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dez anos é quanto tempo?
dez anos é quanto tempo? na Fábrica 
das artes medimos isso pela novidade 
das criações e pela profundidade das 
surpresas sucessivas. programar é, 
primeiro, descobrir e propor à surpresa 
novas descobertas na experiência dos 
encontros. ao assistir à sua realização, 
ao ver o espetáculo do espetáculo que a 
programação é também, ao abrir espaços 
de escuta com artistas e espectadores, 
descobrem-se públicos que se descobrem 
a si próprios. a infância afinal estava onde? 
ela afinal é o quê? que arte é afinal a sua?

a Fábrica das artes programa para todas 
as infâncias e para todas as surpreendentes 
profundidades que estão em todas elas, 
abrindo-se à novidade dos que estão sempre 
a chegar, às interrogações e ao potencial de 
busca e movimento que as infâncias todas 
trazem sempre. por isso, a Fábrica das artes 
se foi fazendo nestes dez anos como lugar 
de pesquisa, de apelo à criação, de risco e 
de mutação. Fê-lo com os artistas, com as 
múltiplas equipas ccB, com os públicos, 
especialmente os mais  novos que, em 
continuidade nestes dez anos, se constituíram 
como parceiros de trabalho na exploração 
de cadeias de espanto – pergunta – resposta 
- e na ação criativa que acontece no espaço 
entre cada uma.

nesta temporada, a Fábrica das artes 
pôde ir mais longe. abriram-se mais os 

caminhos que tem vindo a explorar e 
expandiu-se com o trabalho conjunto 
e sistemático realizado com toda a 
equipa de programação do ccB. esse 
trabalho encontra expressão através da 
conceção temática da programação, na 
exploração de ligações e desdobramentos 
narrativos, estilísticos e formais no 
seu interior. assim, a programação 
da Fábrica das artes constitui-se por 
quatro momentos: entrecruza-se nos 
dois ciclos programáticos que dão corpo 
à programação central do ccB (sete 
rosas mais tarde – ciclo sobre a 
solidão e for Goodness sake – ciclo 
william shakespeare) e apresenta dois 
momentos programáticos próprios 
(big bang – festival europeu 
de música e aventura para públicos 
Jovens e a cabeça entre as mãos 
– ciclo sobre os mistérios do cérebro). 
o Big Bang, na sua 9.ª edição, teve um novo 
big bang e está mais expandido pelo mundo. 
envolve mais interação, mais encontro, mais 
troca, mais circulação (pág. 8).

na continuidade do que sempre foi 
o traço da programação do ccB/Fábrica 
das artes, voltamos a encomendar criações 
a artistas e sublinhando nisso a dimensão 
criativa da própria programação. Fazemo-lo 
com escolhas próprias que nascem das 
interrogações com que pensamos as 
infâncias, a arte e o mundo onde tudo 
isto existe até politicamente.
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Madalena Wallenstein
coordenadora e programadora FáBrica das artes

para integrar a cabeça entre as mãos* - 
ciclo sobre os mistérios do cérebro que 
se apresenta no primeiro trimestre de 2019 
(pág. 46), destacamos duas encomendas. 
a primeira, o espetáculo A Bolha, um 
convite lançado à jovem companhia os 
possessos, de João pedro mamede e 
catarina rôlo salgueiro, dirigida a jovens 
espectadores. propusemos a exploração 
artística sobre um dos temas mais antigos 
e interessantes que persistentemente 
ocupam o centro do debate tanto político 
e filosófico como da investigação científica 
atuais: a reflexão sobre as configurações da 
alienação/consciência, servidões/libertação 
na sociedade contemporânea.

a segunda é o desafio lançado a sérgio 
Godinho para criar, em conjunto com 
andré godinho e Filipe raposo, um 
espetáculo que partisse do seu livro 
infantil O pequeno livro dos medos. 
o que trocamos entre conhecidos 
e desconhecidos, quando cantamos no 
concerto do sérgio uma das suas canções? 
afinal já nos conhecíamos uns aos 
outros? O pequeno concerto dos Medos 
é um espetáculo para todas as infâncias 
e lembra-nos que o tempo é um remoinho 
que  desarruma, uma espiral que abre 
passagem, que amassa, que junta, que 
conta e, como que de surpresa, abraça, 
até perdermos a noção do tempo. 
de quem são afinal as canções do sérgio?

para ocupar o núcleo deste ciclo pedimos 
à equipa da editora planeta tangerina que 
tomasse connosco em mãos o seu último 
livro Cá dentro – Guia para descobrir o 
cérebro, o tirasse para fora de si mesmo 
e o transformasse numa instalação/jogo, 
chamada Cá dentro – descobrir 
o cérebro. afinal não há neurónios 
sozinhos, nem cérebros sem pessoas, 

nem pessoas sem outras pessoas. 
esta instalação desdobra-se num conjunto 
de oficinas que reúne uma multidão vinda 
de diversos campos disciplinares (arte, 
filosofia com crianças e neurociência). 
esta reunião faz-se também como festa 
de anos à Fábrica das artes já que, ao 
longo do tempo, traçámos uma linha 
contínua no campo da transversalidade 
disciplinar, com insistente convicção nas 
potencialidades da contaminação entre 
áreas do conhecimento. reencontramo-nos, 
assim, com pessoas que integraram os 
diversos projetos que deram origem à 
trilogia de livros e documentários editados 
pelo ccB/Fábrica das artes – Se não 
havia nada, como é que surgiu alguma 
coisa? – criação artística e filosofia 
(2013); Raízes da Curiosidade - tempo 
de ciência e arte (2015); Nós Pensamos 
Todos em Nós – programação e criação 
artística para a infância (2016). e, para 
nos encontrarmos com outros para lá das 
nossas fronteiras, o ccB lança em outubro 
a versão digital traduzida para inglês 
do livro e documentário Nós pensamos 
Todos em Nós.

Cá dentro – Descobrir o cérebro 
integra ainda a formação Quando 
o cérebro vai à escola, de Joana rato 
e alexandre castro caldas, que propõe abrir 
vias de comunicação entre a investigação 
científica em neurocognição e a escola; 
uma parceria com a universidade 
católica/centro de investigação 
interdisciplinar.

a encomenda, que irá integrar 
for Goodness sake – ciclo william 
shakespeare, foi dirigida a cátia terrinca 
para que desse continuidade às pesquisas 
que tem realizado na área do teatro 
radiofónico e nos trazer uma nova criação 

da Tempestade de William shakespeare.
inspirados pela frase dita pelo jovem hamlet 
«há método na minha loucura», fomos 
ao encontro da escola superior de teatro 
e cinema e sublinhámos junto dos seus 
alunos a qualidade e profundidade que a 
criação artística portuguesa para a infância 
tem alcançado tanto no país como no 
mundo. iniciamos o desafio e uma abertura 
da programação aos jovens artistas finalistas 
da escola superior de teatro e cinema para 
que pensem connosco e procurem por si 
os caminhos de continuidade e mudança 
do trabalho de programação para todas as 
infâncias que temos vindo a fazer. Foram 
selecionadas cinco propostas: Dentro3, 
que integra a cabeça entre as mãos 
– ciclo sobre os mistérios do cérebro 
(pág. 60), e quatro propostas que integram 
o for Goodness sake – ciclo william 
shakespeare: Parlamento Shakespeare 
(pág. 190); Romeu e Julieta sem destino 
(pág. 192); Entre Flores e Batalhas 
(pág. 194); e Sonhos de longos dias 
de verão (pág. 196). a este projeto 
junta-se um grupo de alunos do curso 
de realização plástica do espetáculo 
da escola artística antónio arroio.

na continuidade de uma abertura a 
propostas vindas de outros países, lançámos 
convites a criadores estrangeiros, abrindo 
por esta via também uma perspetiva de 
encontro cosmopolita.

de França chega Hakanaï, palavra 
japonesa para definir o impermanente 
e transitório. este é um espetáculo 
de dança, artes visuais e tecnologias 
interativas, criado por adrien m. & claire B.

da suíça chega Pink for Girls and Blue for 
Boys, espetáculo de dança do coreógrafo 
tabea martin que irá integrar sete rosas 

mais tarde – ciclo sobre a solidão, 
justamente porque quer pensar com os mais 
novos a identidade e quebrar as fronteiras 
do pensamento de género. a este ciclo 
junta-se ainda a reposição do muito bem 
acolhido espetáculo Margem, estreado 
no ccB em janeiro de 2018. tratou-se de 
uma encomenda dirigida a victor hugo 
pontes para que se inspirasse nos Capitães 
da areia de Jorge amado e criasse um 
espetáculo sobre as pobrezas infanto-juvenis 
contemporâneas.

Baby Macbeth, da compagnie centrale 
da francesa agnés limbos, é um espetáculo 
hilariante que abre caminho para que os 
mais pequeninos (+ 1 ano) tenham lugar 
garantido no ciclo dedicado a William 
shakespeare.

de espanha virá Micro Shakespeare, 
da cia. toti toronell, micronarrativas 
shakespearianas que, no Jardim das 
oliveiras, só ganharão vida com a 
participação performativa do próprio 
público.
 
