DOSSIER DE IMPRENSA
24.05.2018

Longe - Estreia
Raquel S./TMP (Portugal)
Campo Alegre | Palco do Auditório | Porto
Ter 12 jun - 19:00 | Qua 13 jun - 21:30
M/12 | Dur. 75’

- Tentar descrever uma cara com precisão.
- Tentar descrever uma cara de uma pessoa que já não existe.
- Encontrar palavras capazes de descrever a cara de alguém que já não existe.
- Encontrar no cérebro o lugar onde os mortos ficam.
- Alguém está sob escombros
- Alguém está completamente coberto de pó.
- Tentar escavar até ao lugar onde
- Tentar escrever para não esquecer uma cara. Tentar resgatar uma cara.
- Tentar que essa cara seja a cara de que nos lembramos.
- Alguém está cego por uma luz que ofusca
- Alguém está cego porque ficou escuro de repente
- Alguém afasta um nevoeiro com as mãos
- Ou fura um plástico de dentro para fora
- Ou um véu imenso

Direção e texto: Raquel S.
Interpretação Margarida Gonçalves
Cenografia Catarina Barros
Música José Alberto Gomes
Desenho de luz Rui Monteiro
Apoio à pesquisa científica Sara Adães
Imagem e vídeo Nuno Matos
Operação de Luz Teresa Antunes
Um espetáculo Noitarder — Associação Cultural
Coprodução Teatro Municipal do Porto
Agradecimentos João Miguel Mota, Sara Jones, Sara Oliveira, Tiago Jorge, Carla Miranda, Elena
Sines, Ludo Sousa, Pedro Marques, Vera Santos, TUP, Marisa Catita, Vasco Vasconcelos,
Alexandre Marinho e Inês Gregório

Caranguejo Overdrive - Estreia Nacional
Aquela Cia. (Brasil)

Rivoli
Palco do Grande Auditório
Porto
Ter 12 jun - 21:30 | Qua 13 jun - 19:00

Casa das Artes de Felgueiras
Felgueiras
Sáb 16 jun – 21:30

M/12
Dur. 60’

“Caranguejo Overdrive” conta a história de Cosme, apanhador de caranguejos no mangue carioca
da metade do século XIX.
Convocado para integrar as forças brasileiras na Guerra do Paraguai, enlouquece no campo de
batalha, volta ao Rio de Janeiro e encontra uma cidade em grande transformação. Marcado pela
experiência da guerra e sentindo-se exilado na sua própria terra, Cosme procura reconhecer a
cidade perdida e recriar uma nova cartografia da cidade a partir dos labirintos de ruas e becos que
encontra. “Caranguejo Overdrive” é uma obra que recorre a uma base documental para compor
uma ficção que atualiza a reflexão sobre o Rio de Janeiro de hoje.

Encenação Marco André Nunes
Texto Pedro Kosovski
Interpretação Carol Virguez, Alex Nader, Eduardo Speroni, Matheus Macena, Fellipe Marques
Músicos em cena Maurício Chiari, Pedro Leal e Pedro Nego
Direção Musical Felipe Storino
Desenho de luz Renato Machado
Operação de luz Tamara Torres
Produção Núcleo Corpo Rastreado

Produção Executiva Thaís Venitt
Realização Aquela Cia. de Teatro

Conversa pós espetáculo 12 jun

Lulu - Estreia
Nuno M. Cardoso (Portugal)

TeCA
Porto
Qua 13, Qui 14 e Sex 15 jun - 21:00

M/16
Dur. 140’

Frank Wedekind começou por compor esta “monstruosa” tragédia em 1892 e nela trabalhou anos a
fio, num tumulto de reescritas. Lulu chega-nos, aqui e agora, numa versão que segue de perto o
itinerário sacrificial da personagem pelas cidades de Berlim, Paris e Londres. Ao articular uma
“realidade” crua e documental com uma ambiência de sonho e fantasia, Lulu aproxima-se de um
conto de fadas para adultos. Nuno M Cardoso encena estas magníficas contradições tendo como
“guias espirituais” a ferocidade de Edward Bond – “É uma peça sobre sexo, dinheiro e violência.
Lulu é a história profética do capitalismo” – e a poesia elegíaca de Paul Celan, o poeta de “a morte
é uma flor que só abre uma vez”…

A partir de Espírito da Terra (1903) e A Caixa de Pandora (1904) de Frank Wedekind
Tradução Aires Graça
Encenação Nuno M. Cardoso
Cenografia e figurinos Nuno Carinhas
Dramaturgia Nuno M. Cardoso, João Luís Pereira
Desenho de luz Rui Monteiro
Desenho de som João Oliveira
Vídeo Jorge Quintela
Assistência de encenação Paulo Capelo Cardoso
Interpretação Afonso Santos, António Afonso Parra, Catarina Gomes, Daniela Cruz, João Cardoso,
João Melo, Mafalda Lencastre, Nuno Cardoso, Nuno M. Cardoso, Sara Garcia, Vera Kolodzig
Produção TNSJ

Conversa pós espetáculo 14 jun

Lulu continua em cena até 30 de junho, fora do âmbito do FITEI.

