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EMpREENdE dORizA-TE
TEATRO DA PALMILHA DENTADA
12 SET | TeCA | Palco | qui 21:30

gOsTAvA dE TER  
uM pERiquiTO…
MUSGO
13 SET | TeCA | Palco | sex 21:30

pERspiCERE
OTTO 
14+21 SET | TeCA | Sala Oval | sáb 14:30 -18:30

uMA fORMA  
quAsE CiLíNdRiCA
COMPANHIA AO VENTO 
14+21 SET | TeCA | Sala de Ensaios | sáb 16:00

HisTóRiAs dE pANOs  
E OuTROs TRApOs
TEATRO DA MARCA BRANCA
14+21 SET | TeCA | Sala do Piano | sáb 16:45

g.R.A.s.
COMPANHIA ERVA DANINHA
14+21 SET | TeCA | Palco | sáb 17:30

pROCuRA -sE dETETivE
PORTA 27 
14+21 SET | Praça da Batalha | sáb 18:30

fEMALE
TÂNIA DINIS
14 SET | TeCA | Sala de Vidro | sáb 22:00

ARRE: pEçA pARA dOis  
BuRROs E dOis ACTOREs
REI SEM ROUPA
15 SET | Praça Carlos Alberto | dom 16:00

fOME LONgE
NUMA NORMA 
15 SET | TeCA | Palco | dom 21:30

WikiTERRA
ESTACA ZERO TEATRO + CABEÇAS NO AR  
E PÉS NA TERRA
17 SET | TeCA | Palco | ter 21:30

RuA dA ALEgRiA – 
CONCERTO pARA duAs 
ATRizEs E dOis MúsiCOs
TEATRO A QUATRO 
18 SET | TeCA | Palco | qua 21:30

ARTE dE sER…
– iMpRECAçãO  
A TEixEiRA dE pAsCOAEs
TEATROENSAIO
19 SET | TeCA | Palco | qui 21:30

CApiTAL fuCk
PONTO TEATRO
20 SET | TeCA | Palco | sex 21:30

EsTóRiAs MusiCAdAs,  
CANçõEs fALAdAs
ESTUPENDO INUENDO
21 SET | TeCA | Sala de Vidro | sáb 22:00

xATA BiATuRA
TENDA DE SAIAS
22 SET | Praça Carlos Alberto | dom 16:30

TRANsfORMAdOR 
ENCONTRO -DEBATE 
22 SET | TeCA | dom 14:00

Abre e fecha os circuitos elétricos
espetáculos de abertura e encerramento. 

Transforma energia elétrica em energia térmica
Criações de companhias com mais de três anos 
de trabalho contínuo, sem apoios financeiros 
substanciais e ainda não firmadas no circuito  
das artes cénicas.

Transforma energia mecânica em energia elétrica
Criações de companhias com menos de três anos 
de trabalho contínuo, sem apoios financeiros 
substanciais e ainda não firmadas no circuito  
das artes cénicas.

Armazena energia
Criações de curta duração espalhadas pelos vários 
espaços do TeCa, nos dias 14 e 21.

Transforma a corrente elétrica 
encontro ‑debate.

Linhas de programação
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insistimos, resistimos  
e sobrevivemos
JULIeTa GUImarÃeS

Antes de mais, queremos agradecer o simpático convite e o voto de confiança 
que o Teatro Nacional São João dá à Companhia Erva Daninha no sentido 
de elaborar uma proposta que relembra os jovens criadores do Grande 
Porto. Trata-se de uma tarefa, embora privilegiada, difícil. Ser porta-voz 
desta geração (des)enrascada, que também é a nossa, pode transportar doces 
ilusões, próprias da autoanálise, ou sabores mais amargos, próprios das nossas 
vivências. A verdade que se foi impondo resultou do confronto entre o orgulho 
nos resultados artísticos e o desgaste causado pelas dificuldades nos processos 
criativos. Daí sentirmos que não seria justo celebrar apenas a nossa existência 
geracional mas também refletir sobre ela, apontando as suas fragilidades. 
Este prelúdio parece-nos o momento certo para uma contextualização social 
e política que poderá ter um travo mais amargo. Mas acima desta reflexão, 
acreditamos que a programação que propomos é uma feliz oportunidade  
de partilha, vivência e esperança.
Surge então Corrente Alterna – Mostra de Criações Incógnitas. Como uma 
corrente de energia cuja frequência oscila entre polos antagónicos. Um 
conjunto de companhias, de jovens e não tão jovens criadores das artes 
cénicas que ficaram presos a uma certa emergência. Estruturas com equipas 
reduzidas, incompletas e em tempo parcial, onde o dinheiro nem sempre 
é a moeda de troca. Coletivos que, não tendo como assegurar equipas fixas, 
nem sempre conseguem manter uma produção contínua. Profissionais 
especializados que entram num ciclo vicioso onde, uma vez que os postos  
de trabalho não estão assegurados, são obrigados a procurar outras formas  
de sustentação, perdendo o tempo justo de dedicação aos seus projetos.
Estas circunstâncias, que são aqui o cerne da questão, têm origem em 
características próprias da sociedade portuguesa em geral e do sector artístico 
em particular. O financiamento público às artes ainda é olhado de lado pela 
sociedade. Não entendendo que sem este financiamento – quer através de 
concursos de apoio às artes, quer da aquisição de serviços – a produção, 
investigação e desenvolvimento artístico não são sustentáveis. Existe ainda 
como que alguma incerteza quanto à legitimidade de considerar a criação 
artística uma profissão. Estamos também perante um modo de financiamento 

desgastado, sem visão, pouco especializado e que não arrisca. Os serviços que 
gerem os financiamentos públicos estão centralizados na capital, distanciados 
dos seus interlocutores locais. A avaliação para a obtenção de financiamento 
é feita com base no que se escreve sobre os projetos e não sobre os objetos 
artísticos em si mesmos. No caso particular de jovens companhias ou 
criadores, a situação agrava-se. Não existem concursos especializados, fazendo 
com que a comparação seja com estruturas com historiais mais longos e com 
uma maior capacidade de estabelecer parcerias e coproduções. Não se investe 
na procura de outras formas de financiamento, quer a nível local ou através da 
circulação dos espetáculos. O mercado privilegia a programação de projetos 
financiados, oferecendo condições inferiores a estruturas não-subsidiadas ou 
simplesmente não as incluindo. Não existe uma regulamentação das entidades 
públicas de programação, pelo que também estas vão variando de importância 
ao sabor da cor ou do momento político.
Por sua vez, nós nem sempre nos ajudamos. Afastamo-nos dos canais de 
reivindicação, queremos condições para fazer mas raramente contribuímos 
para uma voz de mudança. Ficamos calados, muitas vezes aceitamos piores 
condições de trabalho em troca de uma visibilidade efémera. Baixamos os 
valores, acreditando que vamos fazer mais e por vezes acabamos por nos 
render aos facilitismos. Somos desorganizados, baralhamo-nos com regras, 
legalidades e burocracias. Contribuímos, mesmo sem querer, para alimentar 
um sistema onde reina a desigualdade e a falta de condições laborais que nos 
permitam ter condições sociais dignas. 
Certamente não o fazemos conscientes das consequências. Embarcámos nesta 
aventura com vista a um futuro que se mostrava bastante promissor. Capitais 
europeias da cultura, as melhores escolas, os cursos mais especializados, 
festivais, programas europeus, etc. Mas nem tudo o que reluz é ouro e, como 
sabemos, o que já era insuficiente está a ser empenhorado aos poucos. E nós, 
que embarcámos nesta viagem com destino a uma ilha paradisíaca cheia 
de financiamentos, de público e de sucessos, vamo-nos apercebendo da 
tempestuosa realidade. Mas não queremos abandonar o nosso barco, os nossos 
companheiros, as nossas viagens, as nossas aventuras, os nossos objetivos, 
as nossas conquistas. Vamos indo assim à deriva, na esperança de que uma 
mudança na corrente nos leve a bom porto. 
Insistimos, resistimos e sobrevivemos. E adaptamo-nos, mantendo o espírito 
crítico, a curiosidade poética e a vontade de comunicar. Queremos ser 
escutados, observados e sentidos. Embora com limitações financeiras e com 
todas as constrições que daí surjam, mantemos a seriedade artística. Fazemos 
parte da evolução artística, somos uma parte do inevitável futuro. Estamos 
disponíveis para novas formas de vida, novas formas de conceber, financiar 
e apresentar arte e cultura. Precisamos apenas de ser vistos, valorizados e 
incluídos. Precisamos que olhem para os nossos defeitos e vejam as nossas 
dificuldades, e que nas nossas qualidades vejam o nosso potencial. 
Corrente Alterna somos nós. Apresentamos as nossas criações incógnitas 
ao público e aos agentes culturais. Somos teatro, dança, circo, marionetas, 
performance. Produtores de uma energia desordenada de alta voltagem. Um 
momento, um encontro, um festejo, um protesto, uma reivindicação, uma 
descoberta. Um movimento eletrostático de alta tensão que nos pode agarrar.
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1. O Teatro da Palmilha Dentada existe desde 2001.  
É uma companhia que aposta num elenco fixo – mantendo 
a mesma equipa desde a sua formação – e que leva à cena 
principalmente textos originais. Tendo estreado até à data 
16 espectáculos de sala, soma também no seu currículo 
diversos espectáculos de café-teatro. O seu maior problema 
é o de não se levar a sério, transmitindo muitas vezes a ideia 
de que se divertem mais os actores no palco que o público 
na cadeira. Da mesma forma que escreve os seus textos 
para não ter de pagar direitos de autor, também as músicas 
são sempre originais. A cenografia é regra geral escassa  
e pobre. Infelizmente, nem sempre limpinha. A máquina 
de produção é débil, o que muito fragiliza a estrutura, 
principalmente a nível da promoção e divulgação do seu 
trabalho. Curiosamente, tem tido público, o que lhe tem 
permitido a existência com relativa impunidade. 

2. Empreendedoriza-te é um espectáculo actual.  
Se os cristãos davam o peixe e lhe chamavam caridade 
e os marxistas queriam dar a cana de pesca e diziam 
que o importante era dominar os meios de produção, 
já os liberais ensinam-te o provérbio e chamam-lhe 
empreendedorização. O problema é que há muitas formas 
de te empreendedorizares, e numa época em que os 
discursos de quem governa são cada vez mais codificados, 
para que o português médio não perca o sono nem se 
suicide, impunha-se um guia para a sobrevivência no 
século XXI. Na tradição de A Arte de Bem Cavalgar Toda  
a Sela e da Carta de Guia de Casados, o Teatro da Palmilha 
Dentada traz até si um teatro útil que lhe ensinará  
o essencial para viver feliz sem Xanax.