«... falar de dentro. toda a arte 
o deseja, e espera paciente 
para crescer dentro de quem a vê.»
(in sinopse «dentro3», ana catarina santos 
e sílvio vieira)

venham cá!

_________________
* "cabeça entre as mãos", herberto hélder 
(1982, assírio e alvim)
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Nós PeNsamos Todos 
em Nós – Criação 
arTísTiCa Para Todas 
as iNfâNCias
Lançamento da versão 
digitaL em ingLês do Livro 
e documentário
ouTubro, 2018
para comemorarmos os 10 anos da Fábrica das artes e nos encontrarmos para lá das nossas 

fronteiras, o ccB lança a versão digital traduzida para inglês do livro e documentário legendado 

Nós Pensamos Todos em Nós. este livro regista a programação Best Of realizada em 2015 e reúne 

textos de todos os que nela participaram. na necessidade de suspender a velocidade das criações e 

encomendas a artistas portugueses, construímos a programação a partir da revisitação de alguns dos 

projetos selecionados entre os apresentados entre 2009 e 2014; os mais impactantes e polémicos por 

colocarem em tensão os pressupostos correntes sobre criação artística para a infância. a programação 

transformou-se, assim, num objeto pensável. convocámos, ainda, os artistas para ao longo de um 

ano refletirmos em conjunto sobre criação artística, infância e educação; abrimos espaços de escuta 

e diálogo com crianças e jovens para descobrirmos que arte é a sua afinal; para olhar para dentro 

do Best Of convocámos também pessoas vindas de várias áreas do conhecimento, trazendo as suas 

perspetivas sobre as questões em causa. a realizadora graça castanheira acompanhou todos os 

acontecimentos ao longo desse ano e realizou o documentário que rodeia este livro. 

este é o terceiro da trilogia de livros editada pelo ccB/Fábrica das artes, que traçaram uma linha 

contínua no campo da transversalidade disciplinar entre arte e outras áreas do conhecimento 

e se ofereceram como registo da pesquisa e reflexão de projetos desenvolvidos no âmbito da nossa 

programação: Se não havia nada, como é que surgiu alguma coisa? (criação artística e filosofia 

com crianças) e Raízes da Curiosidade – tempo de ciência e arte (criação artística e neuro ciência). 

Coordenação: madalena Wallenstein
Filme de: graça castanheira com madalena Wallenstein
PreFáCio: carlos J. pessoa

autores: artistas: Filipe Faria, Joana craveiro, Fernando mota, pedro de moura, Jas, pedro penim, 
cláudia andrade, carla galvão, maFalda saloio, gato que ladra, aldara Bizarro, paula varanda, 
ana Beatriz degues, patrícia vieira, vasco negreiros, radar 360, caroline Bergeron e antónio-pedro.
olhar para dentro e para Fora do BeST Of: Walter omar Kohan, catarina silva martins, miguel honrado, 
Jorge ramos do ó, rui pina coelho, elisaBete paiva, ainhoa vidal, pedro prista, clara capitão, magda costa, 
nuno leitão / tradução: marisa simas vale, em parceria com a universidade dos açores
revisão da versão inglesa: John elliott / legendas: ana ramalho
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o Festival Big Bang regressa na sua nona edição portuguesa. esta será uma 
viagem aliciante, de descoberta partilhada, para crianças entre os 4 e os 12 anos 
e para os adultos que as acompanham. 

o Big Bang é um projeto internacional que iniciou a sua atividade em 2010. 
através deste projeto, o ccB / Fábrica das artes tem aberto um espaço para 
que artistas portugueses possam criar novas abordagens artísticas à música para 
crianças e ver o seu trabalho reconhecido dentro do país e pela europa fora.

este festival parte de uma iniciativa da zonzo compagnie e visa a criação 

de uma plataforma de encontro de compositores, músicos, performers 
e dos seus projetos de criação, tanto portugueses como europeus, de forma 
a estimular quem participa e a contribuir para o desenvolvimento da produção 
e da apresentação de música não comercial para crianças.

proJeto internacional: zonzo compagnie (antuérpia), centro cultural de Belém (lisBoa), onassis cultural centre 

(atenas), palais des Beaux arts (Bruxelas), opéra de lille (lille), instituto de la cultura y de las artes de sevilla 

(sevilha), WilminKtheater (enschede) e motormusic. 

big baNg 
Festival de música e aventura 
19.20 ouT 2018

maiores de 4 anos
a proGramação do festival biG band poderá vir a ser eXpandida 

Bilhetes: sexta-Feira Cada atividade 2,50€ / sábado Cada atividade 4,50€

1
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uma caixa de luz, um piano, um violino e um violoncelo 
levam-nos numa viagem a um mundo misterioso de luz, 
cor e som. tudo começa com uma gota de tinta e uma nota 
musical que se espalham pelo espaço visual e sonoro. 
um espetáculo com gotas e pinturas projetadas em tempo real 
por somang lee e música criada pelo trio quest ensemble.

19 + 20 ouT 2018
maiores de 4 anos / Grande auditório  
duração 40 minutos

concerto iLustrado

Tudo Começou 
Com uma goTa 
de TiNTa e uma 
NoTa musiCaL
quest ensemBle (reino unido)

preetha narayanan violino / tara franks violoncelo / filipe sousa piano / somanG lee artista visual / raphael knapp sonoplastia
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FotograFia © teresa couto

esPetácuLo de mÚsica e artes circenses

maNiPuLa#som
radar 360º (portugal)

maNiPULa#SOm é um concerto visual de caráter circense. a linguagem 
artística do projeto nasce do diálogo entre a manipulação de objetos 
e a música interativa.
acrescentamos a dimensão sonora à expressão visual do malabarismo e, 
simultaneamente, abordamos o som como matéria para esculpir e manipular. 
depurado surge o gesto do manipulador, pronto para desencadear 
sequências, mecanismos, ritmos e outros padrões sonoros e visuais. 
os objetos transformam-se e recriam-se à nossa volta. 
os nossos corpos relacionam-se com eles e jogam.
tudo isto se ouve e se compõe!

19 + 20 ouT 2018
maiores de 5 anos / sala de ensaio
duração 50 minutos
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hans beckers conceito / hans beckers e teun verbruGGen música e interpretação / hans beckers e Jasper devillé (wood to play) 
construção da instalação  / pieter nys, GreGor van mulders e istvan leel-Össy produção técnica / Johanna trudzinski Figurino 
uma coprodução zonzo compaGnie, kunstenwerkplaats pianofabriek, kaap, champdaction e artiJuli kråkeslottet senJa

hans Beckers cria fabulosas instalações de som. para o seu novo projeto, Klopotec, 
foi a uma velha casa encantada na vila de pescadores norueguesa Kråkeslottet. 
o homem que mora lá reúne magníficos pedaços de madeira flutuantes esculpidos 
pelo mar, antes de serem abandonados na costa. com esta madeira, hans Beckers 
construiu uma notável orquestra de klopotecos: moinhos de vento equipados com 
lâminas que há muito tempo afugentavam as serpentes de videira eslovenas.
no meio da sua orquestra de moinhos de vento, hans Beckers forma um diálogo 
com teun verbruggen, um percussionista excecional. Juntos, transformam 
a orquestra Klopotec num espetáculo visual e sonoro capaz de chocalhar, 
tamborilar e surpreender como colorido jogo de sombras.

19 + 20 ouT 2018 
maiores de 6 anos / sala luís de freitas branco 
duração 40 minutos

PerFormance musicaL

KlOpOtEc
hans BecKers (Bélgica)

FotograFia © charlotte Boeyden
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FotograFia © driessegers

instaLação sonora

roCKiNg CHairs
striJBos & van riJsWiJK (Bélgica)

é como um sonho tornado realidade: fazer música enquanto balançava 
para frente e para trás no conforto de uma cadeira de balanço. 
desde o desenvolvimento de sistemas operacionais digitais, os autores 
experimentaram as possibilidades de criar e manipular música através 
dos movimentos do corpo. com sensores especialmente concebidos 
e alto-falantes escondidos dentro da cadeira de baloiço, os movimentos 
são transformados numa experiência musical. ao balançar, descobrirá 
como sincronizar a música criada pelos seus movimentos e como desenvolver 
a sua composição. então continue, sente-se, relaxe e balance as Rocking Chairs!

striJbos & van riJswiJk conceito e composição / christian Graessli deSiGN / hans timmermans programação

19 + 20 ouT 2018
para todos / sala fernando pessoa
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o Contrevent é uma balança, equilibrando um piano 
e um tapete voador. o carrossel é um chamamento ao imaginário, 
ao devaneio suave, à magia da gravidade. é também um jogo de busca 
de equilíbrio e estabilidade. é frágil e hipnótico.

19 + 20 ouT 2018
para todos / espaço eXterior / entrada livre 
duração 2 sessões de 90 minutos

PERFORMANCE/INSTALAÇÃO MUSICAL

Le maNÈge 
du CoNTreVeNT
companhia grandet douglas (França)
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simon seGers e tiJl piryns percussão e direção musical

atreva-se a saltar ao ritmo da música no Hoppeslot branco 
de neve, o único castelo insuflável do Big Bang! 
em Hoppeslot, um(a) coreógrafo/a irá dar-lhe instruções e orientá-lo 
através de um percurso saltitante. uma banda de jazz, liderada por tijl piryns 
e simon segers (do grupo Beren gieren e do espetáculo mile(s)tones, 
da zonzo compagnie), lê os saltos das crianças como se fosse uma pauta viva 
e acompanha-as com música e ritmos. uma dança que não deve ser perdida.