(I)Migrantes
Teatro do Noroeste (Portugal)

Palácio do Bolhão
Auditório
Porto
Qua 13 jun - 21:30

M/12
Dur. 80’

Nesreen: Tenho quatro filhos que são como um só.
Behjat: Quando o traficante nos abandonou, tive que tomar o leme do barco.
Yovany: Somos emigrantes ilegales. Hay que pasarlo bién, no?
Esmaail: Agora tenho dois países: Síria e Portugal. É como ter duas mães.

A partir de entrevistas a refugiados de guerra, imigrantes ilegais, operacionais das forças de
segurança, técnicos de entidades de acolhimento, voluntários de organizações nãogovernamentais, este é um só relato escrito e posto em cena por um conjunto de criadores com
vontade de “mergulhar” no Mediterrâneo, em 2017, à procura de respostas para uma das grandes
questões do nosso tempo.
Um espetáculo forte, comovente, poético, provocador e inesperadamente divertido.

Encenação Graeme Pulleyn
Interpretação Adriel Filipe, Elisabete Pinto, Patrícia Ferreira, Tiago Fernandes
Música e Interpretação Chico Pires
Participação especial Esmaail Albarazi
Cenografia e figurinos Andreia Lopes
Desenho de Luz Ricardo Simões, Graeme Pulleyn
Apoio à dramaturgia Ricardo Simões
Videografia e multimédia Luis Lagadouro
Produção e adereços Adriel Filipe, Andreia Lopes

Conversa pós espetáculo 13 jun.

Walking With Kylián. Never Stop Searching
Paulo Ribeiro (Portugal)

TNSJ
Porto
Qui 14 e Sex 15 jun - 21:00 | Sáb 16 jun – 19:00

M/6
Dur. 60’

Paulo Ribeiro acredita que há coreógrafos que revelam nas suas obras o que há de sobrenatural
no humano. Paulo Ribeiro acredita que o coreógrafo checo Jiří Kylián, uma das referências
maiores da dança mundial no século XX, é um anjo. Descobriu que a melhor maneira de se abeirar
desse assombro seria dedicar-lhe uma peça, esta peça, Walking With Kylián. Never Stop
Searching. Queria aproximar-se do homem por detrás da obra, da sensação que as suas peças lhe
transmitem, dessa impressão de algo que se suspende no ar. Ao render-lhe tributo, ao caminhar
com Kylián, ao trabalhar sobre as diferenças que os aproximam, Paulo Ribeiro dá mais um passo
no sentido da sua própria reinvenção.

Coreografia Paulo Ribeiro
Assistência do coreografo Ana Jezabel
Desenho de luz Nuno Meira
Produção Executiva Hugo Gonzalez
Interpretação Ana Jezabel, André Cabral, Miguel Oliveira, Miguel Santos, Teresa Alves da Silva
Coprodução Companhia Paulo Ribeiro, Centro Cultural Vila Flor, Teatro Viriato, São Luiz Teatro
Municipal, TNSJ
Apoio Opart/Companhia Nacional de Bailado

MB#6 2008-2018
Miguel Bonneville (Portugal)

Palácio do Bolhão
Salão Nobre
Porto
Qui 14 e Sex. 15 jun – 19:00

M/16
Dur. 60’

MB#6 é uma experiência de narração autobiográfica. Bonneville trabalha sobre a sua história
pessoal como momento de profundo encontro existencial entre diversas identidades. Convida
algumas mulheres que fazem parte da sua vida para falarem sobre si mesmas, sobre as suas
experiências relacionadas com o facto de serem mulheres, adultas, artistas, no formato de vídeoretratos. As histórias de cada uma delas, no entanto, são nos devolvidos pelo intérprete, numa
dobragem ao vivo, que reúne as diferentes histórias sob a mesma voz e as funde, tornando-as
parte de um único grande retrato que descreve uma nova identidade. Dez anos após a estreia da
primeira versão, Bonneville cria uma nova versão da performance para 2018.

Direção e interpretação Miguel Bonneville
Co-criação (2008) Sofia Arriscado, Joana Craveiro, Joana Linda, Rita Só, Cláudia Varejão, Sara
Vaz
Co-criação (2018) Isadora Alves, Joana Craveiro, Isabela Figueiredo, Maria Gil, Carlota Lagido,
Joana Linda, Mariana Sá Nogueira, Rita Só, Cláudia Varejão, Sara Vaz
Edição Vídeo Sofia Arriscado (2008), Joana Linda (2018)
Produção Executiva Cristina Correia, Vanda Cerejo
Produção Teatro do Silêncio

Conversa pós espetáculo 14 jun

Provisional Figures
Great Yarmouth
Marco Martins (Portugal)

Rivoli
Palco do Grande Auditório
Porto
Sex 15 jun - 21:30 | Sáb 16 jun - 19:00

M/12
Dur. 90’

É a partir de Great Yarmouth que se ergue este projeto multidisciplinar que tem como centro
narrativo o grande surto migratório português para esta região. Relativamente desconhecida, esta
emigração teve o seu auge nos anos negros da crise económica (2009-2014), tendo como destino
as grandes fábricas de transformação alimentar instaladas nesta zona tradicionalmente fustigada
pelo desemprego. Trabalhando ao longo de vários meses com um grupo de nove habitantes desta
vila britânica, Marco Martins constrói um espetáculo baseado nos testemunhos individuais de quem
vive de perto este período de incerteza e adaptação.

