Editorial

Tanto a dor que mais aflige como a alegria que mais alenta acontecem nos
momentos em que sabemos que o nosso presente poderia ser diferente.
Num ano em que Cabo Verde e o mundo conviveram com perdas irreparáveis
enquanto vislumbraram a aurora a se desenhar no horizonte, somos lembrados,
de forma particularmente aguda, do valor único de cada momento que já
passamos e que ansiamos poder passar nos muitos ou poucos preciosos dias
que nos restam nesta vida, que mais do que nunca temos a consciência de ser
um improviso sem guião.
Sabemos que o nosso presente poderia ser diferente. Sabemos que poderíamos
não estar a chorar a dor da partida de tanta gente querida. Mas a nossa
histórica resiliência também nos mostra que ter a consciência de que as coisas
poderiam ser diferentes nos obriga a ter esperança – não uma esperança cega,
ingénua ou irrealista, mas uma esperança que nos chama a assumir a nossa
responsabilidade histórica e nacional, coletiva e pessoal, de garantir que as
perdas do nosso percurso não tenham sido em vão.
Depois de, em 2020, termos teimado em resistir à conjuntura mundial e insistido
em manter a chama da arte viva com o festival possível, em 2021, mais uma
vez colocamos, no meio de luto e da luta, o Mindelact que todos conhecem nos
palcos do Mindelo e da Praia, dando corpo a uma esperança que é tudo menos
abstrata.
Sem essa teimosa e agridoce esperança nossa e dos nossos parceiros, o que há
um ano parecia impossível sê-lo-ia, de facto: fazermos um festival de 12 dias
com artistas de três continentes, colocar em cena 38 espetáculos num total
de 50 apresentaçõe; termos seis estreias mundiais absolutas, incluindo uma
na Praia que presta homenagem justamente àquele que melhor nos ensinou a
materializar a esperança, Amílcar Cabral; marcarmos o 30º aniversário da icónica
companhia de dança cabo-verdiana Raiz di Polon, que apresenta, nesta edição,
uma reinterpretação da peça divisora de águas “CV Matrix 46”; e acolhermos
artistas oriundos de 14 países diferentes e de várias ilhas de Cabo Verde,
representando um amplo leque de linguagens em que se sobressaem a inovação,
a contemporaneidade e o caráter experimental de muitas das propostas, todas
as quais, no entanto, partilham a missão de abrir mentes, iniciar debates sobre
temas importantes da atualidade, e despoletam a transformação de mentalidades
e a reflexão sobre temas fraturantes – todos eles ingredientes indispensáveis na
operacionalização da esperança. Retomaremos a extensão Mindelact na Praia,
levando à capital do país uma programação fortíssima. E, o mais importante,
esforçar-nos-emos para que a materialização da nossa esperança seja digna das
pessoas que lutaram ao nosso lado e que nos alimentaram com a sua convicção
de que o presente pode ser diferente quando a nossa própria crença não bastava.
Para essas, o nosso humilde e eterno agradecimento.
Essa é para ti, Sams.
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Viva o Festival Mindelact, o evento da arte, alma & afeto.
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Patrocinador Oficial

DIA 05.11

AURORA NEGRA

Cleo Diára, Isabél Zuaa e Nádia Yracema (Angola, Cabo
Verde, Portugal)

FICHA ARTÍSTICA
De Cleo Diára, Isabél Zuaa, Nádia Yracema
Cenografia Tony Cassanelli
Figurinos José Capela
Confeção de figurinos Maria dos Prazeres, Marina Tabuado
Direção técnica, desenho de luz e mapeamento de vídeo
Felipe Drehmer
Composição original e sonoplastia Carolina Varela,Yaw
Tembe
Adereços e styling Eloisa D’ Ascensão, Jorge Carvalhal

Apoio à dramaturgia Sara Graça, Teresa Coutinho
Apoio ao movimento Bruno Huca
Apoio à pesquisa Melánie Petremont
Apoio à criação Bruno Huca, Inês Vaz
Produção Cama A.C
Direção de produção Maria Tsukamoto
Assistência de produção Filipa Garcez

CoproduçãoTeatro Nacional D. Maria II, Centro Cultural Vila
Flor, O Espaço do Tempo, Teatro Viriato
Apoios Alkantara, Aurora Negra 4 Comunicação, Casa Independente

AURORA NEGRA: PROTAGONISTAS DA SUA PRÓPRIA HISTÓRIA

Agradecimentos
Beta Barreto,Carlos Duarte,Chico Abreu, Cleida Sofia Tavares, Cristina Roldão, David Pires, Eduardo Pinto, Fernanda,
Jacinto e família, Geraldine Moureau, Ilda Figueiredo, Inês
Valdez, Joana Costa Santos, João Cão, João Martins, Kenzo
Pereira, Lourena Tomé, Manuel Maria Cristo, Maria da Luz
Tavares, Maria Matos Figueiredo, Nilton Matos Cristo, Nilvano Matos Cristo, Nina Silva, Ricardo Martins, Rita Alves, Rita
Bernardes, Rosa Tito Pinto, Sessa, Tiago Moura, Vito Paulo
Martins, Yasmim Camará, Zenaida Ramos, UMAR, UBUNTU,
SOS Racismo, Inmune,
Todos os atores e atrizes que fazem parte do vídeo.
Aos nossos sobrinhos e a todas as mulheres que nos inspiram.
DURAÇÃO 1:30 M/12 anos
LÍNGUA Português, Crioulo e Tchokwe
O ESPETÁCULO
O canto começa na voz de uma mulher que fala. Fala crioulo.
Fala tchokwe. Fala português. Em cena três corpos, três mulheres na condição de estrangeiras onde são faladas essas
três línguas. Em cada mulher uma essência, personalidade
e trajetória que se cruzam com a certeza de que nada voltará
a ser igual. Nesta Aurora Negra, buscamos as raízes mais
profundas e originais dessas culturas celebrando o seu legado e projetando um caminho onde nos afirmamos como
protagonistas das nossas histórias.

