o l a  S e c u n d á r i a
Support program for the Visual Arts course at Escola Secundária

Triangulações

Em conjunto com a artista Renata Bueno e o 
professor Paulo Calçada, o Espaço do Tempo 
acolhe ao longo do ano e em vários momentos 
distintos, um projecto com 2 vertentes. Uma, 
com a presença de Renata Bueno em ensaios de 
artistas residentes desenhando e investigando 
as possibilidades de diálogos com a escola, e 
outra, em que a artista, em conjunto com o pro-
fessor Paulo Calçada, convida alunos da Escola 
Secundária e propõe diversas abordagens peda-
gógicas e experimentais. No final do ano lectivo 
haverá um momento de partilha dos trabalhos.”

Triangulations

Together with artist Renata Bueno and profes-
sor Paulo Calçada, Espaço do Tempo welcomes 
throughout the year in several different 
moments of a project in two different strands. 
One, with the presence of Renata Bueno during 
the rehearsals of the artists in residence, 
drawing and investigating the possibilities of 
dialogues with the school, and another, in which 
the artist, together with Paulo Calçada, in com-
munication with the students of the Escola 
Secundária, proposes several experimental 
pedagogical approaches. At the end of the aca-
demic year there will be a time for sharing the 
work.
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A  E s c o l a  T a m b é m  É  F o r a  D a  E s c o l a
JANEIRO—FEVEREIRO 2021

O Espaço do Tempo mantém o seu programa de 
apoio à comunidade escolar do concelho, envol-
vendo-se novamente com uma turma CEF 
(Curso de Educação e Formação). Este ano volta-
mos a propor um curso de iluminação de cena, 
bastante mais aprofundado e novamente diri-
gido por Tiago Coelho. Durante os meses de 
Janeiro e Fevereiro os alunos têm as suas aulas 
na Sociedade Filarmónica Carlista, parceiro de 
longa data do Espaço do Tempo, onde instalá-
mos uma blackbox equipada para espectáculos, 
servindo não só para os ensaios regulares da 
banda filarmónica, mas também para este 
curso. Esta é uma area profissional muito apela-
tiva e de excelente empregabilidade na região 
do Alentejo.

O Espaço do Tempo maintains its support 
program for the county’s school community, 
getting involved, once again, with a CEF 
(Education and Training Course) class. This year 
we are proposing a course of lighting design, 
more advanced, and again directed by Tiago 
Coelho. During January and February students 
take their classes at the Carlista Philharmonic 
Society, long time partner of Espaço do Tempo, 
where we installed a blackbox equipped for per-
formances, serving not only for the band’s 
regular rehearsals, but also for this course. This 
is a very appealing professional area with   excel-
lent employability in the Alentejo region.



LUÍS ANTÓNIO VERNE Y    
UMA BELA HISTÓRIA QUE A CADA DIA SE ESCREVE…
A BEAUTIFUL STORY THAT EVERY DAY IS WRITTEN…



Na Escola Luís António Verney, em Lisboa, dan-
ça-se do 5º ao 11º ano do do curso secundário, 
que continua hoje a sua aventura do Ensino 
Artístico Especializado em Dança e Música.

Tudo começou há 6 anos atrás, quando a escola, 
situada num bairro desfavorecido na zona 
oriental de Lisboa, arrancou com o ensino inte-
grado da dança, seguindo o exemplo da música. 
Passados estes anos, esta é uma escola que 
dança e oferece esta oportunidade única de 
ensino artístico na EB2/3 e agora no Secundário! 
Uma história de dedicação de uma direção e 
corpo docente que acreditou num projecto que 
muitos julgaram utópico, mas que hoje é uma 
realidade.

O Espaço do Tempo tem sido parceiro desde a 
primeira hora, aconselhando na escolha dos 
professores (excelentes), apoiando os espectá-
culos de final de ano, acolhendo turmas em resi-
dência, etc. 