Direção Artística Renzo Barsotti
Encenação e Coordenação de Projeto Marco Martins
Apoio à Encenação Nuno Lopes
Pesquisa e Documentação Zé Pires
Workshops Zé Pires, Sara Carinhas, Victor Hugo Pontes
Espaço Cénico F. Ribeiro
Desenho de Luz Nuno Meira
Sonoplastia Sérgio Milhano
Produção Executiva Sofia Bernardo
Assistente de Produção Rita Quelhas
Uma criação de CCTAR – Centro de Criação para o Teatro e Artes de Rua
Coprodução DGArtes, Instituto Camões, Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Municipal do Porto,
SeaChange Arts

A House In Asia - Estreia Nacional
Agrupación Señor Serrano (Espanha)

Teatro Municipal de Matosinhos Constantino Nery
Matosinhos
Sex 15 e Sáb 16 jun – 21:30

M/12
Dur. 65’

Através de uma linguagem muito própria (maquetas, vídeo-projeções, manipulação de vídeo em
tempo real, e performers voluntariosos) a Agrupação
Señor Serrano apresenta um western cénico em que a realidade e cópias da realidade misturamse, desenhando um retrato despiedadamente pop da década que se seguiu ao 11S, a semente do
S.XXI. Passem e vejam.
A casa em que se esconde Gerónimo no Paquistão. Uma cópia exata dessa casa numa base
militar na Carolina do Norte. Outra cópia dessa mesma casa na Jordánia em que se está a rodar
um filme. A operação de busca e captura maior da história. Um Sheriff obsessionado com uma
baleia branca. Os músicos de “Take That” a se prepararem param uma missão histórica. Índios e
vaqueiros. Aviões e cervejas. Cópias, reflexos, imitações e hambúrgueres.

Criação Àlex Serrano, Pau Palacios e Ferran Dordal
Interpretação Àlex Serrano, Pau Palacios e David Muñiz

Vozes James Phillips e Joe Lewis Project
Agente Barbara Bloin
Vídeo Jordi Soler
Desenho de som e música Roger Costa Vendrell
Desenho de luz Alberto Barberá
Maquetes Nuria Manzano
Figurinos Alexandra Laudo
Apoio informático Eloi Maduell e Martí Sánchez-Fibla
Apoio legal Cristina Soler
Apoio ao projeto Víctor Molina
Fotografia Nacho Gómez
Produção Art Republic.

Conversa pós espetáculo 15 jun.

Concerto
Guindalense F.C.
Sáb 16 – 23:00
Julinho da Concertina
Cabo Verde

Margem
Victor Hugo Pontes (Portugal)

Campo Alegre
Auditório
Porto
Sáb 16 e Dom 17 jun - 17:00

M/12
Dur. 80’

Margem tem como inspiração o romance de Jorge Amado, Capitães da Areia, que retrata um
grupo de crianças e adolescentes abandonados, que vivem nas ruas de São Salvador da Baía,
roubando para comer, e dormindo num trapiche – onde sobrevivem a um dia de cada vez. Oitenta
anos depois da publicação do livro, quis questionar quem são os novos ‘capitães da areia’,
inspirando-me na realidade social de jovens que vivem nas margens. Com texto de Joana
Craveiro, este projecto partiu de um trabalho junto de jovens que foram privados do ensino, da
alimentação, de carinho, de um pai, de uma mãe - jovens que partiram em défice ou que se viram
em défice por razões que muitas vezes lhes são alheias. – Victor Hugo Pontes

Direção Victor Hugo Pontes
Texto Joana Craveiro
Cenografia F. Ribeiro
Música Marco Castro e Igor Domingues (Throes + The Shine)
Direção técnica e desenho de luz Wilma Moutinho
Interpretação Alexandre Tavares, André Cabral, David S. Costa, Hugo Fidalgo, João Nunes
Monteiro, José Santos, Magnum Soares, Marco Olival, Marco Tavares, Nara Gonçalves, Rui Pedro
Silva e Vicente Campos
Estagiários Beatriz Baptista (Ginasiano Escola de Dança) e João Filipe Abreu (FCSH)
Consultoria artística Madalena Alfaia
Direção de Produção Joana Ventura
Parcerias Centro de Educação e Desenvolvimento de Pina Manique - Casa Pia de Lisboa e
Instituto Profissional do Terço
Apoio à Residência Centro Cultural Vila Flor
Coprodução Nome Próprio, Centro Cultural de Belém / Fábrica das Artes e Teatro Aveirense
A Nome Próprio é uma estrutura residente no Teatro Campo Alegre, no âmbito do programa Teatro
em Campo Aberto e tem o apoio da República Portuguesa - Ministério da Cultura e Direcção-Geral
das Artes.