Aurora Negra conta, na primeira pessoa do plural, as memórias
de mulheres negras no Portugal pós-colonial e por descolonizar. Três atrizes — Cleo Tavares, Isabél Zuaa, Nádia Yracema —
desfolham um arquivo diaspórico e intersecional, com nomes
de vivos e mortos, com línguas e lugares múltiplos, músicas do
despontar da nossa juventude, numa celebração da jornada e
subjetividade coletiva de uma geração afroportuguesa contemporânea. Desse arquivo, aberto em 6 cenas, o tempo biográfico e
a história da diáspora confluem; misturam-se os corpos e vozes
das personagens com fragmentos sonoros e audiovisuais que
reconstroem um imaginário negro daqui e do mundo. O humor é
omnipresente, em jeito de sátira, prenhe de ironia e, sobretudo,
da alegria de se estar e ser na sua própria pele. Não um objeto,
mas protagonistas da sua própria história. “Meu corpo eu te autorizo a ocupar qualquer lugar”. Aurora Negra faz e é em si um
statement, uma busca pelo rompimento das malhas da invisibilidade, do estereótipo e do tokenismo racial nas performativas, do
palco, ao elenco e às opções técnicas de bastidores. O espetáculo venceu a segunda edição da Bolsa Amélia Rey Colaço e, pela
primeira vez, sobe ao palco no Teatro Nacional D. Maria II uma
peça criada e protagonizada por mulheres negras, portuguesas
de ancestralidade africana.
2020. Estreia-se na “casa” da única monarca europeia que nasceu numa colónia, no Brasil de 1819, no auge e no centro do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas. Dona Maria da Glória,
“bu ata obinu?” Nasce no ano da morte de Bruno Candé, ator
negro português, assassinado às mãos do racismo português.
Os Griot e atores negros da Afrolisboa cantam “o outro homem
matou o homem” e no palco grita-se “a casa também é nossa”.
Black out. Black in. Há um porvir que amanhece, um Portugal
negro que toma a boca de cena.
Cristina Roldão
ESTE ESPETÁCULO TEM O PATROCÍNIO DE

DIA 06.11

QUe IMPORTA EL ABISMo &
2 DE NOVIEMBRE

Cia. Aida Colmenero Diaz (Espanha, Togo, Senegal)
FICHA ARTÍSTICA
QUÉ IMPORTA EL ABISMO, inspirado no poema de Iosune de Goñi
Interpretação Estelle Foli
Direção Aida Colmenero Diaz
Música Kai Engel

Uma produção Lomé y Acra, por Yakart com o apoio da Embaixada de
Espanha em Acra, Casa África, Brin de Chocolate Cultural Center, Goethe
Institut de Lomé e Aske Dance Company

2 DE NOVIEMBRE, inspirado no poema de Stella Díaz Varín
Interpretação Clarisse Lea
Direção Aida Colmenero Diaz
Música Yakart, Yande Coudou Sene
Uma produção Yakart com o apoio da Embaixada de Espanha em Dakar,
Casa África, Aula Cervantes, Maison Aissa Dione, Goethe Institut Dakar,
Sunu Street e Hotel Sokhamon
ELLA POEMA
ELLA POEMA é un projeto de arte contemporânea realizado em África
com mulheres, africanas e criadoras e que permitiu a produção de curtas-metragens de dança, fotografias de dança e peças de dança contemporânea (solos e duetos).
A mulher africana se posiciona no seu lugar de criadora junto da diretora espanhola rompendo assim contra todos os estereótipos que normalmente carrega sobre ela – um corpo negro, africano, feminino.

O projeto ELLA POEMA só tem sido possível graças a: Casa África, Goethe-Institut
Senegal, Goethe Institut Tanzania, Goethe
Institut in Nairobi, Vipaji Foundation Spanish Embassy in Abuja, Choreographers
Conversations, Spanish Embassy in Nairobi,
Hotel Hilton in Abuja, Hotel Southern Sun,
Programa Acerca, Cooperación Española,
Associacion Nema, NTA Television, Cultura
Dakar, Spanish Embassy in Dakar, Spanish
Embassy in Dar es Salaam, Acción Cultural
Española, Spanish Embassy in Maputo, Spanish Embassy in Windhoek, Spanish Embassy South Africa, SUNU Street, Maison Aïssa
Dione, Hotel Sokhamon, MUDA África, Time2Dance, Nafasi Art Space, Asociación Yakart
ESTE ESPETÁCULO TEM A PARCERIA DE

DIA 07.11

O VIZINHO / LE VOISIN
Benoît Turjman (França)
FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia, encenação e interpretação por Benoît Turjman
DURAÇÃO 1:00 M/12 anos
LÍNGUA sem palavras
DISTINÇÕES INTERNACIONAIS
2019 SIN COMPANIA FESTIVAL (VEN) Melhor Actor
2018 PRIZE WINNER SACD’s Fund for One Man Show
2018 2nd FAVOURITE – Festival Compli’Cité
2017 FULL HOUSE Avignon Off Festival
2017 JURY AWARD – Sélestat
2017 JURY AWARD – St-Raphaël
2015 AUDIENCE AWARD – Lyon
2016 – Festival National des Humoristes Tournon
DURAÇÃO 1h00 M/12
LÍNGUA Francês e sem palavras

O ESPETÁCULO
Cabelo oleoso, calça de veludo e sempre solteiro, ele faz as meninas fugirem e cria confusão como ninguém! No espetáculo, ele
tentará encontrar o amor numa noite de solteiros, dançando, e
experimenta sobreviver na natureza selvagem e feroz, de forma
a compartilhar a magia genuína da época do Natal. Mas cuidado,
esse garoto desajeitado em busca do amor verdadeiro pode ter
qualquer um de vocês sob seu feitiço!
Com um sorriso, O Vizinho agarra o público no turbilhão de uma
comédia maluca, que faz a gente se sentir feliz ... para sempre!
BENOÎT TURJMAN
Ator e mímico formado na Escola Internacional de Marcel Marceau, Benoît Turjman atuou em vários filmes premiados e em
séries da Netflix. Os seus espetáculos de mímica já percorreram
inúmeros países com centenas de apresentações, com várias
premiações, incluindo um prémio no Festival de Avignon, o maior
festival de teatro do mundo.

ESTE ESPETÁCULO É PATROCINADO PELA

DIA 08.11
O ESPETÁCULO

HAMLET CANCELADO

A angústia por aplacar uma frustração e a necessidade de se posicionar diante do próprio ofício movem
o monólogo Hamlet Cancelado. Dirigido e protagonizado por Vinícius Piedade, também responsável
pela dramaturgia ao lado de Flávio Tonnetti, o solo
mostra um ator inconformado com o cancelamento
de uma montagem da peça de William Shakespeare
às vésperas da estreia. Essa insatisfação faz com
que ele, integrante do elenco de apoio, resolva levar
ao palco a história do príncipe da Dinamarca com
as ferramentas que tem ao seu alcance. A ousadia
do personagem confunde-se com a do artista. Afinal, Piedade mexe em um clássico por conta e risco,
sem desvirtuá-lo ou comprometer a essência. Pelo
contrário, acrescenta camadas de fácil associação
com os fatos políticos recentes e certa banalização
do teatro. O espectador com referências do original
terá a compreensão facilitada. O artista, no entanto,
cumpre a função de sublinhar camadas metalinguísticas ao apresentar de forma inusitada personagens como o maquiavélico Rei Cláudio, representado por um abacaxi, ou a doce Ofélia, que ganha a
imagem de uma pera no jogo cênico com o ator.
VINICIUS PIEDADE
O Núcleo Vinícius Piedade & CIA. é uma plataforma de criação artística dos espetáculos de Vinícius
Piedade. Os espetáculos do Núcleo são resultado
de pesquisa e desenvolvimento individual, porém,