19 + 20 ouT 2018
para todos / sala seGa
duração 5 horas

PERFORMANCE/INSTALAÇÃO MUSICAL

HoPPesLoT 
(CasTeLo iNsufLÁVeL)
zonzo compagnie (Bélgica)

FotograFia © driessegers
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imagem © Beatriz Bagulho

esPetácuLo de mÚsica e vÍdeo

Lisboa em Voo 
de PeiXe
Joana Bagulho e Beatriz Bagulho (portugal)

a Beatriz deambula pela cidade de lisboa. apanha uma linha do elétrico e em 
acrobacias e pinotes atravessa a cidade. um corvo de lisboa leva-a até à outra 
colina. Brinca no cipreste do jardim do príncipe real. encontra a enchente de 
turistas à beira rio com as suas câmaras e diversões. depois disso, cavalga o 
peixe volante de hieronymus Bosch e entra no mundo do pintor nas Tentações 
de Santo antão. uma árvore entrega-lhe a bola vermelha que a transporta para 
o mundo da calçada e do azulejo. entra no mundo do cravo e cai nos braços do 
grande compositor scarlatti. e é na grande festa dos lisboetas que um cardume 
de peixes, dirigido pelo padre antónio vieira, a leva de regresso a casa onde 
dança com o compositor daniel e a cravista Joana.

Joana baGulho, beatriz baGulho, caroline berGeron criação / daniel schvetz composição musical / caroline berGeron encenação 
/ Joana baGulho cravista e PeRfORmaNCe / beatriz baGulho PeRfORmaNCe, ilustração, direção e produção do Filme de animação / ana 
direito Figurinos / pedro tavares assistente de FotograFia / rui rebelo sonoplastia / laura miranda moreno, naomi tarassenko, 
beatriz baGulho, marta wesolowska, beatrice lorén animação / agradecimentos Jochen pasternacki, rui rebelo, Graça 
castanheira, francisca baGulho, nJamy sebastião, afonso rebelo, hannah badura

uma encomenda ccb/fábrica das artes apresentada oriGinalmente em 2017

19 + 20 ouT 2018 
maiores de 5 anos / pequeno auditório
duração 40 minutos
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conceção artística eduardo raon e caroline berGeron / encenação e cenograFia caroline berGeron e eduardo raon / música 
(composição e interpretação) eduardo raon / interpretação eduardo raon / design e construção das Formas animadas eduardo 
raon e catarina côdea / desenho de som eduardo raon / desenho de luz, video mapping catarina côdea / produção executiva 
companhia caótica 

19 + 20 ouT 2018
maiores de 6 anos 

Quarto dos mÚsicos

esCaraVeLHo
caroline Bergeron e eduardo raon
(portugal) 

imagem © caroline Bergeron

«um dia, quando menos esperava, o escaravelho contador de histórias 
voltou de não-sei-onde, que é o sítio de onde ele sempre volta. 
contou-me umas histórias e partiu de novo, cheio de pressa. 
e foram estas as histórias que ele me contou.» 
manuel antónio pina

uma história que se conta com a boca fechada? uma outra em que o mais 
extraordinário é não acontecer nada de extraordinário? um fim de história 
fugidio que tem de se capturar? contadas por uma criatura impaciente, 
desmemoriada e imprevisível? no universo de manuel antónio pina, as histórias 
são pequenos e ternos presentes, brinquedos que se prestam à manipulação 
lúdica e sensorial. no universo de raon-Bergeron, estas histórias acontecerão 
quer através da narração do contador de histórias, quer através de formas 
animadas e de formas sonoras esculpidas por uma utilização original da harpa 
– preparada acusticamente e processada através de efeitos eletrónicos.
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instaLação sonora

amoura
oFício das artes (portugal)

19 + 20 ouT 2018 
para todos / entrada livre

a sanfona é um instrumento musical de origem celto-galaica. 
é através da fricção que a roda faz nas cordas que elas vibram 
e o som vai ser produzido. esta roda movimenta-se com uma manivela. 
contém ainda um teclado para executar melodias.
amOURa é a reinterpretação da sanfona em dimensão gigante.
tendo em conta o repertório de canções de amor portuguesas escrito 
para este instrumento, criou-se a narrativa de musa amOURa 
para a sanfona. durante o Big Bang, vamos convidar miúdos 
e graúdos a entrar numa experiência sensorial e criativa, tocando 
dentro e fora deste instrumento gigante.
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a Fábrica das artes convida músicos a tocar durante 30 minutos e, 
no final, a responder às perguntas do público curioso. estes concertos 
oferecem-se como um momento intimista que aposta na proximidade 
com a performance, em que o conhecimento e a experiência do músico 
são oferecidos a crianças e a adultos para satisfazer todas as suas curiosidades.

mÚsica no teatro
músiCa Pra Ti
miniconcertos

10 NoV  2018   
26 jaN / 23 mar / 1 juN  2019
maiores de 6 anos / 18h / sala de ensaio / 7€
duração 30 minutos + 30 minutos de conversa

2

FotograFia © manuel ruas moreira



32 33

rui rebeLo 
— Viajar de músiCa
26 jaN 2019
Filho de atriz, rui rebelo está ligado ao teatro desde muito cedo. embora seja 
músico de profissão, trabalha maioritariamente para teatro enquanto músico de 
cena ou compondo bandas sonoras gravadas. compositor e multi-instrumentista, 
há uma pergunta que lhe fazem muitas vezes: «rui, tu tocas todos os 
instrumentos?» ao que ele responde: «tudo o que produz som pode ser um 
instrumento musical, portanto eu faço música com qualquer instrumento.»
Fez música para teatro por esse mundo fora e pelo seu mundo dentro também.

sÉrgio deLgado
10 NoV 2018
sérgio delgado iniciou a sua atividade como compositor, músico e sonoplasta 
para teatro em 1996, tendo participado, até à data, em mais de 75 espetáculos. 
a sua versatilidade artística tem-lhe permitido trabalhar com vários encenadores 
e companhias de teatro. este miniconcerto será uma viagem pelo seu percurso 
musical ao longo destes 20 anos, onde se destacam diferentes melodias, ritmos, 
ambientes e variações sobre paisagens sonoras, fundindo o acústico com a 
eletrónica.

aNTóNio-Pedro
23 mar 2019
«uma semana depois de ter comprado o meu primeiro instrumento 
– umas congas – comecei a tocar num grupo de teatro. isto marcou 
para sempre a minha forma de ser músico: não distingo entre tocar 
ou compor música e misturo-a quase sempre com outras artes.
na procura de mais cores para as minhas bandas-sonoras, fui aprendendo 
a tocar outros instrumentos. gosto muito de os misturar para criar pequenos 
universos sonoros que depois habito.
estudei bateria, piano, harmonia, jazz e improvisação em lisboa, Barreiro, 
macau ou nova iorque. 
no futuro quero continuar a fazer o que faço e espero que os meus filhos 
e todos os outros filhos possam fazer na vida aquilo que mais quiserem.
tenho dois filhos, um é cão, o outro dragão, que idade terão?»
antónio-pedro

ferNaNdo moTa
1 juN 2019
neste miniconcerto, Fernando mota revisita alguns dos instrumentos 
e temas musicais e sonoros que tem criado para peças de teatro e filmes 
de animação, encadeando-os como histórias contadas pelo som e pelas notas 
musicais. compositor, artista sonoro, performer e aprendiz de inventor 
de instrumentos musicais experimentais.
o seu universo musical resulta do cruzamento de diversas linguagens, 
geografias e ferramentas, como o estudo de instrumentos tradicionais 
portugueses e de outras culturas, a construção de instrumentos experimentais 
e objetos sonoros, a utilização de elementos da natureza e sons do quotidiano 
nas suas composições e a manipulação e experimentação sonora através 
da informática e da eletroacústica.
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OFICINA DE DANÇA (HIP HOP)

LiL buCK
em paralelo com o espetáculo nos dias 15 a 17 de novembro, 
no pequeno auditório, o bailarino norte-americano lil Buck irá 
também orientar esta oficina de hip hop acompanhado pelo seu 
parceiro do coletivo movement art is, Jon Boogz.
enquanto crescia, charles «lil Buck» riley foi apresentado ao estilo 
de dança conhecido como «memphis Jookin» e tornou-se num bailarino 
de referência local, envolvendo-se com grupos de dança como os subculture 
royalty e estudou no new Ballet ensemble. com apenas 19 anos, sentindo 
que tinha explorado tudo o que a cena local lhe poderia oferecer, mudou-se 
para los angeles e, desde então, o céu tem sido o limite. nos anos que 
se seguiram, dançou em digressão com madonna, trabalhou com yo-yo ma, 
apareceu no ellen deGeneres Show e participou no espetáculo michael Jackson: 
One, do cirque du soleil.