Conversa pós espetáculo 16 jun.

De Onde Vens? - Estreia
Ana Luena/TMP (Portugal)

Rivoli
Pequeno Auditório
Porto
Sáb 16 jun – 21:30 | Dom 17 jun - 19:00

M/12

Dur. 50’

A escrita alegórica desta obra de Mohammed Dib lança pontes estimulantes com o nosso tempo,
tocando o fenómeno da globalização e proliferação das migrações do mundo contemporâneo.
Os que por golpe do destino têm de deixar para trás o que até então conhecem como sua
realidade, esses, os escolhidos ou os esquecidos, partem em direção ao desconhecido, ao vazio.
Não se permitem a olhar para trás. Nunca. Sobrevivem na certeza de nunca mais regressar ao que
foram obrigados a deixar. O caminho a percorrer é o único destino certo.
Quem deixa para trás o seu lugar, a partida é sempre um destino provável. É o que acontece aos
“guerreiros” nascidos noutros lugares distantes, mais além. – Ana Luena

Texto Mohammed Dib
Adaptação e encenação Ana Luena
Com Alberto Magassela e David Pereira Bastos
Desenho de luz Pedro Correia
Música José Silva
Fotografia José Miguel Soares
Produção Malvada Associação Artística

Pulmões - Estreia
Luís Araújo/Ao Cabo Teatro (Portugal)

MSBV
Sala do Tribunal
Porto
Sáb 16 jun – 19:00 | Dom 17 jun – 16:00

M/12
90’

Um casal discute, durante uma ida ao IKEA, a possibilidade de ter um filho e do impacto que isso
terá neles e no planeta. Pulmões não é uma peça sobre as mudanças climáticas, é uma peça
sobre pessoas confrontadas com uma possibilidade que as leva a reavaliar o resto das suas vidas
e a lidar com a sensação de que é difícil imaginar um futuro reconhecível, um manual de instruções
para a vida. Numa era em que o terrorismo e o aquecimento são fenómenos globais, numa era de
crises económicas, políticas e humanitárias, de pegadas ecológicas, escaladas nucleares e outros
sinais de um futuro cada vez mais presente, Pulmões expõe-nos uma geração que fez da incerteza
um modo de vida. Uma geração que, tal como o planeta, vive num estado de ansiedade perpétua.

De Duncan MacMillan
Tradução Fernando Villas-Boas
Encenação Luís Araújo
Cenografia António MV
Desenho de luz Nuno Meira
Sonoplastia Pedro Augusto
Interpretação Maria Leite, Luís Araújo
Produção Ao Cabo Teatro

Conversa pós espetáculo 16 jun.

65 ANOS TEP

O Arquivo do TEP. Poética e Política
TEP (Portugal)
EXPOSIÇÃO

ESAP
Galeria
Porto
Seg 18 jun – 16:00

Associada ao espetáculo Teoria das Três Idades, esta exposição percorre – de forma não
sistemática nem exaustiva, mas representativa – 65 anos da história e do arquivo do Centro de
Cultura Teatral – Teatro Experimental do Porto. Propõe um olhar fundado em critérios poéticos e
políticos que, deliberadamente, não se inscreve numa visão científica do arquivo. Serão mostrados
documentos de natureza diversa – cartas, atas, artigos de imprensa, registos da censura, projetos
não concretizados, entre outros – que revelam o enraizamento cultural e social do TEP e a
construção partilhada de um património que é pertença da cidade do Porto e de Portugal.

Curadoria Laura Castro
Até dia 22 de junho

Caos Danado - Estreia
Eduardo Breda (Portugal)
CINEMA

Rivoli
Pequeno Auditório
Porto
Seg 18 jun – 19:00

M/12
Dur. 50’

“Caos Danado”, realizado por Eduardo Breda, tem como ponto de partida o acompanhamento do
processo de criação do espetáculo Teoria das Três Idades descobrindo, depois, o seu próprio
caminho como objeto artístico independente, na sua relação com os materiais do arquivo, as
entrevistas, e os interesses do realizador que são, naturalmente, diferentes dos criadores do
espetáculo. As duas obras estrearão em simultâneo, dando oportunidade ao espectador de se
relacionar com dois objetos distintos.

Teoria das Três Idades - Estreia
Sara Barros Leitão/TEP (Portugal)

Rivoli
Subpalco
Porto
Seg 18 jun – 21:30
Ter 19 jun - 19:00

M/12
Dur. 50’

Partindo do arquivo do Teatro Experimental do Porto, abrimos gavetas, sacudimos o pó.
Revisitamos recortes de jornal, telegramas, tabelas de ensaio, cortes da censura. Atas, contratos,
relatórios de contas. Fotografias, gravações, programas de espetáculos… e, de repente, já não são
só papéis. São histórias, são memórias, são pessoas. São sonhos por cumprir, são conquistas de
vários anos. São divórcios, são casamentos, são beijos roubados na entrada do camarim. São
vivos e mortos, são reais e imaginados. É um cruzamento entre o que lemos e o que imaginámos
que aconteceu. É uma tentativa de recuperar a carta que não teve resposta. São aquelas vidas
todas, que tal como um papel, também têm três idades. Não temos a certeza de como aconteceu.
Isto é uma colagem, uma apropriação, uma tentativa.