Vinicius Piedade (Brasil)
FICHA ARTÍSTICA
Texto de Flávio Tonnetti e Vinícius Piedade
livremente inspirado em William Shakespeare
Direção Vinícius Piedade
Orientação de encenação Fábio Vidal
Trilha Sonora Original de Manuel Lima
Figurino Claudia Shapira
Produção Junior Ceccon
DURAÇÃO 85 minutos
M/14 anos
LÍNGUA Portuguesa
sempre contando com colaboradores fundamentais. A principal proposta dos espetáculos é aprofundar o mergulho na
existência humana por meio de personagens em situações
limites. Condensam na interpretação a mistura de diversos
estilos teatrais, indo da improvisação livre aos movimentos
inspirados na dança contemporânea; da comédia inconformada as partituras de mímica. Os trabalhos visam levar o
público a navegar nas peças como coautores da realização
teatral.
ESTE ESPETÁCULO É
PATROCINADO POR:

DIA 09.11
LOVE LETTERS

IA
E S T R UE T A
ABSOL

Margins’ Theatre (EUA)
FICHA ARTÍSTICA
Autoria e direção Flávio Ferrão
Interpretação Rebecca Klein e Paulo Figueira
Design de Som Andrew Devis
Design de Luz Ashley Braga
Diretor de Fotografia Russ Rowland
Produção Executiva Suzana Vandik
Apoio Royal Family Productions

DURAÇÃO 1h00 M/12
LÍNGUA Inglesa

O ESPETÁCULO
Um retrato sobre uma relação em fase de rotura total, onde as
palavras, tal como os olhares, perdem a sintonia. Em momentos altos de tensão conjugal, as vozes se elevam e as feridas
do passado não encontram lugar de cura. Este é o momento
mais tenso na vida de Michelle e Walker. Ele quer uma relação
de igualdade, respeito mútuo e amor. Acredita no poder das
cartas não lidas, acredita que se ela as ler poderá mudar toda
sua visão sobre as coisas que assombram a vida da família.
Ela, por sua vez, acredita já ter feito tudo que era capaz ao
longo dos anos da relação. Para ela, são meras cartas que já
não simbolizam muito no momento atual. Acredita que o mal

já passou, e que ela tem feito muito para melhorar a cada dia,
basta que ele entenda que a relação não está na sua melhor
fase. Love Letters nos remete a doces palavras e lembranças
inesquecíveis. Mais ainda, nos mostra o medo de amar, de
reconhecer que errar é uma das maiores possibilidades na
jornada da vida, que o amor verdadeiro e abnegado perdoa....
Enfim nos mostra que a ausência de respeito por vidas jogadas em terra, e o medo de ler as nossas fraquezas podem ser
caminho para o fim de uma bela história de amor.
SOBRE MARGINS’ THEATRE
Margins’ Theatre é uma companhia de teatro fundada em
pleno auge da pandemia do covid-19, nos EUA em Abril de
2021 por Flavio Ferrão, Paulo Figueira e Suzana Vandik.
Por serem intensamente movidos pela arte de representar,
embora vivendo geograficamente distantes no mesmo pais
(EUA), os referidos artistas idealizaram o Margins’ Theatre
como uma representação do encontro entre gentes que se
libertam das suas zonas de conforto e se reencontram para
fazer o que mais amam. Margins’ Theatre é um projeto que
tem como base a ideia de que, diferente das montanhas, os
artistas sempre se encontram independentemente das suas
ideologias, crenças e possibilidades. Love Letters é o seu primeiro projeto, que conta com uma equipa técnica de americanos e terá estreia mundial no festival de teatro Mindelact,
ESTE ESPETÁCULO É
PATROCINADO POR:

DIA 10.11
AMILCAR
G E R A ´C A O
~

Cultuproject (Portugal)
FICHA ARTÍSTICA

Autoria e encenação Guilherme Mendonça
Interpretação Ângelo Torres
Produção executiva Nuno Pratas
Uma produção Culturproject
DURAÇÃO 1h15
M/12
LÍNGUA Português

GERAÇÃO AMÍLCAR
No relatório de final do curso de engenharia agrónoma, o nacionalista guineense Amílcar Cabral,
defendia que a exploração dos solos alentejanos
pelo regime, necessariamente resultaria na sua
extinção. Uns meses mais tarde partia com Maria
Helena, sua mulher, para a Guiné — um casal interétnico no Portugal colonial. Em África, como em
Portugal, Amílcar testemunhou e refletiu sobre as
consequências das políticas do Estado Novo para
africanos e portugueses.
Geração Amílcar é um monólogo sobre o histórico
líder do PAIGC, Amílcar Cabral. Aspetos da biografia de Cabral são misturados com aspetos do
pensamento político do período, e enquadrados no
contexto histórico das lutas independentistas. Trata-se da criação de um novo espetáculo partindo
de um espólio documental que compreende cartas, escritos políticos, notas bibliográficas, material biográfico e iconográfico.
Na sua forma Geração Amílcar aproxima-se da
performance no sentido em que é dada igual importância ao acontecimento real no palco e à representação teatral — o ator Ângelo Torres interpela Amílcar Cabral como se os dois ocupassem
o mesmo tempo e o mesmo espaço. O espetáculo
procura conjugar o ecletismo das formas da tea-

tralidade contemporânea com a força expressiva dos contadores
de histórias africanos — os griots, recorrendo a experiência e
estilo sui generis do actor. Os temas são tratados de forma não
cronológica e não narrativa privilegiando a ideia de que devem
ser os temas e o seu potencial espetacular a guiar a ordenação
do ‘texto’. O efeito pretendido é o de ‘evocação mágica de uma
vida e de um pensamento’ e não o de biografia.

GUILHERME MENDONÇA
Guilherme Mendonça, o encenador e autor, tem-se dedicado em
anos recentes à história dos nacionalismos africanos; AMÍLCAR
GERAÇÃO surge na continuidade desse trabalho.