orientação movement art is (lil buck e Jon booGz)

16 NoV 2018
público-alvo: 11 e 12 anos / 11h / sala de ensaio / entrada livre mediante inscrição
duração 45 minutos

3
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EspEtáculOs

teatro

o meu muNdo
daniela cruz e nuno preto

a viagem começa como todas as viagens, com a vontade ou necessidade de sair. 
esta acontece um pouco por «culpa» da vontade e pela «inocência» da necessidade. 
o ponto de partida é o sítio dos barulhos fortes, a terra dos estrondos, onde tudo 
treme e escapa das mãos. o sítio de destino é um outro... com outros barulhos 
fortes, outros estrondos e onde nada pode escapar das mãos. o meu mundo 
é meu, só meu... do escuro eu faço cor, de um ruído faço música, da falta de ar, 
um oceano. sim, o meu mundo é meu, só meu... mas hoje quero que faças 
parte dele, só para não estares sozinho na tua viagem.

ilustração © ártemis provou

daniela cruz e nuno preto direção e interpretação / ártemis provou ilustração / cláudia fiGueiredo e nuno preto textos e 
dramaturgia / andré braGa e cláudia fiGueiredo acompanhamento artístico / rodriGo santos música original / pedro vieira de 
carvalho desenho de luz / nuno brandão cenograFia / coprodução e apoio circolando / ccb-fábrica das artes / ccvf oficina

1, 2, 4 a 9 dez 2018
maiores de 6 anos / dias 1, 2, 8 e 9 às 15h30 / de 4 a 7 às 10h30 / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana 
duração 40 minutos

4
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esPetácuLo de dança e artes visuais 
+ TECNOLOGIA INTERATIVA/PERFORMANCE BAILADA

haKanaÏ
adrien m. & claire B. (França)

Hakanaï é uma performance coreográfica para uma bailarina que decorre 
dentro de um cubo de imagens em movimento. uma coreografia que pretende 
desenhar a evanescência do sonho e a impermanência das coisas.
«em japonês, ‘hakanaï’ define o impermanente, o frágil, evanescente, transitório, 
o que está entre o sonho e a realidade. é uma palavra muito antiga que evoca 
um tema inalcançável associado à condição humana e a sua precariedade, mas 
também à natureza. ‘hakanaï’ escreve-se combinando dois ideogramas, o que 
representa o homem e o que representa o sonho. esta colagem simbólica é o 
ponto de partida para esta partitura para uma bailarina que descobre imagens, 
fazendo nascer um espaço situado na fronteira entre o imaginário e o real.»
claire Bardainne & adrien mordot

claire bardainne & adrien mondot conceção, direção artística, cenograFia e encenação
adrien mondot deSiGN dos sistemas inFormáticos
virGinie barJonet ou akiko kaJihara (em alternância) interpretação / técnico de vídeo e luzes por confirmar
christophe sartori, loïs drouGlazet deSiGN do espaço sonoro / técnico de som por confirmar
martin Gautron, vincent perreuX design de cenograFia / loïs drouGlazet dispositivos inFormáticos
Jérémy chartier desenho de luz / charlotte farcet apoio artístico exterior
Johanna elalouf guarda-roupa
aleXis berGeron direção técnica / marek vuiton administração
Joanna rieussec produção e divulgação / marGauX fritsch, delphine teypaz produção executiva
ana sala (ikebanah artes escénicas) distriBuição em espanha e portugal
produção adrien m & claire b
coprodutores les subsistances, lyon / centre pompidou – metz accompaGnement à la production et résidence de creation 
/ ferme du buisson, scène nationale de marne-la-vallée / réGion rhône-alpes fonds [scan] / atelier arts-sciences, Grenoble 
/ les champs libres, rennes / centre des arts, enGhien-les-bains 

Financiado em março por lille, ville d’arts du futur visando desenvolver a experimentação de misturas entre as artes 
e as inovações tecnológicas. 

artistas em residência no centre de création et de production de la maison de la culture de nevers et de la nièvre (mcnn), 
e no Festival micro mondes, lyon.

colaBoração ministère de la culture et de la communication dicréam

a companhia adrien m & claire B é suBsidiada pela drac auverGne-rhône-alpes, pela reGião auverGne-rhône-alpes 
e pela cidade de lyon.

7 e 8 dez 2018
maiores de 10 anos / 11h e 14h30 / pequeno auditório 
preço 3,50€ dias úteis / 8€ fim de semana
duração: 40 minutos 

FotograFia © romain etienne
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ciclOs

sete rosas 
mais tarde 
– CICLO SOBRE 
a soLidão

5
o ciclo dedicado à temática da solidão propõe uma reflexão sobre uma 
realidade integrante da condição humana e que muito recentemente foi 
considerada, por várias instituições e governos, epidemia. esta reflexão é 
mediada por objetos artísticos que partem desse solo que cada um sente 
como único para o transcender e nos confrontar com as várias modulações 
que a arte soube construir a partir dessa experiência radical e universal.
para se dirigir às infâncias, dois espetáculos tomam lugar neste ciclo: da 
suíça chega Pink for Girls and Blue for Boys, espetáculo de dança do 
coreógrafo tabea martin, justamente porque quer pensar com os mais 
novos a identidade e quebrar as fronteiras do pensamento de género; 
e a reposição do espetáculo Margem, estreado no ccB em janeiro 
de 2018, resultante de uma encomenda dirigida a victor hugo pontes 
para que se inspirasse nos Capitães da areia de Jorge amado e criasse 
um espetáculo sobre as pobrezas infanto-juvenis contemporâneas.
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esPetácuLo de dança

PiNK for girLs
aNd bLue for 
BOYs
 
tabea martin coreograFia / carl staaf, maria de dueñas lopez, miGuel do vale, melanie wirz, pauline briGuet 
Bailarinos / doris marGarete schmidt cenograFia / mirJam eGli Figurinos / irina müller dramaturgia
moos van den broek apoio artístico / larissa bizer TOUR maNaGemeNT / sysy vieli produção

coprodução tanzhaus zürich / krokusfestival hasselt / parceiros tanzhaus zürich / kaserne basel / evidanse centre culturel 
de la prévôté moutier / festival de la cité lausanne / reso – tanznetzwerk schweiz / apoio stadt zürich kultur / fachstelle 
kultur kanton zürich / pro helvetia swiss arts council / ernst GÖhner foundation

1 e 2 feV 2019
maiores de 8 anos / pequeno auditório | 10h30 e 14h30
preço 3,50€ dias úteis / 8€ fim de semana
duração 50 minutos

FotograFia © helen ree

Pink for Girls & Blue for Boys questiona-se sobre as características de ser uma 
rapariga ou ser um rapaz. o cor-de-rosa será apenas para raparigas e o azul será 
apenas para rapazes? as raparigas podem chorar e os rapazes não? os rapazes 
conseguem subir às árvores, mas as raparigas não? onde começa a separação 
e quando é que se transforma em exclusão? quanta coragem será necessária 
para defendermos as nossas ideias e necessidades?
com o apoio de quatro bailarinos, tabea martin explora como superar 
os estereótipos de género. a peça exige que se quebrem as fronteiras do 
pensamento de género e apresenta uma abordagem brincalhona à forma de 
repensar a questão da identidade. revela os limites e as pressões dos rótulos, 
mas também a alegria de os descobrir. 
vamos deitar abaixo as fronteiras. o que irá acontecer? será que iremos seguir 
as coisas que consideramos serem as melhores para nós em vez daquelas 
que nos dizem ser as melhores para nós?
ótimo para os mais novos e para os mais velhos.
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ESPETÁCULO DE TEATRO/DANÇA

margem
margem tem como inspiração o romance de 1937 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 – um armazém onde, como uma espécie de família, se protegem 
uns aos outros e sobrevivem a um dia de cada vez. mais de 80 anos depois da 
publicação do livro, quisemos questionar quem são os novos capitães da areia, 
inspirando-nos na realidade social destas crianças, e conscientes de que nem 
sempre há finais felizes. quem são estas pessoas que são colocadas à margem, 
e quando é que essa marginalização começa? na casa de partida da vida, temos 
todos as mesmas hipóteses ou alguns partem para a luta já em défice? há formas 
de quebrar isso? quais? a sério? de certeza? será realmente admirável o mundo 
novo que conseguimos construir com todos os nossos ideais de igualdade para 
todos? numa ideia de teatro documental, e em colaboração com Joana craveiro, 
este projeto é alicerçado num trabalho junto de jovens que foram privados 
do ensino, da alimentação, de carinho, de um pai, de uma mãe, jovens que 
cometeram crimes, jovens que partiram em défice ou que se viram em défice por 
razões que muitas vezes lhes são alheias. Jovens e crianças que, não obstante, 
continuam a lutar pela sua liberdade, e, nalguns casos, para inverter o tabuleiro 
do jogo – o tal onde, lado a lado, na casa de partida, já éramos diferentes uns 
dos outros, como uma fatalidade.