At Luís António Verney School, in Lisbon, all stu-
dents dance from the 5th through the 11st grade, 
continuing the adventure of the Specialized 
Artistic Education course in Dance and Music

It all started 6 years ago, when the school, 
located in a disadvantaged neighbourhood in 
the eastern part of Lisbon, began the integrated 
learning of dance for young students, following 
the example of music. After a couple of years, 
this is a school that dances and offers this unique 
teaching opportunity at EB 2/3 level and now, as 
well, in the secondary grade! A story of dedica-
tion from a faculty who believed in a project 
that many thought utopian, but today is a 
reality. 

O Espaço do Tempo has been a partner since the 
first hour, advising on the choice of (excellent) 
teachers, supporting the final year performance, 
welcoming classes in residence, etc.
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C O N C E R T O  D E  R E I S
Coral de São Domingos 

6 JAN.2021 / 21H30 MAGINA



Após a fantástica experiência que foi o Concerto 
de Reis no dia 6 de Janeiro nas nossas instala-
ções da Magina, Voltamos a convidar o Coral de 
S. Domingos para um novo concerto nesta noite 
especial, criando laços através da música e con-
trariando uma pandemia que nos leva ao isola-
mento. Iremos promover o evento de uma forma 
surpreendente, respeitando todas as regras 
sanitárias e o necessário distanciamento físico, 
mas celebrando algo do melhor que Montemor 
nos pode oferecer: cultura, sentido de pertença 
e neste caso, a belíssima interpretação de um 
dos nossos melhores corais amadores.

Fundado em 1987, por João Luís Nabo, o Coral de 
S. Domingos tem colaborado para a divulgação 
da música coral tanto nacional como estran-
geira. Com digressões em vários países da 
Europa, em 2002, foi proposto como candidato 
por tuguês ao Prémio da UNESCO e do 
International Music Council. Entre outros com-
positores, interpretou Verdi, Mozart, Haendel, 
Saint-Säens, Carl Orff, Bizet, Puccini, Bellini e J. 
Braga Santos.

After the fantastic experience that was the 
Concert celebrating Kings Night on the 6th of 
January at our Magina new home, we invite 
again the S. Domingos Choir to a new concert on 
this special night, creating bonds through music 
and challenging the confinement of this pan-
demic. We will promote the event in a surpris-
ing way, respecting all health protection rules 
and the necessary physical distance, but cele-
brating some of the best that Montemor can 
offer us: culture, sense of belonging and in this 
case, the beautiful interpretation of one of our 
best amateur choirs. 

Funded in 1987 by João Luís Nabo, S. Domingos 
Choir has been working to promote both 
national and foreign choral music, having 
toured several European countries. In 2002, was 
proposed as a Portuguese candidate for the 
UNESCO and International Music Council prize. 
Among others, it has performed Verdi, Mozart, 
Haendel, Saint-Säens, Orff, Bizet, Puccini, Bellini 
and Joly Braga Santos.
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S E M I N Á R I O  D E  T A I  C H I
Grupo informal de Tai Chi e Chi Kung

21—23 MAI.2021 FREIXO



O Tai Chi é uma arte marcial chinesa interna, 
onde se aprendem sequências de movimentos 
lentos e precisos. A sua eficácia reside no 
domínio e utilização do Chi (energia). O Chi 
Kung é uma prática terapêutica baseada em 
exercícios que combinam movimento suave e 
respiração controlada, de modo a alterar o fluxo 
de energia. Para o Mestre Xuan Wu, esta prática 
deve ser o mais natural possível, procurando a 
descontração e a sintonia entre corpo e mente. 

 Os seminários realizam-se em Montemor desde 
2004 e são organizados pela Associação 
Caminho Natural. Destinam-se tanto a prati-
cantes como a participantes sem experiência.

Tai Chi is an internal Chinese martial art, where 
you learn certain sets of slow and sequential 
movements. Its effectiveness lies in the domain 
and use of Chi (energy). Chi Kung is a therapeu-
tic practice in which exercises combine gentle 
movement and controlled breathing in order to 
change the flow of energy. To Master Xuan Wu, 
this practice should be as natural as possible, 
seeking relaxation and harmony between body 
and mind. 