ÂNGELO TORRES
Ângelo Torres é um dos mais experientes e aclamados atores
africanos em Portugal. Para lá da sua vasta experiência em teatro, televisão e como contador de histórias, Ângelo Torres é um
homem, por convicção e história pessoal, profundamente conhecedor da história recente africana.
ESTE ESPETÁCULO TEM O APOIO DO MINISTÉRIO DA CULTURA E DAS INDÚSTRIAS CRIATIVAS E DA FUNDAÇÃO
AMILCAR CABRAL

DIA 11.11
A LINGUAGEM DAS PEDRAS
Uma produção Sapot Dividid / Mindelact 2021 (Cabo Verde)
FICHA ARTÍSTICA
de Caplan Neves
Encenação, Música original e Espaço Cénico Caplan Neves
Interpretação Benito Lopes, Deka Saimor, Emerson Henriques, Hugo Paz, Milton Fonseca, Mara Costa
Produção Executiva Mara Costa
Figurinos Mara Costa e Caplan Neves
Coprodução Sapot Dividid & Festival Mindelact 2021
DURAÇÃO 1:10
M/12 anos
LÍNGUA Portuguesa
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O ESPETÁCULO
A peça explora o drama que resulta da colisão entre o impulso
por conservar o amor próprio, os valores, a autoimagem, a independência de espírito, e o desejo de preservar um estilo de
vida sustentado em relações pessoalizadas com determinadas
estruturas de poder. Mas, nos personagens que aqui se movem,
não existe o virtuosismo ético, a integridade de raciocínio ou a
independência mental do Dr. Stockmann de Ibsen. Apenas o seu
orgulho, desejo de reconhecimento e a humana fragilidade moral que caracteriza a maioria de nós. O ideal do “homem só” sede
aqui lugar a concessão possível entre o senso de individualidade
e o grau em que nos sentimos confortáveis com a nossa própria
desumanização, num contexto de interações sociais mediadas
pelo egoísmo ético.
O PROJETO
A Linguagem Das Pedras surge como um desdobramento autónomo do projeto KastroKrioula, espetáculo estreado no Mosteiro
São João da Vitória, na cidade do Porto – Portugal, em junho de
2021, no âmbito de um acordo de cooperação, em produção artística e formação teatral, estabelecida entre o Ministério da Cultu-

ra de Portugal e o Ministério da Cultura e das Indústrias
Criativas de Cabo Verde. A montagem deste espetáculo surge como produto de uma residência artística na
cidade do Porto, com o encenador Nuno Cardoso e as
equipas técnicas do Teatro Nacional São João.
Este processo em torno da montagem da KastroKriola
proveu, para além de uma experiência de montagem
sob a égide de uma estrutura profissional, a criação de
uma rede de afetos e volições. É esta última que alimenta o presente projeto. O objetivo é conceber uma
peça original com os atores, a produtora e o dramaturgo envolvidos no projeto KastroKriola, a partir dos recursos, estrutura e matriz local, suportada sobre a rede
de afetos e da experiência partilhada no âmbito desta
montagem.
ESTE ESPETÁCULO É PATROCINADO POR:

DIA 12.11

CHIQUINHO
Coprodução Cia. de Teatro Fladu Fla (Cabo Verde) e
Chão de Oliva (Portugal)
FICHA ARTÍSTICA
Texto original Baltasar Lopes
Dramaturgia/Encenação Sabino Baessa e Susana C. Gaspar
Cenografia Sabino Baessa, Álvaro Cardoso e Jailson Miranda
Interpretação Vandrea Monteiro, Jailson Miranda, Álvaro Cardoso, Alvino Mota
Sonoplastia Cleny Almeida e Susana Gaspar
Iluminação Paulo Silva
Figurinos Vandrea Monteiro e Jailson Miranda
Apoio à Produção Biblioteca Nacional de Cabo Verde
Comunicação Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas
DURAÇÃO 1:00
M/12 anos
LÍNGUA Português
O ESPETÁCULO
Chiquinho é o nome da peça de teatro inspirada na
obra literária de Baltasar Lopes, com o mesmo nome.
Esta criação teatral é fiel à poesia do romance e conta a história do protagonista a partir da sua infância, a
sua juventude em São Vicente e o seu regresso ao São
Nicolau, até o momento da sua partida para América.
Chiquinho é uma coprodução resultante de uma parceria entre Companhia de Teatro Fladu Fla e Chão de
Oliva – Companhia de Teatro de Sintra – Portugal.
A história retrata as conjunturas da seca e toda a dinâmica do povo das ilhas, com foco em São Nicolau,
numa luta persistente contra a fome, face à esperança
eterna na chuva que não cai. Ciente da previsão do lunário perpetuo sobre a seca cíclica de 20 em 20 anos no
país, provocado pelo desvio da chuva das terras áridas
para o mar, a força da crença no divino obriga o povo
a manter o apego firme à terra, mesmo que entre no
processo da morte lenta, provocada pela fome.
Nesse drama de uma “vida miúda” como o próprio
sujeito da história nos faz saber, ora como narrador,
ora como personagem integrante da sua própria vida,
durante uma hora e vinte minutos, faz-se uma abordagem dos capítulos da obra. Os três atores e uma
atriz, interpretam vários episódios desta história que
colocou o seu autor na lista dos clássicos da literatura
cabo-verdiana.

trais, várias participações internacionais representando
o teatro do país e é o criador do festival Tearti – Festival
do Teatro do Atlântico, fundado em 2017. Para além da
realização de vários projetos de teatro, em 2019 produziu a II Edição da Viagem pela História com a Recriação
Histórica da Invasão do Corsário Francês – Jacques Cassard à Cidade Velha (Cidade de Santiago), promovida
pela Camara Municipal da Ribeira Grande de Santiago e
a Recriação da chegada à Cabo Verde do primeiro Governador Republicano – Artur Marinha de Campos, no âmbito da abertura da III Edição do Festival Internacional de
Teatro do Atlântico – TEARTI.
CHÃO DE OLIVA – CIA. DE TEATRO DE SINTRA
O Chão de Oliva – Centro de Difusão Cultural em Sintra
(CO) é uma associação cultural sem fins lucrativos, em
funcionamento desde 1987, reconhecida como entidade de utilidade pública desde 1999. Com sede na Casa
de Teatro de Sintra, apoia a sua atividade em três eixos
estruturantes: Criação Teatral, Programação Cultural e
Serviço Educativo. Em 1990, dentro do CO, foi criada a
Companhia de Teatro de Sintra. Em 1994, formou-se o
Fio d´Azeite – Grupo de Marionetas. Em 2012, arrancou
o Periferias – Festival Internacional de Artes Performativas, que acontece anualmente, congregando as diversas
artes performativas que anteriormente se encontravam
segmentadas em diversos festivais. Em 2007, recebeu a
Medalha de Mérito Cultural pela Câmara Municipal de
Sintra.
ESTE ESPETÁCULO É PATROCINADO POR:

A CIA. DE TEATRO FLADU FLA
A Cia. Pessoal de Teatro Fladu Fla, sediada na cidade
da Praia, em Cabo Verde, foi fundada em 2002 e tem
ocupado o seu espaço como uma das mais importantes organizações culturais da capital de Cabo Verde. O
grupo conta no seu currículo com 15 produções tea-