Criação e Interpretação Sara Barros Leitão
Desenho de Luz Cárin Geada
Sonoplastia Luís Vieira
Cenografia e Figurinos Catarina Barros
Fotografia e Vídeo Eduardo Breda
Apoio à Pesquisa Joaquim Portugal
Produção Teatro Experimental do Porto
Coprodução Teatro Municipal do Porto

Conversa pós espetáculo 18 jun.

Altíssimo Estreia - Nacional
Pedro Vilela/TREMA! (Brasil)

CACE Cultura
Porto
18 e 19 jun – 21h30

M/16
Dur. 55’

Altíssimo é o primeiro espetáculo da TREMA! Plataforma de Teatro. Ao longo dos últimos anos, o
encenador Pedro Vilela em parceria com o dramaturgo paulista Alexandre dal Farra, tem
investigado sobre o comércio da fé do país, a partir da compreensão e estudos de processos de
espetacularização nas religiões neopentecostais. O espetáculo pretende discutir a construção
doutrinária destas organizações que estão ali para atender a uma cultura predominantemente
hedonista onde “Cristo” é materializado nestes locais pelo sacrifício pessoal. O espetáculo foi
desenvolvido ao longo de dois anos entre leitura bibliográfica sobre o assunto, visitas a templos de
igrejas em diferentes partes do país.

Encenação e atuação Pedro Vilela
Dramaturgia Alexandre Dal Farra
Assistente de encenação Thiago Liberdade

Consultoria de encenação Marcondes Lima
Cenografia, desenho de luz e som Pedro Vilela
Design gráfico Thiago Liberdade
Produção Mariana Rusu
Realização Trema! Plataforma de teatro

Prelúdio: A Mulher Selvagem
Teatro da Didascália (Portugal)

Campo Alegre
Café Teatro
Porto
Ter 19 jun - 21:30

M/12
Dur. 60’

Prelúdio é um grito interior, visceral mesmo, que aponta diretamente à natureza selvagem das
mulheres.
A peça é uma performance poética que nos revela um emaranhado de simbolismos, de arquétipos,
reacendendo no nosso inconsciente a crença no poder intuitivo e sobrenatural das mulheres. A
bela e sensível composição musical, aliada à narração oral, enlaça as histórias da peça e toca o

nosso íntimo. Ao ouvi-la, somos como que abalados por um turbilhão de imagens e emoções
guardadas na voz de quem a canta e conta, e no íntimo de quem a escuta. Esta é a chave para
transportar o público numa viagem sensitiva, quase hipnótica, rumo às profundezas da memória
emocional de cada espectador.

Encenação Bruno Martins
Interpretação Catarina Gomes, Cláudia Berkeley, Daniela Marques
Pesquisa e Apoio Dramatúrgico/Técnicas de narração oral Patrícia Amaral
Composição e Direção Musical Rui Souza
Cenografia e Figurinos Sandra Neves
Desenho de Luz Valter Alves
Confeção de Figurinos Joaquim Azevedo
Consultoria Científica José Joaquim Dias Marques, Paulo Correia
Produção Jonathan da Costa
Coprodução Teatro da Didascália, Casa das Artes de V. N. de Famalicão, Centro Cultural Vila Flor

Conversa pós espetáculo 19 jun.

André Amálio/Hotel Europa – Ciclo de Teatro Documental
Portugal Não É Um País Pequeno | Passa-porte |
Libertação
Este ciclo de teatro documental reflete sobre o fim do colonialismo Português, discutindo um
passado complexo e silenciado ao longo de décadas. O colonialismo Português foi alvo de
processo de mitificação pela ditadura fascista que governou Portugal durante 48 anos e que
apresentou o colonialismo português como um colonialismo melhor que os outros. Com o fim da 2ª
Guerra mundial enquanto todos os outros Impérios Coloniais começavam o seu processo de
descolonização, Portugal recusou-se a perder aqueles territórios e aumentou o movimento
migratório de milhares colonos portugueses para as suas colónias Africanas. Em 1961 deu-se o
início da guerra de libertação em Angola e que mais tarde se estendeu à Guiné-Bissau e a
Moçambique. Estes 13 anos de guerra levaram eventualmente ao 25 de Abril e à queda da
ditadura em Portugal e das independências nesses países em África e o movimento de milhares de
pessoas para Portugal.
Como legado deste passado ficou um silêncio ligado ao colonialismo português, à guerra colonial e
aos traumas da descolonização. Os novos governos democráticos que chegaram com a revolução
não foram capazes de rever a visão portuguesa sobre o passado colonial, mantendo ainda hoje
apenas de uma visão comemorativa e celebraria deste passado. Este estado de coisas é visível
nos discursos políticos dos portugueses e também nos livros de história das escolas Portuguesas
que não referem o lado mais difícil do colonialismo português, como o papel de Portugal no início
do tráfico de escravos, o trabalho forçado, os massacres feitos pelo regime colonial, etc.