The seminars, held in Montemor since 200,4 are 
organized by the Associação Caminho Natural 
an are intended for both practitioners as well as 
other participants.
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O F I C I N A S  D O  C O N V E N T O 
Preøcupada / aldeia de Casa Branca

JUN.—JUL.2021



Desde há anos que as Oficinas do Convento têm 
liderado um projecto que transcende a esfera 
da criação, constituindo-se como um desígnio 
de habitar, viver o lugar e imaginar um futuro 
para a antiga aldeia ferroviária de Casa Branca, 
que como tantas outras, enfrenta hoje um pro-
gressivo despovoamento. O Festival surge assim 
como uma âncora para um pensamento de 
futuro, assente no pressuposto desta aldeia ter 
uma ligaçã oferroviária directa a Lisboa e Évora, 
podendo atrair novos habitantes e novas possi-
bilidades, ancoradas numa lógica cultural, ofici-
nal e criativa. 

Um projecto ao qual o Espaço do Tempo se 
associa com entusiasmo.

For years, Oficinas do Convento has led a project 
that transcends the sphere of creation, consti-
tuting itself as a goal to inhabit, create roots 
and imagine a future for the old railway village 
of Casa Branca, which, like so many others, faces 
today a progressive depopulation. The Festival 
thus emerges as an anchor for thinking about 
the future, based on the assumptio nthat this 
village has a direct rail connection to Lisbon and 
Évora, being able to attract new inhabitants and 
new possibilities, anchored in a cultural and 
creative logic. 

A project we strongly support.
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L A B O R A T Ó R I O  D E  I N V E S T I G A Ç Ã O , 
F O R M A Ç Ã O  E  C R I A Ç Ã O  A R T Í S T I C A S

END+ [Festival Encontros de Novas Dramaturgias] 
Processos de criação literária para palco: dramaturgia, teatralidade e materialidade



O Laboratório de Investigação, Formação e 
Criação Artísticas (LIFCA) tem como tema: 
Processos de criação literária para palco. É um 
projecto com direcção artística e científica de 
Mickaël de Oliveira, direccionado a 3 autores-

-formandos que irão frequentar a totalidade do 
programa. O END+ propõe construir um espaço 
dedicado à formação, criação e investigação 
artísticas, apresentando uma proposta trans-
disciplinar, que se concretiza através de um con-
junto de residências artísticas de curta duração, 
nas várias cidades parceiras do projecto, entre 
Outubro de 2020 e Maio de 2021.

O programa é composto por oficinas de criação, 
seminários, em colaboração com instituições do 
ensino superior e masterclasses orientadas por 
autores convidados e, culmina na apresentação 
do resultante projecto literário, no festival END 
em Out/Nov de 2021.

The Laboratory for Artistic Research, Training 
and Creation (LIFCA), with the theme: Processes 
of literary stage writing, is a new project with 
artistic and scientific coordination by Mickaël 
de Oliveira, aimed at 3 author-trainees who will 
attend the entire program. END + proposes to 
build a space dedicated to artistic training, crea-
tion and research, presenting a transdiscipli-
nary proposal, which takes place through a set 
of short-term artistic residencies, in the various 
partner cities of the project, between October 
2020 and May 2021.

The program features creative workshops led by 
teaching artists, theoretical seminars, in collab-
oration with high education institutions, and 
masterclasses led by guest authors. It culmi-
nates in the presentation of the resulting liter-
ary project, at the END festival in Oct / Nov 2021.
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CALENDÁRIO DAS RESIDÊNCIAS ARTÍSTICAS:

19—21.10.2020 - Teatro Académico de Gil Vicente (Coimbra) 
15—16.12.2020 - Centro Cultural Vila Flor (Guimarães) 

29—31.1.2021 - Teatro Viriato (Viseu) 
18—20.5.2021 - O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo)