3. Falar de teatro na cidade do Porto parece sempre um fado 
com guitarras treinadas e miados de choro em gargantas 
fadistas. Tendo a sorte de estar alojado na Fábrica da Rua 
da Alegria, onde se reúnem as condições essenciais para a 
produção artística, e tendo a sorte de ter um público fiel que 
o acompanha, o Teatro da Palmilha Dentada apenas pode 
pedir um cavalo. E em troca daria o seu reino. E pedimos 
um cavalo porque pedir uma sala com meios técnicos e com 
condições para acolher o público condignamente, e que não 
seja a um preço exorbitante, incompatível com a realidade 
do país, parece-nos mais realista. Também poderíamos 
pedir ao poder central e ao poder autárquico dinheirinho, 
mas estando as coisas como estão, apenas pedimos que  
não atrapalhem. Já ficaríamos contentes.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

EMpREENdE dORizA-TE

TeCA | Palco 
12 setembro | qui 21:30

texto e encenação Ricardo Alves
música original Rodrigo Santos
direção plástica Sandra Neves
figurinos Inês Mariana Moitas
desenho de luz Pedro Vieira de Carvalho

interpretação 
Ivo Bastos, Nuno Preto, Rodrigo Santos

produção Teatro da Palmilha Dentada

dur. aprox. 1:15 
M/12 anos

apoios ESMAE, Fábrica da Rua da Alegria

eSTreIa abSOLUTa

INTERRUPTOR RESISTOR 
TEATRO DA PALMILHA 
DENTADA
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1. Foi depois das afinidades criativas reveladas na criação 
da peça Gostava de Ter um Periquito... (maio de 2011) que 
o grupo, constituído por Ana Vargas, Gilberto Oliveira, 
Joana Carvalho e Joana Moraes, decidiu dar o nó e formar 
o Musgo. Depois do batismo, já criaram A Casa de 
Georgienne (outubro de 2012) e Eldorado (julho de 2013). 
Nestes últimos projetos trabalharam também com João 
Pamplona, no primeiro, e Sara Costa, nos dois. Estão 
sedeados no Porto porque é aí que moram, mas não têm 
um poiso certo. Têm apostado no trabalho em devising, 
criando peças com texto original desenvolvido ao longo 
do processo de criação, num diálogo criativo íntimo entre 
todos os intervenientes. Apostam também no trabalho 
em espaços não-convencionais, sendo o espaço físico em 
bruto mais um elemento para o processo de criação.  
No projeto Eldorado, tiveram o apoio a jovens encenadores 
da Fundação Calouste Gulbenkian.

2. Gostava de Ter um Periquito… é uma peça que fala  
de solidões disfarçadas e desordenadas. Sozinhas e sem 
partilhar, as personagens perdem as referências e vão 
deixando de ter capacidade de lidar com toda  
a informação que circula à sua volta. No entanto, 
continuam a lutar contra todas as adversidades, agarradas 
à esperança de que um dia as coisas vão melhorar.  
Um espetáculo sobre solidão, excesso de informação  
e amizade… ou a falta dela.
Este é o primeiro espetáculo do grupo. Surgiu ainda no 
contexto de uma investigação no mestrado em Encenação 
e Interpretação realizado por Joana Moraes. O ponto 
de partida foi o conceito de “desprocrastinar”, um 
conceito que não existe mas que se percebe ser o oposto 
de procrastinar. Seria, então, algo como proatividade, 
não adiar, resolver. Como em qualquer processo de 
devising, facilmente se chega a outro lugar diferente do 
ponto de partida. Neste espetáculo, chegou-se à solidão 
e às dificuldades de comunicação. É uma peça com três 
atores onde se apostou sobretudo na construção das 
personagens, no trabalho de ator e na construção de texto. 

3. O grupo Musgo tem trabalhado quase sem dinheiro 
mas tem conseguido criar uma peça por ano. Todos os 
elementos se desdobram em diversos trabalhos para 
poderem garantir a subsistência, escolhendo uma altura 
do ano mais conveniente a todos para avançar com 
um novo projeto, porque ideias vai havendo, bastantes 
até. Uma das apostas do Musgo é trabalhar em espaços 
não-convencionais, o que até à data tem sido possível 

DÍNAMO 
MUSGO

gOsTAvA dE TER 
uM pERiquiTO...

TeCA | Palco
13 setembro | sex 21:30

criação, direção artística, cenografia e 
sonoplastia Joana Moraes 
operação de luz Gary Currin 
operação de som João Pedro Brandão 

cocriação e interpretação Ana Vargas, 
Gilberto Oliveira, Joana Carvalho 

produção Musgo

dur. aprox. 1:10
M/12 anos

porque tem tido acesso a espaços para poder ensaiar, desenvolver e apresentar 
espetáculos. Tem conseguido viver e criar assim porque tem encontrado 
privados que têm facilitado o acesso a esses espaços, caso contrário não seria 
de todo possível. Também não seria possível se não garantissem a subsistência 
com outros trabalhos. No entanto, o grupo não se considera neoliberal. 
Acredita que a arte deve ser apoiada por todas as suas características inerentes 
e por todas as suas funções. No último projeto, tiveram o apoio a jovens 
encenadores da Fundação Calouste Gulbenkian, um apoio que, no contexto 
de toda uma produção, é simbólico, mas que deu alento aos elementos do 
grupo. Embora acreditem que vale a pena continuar a fazer teatro, também 
reconhecem que um dia o panorama teatral do país terá que mudar. Têm 
conseguido trabalhar assim mas acumulam várias tarefas para conter os 
custos, e trabalham noutros sítios em simultâneo, o que é de uma exigência 
muito grande. Ninguém sabe por quanto tempo será possível aguentar o 
ritmo. O que o grupo vive é o mesmo que grande parte das pequenas e jovens 
estruturas da cidade e do país. Mas para já acreditam e trabalham para que  
seja possível continuar.
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1. A OTTO foi fundada em Julho de 2012, por mim e pelo 
Ricardo Braun, como um espaço – centrado, mas não se 
esgotando, no espectáculo teatral – de experimentação, 
produção e afirmação do gesto da palavra, quando dita 
e quando escrita, e da necessidade de se fixar o objecto 
performativo através de um projecto regular de edição 
de novos textos, novas traduções, novas dramaturgias 
e documentação complementar aos espectáculos. Em 
Setembro de 2012, apresentámos, no Porto, o espectáculo 
Katzelmacher, a partir da peça e do filme homónimos de 
Rainer Werner Fassbinder, porque tínhamos a vontade  
de começar o nosso trabalho pela redescoberta de um 
certo património esquecido, literário e teatral, de língua 
alemã. Perspicere é a nossa segunda criação.

2. Trazemos este trabalho criado para ser apresentado 
em quartos de hotel e que começou a ser desenhado em 
2011, quando decidi ler os diários que escrevi desde 2004 
durante as digressões. Foi bastante clara na primeira 
leitura a dificuldade que tinha em estar longe de casa. Não 
se tratava de saudades ou da dificuldade em adaptar-me 
ao ritmo de uma vida em permanente movimento, mas 
sim de algo mais físico do que isso. O facto de o meu corpo 
entender o quarto de hotel como um prolongamento do 
palco – descobri mais tarde que devido ao facto de também 
este ser um espaço que não permite a continuidade –, fazia 
com que estivesse em permanente acção, produzindo um 
discurso interno que continha no seu gesto – mais do que 
uma ruptura com o espaço em que estava inserido – um 
ajuste necessário a esse mesmo espaço. O quarto de hotel 
como local de excelência para o voyeurismo, mas para 
o voyeurismo autofágico.

3. Faz falta organização. Faz falta repensar os modelos, em 
vez de tentarmos, toscamente, fazer com que os modelos 
instalados sobrevivam. Passámos demasiado tempo a cobrir 
madeira podre com talha dourada. Faz falta que as coisas 
tenham eco. Fazem falta condições e direitos, para que 
possamos conduzir o nosso trabalho de forma continuada 
e consequente. Fazem falta mais oportunidades e menos 
mãos estendidas. Faz falta deixar de culpar os outros. Faz 
falta que, de uma vez por todas, se perceba que esta profissão 
não é um estatuto, um chapéu, uma forma de estar ou uma 
atitude. É um trabalho. Com os direitos e os deveres que isso 
implica. Faz falta não deixar que os caprichos prostituam  
as ideias. Mas, sobretudo, fazem falta ideias.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

CONDENSADOR DÍNAMO
OTTO

pERspiCERE
eSTreIa abSOLUTa eSTreIa abSOLUTa

TeCA | Sala Oval
14+21 setembro | sáb 14:30-18:30
sessões contínuas para um espectador, 
mediante marcação prévia

conceção, dramaturgia e interpretação 
Luís Araújo
sonoplastia Jorge Paupério

produção OTTO

dur. aprox. 40’
M/16 anos

agradecimentos Sara Pazos, Ricardo 
Braun, Jorge Paupério, Sofia Arriscado, 
Julieta Guimarães, Emanuel Pina, Hugo 
Torres, Rita Gigante, Jorge Seabra 
Paupério, Marta Dias, Andreia Magalhães, 
Maria Alice, Cândido Araújo

dedicado a Sara Pazos 
Porque é tamanha bem-aventurança 
O dar-vos quanto tenho, e quanto posso,
Que quanto mais vos pago, mais vos devo.

1. Criada em 2009, a Companhia Ao Vento visa 
a produção e divulgação de espetáculos de dança 
contemporânea, numa perspetiva da experimentação e 
criação coletivas, quer para espaços públicos site-specific, 
quer para palcos convencionais. Algumas das criações 
apresentadas em diferentes contextos: A (nossa) mesa 
(Mais Imaginarius e Manobras no Porto 2011), Memórias 
(Catavento – Festival Internacional de Circo e Artes de 
Rua), Ao Vento (Teatro Municipal de Vila do Conde), Neiva 
e Ponto de Partida (Maratona de Dança 2011), Limites 
[dueto] (Manobras no Porto 2012) e Limites [trio] (Teatro 
Municipal de Vila do Conde e Teatro do Campo Alegre – 
Palcos Instáveis).

2. uma forma quase cilíndrica materializa gestos e estados 
quase invisíveis que o corpo carrega na tentativa de 
preservar a vida. Caminhar. Coletar. Carregar. Gerir. 
Usar. Solucionar. Viver.
Os elementos cenografia, luz, som e movimento ganham 
corpo numa construção dinâmica, refletindo um universo 
próprio que parte de uma pesquisa em dança.

3. Sedeada em Vila do Conde, a Companhia Ao Vento 
conta com o apoio logístico de estruturas locais, incluindo 
espaço de ensaios e de apresentação (Teatro Municipal de 
Vila do Conde e Centro Municipal de Juventude).
Sem apoio sustentado, o financiamento das atividades 
desenvolvidas é obtido com o recurso às receitas de 
bilheteira e venda pontual de espetáculos. A Companhia 
Ao Vento sobrevive, assim, com a resistência e dedicação 
dos seus elementos, que concentram em si as tarefas de 
direção, criação, interpretação e produção.

uMA fORMA quAsE 
CiLíNdRiCA
CONDENSADOR RESISTOR 
COMPANHIA AO VENTO

TeCA | Sala de Ensaios
14+21 setembro | sáb 16:00

direção, criação e interpretação 
Teresa Santos
assistência de direção, desenho de som e luz 
Dídac Gilabert
imagem vintiset.net

produção Companhia Ao Vento / Ventos 
e Tempestades – Associação Cultural

dur. aprox. 25’
M/6 anos
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1. O Teatro da Marca Branca é uma nova marca.  
É uma marca branca. Faz o mesmo que as outras mas 
é mais barata. Teatro sem marca, sem marketing, sem 
embalagens bonitas. Só conteúdo. Nascido em 2010, 
estreou os espectáculos Origamis Ocidentais e Histórias de 
Panos e Outros Trapos. Em 2011 e 2012, apresentou estes 
espectáculos em Portugal e no Brasil. São membros do 
Teatro da Marca Branca: Ricardo Alves (textos, encenação 
e direcção plástica), Nuno Preto (textos e encenação)  
e Teresa Alpendurada (actriz).