Portugal Não É Um País Pequeno
André Amálio/Hotel Europa (Portugal)

Campo Alegre
Palco do Auditório
Porto
Qua 20 jun – 18:00

M/12
Dur. 90’

Espetáculo de teatro documental que reflete sobre a ditadura e a presença portuguesa em África,
em particular a vida dos antigos colonos portugueses através dos seus testemunhos reais. O texto
foi criado através de um processo de verbatim, que significa copiado palavra por palavra, o que se
traduziu na escrita de um texto de teatro que utiliza fielmente as palavras das pessoas
entrevistadas sobre a sua vida em África no Período Colonial Português. A metodologia seguida
combinou a recolha de testemunhos dessas pessoas e uma detalhada pesquisa de historiográfica,
criando um texto que retrata a complexidade da história recente em Portugal, no caso do fim do
colonialismo português. — André Amálio

Criação e Interpretação André Amálio
Assistência de Encenação/Coreografia Tereza Havlíčková
Criação musical e Interpretação Pedro Salvador
Cenografia Pedro Silva
Produção Hotel Europa
Apoio Fundação Calouste Gulbenkian, EGEAC, Largo Residências, Teatro do Silêncio

Passa-porte
André Amálio/Hotel Europa (Portugal)

Campo Alegre
Palco do Auditório
Porto
Qua 20 jun – 21:30

M/12
Dur. 90’

Passa-porte é um espetáculo de teatro documental que reflete sobre o fim do colonialismo
português e as suas consequências na vida das pessoas que chegaram a Portugal e da forma
como foram recebidas; reflete sobre a condição de refugiado ao retratar a situação das pessoas
que chegaram de África anos 70, olhando também em particular para os Africanos que chegaram
das antigas colónias portuguesas e a quem foi negado um passaporte português, sendo forçados a
viver como emigrantes. É uma viagem feita através de testemunhos reais pela histórica recente em
Portugal.

Criação André Amálio
Cocriação e interpretação André Amálio, Selma Uamusse, Tereza Havlickova
Movimento Tereza Havlickova
Interpretação musical Selma Uamusse
Espaço cénico André Amálio e Tereza Havlickova
Colaboração Pedro Silva
Desenho de luz Carlos Arroja
Produção Hotel Europa
Coprodução Maria Matos Teatro Municipal
Apoio Fundação GDA
Apoio à residência Alkantara e O Espaço do Tempo

Libertação
André Amálio/Hotel Europa (Portugal)

Campo Alegre
Palco do Auditório
Porto
Qui 21 jun – 21:30

M/12
Dur. 120’

“Libertação” aborda a questão mais traumática da história recente portuguesa, a Guerra do
Ultramar ou Colonial, como ficou conhecida em Portugal, ou as Guerras de Libertação ou de
Independência, como ficou para a história em Angola, Guiné-Bissau e Moçambique. Este
espetáculo foca o lado dos nacionalistas africanos que lutavam pela sua libertação, descrevendo e
analisando o movimento das independências em África, para melhor entender o caso do
Colonialismo Português no contexto mundial. Libertação é uma peça construída a partir de
entrevistas feitas a pessoas que lutaram contra o colonialismo português, completadas com uma
pesquisa de arquivo sobre as guerras de libertação e uma análise sobre os discursos políticos
produzidos por ambos os lados da guerra.

Criação e Direcção André Amálio
Co-criação/Movimento Tereza Havlíčková
Com André Amálio, Lucília Raimundo, Nelson Makossa
Sonoplastia/DJ Nelson Makossa
Desenho de luz Joaquim Madaíl
Cenografia e Figurinos Maria João Castelo
Produção Hotel Europa
Co-produção Maria Matos Teatro Municipal
Apoio à residência artística Alkantara, O Espaço do Tempo, DeVIR/CaPA,
LARGO Residências

Libertação é um projecto financiado por Governo de Portugal - Ministério de Estado da Cultura,
DGArtes

Conversa pós espetáculo 21 jun.

Mendoza - Estreia Nacional
Los Colochos (México)

TNSJ
Porto
Qua 20 jun – 21:00

Teatro Municipal Sá de Miranda
Viana do Castelo
Sex 22 jun – 21:30 -

M/16
Dur. 135’

Mendoza nasceu no contexto de um laboratório de criação cénica que promoveu ensaios abertos
de espetáculos em espaços não-convencionais (casas, pátios, praças, cantinas), convertendo-se

num poderoso instrumento de conquista de novos públicos e lugares para a fruição teatral.
Mendoza conta-nos uma história de ambição, sangue e poder que nos soa vagamente familiar:
onde se lê Mendoza poderia ler-se Macbeth, que é aqui adaptado para o contexto da revolução
mexicana de 1910. Num palco quase despido, rodeado de público por todos os lados, os atores
permanecem em cena durante todo o espetáculo, bebem cerveja e falam numa língua a um tempo
poética, popular, quotidiana, numa palavra: contemporânea.