DIRECÇÃO ARTÍSTICA E CIENTÍFICA DO PROJECTO Mickaël de Oliveira ASSISTÊNCIA À DIREÇÃO E COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO Maria Inês Marques 
ACOMPANHAMENTO ARTÍSTICO Lígia Soares, Patrícia Portela, Rui Pina Coelho ACOMPANHAMENTO CIENTÍFICO Mafalda Lencastre e Mickaël de Oliveira 
PRODUÇÃO Colectivo 84 COPRODUÇÃO Centro Cultural Vila Flor, Teatro Académico de Gil Vicente, Teatro Viriato 
RESIDÊNCIA DE COPRODUÇÃO O Espaço do Tempo APOIO Ministério da Cultura / DGA, Fund. para a Ciência e a Tecnologia, Cent. de Estudos de Teatro (FLUL), 
Inst. de Etnomusicologia–Cent. de Estudos em Música e Dança (FMHUL) PARCEIROS DO PROGRAMA Univ. Coimbra (FLUC), Univ. Minho (Inst. Letras e Ciências 
Humanas, Guimarães), Inst. Polit. Viseu.
WWW.COLECTIVO-84.COM/ENDMAIS

www.colectivo-84.com/endmais
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A ARTE DE CULTIVAR 

A Arte de cultivar o sistema natural tem a 
mesma essência que qualquer outra expressão 
convencionada por nós como “artística”

Agricultura na origem latina significa a intera-
ção do homem com o espaço que o rodeia. 
Qualquer espaço. Qualquer Ager. As nossas pri-
meiras interações artísticas foram certamente 
no meio, na acção mais próxima, no Ager físico. 
Aquilo a que hoje chamamos campo. No acto de 
agriculturar.

Essa Ager Cultura foi o útero de todas as subse-
quentes intervenções nos outros Agri que fomos 
percepcionando.

Enquanto parte integrante do sistema natural, 
a nossa relação com este inspirou e estruturou 
as nossas expressões criativas de uma forma 
determinante.

THE ART OF CULTIVATING

The Art of cultivating the natural system has the 
same essence as any other expression that we 
consider “artistic”.

Agriculture in Latin origin means man’s interac-
tion with the space that surrounds him. Any 
space. Any Ager. Our first artistic interactions 
were certainly in the environment, in the closest 
interaction, in physical Ager. What we now call 
the field. In the act of farming.

This Ager Cultura was the womb of all subse-
quent interventions in the other Agri that we 
were perceiving.

As an integral part of the natural system, our 
relationship with it has inspired and structured 
our creative expressions in a decisive way.
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À medida em que nos começámos a desviar 
dessa atitude original e começamos a centrar-

-nos em nós próprios, passando gradualmente a 
tratar a Natureza com uma perspectiva mecâ-
nica e produtivista, matámos a Mãe das Artes!

E hoje, no mundo “evoluído”, poucos são os que 
entendem a profundidade de se chamar a esta 
Arte a “Arte de empobrecer alegremente”.

O céu sempre foi escuro quando cai a noite, mas 
sempre lá estiveram e estarão uns pontinhos de 
luz a que chamamos estrelas. Fui identificando 
estes sinais em pessoas como a Lourdes Castro 
ou o Rui Horta. A Lourdes anunciou em certo 
momento ao universo que a sua última e mais 
profunda obra seria a sua horta na Madeira. Ao 
Rui, ouvi-lhe falar várias vezes da relação entre 
agri-cultura e cultura.

Na escuridão, classificamos tudo, segmentamos 
tudo com a régua ou o esquadro e - excepto nas 
disciplinas “ornamentais” da Agricultura (jardi-
nagem, paisagismo) - com o tempo fomos afas-
tando o espírito criativo da relação com o 
sistema natural. Os nano-segundos que signifi-
cam estes anos na história de Gaia são suficien-
temente claros, quando demonstram as  

As we began to deviate from that original atti-
tude and began to focus on ourselves, gradually 
treating Nature with a mechanical and produc-
tive perspective, we killed the Mother of the 
Arts!