2. Histórias de Panos e Outros Trapos é um espectáculo 
de fantoches para todas as idades, tendo por base o 
tradicional Roberto e onde se contam pequenas histórias 
sobre personagens do imaginário infantil.

É uma história com bruxas:

Sou uma bruxa má
Poderosa e sabichona
Moro em Massamá
E sou muito brincalhona.

Às vezes por brincadeira
Se está alguém sentado
Faço sumir a cadeira
Pum! Fica alguém no chão esticado.

Todos têm medo de mim
Vêem-me e fogem p’ra lá
Moro sozinha, é assim
A sina de bruxa má.

Com moscas gigantes, magias e príncipes encantados:

– Oh! O feitiço foi quebrado!
Quem és tu? E como entraste?
– Sou o príncipe zangado
e da magia me libertaste.

Por ser grande carrancudo
E com ninguém querer brincar
Por ser egoísta e duro
De mosca me fez uma fada ficar!

HisTóRiAs dE pANOs  
E OuTROs TRApOs
CONDENSADOR DÍNAMO 
TEATRO DA MARCA BRANCA

TeCA | Sala do Piano
14+21 setembro | sáb 16:45

textos e encenação Nuno Preto, 
Ricardo Alves
músicas originais Sérgio Carvalho

interpretação Teresa Alpendurada

produção Teatro da Marca Branca

dur. aprox. 30’
M/4 anos

E cresci sempre a voar
Procurando salvação
Até me prometi casar
Com quem quebrasse a maldição.

Histórias de final feliz:

Era uma vez... porque todas as histórias deveriam começar assim... para que 
não haja confusões e se pense que são histórias dos tempos de agora. 
Era uma vez uma andorinha e um leão, mas que de uma forma incrível, 
inexplicável, tinham o mesmo tamanho. 
Leão: Eu sou um pouco mais alto que tu. 
Andorinha: Mas só um pouco. Mas és baixo para os da tua espécie.
Leão: Baixo... eu? Sou... normal.
Andorinha: Sim. Já vi leões bem maiores que tu.
Leão: Sim... Mas isso é lá na terra onde aprendeste a voar.
Andorinha: Sim... Tens razão.
Leão: Então eu sou...
Andorinha: És “OK”.
Leão: Sou “OK”?! Que raio de expressão sem expressão nenhuma.

Mas este conto inexplicável construído à distância não começou assim.
Querem saber como foi? Então eu conto.

E o resto é ver.

3. Curiosamente, ou talvez não, o que faz falta continua a ser avisar a malta.
O Porto, e apesar da demissão dos responsáveis autárquicos das suas funções 
na área cultural, continua a ter uma vasta e rica produção cultural. Mas, 
fruto de fragilidades estruturais e financeiras das entidades produtoras, 
não tem a produção artística a visibilidade que necessita e merecia. Faltam 
ao Porto os meios de difusão cultural, faltam as salas de teatro de média e 
pequena dimensão onde seja possível criar uma corrente de público que dê 
oportunidade às muitas companhias que habitam a cidade de forma quase 
clandestina. Falta uma estratégia de programação de espaços que não se esgote 
nas necessidades dos criadores individualmente, mas que pense o público da 
cidade como motor principal da criação artística. Falta uma política cultural.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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1. A Companhia Erva Daninha é um núcleo criativo 
que reúne à sua volta diferentes artistas ligados às artes 
performativas. Em equipa, a Erva Daninha produz 
projetos que têm como linha e linguagem o circo 
contemporâneo e toda a variedade abstrata que este possa 
englobar. Tratamos questões sociais, políticas e humanas 
que nos afetam, preocupam ou que apenas questionamos. 
Utilizamos o circo como ferramenta, levamos a técnica  
e a habilidade circense até onde ainda conseguimos falar  
e gritar por cima dela.

2. G.R.A.S. é um trabalho de circo contemporâneo baseado 
na manipulação de objetos, malabarismo e movimento. 
Um solo de palco que manifesta a contradição do dia-a-dia, 
o excesso e a dependência do ser humano em relação às 
coisas mais estranhas e perigosas, até estas se tornarem 
normais, óbvias ou ainda reconhecidas oficialmente como 
seguras. Este espetáculo é ainda um grito de revolta pela 
dificuldade em manter esta atividade artística em Portugal, 
a dificuldade em manter com dignidade a criação artística 
livre e espontânea. G.R.A.S. representa o enterro simbólico 
e irónico daquilo que afeta a liberdade de pensamento e o 
espírito crítico, aquilo a que Chomsky chama de “ilusões 
necessárias”. A Companhia Erva Daninha traz assim um 
universo de ilusão em que um suposto lixo não-orgânico 
ganha vida, poder e sangue humano, e onde tudo termina 
bem com mais uma bebida fresca.

3. Neste momento, o maior problema no nosso trabalho 
é exatamente a falta de contexto – cultural, artístico 
e também social. Esta falta reflete-se na enorme 
precariedade que o pouco trabalho remunerado oferece 
em troca de um exercício exaustivo que, por si só, já 
reflete esta carência de movimento. Movimento de 
espetáculos, de companhias, de artistas e de público, mas 
principalmente de uma política cultural que incentive e 
apoie a oferta e a procura, a diversidade, o espírito crítico, 
a imaginação, a manifestação humana, etc.
O último e restante contexto que ainda se mantém 
vive apenas de circuitos fechados, viciados e bem 
delimitados. Limites dos eventuais apoios estatais, que 
permitem aos programadores escolher entre quem já foi 
escolhido e não entre todos aqueles que ainda têm voz, 
independentemente das cores, correntes ou limites.
Nesta diversidade insere-se a nossa área, o Circo 
Contemporâneo, um circo no palco, um circo teatral, 
dançado, com ou sem palavra, ou apenas um circo para 
usar a perícia, a habilidade, o risco, a repetição, 

g.R.A.s.
CONDENSADOR RESISTOR 
COMPANHIA ERVA DANINHA

TeCA | Palco
14+21 setembro | sáb 17:30

direção artística Vasco Gomes
música João Quintela
desenho de luz Romeu Guimarães
textos e apoio à dramaturgia 
Julieta Guimarães
assistência de produção Elena Echave
operação de luz e som Romeu Guimarães, 
Diana Correia
criação e interpretação Jorge Lix

produção Companhia Erva Daninha

dur. aprox. 30’
M/12 anos

apoios ESMAE, Panmixia, CACE Cultural 
do Porto/IEFP, Niepoort, Máfia
agradecimentos Pinguim Café, Filomena 
Sargo, Tufão Andrade, Margarida 
Wellencamp, José Carretas, Francesco 
Cerutti, Joana Martins, Josefina Mota, 
Romeu L. Guimarães, Teresa Santos e a 
todos os consumidores compulsivos de 
refrigerantes

a magia, a técnica. Usar o circo como uma linguagem de comunicação direta, 
usar o circo para falar do que nos rodeia. Tudo isto terá de fazer parte da 
diversidade em falta, o cruzamento disciplinar terá de implicar também  
o cruzamento de públicos, de espaços, de financiamentos, etc.
A este circo falta apenas receber, em troca dos espetáculos que oferece,  
o trabalho de quem programa. Falta uma escola que a cada ano lance para  
este contexto mais artistas e artes.
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1. A Porta 27 nasceu no Porto há cerca de dois anos. 
O humor é a sua base, e trabalhar as diferentes facetas da 
comédia é o desafio a que a companhia se propõe. O primeiro 
espetáculo, Senha 44, estreou-se no festival Manobras no 
Porto 2011 e, desde então, os cinco membros da Porta 27, 
em colaboração com encenadores, criativos de luz e som, 
figurinistas, cenógrafos e outros atores, já apresentaram seis 
projetos originais: Era Uma Vez Uma Princesa (espetáculo 
infantil, estreado em fevereiro de 2012), Dentes de Rato 
(coprodução com o Serviço Educativo do Teatro do Campo 
Alegre, reposto em fevereiro de 2013), Hoje Durmo em Berlim 
(texto de A. Branco, estreado em julho de 2012), Bolo de 
Arroz (espetáculo infantil, estreado em setembro de 2012), 
Procura-se Detetive (espetáculo de rua, estreado no festival 
Manobras no Porto 2012) e Pistolas, Pilantras e Problemas 
(estreado no Rivoli Teatro Municipal em janeiro de 2013).
Cristóvão Carvalheiro, Ivo Luz, Tiago Lourenço, Catarina 
Ribeiro Santos e Suzanna Rodrigues são os alicerces do 
projeto, mas fazem questão de deixar a porta aberta a 
todos os que gostam de artes e queiram trabalhar na sua 
área de formação.
Tentamos chegar ao público sempre pela gargalhada. 
Acreditamos que a boa disposição é a chave do sucesso, 
e não adianta trabalharmos desalmadamente se não nos 
divertirmos com o que fazemos. Para mais informações 
ou para satisfazer alguma curiosidade, encontramo-nos 
em www.porta27.pt.vu.

2. Isto da Crise tem muito que se lhe diga. 
Todos reclamam e ninguém lhe fica indiferente. 
O que é a Dívida, o Euro ou a Crise?
Para responder a todas estas questões, decidiu-se 
contratar a pessoa mais perspicaz, inteligente, bonita, 
charmosa e com pelo menos cinco minutos de experiência 
em investigação: Eu, o Detetive! 
E cá está: a crise a ser explicada aos mais distraídos.

3. Começar algo a partir do zero tem a amarga desvantagem 
de encontrar dificuldades em quase tudo. Sendo nós um 
coletivo que é ainda muito jovem – seja pelas nossas idades, 
seja pela formação recente da companhia –, as dificuldades são 
acrescidas, mas isso era algo com que já estávamos a contar.
Saltando por cima das dificuldades que são comuns a todas 
as estruturas na área do teatro, um dos maiores problemas 
que podemos apontar é a falta de união entre todas elas.
Felizmente, temos tido o apoio de outras companhias e 
empresas, fundamentais para o nosso crescimento, mas 
acreditamos que a união poderia trazer mais vantagens para 
os envolvidos, para o público, para a cidade e para as artes.

pROCuRA-sE dETETivE
CONDENSADOR DÍNAMO 
PORTA 27

Praça da Batalha 
14+21 setembro | sáb 18:30

direção artística Inês Lua
texto Criação Coletiva: Catarina Ribeiro 
Santos, Cristóvão Carvalheiro, Inês Lua, 
Ivo Luz, Tiago Lourenço 
ideia original Suzanna Rodrigues
música Desbundixie
sonoplastia Tiago Lourenço
cenografia Porta 27

interpretação Catarina Ribeiro Santos, 
Cristóvão Carvalheiro, Ivo Luz 

produção Porta 27

dur. aprox. 1:00
M/4 anos

agradecimentos Ricardo Alves,  
Teatro da Palmilha Dentada, Teatro  
do Bolhão, Auto VinteSete, Visões Úteis

1. Licenciei-me em Estudos Teatrais na ESMAE. No 
teatro, trabalhei com a Companhia Útero e integrei o 
elenco de encenações de Nuno Carinhas, Nuno Preto, 
Diogo Dória, António Durães, Luís Mestre, Ana Luena, 
Rodrigo Santos, Inês Vicente, João Pedro Vaz, Gonçalo 
Amorim, Denis Bernard, entre outros. Trabalhei ainda 
como actriz nos espectáculos Começo de um Dia de Verão 
Muito Bonito de Daniil Harms, encenação de Nuno Preto, 
e Negativo da Voz, a partir de A Voz Humana de Jean 
Cocteau, encenação de Rodrigo Santos. Recentemente, 
participei em Rei Lear de William Shakespeare, uma 
encenação de Marcos Barbosa para o Teatro Oficina. 
No cinema, participei nas curtas-metragens O Coveiro 
de André Gil Mata, O Amor é a Solução para a Falta de 
Argumento e Quem te Pôs a Mão de Jorge Quintela, Vazante 
de Pedro Flores, Até ao Mar de João Brochado, Temperar  
a Gosto de Susana Neves, Ilha do Sal de Pedro Flores,  
Ao Lobo da Madragoa de Pedro Bastos, O Facínora de Paulo 
Abreu, Cinesapiens de Edgar Pêra, Just in Time de Peter 
Greenaway, Checkpoint Sunset de Pedro Ludgero  
e Novelos da Paixão de Rodrigo Areias. 
Com Xana Miranda, criei o XaTa Poesia Teatral, 
um projecto de in(ter)venção onde se brinca com 
as palavras, propondo espectáculos provocantes e 
desconcertantes. Como performer, tenho vindo a 
desenvolver, em Lap Dance, Calças de Fato de Treino, 
Female e Femmes, um ciclo de vídeo-performances e 
instalações sobre a Mulher, o Nu e a Provocação. Dentro 
do mesmo projecto enquadra-se Não são Favas, são 
Feijocas, vídeo-performance sobre a mulher e o conflito 
geracional que integrou a programação do Festival 
Experimental Jet Set (Guimarães 2012 em Super 8) no 
Centro para os Assuntos da Arte e Arquitectura. Trabalhei 
também como performer com a Cia Excessos (Brasil).