Adaptação de Macbeth de William Shakespeare
De António Zúñiga, Juan Carrillo
Encenação Juan Carrillo
Desenho de luz Mario Eduardo D’León
Guarda-roupa Libertad Mardel
Máscaras Martín Becerra
Agente Carlota Guivernau
Interpretação Marco Vidal, Mónica del Carmen, Erandeni Durán, Leonardo Zamudio, Martín
Becerra, Germán Vilareal, Ulises Martínez, Alfredo Monsivais, Roam León, Yadira Pérez
Produção Los Colochos Teatro

Conversa pós espetáculo 20 e 22 jun.

Bela_Adormecida - Estreia
Diana de Sousa/TMP (Portugal)

Rivoli
Pequeno Auditório
Porto
Qui 21 e Sex 22 jun – 19:00

M/16
Dur. 60’

Um pequeno quarto irrepreensivelmente arrumado. Numa das paredes, um relógio antigo toca
todas as manhãs, sempre à mesma hora. Anoitece. Uma rapariga entra, toma um comprimido e
deita- se na cama. Está pronta para ser visitada. bela_adormecida é um espetáculo que conjuga o
conto de tradição popular “Bela Adormecida” e a sua insidiosa ligação com a somnofilia, mas
também aparatos evocativos de protocolos de submissão e dominação. Buscamos, neste conto, as
marcas da maturação feminina, num contexto de encantamento, erotismo e puberdade.
bela_adormecida visa interrogar as formas como o poder se estabelece entre observador e
observado, entre espectador e actor, e nas formas como esse poder pode ser negociado. – Diana
de Sousa

Conceção, Direção e Texto Diana de Sousa
Interpretação Daniel Macedo Pinto, Diana de Sousa, Eloy Monteiro, Miguel Moreira, Pedro Baptista
e Vânia Rovisco
Texto e Dramaturgia Rui Pina Coelho
Cenografia Diana de Sousa e Pedro Jordão
Apoio à Cenografia F. Ribeiro
Desenho de Luz Wilma Moutinho
Música Original Rui Lima & Sérgio Martins
Caracterização e Figurinos Diana de Sousa
Realizador/Vídeo Vasco Mendes
Fotografia Bruno Simão
Produção Enclave

Conversa pós espetáculo 21 jun.

Nada De Mim - Estreia
Artistas Unidos/Teatro do Noroeste – CDV (Portugal)

Café Concerto
Teatro Sá de Miranda
Viana do Castelo
Qui 21 jun – 21:30

Um jogo de espelhos ou uma história de fantasmas. Uma mulher madura e um homem mais novo
que se mudam para um apartamento vazio. Parecem estar longe do mundo. Ali, o futuro já não
existe e o passado está sempre a mudar, mas é radicalmente presente o confronto entre estes dois
amantes, de cada um consigo, de ambos com o que veio antes - uma mãe, um filho, um marido,
outras casas. E o perigo. O que liga duas pessoas? Um impulso recíproco, um sonho partilhado,
velhas feridas? Mas não há qualquer naturalismo nesta abordagem da intimidade e da perda.
Estamos a falar do risco de fechar os outros no nosso desejo, de os fecharmos naquilo que deles
conseguimos dizer. Ali alguém se interroga, mas o reflexo é o nosso.

De Arne Lygre
Tradução Pedro Porto Fernandes
Com Carla Bolito, Pedro Caeiro, Elisabete Pinto e Tiago Matias
Figurinos Rita Lopes Alves
Luz Pedro Domingos
Assistência de encenação Pedro Carraca e Inês Campos
Encenação e espaço cénico Pedro Jordão
Uma produção Artistas Unidos
Co-produção Teatro do Noroeste - CDV

Conversa pós espetáculo 21 jun.

Casimiro e Carolina
Tonán Quito (Portugal)

Rivoli
Grande Auditório
Porto
Sex 22 jun – 21:30

M/12
Dur. 105’

Não poderia haver melhor altura para fazer Casimiro e Carolina, do que esta em que vivemos:
nestes dias tão violentos. Esta peça fala sobre as sequelas da crise de 1929, a fazer lembrar esta
que ainda atravessamos. A depressão é grande, o desemprego elevado, mas, apesar das medidas
de austeridade tomadas pelo governo, as personagens encontram-se numa feira popular, para se
divertirem, beberem, esquecerem os problemas e sonhar... Tudo lhes é permitido.
Neste espetáculo, seguimos um casal que se ama – ele desempregado, desesperado, ela trabalha
e quer, por uns momentos, viver tudo o que a feira tem para dar. Até que entram em rutura. O
desespero do qual fugiam torna-se visível. Seguimos ainda outros personagens, todos a quererem
o mesmo: sobreviver. É possível amar em tempos de crise? – Tónan Quito

Autor Ödön Von Horváth
Tradução Maria Adélia Silva Melo

Direção Tónan Quito
Aconselhamento artístico Patrícia Costa
Versão cénica e interpretação Diana Narciso, Elizabete Francisca, Joana Bárcia, Miguel Moreira,
Óscar Silva, Pedro Gil, Rita Delgado, Rita Rocha Silva e Tónan Quito.
Cenografia F. Ribeiro
Desenho de Luz Daniel Worm
Figurinos José António Tenente
Música Pedro Costa
Produção HomemBala
Co-produção TNDM II / Teatro Municipal Rivoli / Centro Cultural Vila Flor
Com o apoio Sagres e Ginja Sem Rival

Conversa pós espetáculo 22 jun.