victor huGo pontes direção / Joana craveiro texto / f. ribeiro cenograFia / marco castro, iGor dominGues (throes + the shine) 
música / wilma moutinho direção técnica e desenho de luz / 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 interpretação / beatriz baptista (Ginasiano escola de dança), João filipe abreu (fcsh) estagiários / madalena alfaia 
consultoria artística / Joana ventura direção de produção

parcerias centro de educação e desenvolvimento de pina manique - casa pia de lisboa / instituto profissional do terço 
apoio à residência centro cultural vila flor / coprodução nome próprio / ccb-fábrica das artes / teatro aveirense
a nome próprio é uma estrutura financiada pela república portuGuesa – cultura | direção-Geral das artes 
e residente no teatro campo aleGre, no âmbito do proGrama teatro em campo aberto.

uma encomenda ccb/fábrica das artes apresentada oriGinalmente em Janeiro de 2018

22 a 24 feV 2019
maiores de 12 anos / dia 22 às 11h / dias 23 e 24 às 18h / pequeno auditório
preço 3,50€ dias úteis / 8€ fim de semana
duração 80 minutos

FotograFia © José caldeira
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a Cabeça 
eNTre as mãos* 
– CICLO SOBRE 
os mistÉrios 
do CÉREBRO

a arte requer reconhecimento mútuo e, por isso mesmo, ela é a anfitriã da 
transversalidade por excelência, não só no cruzamento entre as artes todas, 
como também entre as diversas áreas do conhecimento. a cabeça entre 
as mãos – ciclo sobre os mistérios do cérebro reúne uma multidão vinda 
de diversos campos disciplinares – criação artística, filosofia com crianças e 
neurociência. é desse encontro e da inevitável existência dos outros para que 
possa haver o sujeito, que pretendemos juntos, oferecer aos jovens públicos, 
o brilho da dimensão comunicacional da vida na arte, na ciência, na razão 
humana, no plano social e político. 

o espetáculo A Bolha foi um convite lançado à jovem companhia os possessos, 
de João pedro mamede e catarina rôlo salgueiro, dirigido a jovens espectadores. 
propusemos a exploração artística sobre um dos temas mais antigos e interessantes 
que persistentemente ocupam o centro do debate tanto político e filosófico 
como da investigação científica atuais: a reflexão sobre as configurações da 
alienação/consciência, servidões/libertação na sociedade contemporânea.

O Pequeno Concerto dos Medos de sérgio godinho, criado em conjunto 
com andré godinho e Filipe raposo, inspira-se do seu livro infantil O Pequeno 
Livro dos medos. o que trocamos entre conhecidos e desconhecidos, quando 
cantamos no concerto do sérgio uma das suas canções? afinal já nos 
conhecíamos uns aos outros? de quem são afinal as canções do sérgio? 
Cá dentro – descobrir o cérebro ocupa o núcleo deste ciclo. tomamos em 
mãos o último livro da editora planeta tangerina, Cá dentro – guia para 
descobrir o cérebro, para o tirarmos para fora de si mesmo e o transformar 
numa instalação/jogo. esta instalação desdobra-se num conjunto de propostas: 
dois espetáculos-performance de pequeno formato, um conjunto diversificado 
de oficinas e duas formações dirigidas a adultos. a primeira, formação em 
diálogo filosófico nas várias infâncias, de rita pedro e dina mendonça, oferece 
uma longa incursão nas suas vastas pesquisas sobre infância, sobre o que é pensar 
e ensinar a pensar. a segunda, a formação quando o cérebro vai à escola, de 
Joana rato e alexandre castro caldas, que propõe abrir vias de comunicação 
entre a investigação científica em neurocognição e a escola; uma parceria com 
a universidade católica/centro de investigação interdisciplinar.

«sempre me intrigou o momento de penetrar a luz, o momento preciso
em que, sentados no meio do público, vemos abrir a porta do palco e um 
intérprete entra na zona da luz; ou, observando esse acontecimento na 
perspectiva do intérprete, o momento preciso em que aguarda na obscuridade, 
vê a porta a abrir-se e avança para dentro da luz que ilumina palco e público.
... o momento de penetrar a luz é também uma poderosa metáfora para 
a consciência, para o nascimento, para o advento ao mesmo tempo simples 
e esmagador da entrada do si no mundo da mente.»
antónio damásio
(citado IN RAÍZES DA CURIOSIDADE – TEMPO DE CIÊNCIA E ARTE, edições ccB/FáBrica das artes, 2015)

* "a cabeça entre as mãos," herberto helder (1982, assírio & alvim) 
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CONCERTO PARA TODAS AS INFÂNCIAS | ESTREIA ABSOLUTA

o PeQueNo 
CoNCerTo 
dos medos
sérgio godinho, andré godinho 
e Filipe raposo

sérgio godinho encontrou, desde sempre, espaço na sua obra para abordagens 
ao universo infanto-juvenil. deste interesse recorrente destaca-se o livro 
publicado no início deste século, O Pequeno Livros dos medos.
este livro que sérgio godinho escreveu e ilustrou tem, como o título anuncia, 
o «medo» como tema central, numa sucessão de narrativas, unidas por um forte 
fio condutor. comum a todas as idades, crianças e adultos incluídos, convive-se 
com o medo desde a nascença, sendo que pode ser, por vezes, paralisante, 
noutras libertador, e em todo o caso uma realidade que não devemos, nem 
podemos ignorar. por toda a vida.
e foi esse o ponto de partida para este espetáculo que, para além da introdução 
de alguns originais propositadamente escritos, revisita várias canções de sérgio 
godinho, com ligações mais ou menos óbvias com o tema central.
com sérgio godinho, estará o pianista e compositor Filipe raposo, instrumentista 
com quem sérgio colabora regularmente e que tem na sua própria experiência, 
apresentações direcionadas para o público mais jovem. na supervisão 
da imagética do concerto, andré godinho, com quem sérgio repete 
colaboração depois de final de Rascunho, apresentado na culturgest.
um concerto abrangente em que a música de sérgio godinho nos conduz 
numa viagem aos nossos «medos».

sérGio Godinho voz, textos, ilustrações / filipe raposo piano, arranJos
andré Godinho iluminação, imagem / nelson carvalho operação de som / vachier & associados, lda. produção executiva
uma encomenda ccb/fábrica das artes

maiores de 6 anos / 8 a 10 março 2019 / dia 8 às 14h30 / dia 9 às 21h / dia 10 às 16h30
pequeno auditório
preço 3,50€ dias úteis / 8€ fim de semana
duração 50 minutosilustração © sérgio godinho
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TEATRO | ESTREIA ABSOLUTA

a boLHa
os possessos | João pedro mamede 
e catarina rÔlo salgueiro

FotograFia © alípio padilha

28 a 31 março 2019
maiores de 12 anos / sala de ensaio | dias 28 e 29 às 11h / dia 30 às 21h / dia 31 às 19h30 
preço 3,50€ dias úteis / 7€ fim de semana 
duração 60 minutos

catarina rôlo salGueiro, João pedro mamede e miGuel cunha interpretação / Gabriel ferrandini e pedro sousa música original / 
ânGela rocha cenograFia / João cachulo desenho de luz / andré pires sonoplastia / alípio padilha FotograFia
uma encomenda ccb/fábrica das artes

eles já não saem de casa há várias semanas. têm tudo o que precisam: frigorífico, 
televisão, cama, os telemóveis, pouco mais. são três e não querem ser mais. 
esta é uma relação amorosa que depende da distância a que estão do resto 
do mundo. isolados há tanto tempo, ficam alerta quando o telemóvel toca 
e sempre que o sol se põe – altura em que um deles se lembra de querer sair, 
mas logo os outros dois o convencem a ficar. até que um dia o sonho acaba. 
este espetáculo é sobre alienação nas camadas mais jovens da sociedade e não 
só. dois rapazes e uma rapariga vivem na inquietação da falta de uma substância 
indefinida, aqui designada por «ela», da qual dependem e que pode ser afinal 
de contas aquilo que os une. «ela» esgota-se no primeiro terço do espetáculo, 
e é aí que o problema começa.
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PerFormance musicaL

sêmente
lília esteves e inês pereira

23 a 27 jaN
30 jaN a 3 feV 2019
dos 0 aos 5 anos / espaço fábrica das artes 
23, 24, 25, 30, 31 Jan e 1 fev – 10h (0 aos 2 anos) e 11h (3 aos 5 anos)
26, 27 Jan, 2 e 3 fev – 10h30 (0 aos 2 anos) e 11h30 (3 aos 5 anos)
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 35 minutos

e se dois neurónios, desligados nas suas sinapses, viajassem pelo cérebro 
à procura do seu lugar? o que iriam encontrar? olha! um som, uma cor, 
uma luz… é uma harpa ou uma memória, um hang drum ou o vento ao longe, 
é um embalo ou uma sansula, uma voz, um bebé, uma flor ou um sintetizador… 
e lá vão eles, percorrendo caminhos como quem salta planetas do tamanho 
de sementes. Sêmente é a janela virada para dentro, cá dentro, onde vivem 
os pensamentos e os sentimentos, as emoções e as imaginações, os sentidos 
e as ligações que os estímulos improváveis e inesperados provocam. gera-se 
um universo interior, repleto de galáxias de sons e estrelas cadentes.

lília esteves, inês pereira conceção, criação e interpretação

cicLo CÁ deNTro 
– desCobrir 
o CÉrebro
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
FORMAÇÃO – ENTRE A ARTE E A EDUCAÇÃO

formação 
em diÁLogo 
fiLosófiCo 
Nas VÁrias 
iNfâNCias
rita pedro e dina mendonça
esta formação mostra como promover o questionamento, a problematização 
e a reflexão baseados na metodologia do diálogo filosófico nas várias infâncias. 
de modo a cultivar o pensamento, iremos partir de pistas e mecanismos 
derivados da experiência de campo em vários contextos com professores, pais, 
artistas, etc. (sala de aula, serviços educativos de teatros e museus, organizações 
não governamentais). estas estratégias permitirão refletir mais profundamente 
sobre o conceito de «infância», sobre o que é pensar e o que é ensinar a pensar. 
esta formação pretende também preparar o adulto para o encontro entre 
a filosofia, a pedagogia e a infância visando a qualidade relacional. 