And today, in the “developed” world, few people 
understand the depth of calling this Art the “Art 
of happily impoverishing”.

The sky has always been dark when night falls, 
but they were always there those little dots of 
light that we call stars. I was identifying these 
signs in people like Lourdes Castro or Rui Horta. 
Lourdes announced at a certain moment to the 
universe that her last and most profound work 
would be her vegetable garden in Madeira. And 
Rui, I often heard him speak about the relation-
ship between agri-culture and culture.

In the dark, we classify everything, segment 
everything with the ruler or square and - except 
in the “ornamental” disciplines of Agriculture 
(gardening, landscaping) - over time, we have 
moved the creative spirit away from the rela-
tionship with the natural system. The nanosec-
onds that these years in Gaia’s history signify 



are sufficiently clear when they demonstrate 
the disastrous consequences of this anthropo-
centric attitude.

Like so many other projects around the world, 
Montado do Freixo do Meio contradicts this 
dominant mechanistic view, actively trying not 
only to integrate, but essentially to orient our 
relationship with the natural system, according 
to the light emitted by the creative sparks.

I really like a phrase I read in a book entitled The 
soul of soll that said “there are as many types of 
agriculture as there are farmers”.

Therefore, like any creative activity, the actions 
of each farmer are unique and unclassifiable.

Creativity has to return to the countryside and 
the seas,  to guide “productivity”.

The relationship between O Espaço do Tempo 
and Freixo developed  in a natural way, mirror-
ing what may have happened historically in our 
relationship with the surrounding space. First 
there were years of active observation by both 
sides. Over time, uncontrollable participations 
crossed, establishing dialogues and approxima-
tions, from where a forest was born that cer-
tainly generated the fruit that most honored 
me: the educational project pessoasPESSOAS. In 
2021 we will densify this forest through a year of 

consequências desastrosas dessa atitude 
antropocentrada.

Como tantos outros projectos por esse mundo 
fora, o Montado do Freixo do Meio contraria 
essa visão mecanicista dominante, tentando 
activamente, não apenas integrar, mas essen-
cialmente orientar a nossa relação com o 
sistema natural, em função da luz emitida pela 
centelha criativa.

Gosto muito de uma frase que li num livro inti-
tulado The soul of soll que dizia “há tantos tipos 
de agricultura quantos os agricultores”.

Por isso, como qualquer actuação criativa, o agir 
de cada agricultor é único e inclassificável.

A criatividade tem que voltar ao Campo e ao 
Mar para orientar a “produtividade”.

A relação entre O Espaço do Tempo e o Freixo 
fez-se de forma natural como porventura terá 
acontecido historicamente na nossa relação 
com o espaço envolvente.  Primeiro foram anos 
de observação activa de parte a parte. Com o 
tempo cruzaram-se participações incontrolá-
veis, estabelecendo diálogos e aproximações, de 
onde nasceu uma floresta que gerou certa-
mente o fruto que mais me honrou acarinhar: o 
projeto educativo pessoasPESSOAS. Em 2021 
vamos adensar esta floresta  através de um ano 



Alfredo Cunhal Sendim
AGRICULTOR • FARMER

artistic residencies in Montado do Freixo do 
Meio, promoted in the context of the current 
crisis, by Espaço do Tempo.

This forest, among other things, is a concrete 
example of a common cause, a wasteland, a 
secular tradition that could not be erased from 
our memory. May it  inspire and protect us.

I leave you with a Haiku by Joaquim Araújo: 
“If there is a paradise, 
It will have, as it did, a 
Forest of forests “.

Montado do Freixo do Meio, July 31, 2020
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de residências artísticas no Montado do Freixo 
do Meio, promovidas no contexto da actual 
crise, pelo Espaço do Tempo.

Esta floresta, entre outras coisas, é um exemplo 
concreto de um comum, de um baldio. Tradição 
secular que não foi possível apagar da nossa 
memória. Que ela nos inspire e nos proteja.