2. Female faz parte do meu recente trabalho como 
performer. Uma pesquisa, um ciclo de vídeo- 
-performance. Processos artísticos sobre a Mulher, o 
Nu e a Provocação. O trabalho surgiu da necessidade de 
questionar o universo feminino. Um projecto com base 
na experimentação e aplicação de novas linguagens. 
Foram já apresentados vários momentos deste ciclo: 
Lap Dance, integrada no projecto Tômbola Show, Maus 
Hábitos, Porto; Calças de Fato de Treino, no Laboratório 
das Artes de Guimarães; e Female, que teve a sua primeira 
apresentação no NEC – Núcleo de Experimentação 
Coreográfica (Porto) e foi posteriormente programada 
pelo CAAA – Centro para os Assuntos da Arte e 
Arquitectura (Guimarães), onde surgiu o desafio  

fEMALE
CONDENSADOR RESISTOR 
TÂNIA DINIS

TeCA | Sala de Vidro
14 setembro | sáb 22:00

criação Tânia Dinis
com um texto de Pedro Bastos
vídeo Jorge Quintela 
super 8 Tânia Dinis
participação em vídeo/super 8  
Sara Pereira, Diana Sá, Sofia Margarida, 
Teresa Alpendurada, Tânia Dinis
colaboração artística Marta Bernardes, 
Tales Frey
operação técnica Jorge Quintela

dur. aprox. 45’
M/12 anos

agradecimentos NEC – Núcleo de 
Experimentação Coreográfica, CAAA 
– Centro para os Assuntos da Arte e 
Arquitectura, ESMAE, Fábrica da Rua da 
Alegria, Ricardo Leite, Pedro Marinho, 
Julieta Guimarães
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de configurar todo o material e vídeos da performance sob a forma 
de instalação, designada como Vestígios de um Momento Intitulado de 
Female. Recentemente, Female integrou a programação da MAP/P – Mostra de 
Processos/Portugal 2013, Porto. Este projecto também foi convidado a integrar 
a exposição colectiva As Filhas da Mãe, em Fafe.
Neste ciclo de performances, e de uma forma mais evidente em Female, 
trabalho o modo de estar em cena, a relação com o público, a quebra das 
fronteiras palco/plateia, actor/personagem, actor/tela, recorrendo à projecção 
de vídeo e película. A dramaturgia vai mudando ao longo das apresentações, 
pois os acidentes, lapsos e erros são usados e experimentados no sentido de 
produzir mudança, enriquecendo o trabalho. O erro é transportado para  
uma nova realidade. As performances têm um guião, uma estrutura, mas 
exploro a composição de alguns pormenores na presença do espectador.  
As performances estão em constante mutação pois vão sendo adaptadas aos 
espaços onde são apresentadas. O trabalho é assim encarado como uma espécie 
de narração crónica. 

3. A vontade de desenvolver e acrescentar novas linguagens ao meu trabalho 
e a necessidade de criar o meu próprio percurso, na busca de projectos 
autónomos e mais independentes, levaram-me a desenvolver, desde 2011, 
um ciclo de vídeo-performances, assim como outros projectos que começam 
agora a ganhar corpo. Acontece que o panorama deste dito “teatro mais 
independente” está também dependente da existência de estruturas para 
a sua realização e apresentação. Os apoios estatais ou privados, quer sejam 
monetários ou em géneros, a estes projectos não-institucionais são escassos. 
Ainda assim, existem festivais, concursos e espaços não-convencionais a 
programar este tipo de abordagens. Deparo-me também com a dificuldade  
de circulação dos projectos pelo país. Neste momento, a cultura em Portugal  
é um verdadeiro desafio.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

1. A companhia Rei Sem Roupa foi formada em 2010 pelo 
Pedro Fabião, um actor português, e Jaime Mears, uma actriz 
australiana, ao sedearem-se no Porto após se terem formado 
em Paris, na École Philippe Gaulier. Dedicando-se tanto à 
formação de actores em várias estruturas profissionais e de 
ensino, como à criação de trabalho original, a companhia 
apresentou Mau Lobo Mau e A Pesca em vários palcos,  
em Portugal e no estrangeiro, sendo ARRE: Peça para  
Dois Burros e Dois Actores a sua terceira criação.
Beneficiando de sala de ensaios e escritório na Fábrica 
da Rua da Alegria, com o apoio da ESMAE, procuramos 
constituir-nos numa plataforma de partilha artística 
e inspiração mútua entre criadores teatrais de várias 
nacionalidades. Mau Lobo Mau foi encenada por Trygve 
Wakenshaw, neo-zelandês, e da mesma peça foi feita uma 
versão por John Mowat, inglês. A Pesca foi criada entre 
Alexandre Sá e Pedro Fabião, portugueses, e Guillem 
Geronés, catalão. As formações que apoiaram estas 
criações, e que produzimos e abrimos ao público em geral, 
foram orientadas por Yumi Fujitani (Japão) – Butô; Steve 
Jarand (Canadá) – Máscaras; e Volker Quandt (Alemanha) 
– Improvisação.
Procuramos criar um teatro físico, enfático, cómico e 
comovente, centrado no trabalho do actor, e generoso, 
directo e arriscado na relação com o público.

2. ARRE: Peça para Dois Burros e Dois Actores começou 
com um repto da AEPGA – Associação para o Estudo 
e Protecção do Gado Asinino para que criássemos um 
objecto teatral no qual o burro tivesse um lugar central. 
Decidimos desde o início colocar dois burros em cena 
com os actores. Começámos por procurar uma linguagem 
que favorecesse um estado de energia intensificada, para 
fazer face à presença fortíssima de dois enormes animais 
em cena. Inicialmente, através do trabalho de Máscara, 
mais especificamente da Máscara de Transe, tal como 
desenvolvida por Keith Johnstone e Steve Jarand. Mas 
para manter um registo de maior liberdade estilística e 
uma expressividade mais humana, acabámos por recorrer 
à manufacturação de elementos plásticos de “máscara” 
através de próteses faciais e físicas que transformam 
grandemente a cara e o corpo dos actores. E a imagem 
das personagens foi enriquecida com as formas de um 
D. Quixote e de um Sancho Pança marginais, errantes, 
vindos das brumas da imaginação. 
A massa de fardos de palha emprestou a simplicidade, 
versatilidade e eficácia que pretendíamos para 
o espaço cénico.

ARRE: pEçA pARA dOis 
BuRROs E dOis ACTOREs
DÍNAMO 
REI SEM ROUPA

Praça Carlos Alberto 
15 setembro | dom 16:00

direção artística Pedro Fabião
criação Alexandre Sá, Janela Magalhães, 
Pedro Fabião
espaço cénico, desenho de luz, figurinos  
e caracterização Rei Sem Roupa

interpretação Alexandre Sá, Janela 
Magalhães, Lourenço de Miranda, Romão 
de Miranda

coprodução Rei Sem Roupa, AEPGA – 
Associação para o Estudo e Proteção  
do Gado Asinino

dur. aprox. 45’
M/4 anos

apoios ESMAE
agradecimentos Rui Sousa, Inineu Reis, 
Anymamundy, Família Plácido, André 
Braga, Maria de Lurdes Monteiro, 
Filomena Magalhães, António Oliveira, 
Jaime Mears, Ana Madureira, Fábrica  
da Rua da Alegria
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Por último, a linguagem do Bufão acabou por nos surgir lenta mas 
convictamente como aquela que melhor conseguiu fazer a comunicação que 
procurávamos entre actores, burros e público. Os actores podiam estar do lado 
dos burros e vir junto do público com uma estratégia – a do escárnio.
O disforme, o sujo, o fracassado, o imprevisível, o idiossincrático, o livre – no 
fundo, o inútil –, tudo isso o bufão traz consigo, assim como o burro, o parente 
pobre do nobre cavalo cuja população diminui vertiginosamente, assim como 
o interior, o parente pobre do litoral cuja população diminui vertiginosamente, 
assim como o actor de companhias de teatro independentes, parente pobre 
das companhias de estéticas reconhecidas e subvencionadas cuja população, 
apesar de estar em diminuição, teima em se manter.

3. O que faz falta?
Oxigénio. O nosso oxigénio é o público. O que de principal uma companhia 
como a nossa pode ter é uma casa de espectáculos central e digna onde 
possamos apresentar-nos sem grandes gastos, porque é-nos impossível pedir 
ao público uma quantia de onde retirássemos grandes dividendos.
Um poder público que não nos seja hostil. A Câmara do Porto da última 
década não merece sequer uma palavra de desprezo. Os governos são um 
mar burocrático onde qualquer iniciativa artística com vitalidade, novidade 
e qualidade reconhecidas pelo público acaba por se afogar, se nele entrar. 
Principalmente aquelas que não podem pagar a um profissional de produção, 
precisamente por nunca terem sido apoiadas. Será que a pescadinha de rabo na 
boca consegue tirar o rabo da boca por um momento e ver-se a si própria?
O que faz falta ainda é um critério claro na atribuição dos apoios. Não 
achamos que devemos ser nós a recebê-lo, nem que a maioria das companhias 
é merecedora de um apoio. Mas se não há um grupo de observadores 
minimamente imparciais mas conhecedores das várias linguagens 
performáticas a verificar a qualidade, pertinência e novidade criativas dos 
projectos apoiados e a sua capacidade em gerar um público e fazer digressões, 
qual o sentido do apoio? Ou é indiscriminado, ou segue uma ideia superficial da 
estética da moda, ou beneficia os devotos das capelinhas do poder.
Por último, precisamos em Portugal de um público crítico, educado 
artisticamente, e que se reveja nas inquietações e experiências dos 
espectáculos a que assiste. Isto parte, por um lado, de um esforço social e 
político para dar instrumentos e experiências à população geradores de um 
posicionamento informado, assim como, da parte dos criadores, da capacidade 
de chegar ao público e de lhe proporcionar experiências transformadoras. 
Quantos espectáculos hoje em dia transformam a vida dos seus espectadores?