24, 26, 31 jaN / 2, 7, 9, 14, 16, 21 e 23 feV 2019
adultos / espaço fábrica das artes
dias 24, 31 Jan e 7, 14 e 21 fev das 18h30 às 21h
dias 26 Jan e 2, 9, 16 e 23 fev das 10h30 às 13h30
preço 35€
duração 28 horas (em 10 sessões)

FotograFia © madalena matoso
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ilustração © madalena matoso | somBra

Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro
INSTALAÇÃO/JOGO

CÁ deNTro
planeta tangerina

na antiguidade julgava-se que o órgão responsável pelos nossos 
pensamentos e emoções era o coração. 
hoje sabemos que tudo o que vivemos – memórias, emoções, decisões 
– acontece dentro do cérebro em conversa contínua com o resto do corpo. 
mas como criamos memórias de uma nova paisagem? o que acontece 
quando nos perdemos dentro de um livro? porque não queremos parar 
de brincar? partindo do livro Cá dentro – Guia para descobrir o cérebro 
(edição planeta tangerina), cada pergunta será um percurso (guiado ou não) 
por onde seguiremos experimentando, jogando, aprendendo.

ana rita fonseca, isabel minhós martins, madalena matoso, maria manuel pedrosa, patrícia correia conceção geral / ana rita 
fonseca, isabel minhós martins, maria manuel pedrosa, patrícia correia textos / madalena matoso proJeto gráFico e ilustrações
uma encomenda ccb/fábrica das artes

1 feV a 31 mar 2019
para todos / espaço fábrica das artes | 10h às 13h, 14h30 às 18h
entrada livre. Grupos mediante inscrição
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
oFicina de artes PLásticas

isTo sim, 
isTo Não
planeta tangerina – madalena matoso

uma instalação coletiva que vai crescendo.
questões antigas e que continuam em ebulição: para que serve a arte? 
podemos sobreviver sem ela? o belo é igual para todos? 
o feio de hoje é o feio de amanhã?
com a ajuda de ventosas, fio, paus e papel vamos fazer uma pesquisa 
que talvez nos ajude a encontrar algumas respostas (e provavelmente 
fará nascer novas perguntas).
será que todos associamos as mesmas palavras às mesmas imagens? 
crianças, adolescentes, adultos, rapazes, raparigas, músicos, cozinheiros 
escolhem imagens semelhantes para representar a mesma palavra?

madalena matoso criação e dinamização

2 a 9 feV 2019
Jardim de infância, 1.º. 2.º, 3.º ciclos e ensino secundário | maiores de 4 anos
2 fev das 15h30 às 17h30 (pais e filhos)
3 e 9 fev das 10h30 às 12h30 (pais e filhos)
5, 6, 7 e 8 fev das 10h30 às 12h30
espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
PerFormance

deNTro3
ana catarina santos e sílvio vieira

— está tudo tão bem explicado e eu cá dentro não percebo nada.
— Posso olhar para um quadrado e nunca perceber que atrás dele, na sombra, 
sempre esteve um cubo. 
este cubo quer falar de dentro. toda a arte o deseja, e espera paciente para 
crescer dentro de quem a vê. desdobra-se em memórias e sentimentos que 
nunca foram dela, mostra-se sem saber o que verão nela. também a árvore 
não controla onde pousa a semente, mas confia que o terreno alheio seja fértil. 
a arte fala melhor do que ninguém a língua muda. esta performance é sobre 
o gesto artístico, ao mesmo tempo tradutor e criador das coisas indizíveis.

ana catarina santos e sílvio vieira criação / caroline berGeron assessoria artística
uma parceria com a estc – escola superior de teatro e cinema

5 a 10 feV 2019 
maiores de 6 anos / 11h / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 60 minutos

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
oFicina de escrita

Pause/PLaY
planeta tangerina 
– isaBel minhós martins 
e maria manuel pedrosa

Play: ao contrário das máquinas, que se ligam no «play» 
e ficam em suspenso quando carregamos no «pause», 
o cérebro pode acender-se de uma maneira surpreendente 
quando o colocamos em modo «pause». suspensos, libertos 
de responsabilidade e tarefas, podemos então voar! 
esta oficina vai ser um jogo: carregamos no botão «play» 
e mergulhamos no mundo: conversas, música, decisões, ações; 
depois acionamos o modo «pause» e ficamos a pensar e a escrever 
com os nossos botões, inspirados por esse mergulho. o que iremos 
encontrar é coisa que não fazemos (ainda) ideia. Pause.

12 a 17 feV 2019 
maiores de 8 anos / de 12 a 15 fev às 10h30
dias 16 e 17 fev às 15h30 / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
oFicina de FiLosoFia

o misTÉrio 
de eXisTir
rita pedro e dina mendonça

a partir de algumas imagens do livro Cá dentro iremos 
questionar-nos filosoficamente sobre os mistérios da experiência 
de existir: porque é que nós existimos? o cão sabe que é um cão? 
será que um dia vamos acordar e isto é só um sonho? posso-me lembrar 
de tudo? vamos viver a aventura de pensarmos em conjunto sobre o que 
acontece cá dentro: a mente, o cérebro, as memórias, as sensações, as ideias 
e as emoções! e como as vossas perguntas traçam caminhos diferentes, 
vamos construir mapas de pensamento ao ritmo da conversa. a partir 
daí queremos desafiar-nos a desenhar novas imagens do nosso interior. 
como será? 

19, 22, 27 feV e 3 mar 2019  
1.º e 2.º ciclos / maiores de 8 anos 
dias 19 e 22 fev às 14h30  / dias 27 fev e 3 mar às 10h30 / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
oFicina de FiLosoFia

CÉrebros 
meTafísiCos
rita pedro

Já imaginaste como seria a tua vida se não conseguisses entender aquilo 
que os outros sentem, ou então, se eles não percebessem o que tu queres? 
de certeza que te irias sentir muito sozinho no planeta, sem ninguém 
para sorrir contigo, para te consolar quando fosse preciso, sem poderes 
ajudar um amigo. é graças a uma magia que acontece no nosso cérebro, 
que os neurocientistas chamaram «neurónios espelho», que, desde que somos 
bebés, conseguimos partilhar com os outros as nossas experiências, sensações 
e desejos, e até mesmo sem usar palavras! 

esta oficina lança vários desafios. primeiro, questionar filosoficamente 
o seguinte problema: como é que um cérebro se pode conectar a outro 
cérebro e a pessoa sentir o que o outro sente? em seguida, vamos 
experimentar traduzir para sons e ritmos, pinturas, expressões faciais, 
gestos, ou movimentos aquilo que sentimos. a partir de pequenas histórias 
do nosso dia-a-dia, vamos também expressar as sensações e emoções 
em expressões artísticas e vice-versa.  

19 a 24 feV 2019
de 19 a 22 fev às 10h30 / dia 23 fev às 15h30 / dia 24 fev às 11h30 / espaço fábrica das artes
pré-escolar, 1.º e 2.º anos do 1.º ciclo
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro / OFICINA DE FILOSOFIA

meTa-emoçÕes: 
um boLo 
de Camadas 
de seNTir
dina mendonça

vamos explorar como sentimos emoções sobre as nossas emoções 
e ver qual a diferença entre emoções e meta-emoções. em conjunto, 
iremos procurar descobrir e inventar porque é que é tão importante 
sentir sobre sentir. quando tivermos colecionado uma grande 
quantidade de ideias vamos procurar exemplos para testar as nossas 
hipóteses. depois do trabalho experimental, regressamos à caixa 
de perguntas e às ideias do diálogo filosófico e projetar outras 
experiências pensantes que poderíamos fazer para levar para casa 
e para a escola para continuar a brincar a pensar.