DIA 13.11
CV MATRIX 46
Cia. Raiz di Polon (Cabo Verde)
FICHA ARTÍSTICA
Coreografia Mano Preto
Música Original Orlando Pantera, Mário Lúcio Sousa, Djudja, Eugénio Tavares, João Cirilo, Daniel Rocha,
Mano Preto, Jeff Hessney
Intérpretes Mano Preto, Rosy Timas, Elisabete Fernandes, Júlia Dias, Carlos Oliveira, Zeca Cardoso,
Mara Rocha, Jeff Hessney
Cenografia Mano Preto e Zeca Cardoso
Coprodução Centro Cultural de Belém, Danças na Cidade, Prince Claus Fund, Raiz di Polon

IA
E S T R UE T A
ABSOL

DURAÇÃO 1h05 min
M/12 anos
LÍNGUA Sem Palavras / Caboverdiano

SOBRE CV MATRIX 25

A COMPANHIA

“CV Matrix 25” é a saga de um povo, a história do crioulo
que gosta da sua terra sabi mas que a seca obriga a deixar
de ser agricultor, a emigrar e ser, então, pedreiro, diz Mano
Preto. “Por outro lado é também a minha modesta homenagem a alguns instrumentos de trabalho - o trapiche, o
pilon, etc – que tanto alegria e tristeza tem proporcionado
ao cabo-verdiano”.

A Companhia de Teatro e Dança Contemporânea Raiz di
Polon foi fundada em Cabo Verde na década de noventa por
Mano Preto, diretor do grupo até os dias atuais. Dentre as
várias montagens, o grupo se destaca pela preciosidade
dos textos em plena composição com a rica expressão corporal e o elemento musical, sempre presente nas peças.

O espectáculo não recorre apenas a histórias do povo cabo-verdiano, mas também às suas músicas lindíssimas. Os
bailarinos tocam instrumentos tradicionais como o pau de
colêxa, o tambor, os búzios, o ferrinho, e claro o inevitável
duo de guitarra e cavaquinho.
Alguém disse: “ Da pedra nasceu o orgulho do cabo-verdiano”
Digo também: “ nascemos da terra, da água, do vento/Das
montanhas de Santiago/Da Folha da Bananeira e do Milho/
Da pesca da baleia/Do basalto da estrada dos picos e das
calçadas de São Bento”.
SOBRE RUÍNAS
Lá no fundo, vou esgravatar o que
resta do orgulho do que somos, para
juntos arruinamos esta ruína que
me persegue, que nos persegue Para não mais sentir esta “ruína
humana” presente no meu cérebro,
nos nossos cérebros, no ar que
respiramos, na alegria que
sentimos.

ESTE ESPETÁCULO TEM A
PARCERIA DO

PALCO 2
alaim
19H00
Patrocinado por:

DIA 6.11
JE SUIS DZENRASKOD
Cláudio dos Santos (Bélgica)
dZ FICHA ARTÍSTICA
De e com Cláudio dos Santos
Colaboração artística Ronald Beurms
Sonoplastia Jean-Marc Cabaret
Música Benjamin Ramos
Iluminação João Branco
DURAÇÃO 50 m
M/12 anos
LÍNGUA Francês

SOBRE O ESPECTÁCULO
Entre o amanhecer da vida do filho e o crepúsculo do pai, é a
vida de uma família cabo-verdiana longe da sua terra natal,
que o autor aqui nos conta. E que nos mostra que as raízes
buscam apenas água e vida, e que encontrar essa luz no outro
extremo da terra não muda nada.
SOBRE CLÁUDIO SANTOS
Meu nome é Cláudio do Santos, sou ator, dublador e ator há
mais de 20 anos, depois de ter me formado no INSAS, em Bruxelas.
Nasci em 1974 no Paul, na ilha de Santo Antão, em Cabo Verde. Minha mãe deu à luz em casa; poucos meses depois do
meu nascimento, pouco antes de ser declarada a independência de Cabo Verde, toda a minha família materna foi viver para
Portugal, onde morei um mês antes de nos juntarmos ao meu
pai, que já vivia em França, no sector siderúrgico da Lorena.
Cresci cercado por oito irmãos e irmãs, numa família modesta e unida. No dia a dia, convivíamos
regularmente com membros da comunidade cabo-verdiana da região, mas o meu
regresso a Cabo Verde, só aconteceu
aos 27 anos, durante 43 dias, passando pela França e Portugal, depois de
uma crise pessoal.
ESTE ESPETÁCULO TEM A PARCERIA
DA UNIÃO EUROPEIA

IA
E S T R UE T A
ABSOL

DIA 7.11
Dança

MORTE E VIDA SEVERINA
Grupo de Teatro do CCP Mindelo & Vamar Martins (Cabo Verde)
FICHA ARTÍSTICA
Texto original João Cabral Melo Neto
Tradução João Branco, Jeff Hessney e Caplan Neves
Encenação e conceção de espaço cénico João Branco
Direção Musical Vamar Martins
Interpretação Caplan Neves, Débora Melício e Janaina Alves
Interpretação musical Vamar Martins
Silhuetas Yuran Henrique
Desenho de luz João Branco
Produção do Centro Cultural Português Polo do Mindelo
DURAÇÃO 50 m
M/12 anos
LÍNGUA Cabo-verdiana
63ª Produção

O ESPETÁCULO
Um homem, Severino emigrante, para numa longa jornada em busca de uma vida melhor. Atravessa um ambiente
caracterizado pela seca e pela miséria. Encontra-se com
carregadores de mortos, com cantadeiras de enterros e
com coveiros de cemitério. E no auge do total desânimo,
encontra-se com José Carpinteiro e testemunha o nascimento do seu filho. É o nascimento de uma criança, à
boa maneira de um Auto Natalino, que trás esperança ao
protagonista e ao próprio mundo. Assim, num repente, a
vida torna-se mais importante do que a morte.
Esta é a interpretação de um longo poema clássico do
nordeste brasileiro e que no já habitual processo de crioulização cénica toma as dores, as cores, as sonoridades e
os gestos que fazem destas ilhas o centro do Mundo. Um
espetáculo que mistura, numa simbiose perfeita, a música tocada e cantada ao vivo, a poesia que ecoa bela como
nunca na “linga de Santo Antão” e as formas animadas
que, como magia, nos vão ajudando a visionar a longa jornada do protagonista.
SOBRE O GRUPO

E
A B S SO T R E I A
LUTA

O Grupo de Teatro do Centro Cultural Português do
Mindelo, já com 28 anos de história é o mais produtivo
e internacional da história do teatro em Cabo Verde e
continua a dividir o seu trabalho em duas vertentes
principais, sempre com o foco num profundo e ousado experimentalismo cénico de que resultam encenações ousadas, a saber: por um lado, a produção
de textos de autores cabo-verdianos, originalmente
peças de teatro ou adaptados de contos ou romances
(foi o primeiro grupo a encenar obras de Germano
Almeida, Mário Lúcio Sousa, Caplan Neves ou Arménio Vieira); crioulização cénicas de obras mais variadas, fundamentais da história da literatura universal,
transformadas pelos processos criativos em histórias
cabo-verdianas (e assim aconteceu com obras de
Shakespeare, Molière,
Beckett, Lorca, entre outros).