Deixo-vos com um Haiku de Joaquim Araújo: 
“Se há um paraíso, 
Terá, como teve, uma 
Floresta de florestas”.

Montado do Freixo do Meio, 31 de Julho de 2020
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O Espaço do Tempo, em conjunto com a 
Fundação “la Caixa” e o BPI, lança um novo pro-
grama de Bolsas de Criação na área das Artes 
Performativas. Com um montante global de 
100 000€, estas bolsas são um estímulo à 
criação emergente e pós emergente, nas áreas 
do teatro, dança e cruzamentos disciplinares, 
bem como um contributo para a sustentabili-
d ade do p erc urso de c r iadores  mais 
estabelecidos. 

Espaço do Tempo, in conjunction with the BPI 
and Foundation “la Caixa”, launches a new 
program of Creative Scholarships in the area of   
Performing Arts. With a global amount of 
€100,000, these grants are a stimulus for emerg-
ing and post-emergent creation, in the areas of 
theater, dance and disciplinary crossings, as 
well as a contribution to the sustainability of 
the path of more established creators.

B o l s a s  d e  C r i a ç ã o 
O ESPAÇO DO TEMPO/ 
BPI /  FUNDAÇÃO " L A CAIX A"



Congratulamo-nos com esta decisão da 
Fundação “la Caixa” e do BPI, de contornos ino-
vadores, e que responsabiliza um agente inde-
pendente como o Espaço do Tempo, no processo 
de seleção e apoio aos seus pares, algo de inédito 
no nosso país. Neste sentido, e defendendo o 
máximo de transparência no processo, decidi-
mos fazer a seleção dos projectos em 2 fases: 
numa primeira, o Espaço do Tempo selecionará 
um conjunto de 30 projectos e numa segunda 
fase a decisão final será formada por um júri 
independente composto por Patrícia Portela, 
Cláudia Galhós, Rui Horta, Magda Bizarro e John 
Romão.

Desta forma, iremos atribuir 2 bolsas de criação 
de 15 000€ para projectos sustentados (com a 
possibilidade de se articularem com 1 mês de 
estúdio de ensaio em Lisboa e/ou 2 semanas de 
residência técnica em Montemor)  e 7 bolsas de 
criação de 10 000€  para criadores emergentes 
com 4 ou menos criações estreadas até à data 
do concurso (com a possibilidade igualmente 
utilizarem estúdio de ensaio durante um mês 
em Lisboa e/ou 1 semana de residência técnica 
em Montemor).

O processo de seleção, bastante simplificado, 
decorrerá entre 1 e 31 de Outubro e os resultados 
serão divulgados a 13 de Novembro.

We are pleased with this decision by the BPI and 
Foundation “la Caixa”, which has innovative 
features, and which makes an independent 
agent such as Espaço do Tempo responsible, in 
the process of selecting and supporting its 
peers, something unprecedented in our country. 
In this sense, and defending the maximum 
transparency in the process, we decided to make 
the selection of projects in 2 phases: in a first, 
Espaço do Tempo will select a set of 30 projects 
and in a second phase the final decision will be 
formed by an independent jury composed of 
Patrícia Portela, Cláudia Galhós, Rui Horta, 
Magda Bizarro and John Romão.

In this way, we will award 2 creation grants of € 
15,000 for sustained projects (with the possibil-
ity of articulating with 1 month of rehearsal 
studio in Lisbon and / or 2 weeks of technical 
residency in Montemor) and 7 creation grants of  
€10 000 for emerging creators with 4 or less cre-
ations premiered until the date of the contest 
(with the possibility also to use a rehearsal 
studio for a month in Lisbon and / or 1 week of 
technical residency in Montemor).

The selection process, which is greatly simplified, 
will take place between October 1st and 31st and 
the results will be released on November 13th.