26 feV a 2 mar 2019   
3.º e 4.º anos do 1.º ciclo / 2.º ciclo / m/8 anos
26 fev a 1 mar às 14h30 / dia 2 mar às 11h30 / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana 
duração 2 horasilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
seminário

QuaNdo 
o CÉrebro 
Vai À esCoLa
Joana rato e alexandre castro caldas

o enorme progresso das técnicas de neuroimagem alcançado nas últimas 
décadas permitiu um avanço considerável no estudo da atividade cerebral 
subjacente aos processos cognitivos, emocionais e comportamentais. 
hoje já sabemos mais sobre a arquitetura e funcionamento do cérebro 
humano. no entanto, há muita investigação, ainda a desenvolver, com foco 
nos processos de aprendizagem e a sua ligação com o atual sistema de ensino. 
através da lente das neurociências, da psicologia e da educação, esta formação 
segue o caminho da ciência e com o espírito da transdisciplinaridade propõe 
construir pontes entre sessões através de desafios temáticos e discussões 
orientadas para aguçar cérebros curiosos.

2, 16, 23 e 30 mar 2019
adultos / 15h / centro de reuniões
preço 20€
duração 12 horas (4 sessões de 3 horas)

em parceria com centro de investiGação interdisciplinar em saúde (ciis) 
/ instituto de ciências da saúde, universidade católica portuGuesa.

ilustração © madalena matoso
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quando desatamos a correr para o recreio da escola, os pés não vão 
para um lado e os braços para outro. os neurónios que respondem 
pelos braços e os neurónios que respondem pelos pés precisam 
de chegar a um consenso para poderem correr para o mesmo lado. 
mas como conseguem 86 mil milhões de neurónios, cada um com a sua tarefa, 
organizados em diferentes circuitos, chegar a um acordo e pôr o corpo 
todo a correr para o mesmo lado? nesta oficina, vamos investigar através 
de um jogo de que forma diferentes regras de organização permitem 
que 86 mil milhões de neurónios cheguem a um consenso.

Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro / JOGO

86 miL miLHÕes 
de NeuróNios 
À ProCura 
de CoNseNso
ana rita Fonseca e patrícia correia

ana rita fonseca e patrícia correia criação e dinamização / madalena matoso ilustração

18 a 20, 24 mar 2019
1.º ciclo ao ensino secundário | maiores de 6 anos
de 18 a 20 mar às 14h30 / dia 24 mar às 15h30 / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas 

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
oFicina de dança e movimento

ser No esPaço 
do meu CorPo
ana rita Fonseca e yola pinto

o que aprendemos primeiro é pelo corpo: boca, mãos, pernas. através do corpo 
relacionamo-nos com os outros, manifestamos decisões e intenções. será que 
o mundo também está representado no nosso corpo, nos nossos músculos, no 
nosso sistema motor, nas nossas ações? será que os objetos existem à medida 
do que podemos fazer com eles usando as mãos, os pés, as pernas, a ponta do 
nariz? será que os músculos também mandam no cérebro? esta oficina junta 
uma neurocientista e uma bailarina para um diálogo aberto, corpo a corpo.

ana rita fonseca e yola pinto criação e dinamização / madalena matoso ilustração

21, 22, 24 e 25 mar 2019
1.º ciclo ao ensino secundário / maiores de 6 anos
dias 21, 22 e 25 mar às 10h30 / dia 24 mar às 11h / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
EXPERIÊNCIA NEURO-GASTRONÓMICA

mais CÉrebro 
Que barriga: 
uma Viagem 
Neuro-
-gasTroNómiCa
patrícia correia e marina garcia

quando sentimos fome, será que é apenas o estômago que dá horas? 
quantos sentidos são convocados para uma refeição? não é só o paladar... 
sente-se o aroma da comida no ar. observa-se se o prato parece apetitoso. 
o som também participa (o ruído de um alimento estaladiço pode ser tão 
estimulante!), assim como o toque. a esta receita de sentidos junta-se 
a memória de experiências gastronómicas, que ajuda o cérebro a decidir 
se é boa ou má ideia avançar para a mesa. nesta oficina, vamos usar todos 
os sentidos para saborear diferentes alimentos e entender como o cérebro 
consegue fazer degustações.

patrícia correia e marina Garcia criação e dinamização / madalena matoso ilustração

22 e 24 março 2019
adultos 
dia 22 mar às 18h30 / dia 24 mar às 11h30 / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas

ilustração © madalena matoso
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Cá Dentro – DesCobrir o Cérebro 
investigação e diáLogo

CÉrebros
emoCioNados
ana rita Fonseca e patrícia correia

sentir emoções é reagir ao que acontece no mundo à nossa volta. o medo, 
o prazer ou a repulsa podem dar-nos pistas importantes sobre as decisões 
a tomar, dizendo ao cérebro «avança» ou «recua», em relação ao que vamos 
encontrando pelo caminho. mas como consegue o cérebro interpretar as 
emoções dos outros? será que existe um botão para ligar e desligar as emoções? 
se ser feliz é tão bom, porque não «apagamos» as emoções mais negativas? 
nesta oficina vamos explorar as emoções e descobrir porque chorar ou ter medo 
é fundamental para o cérebro (e para nós!).

26 a 31 mar 2019
1.º ciclo | maiores de 6 anos 
26 a 29 mar às 10h30 / 30 e 31 mar às 11h / espaço fábrica das artes 
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 2 horas 

ana rita fonseca e patrícia correia criação e dinamização / madalena matoso ilustração
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for goodNess 
saKe 
– CICLO WILLIAM 
SHAKESPEARE
revisitar shakespeare é sempre um desafio devido à proliferação de estudos 
universitários, encenações e adaptações que foram sendo feitas ao longo dos 
tempos pelos mais diversos discursos artísticos – do teatro ao cinema, do ensaio 
à literatura e à dança. contudo a sua obra continua a fascinar pelo que tem 
de avassalador na abordagem da natureza das paixões humanas e a suscitar 
releituras de criadores contemporâneos.
para trazermos william shakespeare para junto dos públicos jovens, 
encomendámos a cátia terrinca uma nova criação da Tempestade, desafiando-a 
a dar continuidade às pesquisas que tem realizado na área do teatro radiofónico. 
Baby Macbeth, da compagnie centrale da francesa agnés limbos, é um 
espetáculo hilariante que abre caminho para que os mais pequeninos (+ 1 ano) 
tenham lugar garantido no ciclo dedicado a William shakespeare. de espanha 
virá Micro-Shakespeare, da cia. toti toronell, micronarrativas shakespearianas 
que, no Jardim das oliveiras, só ganharão vida com a participação performativa do 
próprio público.
inspirados  pela frase do jovem hamlet «há método na minha loucura», fomos 
ao encontro da escola superior de teatro e cinema e iniciamos o desafio e uma 
abertura da programação aos jovens artistas finalistas da escola superior de teatro e 
cinema para que pensem connosco e procurem por si os caminhos de continuidade 
e mudança do trabalho de programação para todas as infâncias que temos vindo a 
fazer. quatro propostas integram o For goodness sake – ciclo William shakespeare: 
Parlamento Shakespeare; Romeu e Julieta sem destino; Entre Flores e 
Batalhas; e Sonhos de longos dias de verão – artes nas férias do verão. 
a este projeto junta-se um grupo de alunos do curso de realização plástica do 
espetáculo da escola artística antónio arroio.

ilustração © simão madeira



82 83

ESPETÁCULO DE TEATRO RADIOFÓNICO

TemPesTade 
estreia aBsoluta

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 feitos 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 imaginação individual.

cátia terrinca e francisco salGado criação / JorGe palinhos dramaturgia / mónica Garnel interpretação / ricardo santanna 
cenograFia e Figurinos / dioGo rodriGues e João p. nunes sonoplastia / João p. nunes desenho de luz / sofia berberan FotograFia
produção márcia conceição e sofia berberan / umcoletivo

uma encomenda ccb/fábrica das artes 

9 a 12 maio 2019
maiores de 12 anos / sala de ensaio 
dias 9 e 10 mai às 11h / dia 11 mai às 21h / dia 12 mai às 19h
preço 3,50€ dias úteis / 7€ fim de semana
duração 60 minutos

ilustração © João nunes
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oFicina de teatro

TemPesTade o lugar de onde se vê pode, também, ser o sítio no qual se faz (e desfaz) 
um espetáculo? esta oficina é uma tempestade dentro da Tempestade. 
um laboratório de reinterpretação e reconstrução, onde se recolhem vozes 
e se fabricam mecanismos sonoros. ao longo de uma semana, a várias mãos 
(e vários pés), pais e filhos juntam-se à equipa para imaginar uma nova ilha 
para um novo próspero. e alimentada por estes sonhos, misteriosamente, 
uma outra máquina nasce.