DIA 8.11
Dança

MALONE
Grupo de Teatro Craqu’Otchod (Cabo Verde)
FICHA ARTÍSTICA
Dramaturgia Ivanildo da Luz
Encenação e Cenografia Di Fortes
Interpretação Ailton Paris e Doreen Neves
Sonoplastia Marino Mota
Iluminação Pericles Silva
Assistência técnica Elton Amador

O ESPETÁCULO
Trata-se de uma tragédia de amor marcada pela morte da
amada de Aquino, que ele próprio acaba por perder no vazio do desespero e encerra-se na sua dor. Na sua amargura e angústia encontra no suicídio, o único remédio. Mas
o destino irrompe, impetuoso e é detido por uma menina,
assustada e torturada. Ela é socorrida por Aquino, nasce
entre eles uma amizade, mas para ela não, o amor chegou
a um tal excesso que ela não sabe mais viver sem ele.
A COMPANHIA
Fundado em 2008 o trabalho do Grupo de Teatro Craq’Otchod tem se distinguido principalmente pelo seu caráter
social e interventivo. Em 2013 foram agraciados, pela Associação Artística e Cultural Mindelact, com o Prémio de
Mérito Teatral, a mais importante distinção de artes cénicas de Cabo Verde.
ESTE ESPETÁCULO CONTA COM O
PATROCÍNIO OFICIAL DA

Agradecimentos de apoio Steel, Fonseca & Santos, Despachante Silvestre Silva
DURAÇÃO 1h00 min
M/12 anos

DIA 9.11

NHA IDENTIDADE
Gaspar Ribeiro (Cabo Verde)
FICHA ARTÍSTICA
Produção, Interpretação e Encenação Gaspar Ribeiro
Apoio direção artística Juliana Moura, Jorge Lix, Bruno Machado,
Hugo Zanardi

Apoio coreográfico Dora Borges
Apoio técnico Bruno Machado
Desenho de luz Rafael França
Criação sonora Jorge Lix
Vestuário Antonica Lucala
DURAÇÃO 45 min

M/12 anos
LÍNGUA Português e Cabo-verdiano

O ESPETÁCULO
O projeto Nha Identidade nasceu durante o curso de formação do INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo. Desde
o início do projeto havia uma intenção clara em falar sobre
minhas raízes: Cabo Verde, África. Durante o processo, entretanto, era bombardeado por notícias de crimes de ódio,
racismo e xenofobia, e senti a necessidade de trazer um viés
político no trabalho, como uma forma de expressar um grito
de protesto contra todas as formas de opressão. A intenção
deste trabalho não é de todo assumir uma postura agressiva ou hostil, muito pelo contrário, é promover uma reflexão
que sensibilize o público e promova mudanças de atitudes
na sociedade.
SOBRE GASPAR RIBEIRO
Gaspar Ribeiro é o 1º artista de circo contemporâneo Cabo-Verdiano a se formar numa escola profissional de circo
na Europa, no INAC – Instituto Nacional de Artes do Circo,
tendo se iniciado nas artes circenses no ano de 2013. Fez a
sua formação na especialidade de Hoopdiving e graduou-se
em 2020.
ESTE ESPETÁCULO CONTA COM O
PATROCÍNIO OFICIAL DO

DIA 10.11
PARTO ROSA
Renata Torres (Angola)
FICHA ARTÍSTICA
Texto original Renata Torres
Encenação Renata Torres & Matamba Joaquim
Interpretação Renata Torres
Música Rap Girinha
DURAÇÃO 45 min
M/12 anos
LÍNGUA Português

O ESPETÁCULO
No presente monólogo, Renata Torres nos traz um texto
que é uma análise crítica, um desabafo e uma chamada à
tomada de consciência de uma mulher que é, na verdade,
várias. Durante 45min presenciamos desde o questionamento sobre o que é ser mulher num mundo masculino, as imposições, muitas vezes sutis, a que elas estão
sujeitas e como isso se reverbera na formação da sua
personalidade, até a (re)descoberta da sua humanidade,
negando os padrões que ditam essa feminilidade.
A peça já foi apresentada 4 vezes em São Paulo/Brasil, e
5 vezes em Luanda/Angola, recebendo em todas as apresentações ótimas críticas do público e da imprensa.
SOBRE RENATA TORRES
Renata Torres, nasceu a 1 de Julho em Luanda/Angola,
é formada em Artes Visuais pela Universidade Estadual
de Londrina no Brasil, possui formação complementar e
técnica em Teatro, Moda, Cinema, Fotografia, dança, etc.
É artista visual, atriz, performer, humorista e professora.
É cofundadora da produtora Envolve Lda, onde atualmente exerce as funções de diretora criativa, produtora,
roteirista, assistente de realização e atriz, é também professora do departamento de artes visuais, no curso de
moda do Instituto Superior de Artes de Angola (ISART).
Dentro e fora de Angola, conta com participações em
peças de teatro, videoclipes, curtas-metragens, radio-

novelas, spots publicitários e exposições coletivas.
Em 2017 estreou o monólogo “Parto Rosa” no auditório do CCB-A (Centro Cultural Brasil-Angola),
estreou o seu primeiro show solo de humor “Vamos
falar a sério” em 2019 no Elinga Teatro, participa do
noticiário satírico “Sopa Saber” da VidaTV e também
disponível no Youtube. A artista é também conhecida
por sua participação em diferentes programas de TV
e rádio, para abordar diferentes assuntos de cariz
socio-comportamental, cultural e artístico.
ESTE ESPETÁCULO CONTOU
COM O PATROCINIO OFICIAL DA

DIA 11.11
MORNATOMIA
Djam Neguim (Cabo Verde)
FICHA ARTÍSTICA
Criação e Interpretação Djam Neguim
DURAÇÃO 45 min
M/12 anos
LÍNGUA Sem Palavras