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

1. Os Numa Norma nasceram de um forte desejo de 
participar de forma independente no processo de 
conceção e produção de um objeto artístico. Partindo da 
reflexão do que é o teatro, ou do que podem ser as práticas 
cénicas contemporâneas, o coletivo tem procurado 
consolidar uma atividade regular, na perspetiva de 
construir uma identidade própria no panorama artístico 
da cidade do Porto. Colaboram frequentemente com 
outros profissionais e companhias, das diversas áreas, 
compondo um grupo de trabalho multidisciplinar, 
flexível mas coeso, que procura responder às necessidades 
artísticas e técnicas de cada projeto.
Iniciaram o seu percurso com Marat/Sade de Peter Weiss, 
um espetáculo encenado por António Júlio e coproduzido 
por As Boas Raparigas... (2011). Conceberam Teatro às 
Três Pancadas, a partir de António Torrado, dirigido aos 
alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, espetáculo 
inserido no programa Teatro Portátil do Serviço Educativo 
da ACE/Teatro do Bolhão (2012), tendo sido apresentado 
em várias escolas do Grande Porto. Em 2013, participaram 
no programa O TUP Apresenta, com A Cena do Ódio de 
Almada Negreiros, uma encenação coletiva apresentada no 
âmbito das comemorações do Dia Mundial do Teatro. Mais 
recentemente, apresentaram Maison Marlène, um texto 
coletivo encenado por António Júlio, numa coprodução 
com o Teatro do Bolhão e a 1.ª Avenida.

2. O que trazemos à Corrente Alterna é o resultado de um 
processo que começou no ano passado, mais ou menos por 
esta altura, que visava o estudo sobre Artaud e que cremos 
não ver terminado aqui, com a estreia. Iniciámos o projeto 
com um olhar sobre as misérias e sobre a doença – já antes 
havíamos iniciado a pesquisa sobre a loucura, no que nos 
sugeria Peter Weiss com o seu Marat/Sade. Queríamos 
encontrar-nos, de novo, numa zona estranha para olhar  
o mundo e pensar sobre nós próprios, nele.
Depois de uma fase de estudo sobre Artaud, a sua vida, 
o seu trabalho, as suas propostas sobre como fazer; 
depois dos filmes e da discussão sobre cada um deles; 
da experiência de escrita e da partilha de experiências, 
passámos por uma fase de pesquisa, crua, do ator, de 
lugares e estados, procurando Artaud, viajando pelo nosso 
próprio imaginário. Foi uma espécie de queda abrupta  
em algo que desconhecíamos, e ainda desconhecemos, 
que nos fez estar ali completamente comprometidos,  
com temor do que viríamos a descobrir mas cheios de 
vontade de experimentar. Vivíamos numa espécie de 
gaiola que ora nos protegia, ora nos mantinha presos  

DÍNAMO 
NUMA NORMA

fOME LONgE
eSTreIa abSOLUTa

TeCA | Palco
15 setembro | dom 21:30

texto Zeferino Mota
encenação António Júlio
cenografia e figurinos Paula Cabral
música Pedro Pestana 
desenho de luz Rui Monteiro

interpretação Beatriz Frutuoso, Daniela 
Marques, Edi Gaspar, Élio Ferreira, João 
Cravo Cardoso, Mafalda Banquart, Mafalda 
Correia, Manuel Nabais, Maria Teresa 
Barbosa, Tiago Jácome

produção Numa Norma 

dur. aprox. 1:00
M/12 anos

Numa fase inicial, este projeto contou com 
a colaboração de andré Loubet, Hugo Olim 
e Cristina Silva.

apoios TUP – Teatro Universitário do Porto
agradecimentos ACE – Academia 
Contemporânea do Espetáculo, Glória 
Cheio, Raquel S., Nuno Matos
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a um determinado universo, pantanoso, demasiado vasto.
Paralelamente a este processo, o Zeferino foi escrevendo, foi-nos oferecendo 
formas de olhar e de pensar, também nos deu a ver alguns filmes, foi 
comunicando por carta, foi recebendo as nossas cartas. Foi elaborando o texto 
que viria a ser a matéria por onde seguimos o nosso processo, agora com outras 
pessoas, diferentes daquelas com quem começámos tudo.
Na altura da escrita deste texto, encontramo-nos num momento de 
viragem, a um mês e meio da apresentação, carregados de outras histórias, 
cansados de vários processos que se meteram pelo meio. Cansados mas não 
derrotados. Antes cheios de vida, cheios de ânimo pelo que temos descoberto 
e aprendido. Trabalhamos para mobilizar meios de produção, para receber os 
companheiros que se juntam a nós, e para olhar, com alguma distância, aquilo 
que temos em mãos. Ainda não sabemos aonde vamos chegar, estamos certos 
de que valorizamos o processo e cremos na instabilidade, como um barco que 
se faz ao mar.

3. Chegámos ao meio profissional há dois anos, já com a consciência de que 
criar e manter uma companhia seria difícil e de que seria uma luta para a qual 
talvez não estivéssemos preparados. Foi um risco que quisemos correr.  
E sabemos que será no percurso que encontraremos as soluções. As incertezas 
da profissão estarão sempre presentes, mas a vontade de criar e experimentar 
move-nos de tal modo que as adversidades passam a ser secundárias. 
Acreditamos que elas existem em todo o lado, não chegamos aqui numa altura 
de bonança, enfrentamos a tempestade.
É fundamental termos noção do que se passa à nossa volta, tanto social como 
política e culturalmente. E, tendo esta noção, tentamos criar estratégias 
que nos permitam crescer enquanto grupo e que nos mantenham ativos e 
despertos neste meio. Para nós, jovens profissionais, esta crise sempre existiu, 
não conhecemos o nosso país sem ela, e o futuro que vislumbramos é incerto. 
Mas o que nos resta fazer? Investir, investigar, insistir!
É claro para todos que uma jovem companhia de teatro enfrenta grandes 
dificuldades – como a falta de um espaço de trabalho e, evidentemente, a falta 
de dinheiro para produzir. Durante o nosso percurso, tivemos oportunidade 
de conhecer estruturas e profissionais da área que nos apoiaram, tornando 
possível a realização de novos projetos. O apoio entre as companhias é 
essencial para continuarmos a existir e a progredir. Temos tido a sorte de 
contar com o apoio do Teatro Universitário do Porto, que nos cedeu um espaço 
de escritório, e da Academia Contemporânea do Espetáculo, que muito nos 
tem proporcionado, tanto a nível logístico como em coproduções. A estas duas 
estruturas devemos a confiança e o desafio para novos projetos!

1. Estaca Zero Teatro é um colectivo de individualidades 
criativas que se movimenta no campo das artes 
performativas. A plataforma artística desenvolve a sua 
pesquisa teatral na zona do Grande Porto desde 2007. 
Mineiro, co-produção com o ENTREtanto Teatro (2007), 
e Ciência na Rua (Julgamento de Galileu e Os Hemisférios 
de Magdeburg), co-produção com o Pintarolas, Tocá 
Rufar, Centro Ciência Viva Estremoz e Universidade de 
Évora (2007-08), foram os projectos de lançamento da 
estrutura. Alba (2008), a partir de A Casa de Bernarda 
Alba, de Federico García Lorca, resultou da primeira 
residência artística do colectivo na Gralheira, Serra de 
Montemuro. Os espectáculos para a infância Serafim e 
Malacueco, a partir de Serafim e Malacueco na Corte do 
Rei Escama, de António Torrado, e Wrestler, baseado no 
mundo do Wrestling, foram regularmente apresentados 
em diversas instituições públicas e privadas, bem como 
em agrupamentos escolares durante 2008 e 2009. Frank 
(2009), a partir de O Diário de Anne Frank, assim como 
a performance teatral “à la carte” 10X10 (2009), a partir 
de textos de Ana Marta Fortuna, Catarina Aidos, Rita 
Burmester, Tiago Montenegro, Nuno Brito, Tiago Patrício, 
Sanchita Islam, Nina Rapi e Vera Cunha, estiveram em 
itinerância entre 2009 e 2011. Déjà Vu, a partir de A Cena 
do Ódio, de José de Almada Negreiros, uma co-produção 
com a companhia Ponto Teatro, estreou-se em 2010 
e manteve-se em itinerância até 2011. Wikiterra, um 
espectáculo de comédia física que resultou de uma criação 
colectiva, em co-produção com a companhia Cabeças no 
Ar e Pés na Terra, foi estreado em 2012 e mantém-se em 
itinerância em Portugal e no estrangeiro.
O Estaca Zero Teatro destaca as apresentações em vários 
festivais, como o Festival de Teatro Ajitar Idanha-a-Nova 
(2008); Festa na Baixa (2009); Fazer a Festa – Festival 
Internacional de Teatro (2009); Fórum de Cultura 
e Criatividade INOVA (2009) e o CALE-se Festival 
Internacional de Teatro (2010), onde Alba foi distinguido 
com o prémio para Melhor Espectáculo. Déjà Vu recebeu 
o prémio para Melhor Encenação no CENIT 2011 – 
Certamen de Nuevos Investigadores Teatrales (Sevilha, 
Espanha), tendo ainda sido seleccionado para a quarta 
edição do Noctívagos – Certamen Internacional de Teatro 
en la Calle (Oropesa, Espanha).
Paralelamente à produção e pesquisa teatral, o Estaca Zero 
Teatro organiza e orienta oficinas de teatro, destacando 
a E0.2 – Oficina em Máscara com Nuno Pino Custódio 
(2009) e a E0.3 – Workshop de Teatro Visual com John 
Mowat (2011), assim como projectos de formação com 

WikiTERRA
RESISTOR 
ESTACA ZERO TEATRO  
+ CABEÇAS NO AR E PÉS  
NA TERRA

TeCA | Palco
17 setembro | ter 21:30

conceito, texto original, dramaturgia 
e espaço cénico Criação Coletiva 
encenação e desenho de luz Hugo Sousa 
banda sonora original Paulo Coelho  
de Castro 
figurinos e adereços Filipa Mendes 
Ferreira, Sandra Silva
sonoplastia Quarta Vaga Produções 

interpretação Álvaro José, Carlos 
Gonçalves, Jorge Botelho, Rui Gomes 

coprodução Estaca Zero Teatro, 
Cabeças no Ar e Pés na Terra

dur. aprox. 1:30
M/12 anos
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outras instituições públicas e privadas, nomeadamente a Junta de Freguesia 
de Paranhos (2008-09), a Câmara Municipal de Gondomar (2009), o Museu 
Nacional Soares dos Reis (2009) e a Fundação da Juventude (2009-10).
De volta à estaca zero. Sempre!