14 a 19 maio 2019
maiores de 6 anos / espaço fábrica das artes 
de 14 a 17 mai às 10h / dias 18 e 19 mai às 11h
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 90 minutos

cátia terrinca, dioGo rodriGues, francisco salGado, João p. nunes, JorGe palinhos, márcia conceição, 
ricardo santanna e sofia berberan criação e orientação

ilustração © elias nunes
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esPetácuLo de teatro Para a Primeira inFÂncia

babY maCbeTH
compagnie gare centrale

uma interpretação livre inspirada nas tragédias, nas comédias e no universo 
de shakespeare. um espetáculo em inglês antigo para bebés e as suas famílias. 
Romeu e Julieta, macbeth, Sonho de uma Noite de Verão, Rei Lear, ofélia…
os adultos reencontram as intrigas shakespearianas ao mesmo tempo que 
as crianças, livres de todos os clichés, mergulham num espetáculo por vezes 
narrativo, lúdico, poético ou musical.
o cenário é uma grande mesa. os espectadores estão sentados ao redor 
da mesa. alguns bebés, escolhidos entre os pequenos espectadores, 
estão sentados em tronos: eles terão os papéis secundários.
a atriz fica à frente deles e cria um contacto privilegiado com estes jovens 
atores. cada bebé recebe um chapéu para usar como disfarce. 
o pianista toca a introdução e… o espetáculo começa.
com base na energia e humor dos bebés, curtas cenas são contadas 
em grande convivência com os pequenos atores e os espectadores.
cada cena é acompanhada por música original, tocada ao piano, inspirada 
em obras clássicas desde canções de embalar às gaitas de foles escocesas. 
em linha com outros espetáculos criados ao longo de 30 anos por agnès limbos, 
um teatro de autor, objetos, diálogos e música em que a atriz navega entre 
o jogo e a narração, entre encarnação e ponto de vista. teatro da distância, 
preciso, rítmico, musical tanto no texto como nas ações. 

de e por aGnès limbos

Joachim caffonnette composição musical e acompanhamento ao piano / sabine durand apoio à dramaturgiaJean Jacques deneu-
moustier desenho de luz / sophie carlier cenograFia / aleXandre herman construção / françoise colpé Figurino e chapéus / produção 
compaGnie Gare centrale / coprodução théâtre de la Guimbarde / apoio montaGne maGique (Bruxelas) / théâtre de la licorne 
(dunKerque), no ÂmBito da residência artística / sabam

estreado oriGinalmente no festival mundial da marionete de charleville-mézières, a 23 de setembro de 2017.

10 e 11 maio 2019
maiores de 1 ano / espaço fábrica das artes
dia 10 mai às 10h e 11h / dia 11 mai às 10h, 11h30 e 15h30
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 25 minutos

© alice PieMMe
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esPetácuLo de teatro de rua interativo

miCro-
-sHaKesPeare
cia. toti toronell

talvez esteja interessado no que irá encontrar dentro das caixas. 
Bem, vai encontrar as obras de shakespeare condensadas em… 8 minutos!
o espectador atrás da caixa-teatro recebe instruções através de um auricular 
e move os objetos de acordo com as instruções sem saber porque está a fazer 
o que está a fazer.
os espectadores que estão em frente à caixa-teatro a assistir ao espetáculo 
escutam uma obra de shakespeare através de auriculares. a história ganha 
vida graças aos movimentos do «ator». shakespeare como nunca o viu antes… 
com sentido de humor, amor, intriga, morte, vingança, pipocas, público 
tornado ator e muitas ovações. 
micro-Shakespeare: um espetáculo muito difícil de explicar, mas muito 
divertido de fazer!

toti toronell, anGus mackechnie ideia original
toti toronell direção / toti toronell, caspar vozes
Jordi borràs, toti toronell, Joan bramon ou berta pipó interpretação
quim domene (la fábrica del riu), toti toronell cenograFia
albert dondarza seleção musical
laitrum teatre produção executiva
coprodução the royal natonal theatre of london / laitrum teatre
apoio Generalitat de catalunya (insttut català de les empreses culturals)
colaBoração temporada alta / el canal (centre d’arts escèniques salt / Girona)

15 e 16 juN 2019
maiores de 7 anos / Jardim das oliveiras / 15h às 18h
entrada livre
duração 3 horas

© laitruM teatre
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Há MétOdO na nOssa LOucura

TEATRO/DEBATE

ParLameNTo 
sHaKesPeare
Bestiário

silêncio nas bancadas! a audiência está aberta e os arguentes entram na 
sala. o caso de hoje é de suma importância. o parlamento, em convulsão, 
discute acesamente a intriga: uma mentira inocente também magoa? quais 
são os limites de um coração apaixonado? é urgente criar leis que governem 
o amor! qual é a sua opinião, caro deputado? rosalina e orlando esperam, 
ansiosamente, o veredicto: o seu casamento depende deste debate.

com afonso viriato, helena caldeira, miGuel ponte e teresa vaz / caroline berGeron assessoria artística
em parceria com a esct

14 a 19 maio 2019
maiores de 10 anos / espaço fábrica das artes
de 14 a 17 mai às 10h30 / dias 18 e 19 mai às 15h30
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana 
duração 90 minutos

©simão madeira
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Há MétOdO na nOssa LOucura / ESPETÁCULO DE TEATRO

romeu e juLieTa 
sem desTiNo
carlos alves e soFia dias

© simão madeira

William shakespeare condenou romeu e Julieta a um amor impossível. 
agora, os dois jovens dizem «basta». depois de vários séculos de obediência, 
romeu e Julieta revoltam-se contra o autor que lhes deu vida e forçam 
uma viragem na sua história.
os dois protagonistas iniciam uma viagem de fuga ao destino que lhes foi 
traçado; questionam as opções do respetivo autor; e empreendem a aventura 
de construir o próprio destino.
o espetáculo constrói uma nova narrativa para Romeu e Julieta, 
a história que eles agora escolhem viver.21 a 26 maio 2019

m/12 anos
21 a 24 mai às 10h30 / dias 25 e 26 mai às 15h30 / espaço fábrica das artes
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 60 minutos carlos alves e sofia dias criação / caroline berGeron assessoria artística / em parceria com a escola superior de teatro e cinema (estc)
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Percurso PerFormático

eNTre fLores 
e baTaLHas
carlos alves, luciana zule, 
maria llanderas, raFael medrado

todo o campo de batalha é um espaço a ser cruzado. 
avançar e recuar faz parte da travessia.
as peças de shakespeare estão cheias de embates e duelos, 
como o nosso dia-a-dia.
propomos um percurso performático movido pela defesa e o ataque, 
pelo choque de ideias, palavras e corpos.
aí está a beleza do movimento de se viver entre Flores e Batalhas, 
principalmente se podemos, através da palavra, numa situação mais segura, 
simular as lutas físicas que ceifam a vida, trocando a espada pelo gozo da arte.

carlos alves, luciana zule, maria llanderas, rafael medrado criação / caroline berGeron assessoria artística
/ em parceria com a escola superior de teatro e cinema (estc)

28 maio a 2 juNHo 2019
maiores de 6 anos (dias úteis) / maiores de 5 anos (fim-de-semana)
de 28 a 31 mai às 10h30 / dias 1 e 2 Jun às 15h30 / espaço fábrica das artes 
preço 3,50€ dias úteis / 6€ fim de semana
duração 45 minutos

©simão madeira
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artes nas FÉrias de verão

soNHos 
de LoNgos 
dias de Verão
BárBara água, eduardo Batata, 
henrique gomes, maFalda vaz de amaral 
e maria giestas 

© simão madeira

anúncio
To whom it may concern (a quem possa interessar):
ilustre e reconhecido escritor e encenador inglês, nascido a 23 de abril de 1564, 
que visitará lisboa em 2019, procura candidatos a atores, luminotécnicos, 
músicos, cenógrafos, figurinistas a fim de criar apresentações exclusivas a pais, 
avós, bisavós, tetravós e amigos. os candidatos deverão ter gosto pela aventura 

e estar disponíveis para aprender tudo o que há para saber sobre drama, intriga, 
surpresa, borboletas na barriga, ciúme, mistério, roupas com folhos, medo, 
soluços, amor, sonhos, fome, versos, canetas de aparo e alegria. os candidatos 
terão direito a várias pausas durante a montagem das apresentações de acordo 
com a legislação laboral vigente à época. serão aceites senhores e senhoras 
que não falem inglês, mas que façam caretas e gestos em inglês. para auxiliar 
na montagem das apresentações estarão presentes atores e personagens 
convidados pelo encenador. aguardamos ardentemente pela vossa candidatura.
The One and only, 
William s.

em parceria com o curso de realização plástica do espetáculo da escola artística antónio arroio 
e a escola superior de teatro e cinema (estc) / caroline berGeron assessoria artística

8 a 12 e 15 a 19 juL 2019
dos 6 aos 12 anos
10h às 17h (acolhimento a partir das 9h30)
espaço fábrica das artes
preço 89€ semana completa / 23€ dia completo / 12€ meio dia
duração 60 minutos
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FotograFia © ccB/manuel ruas moreira

BiBlioteCa 
dos livros 
viajantes
Leve 
um livro, 
traga 
um livro
no Jardim das oliveiras do ccB encontra-se uma das duas únicas little free library existentes 
em lisboa. venham ler e dar a ler, deitados na relva ou encostados a uma oliveira. a Fábrica das artes 
fornece as mantas, as almofadas, a simpatia e os primeiros livros desta pequena biblioteca.  
little free library é um projeto com presença em mais de 70 países de todo o mundo, 
com o objetivo de promover a partilha de livros e, consequentemente, o prazer pela leitura. 
Funciona sob o sistema “leve um livro, traga um livro” e existe em diversos tamanhos e feitios.
através da página littlefreelibrary.org é possível conhecer o projeto e procurar a lFl 
mais próxima de si.

Todo o aNo
Jardim das oliveiras / das 9h às 18h30
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