© Rafael Florêncio

269



pt.
21



271
PT 21 / 7ª edição bienal da Plataforma Portuguesa 
de Artes Performativas

Um caminho de quase 12 anos e mais uma 
edição que se aproxima, desta vez única, devido 
ao contexto de pandemia. Esperemos que em 
Junho de 2021 estejamos a desconfinar definiti-
vamente depois de mais de um ano de distan-
ciamento, máscaras e toda uma panóplia sem 
fim de cuidados.  Um ano em que a comunica-
ção mono-temática  e a contenção nos afectos, 
empobreceu o nosso quotidiano. Um ano que 
deixou a nu a precariedade do sector da cultura, 
em especial as artes ao vivo.

Mas a nossa Plataforma, entre 8 e 12 de Junho, 
será um momento inesquecível de encontro das 
artes com amigos e colegas de todos os qua-
drantes, um momento essencial para relançar o 
percurso internacional de muitos criadores por-
tugueses. O encontro dos programadores de 
todo o mundo com uma geração resiliente de 
artistas, dos mais emergentes aos mais 

PT 21 / 7th biennial edition of the Portuguese 
Platform for Performing Arts

A path of almost 12 years and another edition 
that is approaching, this time unique, due to the 
pandemic context. Hopefully in June 2021 we 
will be definitely re-opening after more than a 
year of physical distance, masks and a whole 
panoply of care. A year in which mono-thematic 
communication and the containment of affec-
tions, impoverished our daily lives. A year that 
exposed the precariousness of the culture 
sector, especially the live arts.

But our Platform, between the 8th and 12th of 
June, will be an ideal meeting point for the per-
forming arts and friends and colleagues from 
all quarters, an essential moment to relaunch 
the international careers  of many Portuguese 
creators. The encounter of programmers, 
theatre and festival directors from all over the 
world, with a resilient generation of artists, 
from the most emerging to the most established, 



estabelecidos, e o reencontro com a pequena e 
acolhedora cidade de Montemor-o-Novo, o Sul, 
e o ambiente rural e mágico do Alentejo.

Iremos,  por isso,  ter uma plataforma bem dife-
rente e bem estruturada, de forma a  respeitar 
quaisquer exigências de segurança e a redução 
de lotação que for necessária. Iremos privilegiar 
espectáculos ao ar livre e em espaço rural, tal 
como no Montado do Freixo do Meio e, durante 
o dia, teremos novos espaços amplos e com 
excelentes condições técnicas.

Outra novidade, que muito nos entusiasma, é o 
facto da Plataforma ter início um dia mais cedo, 
em Lisboa, onde na 3ª feira 8 de Junho iremos 
apresentar 3 espectáculos em colaboração com 
os nossos parceiros do TBA e do Teatro Nacional 
D. Maria II. Uma ocasião para os nossos convida-
dos internacionais que ainda não conhecem 
estes projectos de referência, o fazerem, e 
viverem o ambiente da magnífica cidade de 
Lisboa.

Com cerca de 20 espectáculos de teatro, dança e 
performance, numa seleção efectuada por um 
experiente júri, a PT 21 será novamente o ponto 
de encontro dos criadores portugueses com a 
comunidade internacional de programadores 
culturais.

in the small and welcoming town of Montemor-
o-Novo, the South, and the rural and magical 
environment of Alentejo.

Therefore, we will have a very different and well 
structured platform, in order to respect any 
security requirements as well as the reduction 
of capacity that might still be necessary. Some 
of the evening performances will be in open air 
at the rural setting of Montado do Freixo do 
Meio and, during the day, we will have new 
wide spaces with excellent technical conditions.

Another novelty, which we are very excited 
about, is the fact that the Platform will start a 
day earlier, in Lisbon, where on Tuesday 8th June 
we will be presenting 3 shows in collaboration 
with our partners from TBA and the National 
Theater D. Maria II. An occasion for our interna-
tional guests who still do not know these refer-
ence projects, to do so, and experience the envi-
ronment of the beautiful city of Lisbon.