Os Cabeças no Ar e Pés na Terra nascem numa sexta-feira treze de Fevereiro 
de dois mil e nove, e não dando ouvidos a superstições partem para um 
projecto que se vem consolidando ao longo destes três anos e meio na 
apropriação de três vertentes: a formação artística, a produção de espectáculos 
teatrais e o acolhimento de ideias. O espectáculo Wikiterra está inserido na 
vertente de produção de espectáculos teatrais, e esta ramifica-se em sete eixos 
de acção:

1) Espectáculos para crianças e jovens: Portugal dos Cabeçudos, O Circo 
Regressa, Personagens dos Meus Sonhos, Contos de Lengalengar e Príncipe Feliz;
2) Espectáculo de dramaturgia clássica: O Doente Imaginário, de Molière;
3) Espectáculos realizados por crianças e jovens: E Eu que Sou Rainha Andarei 
de Fraldas pela Cozinha, As Aventuras de João Sem Medo e Sementinha, este 
último com o grupo Batatas com Salsichas;
4) Espectáculos de formato não-convencional: Nós Mulheres, 2 Perdidos e 
Inferno; 
5) Espectáculos de afinidades: De 24 para 25 de Abril, co-produção com o grupo 
Casca de Nós e a Escola Secundária de Ermesinde, e Wikiterra, co-produção 
com o Estaca Zero Teatro;
6) Espectáculos comentados: Violência de Palmo e Meio (teatro-conferência 
sobre bullying), Mutilação Genital Feminina (teatro-conferência), Entre o Céu 
e o Inferno (teatro-conferência sobre inter-religiosidade), Tráfico de Seres 
Humanos (teatro-conferência), Ida ao Teatro (teatro-conferência sobre a 
igualdade de género), Violência Contra Pessoas Idosas (teatro-conferência)  
e O Circo dos Horrores da Violência Doméstica (teatro-conferência);
7) Espectáculos comunitários: Memórias da Agrária (Paços de Ferreira)  
e Sonhos de Ba(i)rro (projecto Saibreiras Bairro d’Artes).
 
Contamos também no nosso historial com animações de rua (Festa do Pai 
Natal, Gnomos na Escola, Animais à Solta e Os Viajantes) e a organização de 
dois festivais bienais de teatro: Festival de Teatro X em 1 (Ermesinde) e Festival 
do Mundo dos Cabeças no Ar (Alfena).
No que diz respeito à formação artística, os Cabeças no Ar e Pés na Terra já 
realizaram quinze edições das Férias Artísticas, três edições das Oficinas de 
Iniciação ao Teatro para Crianças e Jovens e duas edições das Férias Teatrais. 
Contamos com uma bolsa de formadores nas variadas áreas artísticas, a 
trabalhar em escolas públicas e privadas. Na vertente de acolhimento de ideias, 
destacamos o evento Noivas na Rua e várias edições de A Maior Jam Session de 
Sempre.

2. É crença generalizada que somos o produto final de um aperfeiçoamento 
resultante da evolução natural. De acordo com essa crença, somos, então, neste 
preciso momento, o topo de gama da evolução e da espécie humana. Neste 
momento mais alto da História, a Internet será também o instrumento mais 
poderoso criado pelo Homem e o ponto culminante da evolução tecnológica. 
Quem somos? De onde vimos? Para onde vamos? Como chegamos aqui?  
A nenhuma destas perguntas poderá encontrar resposta neste espectáculo. 
Talvez na Internet, já que é assim tão boa! :P Loooolllll

FAQ
O que é Wikiterra?
Wikiterra é um conjunto de documentos digitais que tem por assunto a Terra.

O que é a Terra? 
A Terra é o planeta onde habitamos.

O que é Habitar? 
Habitar vem de Hábito, ou seja, fazer coisas de maneira recorrente.  
Como ir à Internet.

O que é a Internet? 
Um óptimo meio de divulgar actividades culturais e artísticas.

O que é a Arte? 
O que tentam fazer o Estaca Zero Teatro e os Cabeças no Ar e Pés na Terra.

O que são o Estaca Zero Teatro e os Cabeças no Ar e Pés na Terra? 
Duas associações culturais que conjugaram esforços para vos apresentar 
Wikiterra.

O que é Wikiterra? 
Volte a ler a primeira resposta.

3. O Estaca Zero Teatro desenvolve a sua actividade sem qualquer tipo de 
apoio estatal ou municipal. Além dos constrangimentos e dos desafios criativos 
que esta situação acarreta, a sua principal carência é a falta de um local próprio 
onde possa ensaiar e guardar o seu espólio. Daí que o apoio pontual de várias 
entidades e companhias na cedência dos seus espaços tem sido fundamental 
para desenvolver a sua actividade. Em cada novo espectáculo começamos 
sempre… da estaca zero!
Os Cabeças no Ar e Pés na Terra estão sedeados em Ermesinde, cidade que 
está apenas a 10 km do Porto, parecendo no entanto uma distância enorme 
para os meios de comunicação social. Esta distância mental dificulta muito 
a divulgação do nosso trabalho, quer junto do público, quer junto de outros 
grupos de teatro e programadores de festivais.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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1. O Teatro a Quatro nasceu em 2010, no Porto, sendo 
uma das companhias residentes da Fábrica da Rua da 
Alegria. Durante o seu percurso, a companhia procurou 
sempre a exploração de novas linguagens e de novos 
horizontes artísticos, nunca se dissociando do contexto 
sociocultural em que atua. Corta!, tragicomédia de Cecília 
Ferreira inspirada no universo de Pedro Almodóvar, foi 
o seu primeiro espetáculo, estreado em julho de 2010 no 
Estúdio Zero. Seguiu-se uma peça para a infância, O Sítio 
do Não-se-sabe-onde, uma coprodução com a companhia 
Teatro Bandido baseada em textos de Manuel António 
Pina, apresentada em novembro de 2010 no Rivoli Teatro 
Municipal. A terceira produção foi Credo, uma adaptação 
da peça homónima de Enzo Cormann apresentada na 
Fábrica da Rua da Alegria em maio de 2011. Depois das 
reposições dos espetáculos Corta! e Credo, foi apresentada 
uma nova criação em outubro de 2011, A Chave Invisível, 
uma coprodução Produções Suplementares, ESMAE, 
Teatro Bandido e Teatro a Quatro encenada por Lee 
Beagley, tendo sido reposta em maio de 2012. Em abril 
de 2012, a companhia explorou com Arena uma nova 
linguagem – a de clown –, espetáculo que se estreou na 
Fábrica da Rua da Alegria e que integrou a programação 
do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de 
Rua de Santa Maria da Feira, tendo ainda sido reposto no 
Porto e apresentado no Centro Cultural e de Congressos 
de Caldas da Rainha. Em novembro de 2012, apresentou 
na ESMAE Rua da Alegria – Concerto para Duas Atrizes 
e Dois Músicos, com textos de Cecília Ferreira e direção 
artística de Isabel Carvalho. De junho a agosto de 
2013, em colaboração com as Comédias do Minho e as 
Produções Suplementares, apresentou, em diferentes 
freguesias minhotas, o espetáculo de teatro na paisagem 
Divididos, a partir de Rei Lear de William Shakespeare, 
com encenação de Lee Beagley. Desde julho de 2011, o 
Teatro a Quatro é responsável pelo projeto Teatro para 
Bebés, apresentado no primeiro domingo de cada mês  
no Rivoli Teatro Municipal.

2. Rua da Alegria, ainda muito antes de se chamar assim, 
começou por ser uma ideia em forma de desafio que foi 
lançada ao Teatro a Quatro e ao pianista Bernardo Soares 
pelo percussionista Ricardo Casaleiro. Havia uma série 
de peças que este gostaria de tocar, mas queria dar-lhes 
novas roupagens, novos significados, pondo-as em diálogo 
com outras linguagens. O desafio pareceu-nos bastante 
aliciante e avançámos, contra o tempo, numa nova 
construção, diferente de tudo o que até então a companhia 

RuA dA ALEgRiA – 
CONCERTO pARA  
duAs ATRizEs  
E dOis MúsiCOs
DÍNAMO 
TEATRO A QUATRO

TeCA | Palco 
18 setembro | qua 21:30

texto Cecília Ferreira
direção artística Isabel Carvalho
cenografia e ilustrações Carina Gaspar
figurinos Almofadas da Bó

interpretação Catarina Santos, Cecília 
Ferreira, Joana Magalhães (atrizes), 
Bernardo Soares, Ricardo Casaleiro 
(músicos)

produção Teatro a Quatro

dur. aprox. 1:00
M/12 anos

apoios ESMAE, Fábrica da Rua da Alegria 

tinha explorado. Tratou-se, efetivamente, da exploração de um novo universo 
– do diálogo concertante, sem deixar de ser desconcertante, entre a música, a 
poesia e o teatro, mas também entre tudo isto e o nosso tempo e as gentes que 
o habitam, não deixando de ser, é-o e muito, um passeio pela Rua da Alegria, 
aquela que “tem um poste posto a preceito a dizer Sorriso Obrigatório”.
O nome do espetáculo partiu de um referente muito real e quotidiano na vida 
de toda a equipa artística – a Rua da Alegria, situada no centro da cidade do 
Porto. Mas este espetáculo e os seus textos são muito mais do que referentes 
reais – são acima de tudo referentes simbólicos e lembram, mais do que um 
espaço físico, a imperatividade de todos subirmos, descermos e habitarmos 
a Alegria. Não pode haver rua maior do que a da Alegria, por isso, este 
espetáculo, para além de poder ser de todas as ruas, de todas as cidades (as suas 
histórias e personagens são intemporais e universais), é um firme Não coletivo 
à Tristeza, que as circunstâncias atuais nos querem impor e que convictamente 
rejeitamos.

3. Fazem falta apoios e incentivos às produções teatrais. Acesso a salas de 
espetáculos – como não usufruímos de qualquer financiamento, é sempre 
difícil, senão impossível, gastar dinheiro no aluguer de uma sala e de material 
técnico para a apresentação de espetáculos. A revitalização e democratização 
de espaços de representação que se foram perdendo com o tempo e que podem 
tornar-se ótimas possibilidades. A existência de uma maior conexão entre os 
artistas na cidade, propiciadora da integração das jovens companhias; uma 
agenda teatral comum, que torne o teatro do Porto mais forte. Um produtor: 
a nós, particularmente, pesa-nos muito o facto de não termos condições 
financeiras para poder ter um produtor a trabalhar com a companhia, e como 
somos só as quatro e repartimo-nos pelo trabalho criativo e de produção, 
alguma coisa tem fatalmente de ser negligenciada e, neste caso, tem sido a 
produção – falta-nos uma melhor capacidade de vender e pôr a circular os 
nossos espetáculos e, consequentemente, alcançar novos públicos; sentimos 
que produzimos muito e rentabilizamos pouco. Falta-nos ainda a possibilidade 
de nos dedicarmos a tempo inteiro à companhia, de não termos de nos 
desdobrar em projetos variados para poder continuar a fazer teatro.
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1. Historial. 
O TEatroensaio é uma companhia fundada no Porto em 
2008 e conta com a colaboração de profissionais com uma 
vasta experiência. Tem desenvolvido trabalho a partir da 
Palavra, assente num tema anual, apresentando em média 
três novas criações por ano. Trabalha textos originais 
e textos teatrais de referência de autores nacionais e 
estrangeiros, clássicos e contemporâneos, como Gil 
Vicente, Harry Mulisch, Bertolt Brecht, Samuel Beckett, 
Pedro Estorninho, entre outros. Tem desenvolvido ainda 
um trabalho continuado de Difusão Cultural e Serviço 
Educativo, promovendo sessões de poesia, música e 
cinema, conferências e oficinas de teatro. Anualmente,  
a companhia publica, em parceria com a Deriva Editores, 
a revista Ensaios de Teatro, dando um contributo para a 
formação, registo e divulgação da Dramaturgia, Estudos 
Teatrais e Teatro. Produziu também duas médias-
-metragens cinematográficas.
Percurso e projecto artístico. 
Filosofia: acreditando que o Teatro começa no texto (não 
negando outras correntes ou processos de construção), 
trabalhamos a partir da Palavra e a par dela construímos/
montamos e desconstruímos/desmontamos os nossos 
espectáculos. Inevitavelmente, com a palavra vem o 
silêncio, espaço que nos tem sido tão útil e esclarecedor. 
Assim como a poesia, o ensaio e todas as outras formas 
literárias.
Estética: sem negar o lado plástico e físico dos trabalhos que 
realizamos, temos consciência de que o trabalho do actor  
e as suas ferramentas corporais, intelectuais e afectivas  
nos norteiam, motivam e comovem. É essa a essência e  
o ambiente do nosso teatro. Texto, trabalho de actor e um 
apurado minimalismo cénico é o que pretendemos e o que 
nos define – uma estética do Essencial.
Temas: preocupam-nos as pessoas e a sua pulsação 
social! Actualidade e história recente, o quotidiano e de 
como individualmente (seja psicológica ou fisicamente) 
ultrapassamos as dores, as alegrias, etc. Mas não nos 
restringimos ao presente e à actual dramaturgia, também 
olhamos para os três mil anos que ficaram para trás. Não 
era já isto que os atenienses faziam no seu trabalho, no 
seu teatro? Contamos e queremos continuar a contar 
“estórias” às pessoas, “estórias” que não lhes fogem ao 
ouvido e à vista diariamente. Mas esta é uma parte do 
nosso trabalho dramatúrgico, a outra metade é a criação 
e a fomentação de novos textos, tanto os trabalhados pela 
companhia como os de muitos outros que vão arriscando  
a pena por aqui e por aí.