MOR. NA.TO. MI.A
(mór\na\tu\mi\a)
Substantivo feminino
Plural – Mornatomias
1 Fenómeno linguístico de criação de uma nova palavra{dança}a partir do substantivo feminino Morna 1 e do
elemento de formação pospositivo ‘tomia ,de origem grega e carácter nominal, que traduz a ideia de corte, seção
(neurotomia, osteotomia)
2 Aquilo que constitui uma dança de um corpo inquieto que habita o entrelugares.
3 Ação que expressa um dizer sobre a saudade, sobre o adeus e o ficar, sobre o
passado que nos conta futuros. Sobre um corpo em trânsito, que se re-com-figura.
SOBRE DJAM NEGUIM
Djam Neguin é um artista e ativista cabo-verdiano multidisciplinar. Trabalhou como performer e diretor artístico
nos mais distintos eventos cabo-verdianos tais CVMA, Somos Cabo-Verde, Prémio Nacional de Publicidade, entre
outros. Com os seus trabalhos performativos nas áreas dança e música já pisou palcos de Portugal, Espanha,
França, Brasil, EUA, Moçambique, Suíça e Itália. Monta e coreógrafa espetáculos e performances de dança-teatro
desde 2015 com a Djam Projects Cia. As suas criações transitam as fronteiras das artes cénicas, trazendo distintas
propostas estéticas e novas formas de produzir cultura cabo-verdiana.
ESTE ESPETÁCULO TEM O PATROCÍNIO DA

DIA 12.11
STORIES OF MY BONES
Frank Malaba (África do Sul)
FICHA ARTÍSTICA
Criação e interpretação Frank Malaba
DURAÇÃO 50 min
M/14 anos
LÍNGUA Língua inglesa

IA
E S T R UE T A
ABSOL

O ESPETÁCULO
Quando o dia termina na zona rural do Zimbábue, as avós reúnem os seus netos e todos os membros da família ao redor do fogo da
cozinha. Eles contam histórias cheias de fantasia, beleza, aventura e verdade. Esses elementos se combinam e são marcados no
coração daqueles que os ouvem.
Foi nessa reunião que Frank Malaba se apaixonou pela arte de contar histórias. A sua avó inventava contos folclóricos que eram pontuados por canções e às vezes dançavam. Foi aí que sua imaginação se desenvolveu em uma força destemida que aprendeu a moldar
palavras que se tornaram blocos de construção e que contribuiu, de maneira decisiva, na sua forma de contar histórias.

ESTE ESPETÁCULO TEM O PATROCÍNIO DA

DIA 13.11
UNA
Teresa Fabião (Portugal)
FICHA ARTÍSTICA
Criação e Interpretação Teresa Fabião
Produção Patrícia Dis
Sonoplastia Pedro Marques
Videomaker Vanessa Fernandes
Design de Iluminação Virgínia Esteves
Figurino Lola Sousa
Entrevistas (voz-off) participantes da organização SERES, Celina, Isabel, Felipe

Machado, Luca Modesti, Paolo Gorgoni, Sónia Cardoso, Xan Marçal

DURAÇÃO 55 min
M/16 anos
LÍNGUA Portuguesa

O ESPETÁCULO
UNA é uma pesquisa performativa sobre o hiv1, baseada em questões biográficas, biomédicas e sociopolíticas. Explora processos de transformação corporal e
identitários movidos pela convivência com este vírus,
refletindo sobre como esses processos podem metaforicamente iluminar caminhos para o momento atual. A
ideia é multiplicada por entrevistas a quem convive com
o vírus, por entrevistas de rua/ ao vivo, e pelas estórias
de resiliência de outros corpos em cena, na busca de
uma perspetiva multivocal, capaz de abordar a complexidade do assunto.
Como corporificar algo que é invisível? Como falar do
tabu? Como mover e desconstruir preconceitos?
UNA fala de trocar de pele, fala de uma nova condição
de vida. Uma performance crua, que discute temas sociais como discriminação, opressão, paradoxo, e a resiliência dos corpos em diálogo com estas questões.
SOBRE TERESA FABIÃO
É bailarina, educadora, ativista e pesquisadora na área

da dança. Desde 1989, desenvolve um percurso multidisciplinar de criação, formação e investigação, nos
trânsitos entre diversas linguagens do corpo (ballet,
contemporâneo, danças africanas e afrobrasileiras), e
entre diversos contextos do fazer-pensar dança (contexto académico, artístico e popular). Possui Pós-Graduação Estudos Contemporâneos em Dança (2008),
Mestrado em Dança (2011) e Doutoramento em Artes
Cénicas (2016), graus concedidos pela Universidade Federal da Bahia, com bolsas do governo brasileiro. Autora do livro Danças africanas e Interculturalidade em
Portugal (2014).
Apoio à Internacionalização Fundação Calouste Gulbenkian
Projecto cofinanciado pela Direcção-Geral das Artes /
Ministério da Cultura

OUTROS
PALCOS

Patrocinado por:

´

GRAFICO DA CIDADE E DAS COISAS
T18 (Cabo Verde)
Um exercício performático dos participantes da Oficina de Performance, coordenada por Yannick Fortes para o Teatro 18, concebido
a partir de um trabalho literário do escritor Gonçalo M. Tavares. Primeira etapa do projeto K Cena 2022, em Cabo Verde.
Coordenação Yannick Fortes
Performance Curso de Teatro T18 / 2º ano
Texto original Gonçalo M. Tavares
Produção Centro Cultural Português Polo do Mindelo
Dias 06 a 11 de novembro, sempre às 20h30
Local: Pátio do CCM

THE ROAD
Darling Desperados (Suécia)
Olá? E sempre de autocarro para o trabalho, mas um dia
tudo é diferente. Uma pandemia global coloca as condições
de vida de todos no auge e a vida dentro e fora do veículo nunca mais será a mesma. Baseado num conceito de
Darling Desperados, a dramaturga sul-africana Philisiwe
Twijnstra escreveu a história THE ROAD, que gira em torno
de quatro personagens cujas histórias de vida são tecidas
em vida e morte.

THE ROAD é uma performance premiada sobre como nós, humanos, vivemos e sobrevivemos com base em nossas diferentes
condições de vida ao redor do mundo.
Franco Veloz: realizador, animador, ilustrador
Fares Qadri: animador
Philisiwe Twijnstra: argumento
Jundi Majhul: composição
Matilda Hyttste: figurinos e caracterização
Alfons Wiberg: suporte técnico
Ulrika Malmgren, Patrik Wiberg, Isi Malmgren Dos Santos, Björn
Vårsjö, Emelie Johansson, Bengt Braskered, Katta Pålsson:
interpretação
Darling Desperados: produção
Dias: 06, 07 e 08 de novembro, às 18h00, 19h00 e 20h00
Local: Samba Floating

~

FLAMBOAIA
Flávia Gusmão (Portugal)
AUDIO WALK/Performance sonora
Primeiro de cinco objectos artísticos construídos a partir das diferentes fases do luto.
#1 FLAMBOAIÃ é uma performance sonora, para um espectador, que parte da ideia de perda, criada
como site specific para o Mindelo em homenagem a Samira Pereira.
A ausência dos corpos- o de quem fala e sobre quem se fala- conduz o percurso proposto ao espectador. A cidade torna-se o corpo que se atravessa na ausência, um corpo-ilha que se transforma nos
ciclos vitais da natureza.
Criação: Flávia Gusmão
Assistência à criação: Sofia Berberan
Desenhos: Khalid Pereira
Fotografia dos desenhos: Samira Pereira
Música: Ora di bai from Un Kuza Runhu by Scúru Fitchádu
Sonoplastia: Madalena Palmeirim
Fotografia: Corinne Van Egeraat
Produção: Mara Costa