With about 20 events of theater, dance and per-
formance, in a selection chosen by an experi-
enced jury, PT 21 will be the meeting point of 
Portuguese creators with the international 
community of cultural programmers, festival 
and theatre directors. 
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DIRECÇÃO ARTÍSTICA / ARTISTIC DIRECTION 

APOIO À DIRECÇÃO ARTÍSTICA / ARTISTIC DIRECTION SUPPORT

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO / HEAD OF PRODUCTION 

PRODUÇÃO E APOIO À COMUNICAÇÃO / PRODUCTION AND COMMUNICATION SUPPORT  

ASSISTENTE DE PRODUÇÃO / PRODUCTION ASSISTANT

RESPONSÁVEL TÉCNICA / TECHNICAL MANAGER 

ASSISTENTE TÉCNICO / TECHNICAL ASSISTANT

APOIO ADMINISTRATIVO / ADMINISTRATIVE SUPPORT 

COZINHEIRA / COOK

MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS / MAINTENANCE OF SPACES

CONTABILIDADE / ACCOUNTING 

Rui Horta

Pedro Mendes

Susana Picanço

Patrícia Carvalho

Samuel Querido

Ana Carocinho

André Freira

Maria Ana Franco de Sousa

Maria Santos

Catarina Caixeiro

Nuno Rebocho / Progesfor 

O ESPAÇO DO TEMPO É UMA ESTRUTURA FINANCIADA PELA Direcção Geral das Artes E PELA Câmara Municipal de Montemor-o-Novo. 

MECENAS PRINCIPAL BPI / Fundação “la Caixa”



13.



13.
O ESPAÇO DO TEMPO É UMA ESTRUTURA FINANCIADA POR



MECENAS PRINCIPAL



OUTROS APOIOS À ESTRUTURA

REDES E PARCERIAS

COM O APOIO
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.20.21
31/ 11h e 16h 
Magina
TEMPESTADE
UMCOLETIVO
0 para toda a família

OUT.

6/21h30
BlackBox
SEXTA-FEIRA (dança)
Claúdia Dias
0 ANTE-ESTREIA

20/21h30
Magina  
TRAVESSIAS 
(dança/cruzamentos)
Marta Reis Jardim                
 0 ANTE-ESTREIA

NOV.
4 e 5/21h30
Magina
A nossa cidade
Projeto Mamute

19/11h + 16h
Magina
SubLinhar (teatro)
Marta Cerqueira
0 para toda a família

DEZ.

11/21h30
Cineteatro Curvo Semedo
GIOCHI DI UCCELLI  (concerto)               
Orquestra 
Metropolitana de Lisboa
c               

18/21h30  19/19h
BlackBox 
AURORA NEGRA (teatro)
Cleo Tavares, Isabél Zuaa, 
Nádia Yracema            
vencedor da Bolsa Amélia Rey Colaço

25 e 26/19h
BlackBox
PIN MY PLACES (teatro) 
Rui Horta
0ANTE-ESTREIA

25 e 27/17h
Magina
HOMEM-AGEM (teatro)
Bestiário
0 ESTREIA                                                

26/21h30
Cineteatro Curvo Semedo
MONTANHA RUSSA (teatro)
Miguel Fragata e Inês Barahona  
/ FORMIGA ATÓMICA
c

SET.

com transmissão ao vivo no exterior do Cineteatro



.20.21
6/21h30
Magina
CONCERTO DE REIS
Coral de São Domingos 

10/21h30 
Magina
Amigos imaginários
Rita Barbosa
0 ensaio aberto

23/11h+16h    
Magina
MININU 
Fernando Mota
0 para toda a família

JAN.

13/ 11h + 16h
Magina
A CAMINHADA
Bruno Alexandre
0 para toda a família

21 a 23
Freixo
THAI CHI

MAI.
JUN.
8 a 12
PT.21 - Plataforma Portuguesa
das Artes performativas

FEV.
20/11h + 16h    
Magina
É PRA MENINA E PRÓ MENINO    
Catarina Requeijo             
0 para toda a família

imprimir CALENDÁRIO DE EVENTOS
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