2. Sinopse.
Este monólogo para uma actriz assenta numa imprecação satírica ao texto de 
Teixeira de Pascoaes Arte de Ser Português, questionando a “superioridade” 
ideológica da nossa cultura e identidade assentes sobre a ideia de “Saudade”, 
proposta numa época plena de contradições políticas e ideológicas. Explorando 
múltiplos pontos de contacto desses ecos no nosso quotidiano, Arte de Ser… 
interroga o nosso tempo, propondo novas formas de olhar possíveis futuros. 
Este projecto insere-se na programação anual do TEatroensaio para 2013 – 
Migração: Espaços Físicos e Psicológicos.
Linhas de encenação.
Ponto de partida: uma mulher portuguesa em discurso directo, um discurso 
pleno de referências pessoais, onde questiona a sua situação, a do país e a do 
mundo que a rodeia, ao constatar a repetição cíclica de crises, fragilidades 
sociais e a constante irrealidade presente no nosso espaço comum de 
reconhecimento. A Palavra como forma de construir possibilidades, de abrir 
perspectivas. O Teatro como jogo partilhado de conhecimento e vivência.

3. À companhia: investimento público que permita um trabalho continuado 
mais sustentado, a par de uma circulação dos espectáculos e sua continuação 
em cartaz. A existência de mais espaços de apresentação e residência, 
favorecendo o cruzamento artístico entre criadores e estruturas de criação  
e produção.
Ao contexto global e nacional: investimento público (nacional e local) mais 
consequente, a implementação de uma Lei de Bases da Cultura com um claro 
compromisso de Serviço Público, que se traduza em recursos (financeiros  
e outros) neste sector gerador de riqueza e emprego. Um acompanhamento 
competente do trabalho das companhias e criadores por parte dos órgãos 
públicos responsáveis.
O reconhecimento das especificidades laborais, do carácter intermitente do 
trabalho artístico, com consequências no plano fiscal, segurança social, seguros 
laborais e criação de condições físicas nos espaços. 
Uma maior articulação com a Educação: formação de públicos, formação 
continuada e alargamento do acesso à fruição cultural.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

ARTE dE sER… 
– iMpRECAçãO A 
TEixEiRA dE pAsCOAEs

eSTreIa abSOLUTa

TeCA | Palco
19 setembro | qui 21:30

texto original Inês Leite
a partir de Arte de Ser Português, de 
Teixeira de Pascoaes
encenação e conceção plástica Inês Leite
música original e desenho de som 
Romeu Guimarães
desenho de luz Francisco Tavares Teles
apoio pesquisa dramatúrgica Ana da Palma

interpretação Inês Garrido
voz off Pedro Estorninho

produção TEatroensaio

dur. aprox. 55’
M/12 anos

apoios e parcerias CACE Cultural do 
Porto/IEFP, Moagem Ceres S.A., ESMAE, 
TNSJ, Deriva Editores, Teatro Art’Imagem, 
AJHLP, Vinhos do Porto Fonseca

RESISTOR 
TEATROENSAIO
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1. Ponto Teatro é um colectivo artístico que desenvolve 
pesquisa no campo das artes performativas no Porto. 
Surge como resultado do trabalho anteriormente 
desenvolvido na Estaca Zero Teatro – Associação Cultural, 
destacando a produção Déjà Vu, a partir de A Cena do Ódio 
de José de Almada Negreiros (2010, prémio para Melhor 
Encenação no CENIT 2011 – Certamen de Nuevos 
Investigadores Teatrales, CICUS/TNT, Sevilha, Espanha), 
a qual encerrou uma trilogia informal que se iniciou com 
Alba, a partir de A Casa de Bernarda Alba de Federico 
García Lorca (2008), seguindo-se Frank, a partir de  
O Diário de Anne Frank (2009). 
O primeiro ano de actividade do colectivo, dedicado 
à dramaturgia contemporânea alemã, debruçou-se 
sobre Manfred Karge e Elfriede Jelinek, produzindo, 
em estreia nacional, Sul, a partir de Die Eroberung des 
Südpols de Manfred Karge, produção estreada no Festival 
Internacional de Teatro de Expressão Ibérica de 2011,  
e Capital Fuck, a partir de Die Kontrakte des Kaufmanns. 
Eine Wirtschaftskomödie de Elfriede Jelinek.
Paralelamente à produção, criação e pesquisa teatral, o 
Ponto Teatro organiza e orienta oficinas e masterclasses, 
destacando a masterclass de dramaturgia com Manfred 
Karge intitulada Veneno Furtivo: A Representação do 
Fascismo em Brecht, Müller, Bernhard, bem como projectos 
de formação de públicos com outras instituições públicas 
e privadas.
Ponto Teatro é financiado pela Direcção-Geral das Artes  
e é artista associado do Espaço do Tempo.

2. Capital Fuck, a partir de Die Kontrakte des Kaufmanns. 
Eine Wirtschaftskomödie (2009) de Elfriede Jelinek 
(Prémio Nobel da Literatura 2004), escrutina a frenética 
especulação de banqueiros e pequenos investidores à volta 
de activos fictícios. 
A história recente provou que excessos de parte a parte 
levarão inevitavelmente a uma catástrofe, mas  
o capitalismo está longe de ter um fim: depois da crise 
é igual à crise que, por sua vez, é igual a antes da crise. 
Tendo por base uma série de escândalos financeiros que 
foram tornados públicos na Áustria e um pouco por todo  
o mundo ao longo dos últimos anos, a realidade é apenas  
a rampa de lançamento para um jogo ardiloso  
de extravagante exacerbação e distorção melodramática. 
Do grito de ódio ao lamento trágico alternado pela 
catadupa de insultos à própria audiência, Jelinek verbaliza 
um verdadeiro estado de emergência linguístico, 
escrutinando as contradições que estão já enraizadas 

CApiTAL fuCk

TeCA | Palco
20 setembro | sex 21:30

a partir de Die Kontrakte des Kaufmanns. 
Eine Wirtschaftskomödie/Os Contratos do 
Comerciante. Uma Comédia Bancocrática 
de Elfriede Jelinek
tradução Helena Topa
direção artística, dramaturgia e encenação 
Emanuel de Sousa
dispositivo cénico, desenho de luz e vídeo 
Emanuel de Sousa
figurinos e adereços Ponto Teatro

interpretação Daniela Gonçalves, Emanuel 
de Sousa, Olinda Favas, Pedro Dias, Rita 
Vieira

produção Ponto Teatro

dur. aprox. 2:00
M/16 anos

apoios Embaixada da Áustria, Goethe-
-Institut Portugal, CACE Cultural do Porto/
IEFP, Fábrica da Rua da Alegria, Panmixia, 
Tenda de Saias, Estaca Zero Teatro, 
Mascarilha, Lidergraf – Artes Gráficas, S.A.

DÍNAMO 
PONTO TEATRO

semanticamente na nossa linguagem: até que ponto uma corporação também 
serve o corpo político? Que tipo de mundo é este em que as pessoas negoceiam 
“dívidas” que nunca poderão ser pagas?
Simultaneamente ensaio, análise, denúncia, caricatura e jogo assentes na 
espiral associativa de palavras e trocadilhos verbais, o texto de Jelinek não é 
mais do que uma reflexão sobre os sistemas bancário, imobiliário e de crédito, 
em última instância, sistemas fundados em valores sem valor. 
Um texto preciso, pérfido e polémico que nos faz pensar especialmente no 
modo como as ditas vítimas, ao acusar os outros como responsáveis, provam  
a sua própria culpa em primeiro lugar. Aqui ninguém é inocente!

3. Cooperação. Acima de tudo, falta cooperação entre criadores, entidades  
e instituições no sentido de apoiar, fomentar e sedimentar o tecido criativo  
do Porto, numa perspectiva local, regional, nacional e internacional.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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1. Estupendo Inuendo é composto por um actor e um 
músico. Ambos com formação e experiência como 
palhaços, com diferentes caminhos que consecutivamente 
se têm vindo a cruzar, com o mesmo olhar sobre a arte. 
Alexandre Sá (texto) e André Lima (música) procuram 
criar uma cumplicidade cénica entre a palavra, a música 
e o público. Activistas da criação original, estão convictos 
de que o seu próximo espectáculo será completamente 
diferente. Entre 2012 e 2013, apresentaram Estórias 
Musicadas, Canções Faladas em locais como Espaço 
d’Mente – Varazim Teatro, Braga 2012 – Capital Europeia 
da Juventude, Teatro Helena Sá e Costa, Avenida dos 
Aliados do Porto (no âmbito do evento Letras na Avenida), 
em espaços não-convencionais como a Casa das Virtudes 
e casas particulares. Estupendo Inuendo é o primeiro 
nome confirmado do XIII Palavras Andarilhas (2014).

2. O processo de criação de Estórias Musicadas, Canções 
Faladas foi feito a dois tempos. Ou melhor, a três. 
Primeiro: escrita dos textos, sem saber o que lhes fazer. 
Segundo: encontro de Alexandre Sá com André Lima 
e consequente nascimento de uma linguagem cénica 
de palavra, música e jogo teatral. Terceiro: escrita de 
novos textos e composição de nova música para uma 
nova linguagem cénica. Desde o primeiro encontro 
até considerarmos o espectáculo “fechado”, passou-se 
um ano. Nesse ano, partilhámos dúvidas, inquietações 
artísticas e pessoais, rimo-nos muito um com o outro e 
demos o melhor e o pior de nós para construir uma hora 
de espectáculo em que o público acenda um brilho nos 
olhos, deixe cair as defesas e sonhe connosco. Um “Elogio 
da Burocracia”, uma trilogia dedicada às mulheres, um cão 
Super-Herói, uma compilação de desabafos comunistas 
do pai e uma lista mental e melancólica sobre a nossa (?) 
incapacidade de nos sentirmos felizes. Tudo recheado de 
rimas, aliterações, jogos de palavras entre o popular e o 
erudito, quatro instrumentos musicais e a irreverência de 
quem acha que pode mudar o mundo.