Correo - Estreia Nacional
Paula Aros Gho (Chile)

Espaço a designar
Gaia
Sex 14 e Sáb 15 set – 21:30

M/12
Dur 60’

Correio mostra um grupo de quatro estudiosos de cartas que, sob o nome de Archivo Mundial de
Misivas Chile AMMCH, há 5 anos recolhe e analisa missivas escritas por grandes figuras da
história universal. Durante o espectáculo, o público é convidado a participar em diversos exercícios
de escrita e leitura de cartas, enquanto vai passando uma clara mensagem ao público: as cartas
têm o poder de mudar o curso dos acontecimentos.

Direção Paula Aros Gho
Dramaturgia Paula Aros Gho e Tomás Espinoza
Produção e assistência de encenação Carolina Díaz
Interpretação Sergio Gilabert, Muriel Miranda, Patricio Yovane, Daniela Jofré
Cenografia, figurinos e desenho de luz Claudia Yolin
Desenhos de som Daniel Marabolí

Yo escribo. Vos dibujás
Federico León (Argentina)

Espaço a designar
7 – 14 out

“Não há e não pode haver nada acidental nem inútil na natureza; cada coisa tem a sua função
específica e serve a um fim concreto”. (Carl Gustav Jung)

O público ingressa num espaço em que se desenvolvem e acontecem simultaneamente diversas
situações de jogos e práticas lúdicas. É um ecossistema caótico; uma mistura de festa benéfica e
féria de rua. Uma série de volantes que vão passando de mão em mão vai demarcando um
percurso possível e funcionam como peças de um grande quebra-cabeça; uma trama que vai
unindo aquilo que dantes funcionava de forma fragmentária. Os volantes transmitem mensagens
que tentam orientar, encontrar uma ordem e um sentido à aparente falta de sentido do conjunto.
Progressivamente vamos descobrindo que se trata de uma escola que leva a cabo práticas de
autoconhecimento: uma mistura de rituais, brincadeiras da infância, lembranças e fragmentos de
sonhos; materiais com os quais este grupo trabalha.

Encenação Federico León
Assistência à encenação e produção Rodrigo Pérez e Rocío Gómez
Cenografia Ariel Vaccaro

Desenho de luz Alejandro Le Roux
Assistência técnica Julian Tello
Interpretação Claudia (a astróloga), Felipe

(o hippie) e Mica (a filha da astróloga)

FITEI E AS ESCOLAS DO PORTO

Mais uma vez, o FITEI alia-se à ESAP e ao Balleteatro e dá espaço à
comunidade escolar do Porto para a apresentação dos seus projetos no
festival.
Concerto Pela Síria
ESAP
MÚSICA E POESIA
ESAP
Porto
Qui 21 jun – 19:00
Direção Artística Paulo Alexander Jorge e Roberto Merino
Ensemble Carl Orff
Ana Isabel Pereira - flauta de bisel soprano
Mafalda Fonseca - flauta de bisel contralto
Gilberto Teixeira - flauta de bisel tenor
Afonso Bonito - guitarra clássica
Tchissola Félix - violino
Beatriz Correia - violoncelo
João Reis - baixo
Margarida Correia – piano
Direção Musical Mestre Paulo Alexandre Jorge
Alunos do Curso Superior de Teatro
Intérpretes: David d’Oliveira, Filipa Pires, César Siqueira, Leandro Baptista, Nisa
Sampaio, Raquel Ferreira, Ricardo Regalado, Thales Ferreira, participação
especial do actor Fernando Soares
Exercício ESAP
Luísa Pinto/ESAP (Portugal)

Palácio de Belmonte
Porto
Sex 22 jun – 18:30
M/12
A partir de A Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca
Direção Luísa Pinto
Interpretação Beatriz Lista, Inês Fonseca, Joana Freitas, Leonor Silva, Raquel
Rafael, Teresa Nabais
Fotografia de cena António Alves
A Casa de Bernarda Alba questiona o papel da mulher numa sociedade
conservadora e machista, no período franquista em Espanha. Este texto é também
uma reflexão sobre preconceito, a moralidade e as relações de poder num
ambiente de opressão ideológica. Uma mulher austera que priva as suas filhas de
matrimónio e maternidade, vivendo subjugadas a convenções sociais ainda que
estas signifiquem fatalidades.
Exercício Balleteatro
Marta Freitas/Balleteatro (Portugal)
Campo Alegre
Sala Estúdio
Porto
Sex 22 jun – 15:00 + 19:00