3. Só faz falta quem cá está.
E quem cá está precisa de ver teatro novo e diferente,  
e fazer teatro novo e diferente.
Quem cá está precisa de mais espaços para tentar. Para 
experimentar. Para falhar. Para perceber se a sua proposta 
é boa. Se vale a pena investir nela ou se deve abandonar 
essa e procurar outra.
Quem cá está precisa de mais espaços para mostrar  
o desenvolvimento da sua proposta. Para receber  

EsTóRiAs MusiCAdAs, 
CANçõEs fALAdAs
CONDENSADOR DÍNAMO 
ESTUPENDO INUENDO

TeCA | Sala de Vidro
21 setembro | sáb 22:00

criação e interpretação  
Alexandre Sá & André Lima
espaço cénico e figurinos  
Estupendo Inuendo
desenho de luz Carlos Viegas

produção Estupendo Inuendo

dur. aprox. 1:00
M/6 anos

agradecimentos Avó Celeste, Teresa 
Ricardo, Pedro Santos

o feedback real do público real.
Quem cá está precisa de perceber que o público é incrivelmente generoso  
se o trabalho é bom e incrivelmente cruel se o trabalho é mau.
Quem cá está precisa de sentir que o seu trabalho não é em vão, e que  
o trabalho e o mérito são mais valorizados do que as amizades e as correntes 
artísticas da moda.
Quem cá está precisa de aprender a fazer teatro (e aprende-se fazendo),  
e não aprender a fazer dossiers, conseguir reuniões e escrever candidaturas.
Quem cá está precisa de parar de abraçar as casas emblemáticas da cidade 
enquanto sentir que as casas emblemáticas da cidade não abraçam quem cá está.
Quem cá está precisa de perceber que tentar fazer arte é uma actividade de 
frustração e auto-marginalização constantes, e que “arte burguesa” é um 
paradoxo.
Quem cá está precisa de continuar a acreditar que fazer teatro vale a pena.
Quem cá está precisa que a situação mude para não se surpreender com dois 
caminhos: fazer o teatro bafiento que perpetua a “crise do teatro”, ou emigrar.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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1. A Associação Cultural – Tenda de Saias foi fundada 
em 2007. O seu núcleo actual é constituído por Tânia 
Dinis e Xana Miranda. Na sua génese esteve a vontade 
de desenvolver um projecto teatral coerente e inovador, 
aliada a uma profunda afinidade artística. Integra o 
núcleo da Fábrica da Rua da Alegria, onde tem as suas 
instalações. A sua actividade tem-se desenvolvido 
em torno de projectos que pretendem concretizar os 
seguintes objectivos: a criação, produção e apresentação 
regular de espectáculos, a captação de novos públicos 
e o enriquecimento da cena cultural da cidade do 
Porto, através do uso de linguagens contemporâneas 
do espectáculo. O projecto nuclear da Tenda de Saias é 
uma tetralogia sobre o Ciclo da Vida, o qual se divide em 
Nascimento, Riso, Choro e Morte. Desenvolve também 
os projectos Autor e Co-Produzir, onde se integram os 
seguintes espectáculos: Por Tudo e por Nada, texto de 
Nathalie Sarraute, encenação de Diogo Dória (2007); 
Casa que Queres, Casa me Feres, co-produção com a 
Associação PELE – Espaço de Contacto Social e Cultural 
(2007); Eva à l’Orange, texto de Sandra Barros, encenação 
de Inês Vicente (2008); Belas Atrozes, texto de Elena 
Guiochins, encenação de Viriato Morais, co-produção 
com o V+Teatro (2009); O Escadote, texto de Jaime Salazar 
Sampaio, encenação de Tânia Dinis e Xana Miranda; e 
Cem Lamentos, texto de Marta Freitas, encenação de Ana 
Luena, projecto apoiado pela DGArtes (2009).

2. O XaTa Poesia Teatral surgiu em 2008 e é um projecto 
da Tenda de Saias. Um projecto itinerante em que a 
poesia é o mote, mas também a sabedoria popular, os 
trava-línguas e provérbios, resultando assim não num 
recital convencional de poesia, mas antes numa mostra 
poética intensa e cheia de sentido de humor, onde todos 
os espectáculos são diferentes, seja pelos temas ou 
pelo alinhamento. Desenvolve também, sob o mesmo 
princípio, o projecto XaTa Infantil, criando espectáculos 
dedicados a crianças em idade pré-escolar e do 1.º Ciclo.
Para a Corrente Alterna trazemos XaTa Biatura, uma 
Renault 4L que se passeia pela cidade do Porto largando 
frases poéticas. XaTa Biatura traz na bagagem textos de 
Pedro Bastos (escritor e poeta vimaranense com quem 
colaboramos desde 2011) reunidos em Manual para 
uma Pequena Nova Burguesia, livro de bolso que contém 
noções de ciência, política e arte, com indicações úteis, 
instruções sobre os nossos dias, a nossa sociedade, o nosso 
tempo, enfim, a contemporaneidade. Para rir e reflectir, 
é aconselhado a todos os que ainda se indignam com as 

xATA BiATuRA
INTERRUPTOR RESISTOR 
TENDA DE SAIAS

Praça Carlos Alberto
22 setembro | dom 16:30

criação e interpretação Tânia Dinis,  
Xana Miranda
textos Pedro Bastos, Sabedoria Popular
música Hugo Raro

produção Tenda de Saias

dur. aprox. 45’
M/4 anos

agradecimentos ESMAE, Fábrica da Rua 
da Alegria, Joaquim Dinis, Miguel Guerra, 
Jorge Quintela, Julieta Guimarães

coisas do país. Propomos para este dia uma viagem que é um espectáculo de 
in(ter)venção, onde se dá destaque a Zeca Afonso, José Mário Branco, Mário 
Viegas, à mulher e à provocação… Mas que não esquece a sabedoria popular  
e os almanaques do Porto, imagem de marca do projecto.
Propomos um espectáculo desconcertante e provocatório, e mais não dizemos! 
PIM!
A Poesia não é chata mas é XaTa!

3. A Tenda de Saias está sedeada na Fábrica da Rua da Alegria, que pertence 
à ESMAE. A Fábrica acolhe estruturas e criadores e, sem a disponibilização 
desse espaço para a criação, experimentação e consolidação do projecto, 
seria quase impossível a Tenda de Saias continuar o seu percurso. A Tenda 
de Saias tem como objectivo a valorização da língua e da dramaturgia 
portuguesas e a criação de novos públicos, bem como o desenvolvimento de 
uma rede de trabalho com outras entidades do sector artístico que promova 
a descentralização da oferta cultural e a internacionalização. Mas com os 
limitados apoios financeiros, quer estatais ou privados, torna-se complicado 
subsistir. Muitos dos nossos espectáculos são produzidos apenas com as 
receitas de bilheteira, insuficientes para pagar salários e outras despesas, não 
permitindo o investimento em novos projectos. A Tenda de Saias criou o XaTa 
Poesia Teatral há cinco anos, um projecto de pequeno formato, facilmente 
transportável, que se apresenta todos os meses, quase sempre em espaços não-
-convencionais. É com este projecto que a companhia tem subsistido a muito 
custo. Para além do escasso financiamento, outro dos grandes problemas 
reside na dificuldade de encontrar produtores para a companhia, alguém  
que se ocupe da venda de espectáculos e das candidaturas a concursos, bem 
como de outros assuntos que os elementos da companhia – que trabalham 
também como freelancers na área do teatro, cinema, animação e escolas –  
têm dificuldade em gerir e acompanhar.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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RECUPE
   RADOR

----------
----------

TRANsfORMAdOR 
encontro‑debate com as 
companhias, programadores 
convidados e responsáveis das 
escolas do Porto (academia 
Contemporânea do espetáculo, 
balleteatro escola Profissional, 
escola Superior artística do Porto 
e escola Superior de música, 
artes e espetáculo). 

moderação Samuel Guimarães 

RECupERAdOR 
Para recuperar energias e 
trocar ideias no intervalo dos 
espetáculos, a Corrente alterna 
flui para o bar e para o terraço  
do Teatro Carlos alberto, onde 
um café‑restaurante se oferece 
como ponto de encontro de 
público, artistas, programadores 
e demais agentes culturais. 
este espaço abre as portas 
uma hora antes do início dos 
espetáculos, acolhendo ainda 
os jantares Condensador e o 
almoço Transformador. Comes 
e bebes preparados pela 
Petiscos e miminhos, uma jovem 
empresa sedeada no Porto que 
presta serviços de catering 
personalizados de pequena  
e média dimensão. 

Teatro Carlos Alberto | Bar + Terraço
12-22 setembro 2013

JANTARES CONDENSADOR
Sábados 14 e 21 de setembro  
a partir das 19:00 

ALMOÇO TRANSFORMADOR
domingo 22 de setembro 
a partir das 12:30 

menu Buffet Completo: € 10,00 | Lotação 
limitada a 25 pessoas | marcação através 
de correntealterna2013@gmail.com.

Teatro Carlos Alberto
22 setembro | dom 14:00



FICHA TÉCNICA COMPANHIA ERVA DANINHA

programação Julieta Guimarães
assistência de programação Vasco Gomes
estagiária de produção Elena Echave
apoio técnico Romeu Guimarães
produção executiva Companhia Erva Daninha 

FICHA TÉCNICA TNSJ

coordenação de produção Maria João Teixeira
assistência de produção Eunice Basto
direção de palco (adjunto) Emanuel Pina
direção de cena Cátia Esteves
maquinaria de cena António Quaresma, 
Carlos Barbosa, Joel Santos
luz Filipe Pinheiro, Abílio Vinhas, Nuno Gonçalves, 
José Rodrigues
som João Oliveira

APOIOS CORRENTE ALTERNA

AGRADECIMENTOS CORRENTE ALTERNA 

elena echave
anita Novais
Samuel Guimarães
Jorge Lix
dídac Gilabert
Gilberto Oliveira
Tufão andrade
mamaProduction 
Pedro rosa
Visões Úteis

APOIOS TNSJ 

APOIOS à DIVULGAÇãO 

AGRADECIMENTOS TNSJ

Câmara municipal do Porto
mr. Piano – Pianos rui macedo
Polícia de Segurança Pública
antónio Serginho
américo Castanheira/Tudo Faço

Teatro Nacional São João
Praça da batalha
4000‑102 Porto
T 22 340 19 00 

Teatro Carlos Alberto
rua das Oliveiras, 43
4050‑449 Porto
T 22 340 19 00

Mosteiro de São Bento da Vitória
rua de São bento da Vitória
4050‑543 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

EDIÇãO

Departamento de Edições do TNSJ
coordenação João Luís Pereira
design Joana Monteiro
fotografia Pedro Vieira de Carvalho 
(Empreendedoriza-te), Carlos Azevedo (Gostava  
de Ter um Periquito), Sara Pazos (Perspicere), 
vintiset.net (uma forma quase cilíndrica),  
Tereza Thomé (Histórias de Panos e Outros Trapos), 
Romeu Guimarães (G.R.A.S.), Mariana Lambertini 
(Procura-se Detetive), Jorge Quintela (Female; XaTa 
Biatura), Pedro Santos (ARRE; Estórias Musicadas, 
Canções Faladas), Numa Norma (Fome Longe), 
Duarte Costa (Wikiterra), Bárbara Espírito Santo 
(Rua da Alegria), TEatroensaio (Arte de Ser…),  
Hugo Martins (Capital Fuck)
impressão Lidergraf

Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante 
os espetáculos. O uso de telemóveis ou relógios com 
sinal sonoro é incómodo, tanto para os intérpretes 
como para os espectadores.