08 a 12.11

FEEDBACK

17h00 às 19h00
partida do CCM

Circolando (Portugal)

12.11 / 20h00 Club Náutico . Escola Capoeira

Vemos “Feedback” como um projeto de investigação-criação,
dedicando-lhe um tempo mais longo que o habitual, com vários
momentos de abertura de processo. Partilhar alguns excertos, mostrar possibilidades e conversar sobre elas, uma espécie de exercício
para arrumar ideias.
 ireção artística: André Braga e Cláudia Figueiredo
D
Interpretação: André Braga
Som ao vivo: João Sarnadas
Direção de produção: Ana Carvalhosa
Técnica: Pedro Coutinho com Gonçalo Mota
Co-produção: CRL - Central Elétrica, Teatro Municipal do Porto,
Teatro das Figuras
Este projecto conta com o Apoio à Internacionalização das Artes
da República Portuguesa - Cultura I DGARTES – Direção-Geral das
Artes
A Circolando / CRL - Central Elétrica é uma estrutura subsidiada
por Ministério da Cultura / Direção Geral da Artes

Outros apoios: Município do Porto e IEFP / Cace Cultural do Porto
A Circolando / CRL - Central Elétrica é uma estrutura subsidiada
por Ministério
da Cultura / Direção Geral da Artes
Outros apoios Município do Porto e IEFP / Cace Cultural do Porto

13.11 / 20h00

Terra-Sodade
Projeto Chiquinho (Cabo Verde)

um badju de Rosy Timas
Uma coreografia resultante da residência da bailarina Rosy Timas na ilha de S. Nicolau, junto dos integrantes
do Projeto Chiquinho e o seu programa de residências artísticas.

Interpretes: Divá Brito e Benvindo Oliveira
Direção artística e música: Rosy Timas
Texto: extratos de poemas de Gabriel Mariano
Assistência de produção: Emilia Wojciechowska, Stephanie Silva e Anira Duarte
Video: Emilia Wojciechowska
Produção: A. C. Coletivo de Artistas Projeto Chiquinho

TEATROLÂNDIA

O CAMINHO DO SENOR DOLORES
~

Lucien Elsen e Vanessa Buffone (Luxemburgo)
Depois de abandonar seu país destruído, Señor Dolores pega a estrada entre fortes ventos e tormentas. Ele
não busca casa ou pouso, ele passa: flecha certa da direção desejada. Onde o risco e a insegurança, ele encontra alimento e descanso. Um caminho de perdas e fracassos, coragem, força e fantasia. Face a face com o
perigo: Señor Dolores segue em frente, vive e sonha.
Atuação Lucien Elsen
Conceção e criação Lucien Elsen e Vanessa Buffone
Criação de cenografia e acessórios Lucien Elsen e Vanessa Buffone
Confecção de cenografia e acessórios Lucien Elsen, Vanessa Buffone e Meny Olinger
Técnico responsável som e luz Vanessa Buffone
Tempo de Duração 50 min.
Indicação Etária: +8 anos
Dia 07 de novembro, 16h00, Auditório CCM
Avec le soutien de Kultur | lx – Arts Council Luxembourg

TEATRO DIGITAL
Toshanish-new normals
Bold Theatre (Kenya)
Eu sou quem realmente pensei que era? Como
posso continuar sendo nesta nova ordem mundial onde todos foram forçados a abordar a vida
de uma perspetiva diferente? Toshanisha - The
New Normals segue sete quenianos em várias
regiões, um congolês num campo de refugiados
e um brasileiro em São Paulo enquanto lutam
para ajustar suas vidas durante a pandemia de
Covid 19.
O Bold Theatre Kenya foi fundado por Aroji Otieno em resposta ao Covid e aos bloqueios
que ameaçaram a existência de atividades teatrais no Quênia. A organização facilitou atividades online que incluíram shows de variedades,
workshops e performances que promoviam a
colaboração intercultural. O exemplar desempenho do elenco demonstra o sucesso de um
ano de redescoberta resiliente.
Produzido por Bold Theatre em colaboração
com Os Saryros.
Com Aroji Otieno, Awuor Onyango, Calvin Kinyua,
Cindy Nyambura, Idris leem, Mariana França,
Martina Ayoro, Nungari Kiore e Rey Bulambo.
De Ivam Cabral e Rodolfo Garcia Marquez

de Sayama, Ícaro Gimenes, Ingrid Soares, Julia
Francez, Karina Bastos, Luis Holiver, Vitor Lins.
De Ivam Cabral e Rodolfo Garcia Marquez
Direção Rodolfo Garcia Marquez

dia 07 nov

23h00 (CV)

LAFORA, TEMPORAL
Arpex Produções (Brasil)
Lá fora, TEMPORAL, é um exercício dramatúrgico sobre a dimensão temporal e seus
efeitos. Sobre nossa ancestral incapacidade de
compreender a existência, seus sentidos e desígnios. Um olhar dilatado sobre a acumulação,
sobreposição de coisas, tempo e vivência.
Texto Marcelo Aquino
Direção Cássia Vilasbôas
Com Analu Prestes e Ary Coslov
De Ivam Cabral e Rodolfo Garcia Marquez
Direção Rodolfo Garcia Marquez

d i a 1 3 d e n o v e m b ro 2 3 h 0 0

Direção Rodolfo Garcia Marquez

dia 06 nov 17h00 (CV)

CABARET DADA
Cia. Satyros (Brasil)
O espetáculo parte do estudo do Dadaísmo, movimento vanguardista do início do século XX, de
protesto contravalores burgueses, nacionalistas
e capitalistas, com espírito anárquico e caráter
irônico, que surgiu motivado pelo panorama de
destruição da Primeira Guerra Mundial e da epidemia da gripe espanhola, que matou milhões
de pessoas. Hoje, cem anos depois, os artistas
se defrontam com uma pandemia e graves crises políticas, e os Satyros investigam a conexão
entre a vida dos artistas hoje e no tempo dos dadaístas, e quais os desafios atuais de se fazer
arte.
Com Alessandra Nassi, Alex de Felix, Anna
Kuller, André Lu, Beatriz Medina, Bruno de Paula, Cristian Silva, Dominique Brand, Elisa Barboza, Felipe Estevão, Guilherme Andrade, Hey-

PROSTITUTA FORA DE MODA
Cia. Nova de Teatro (Brasil)
A peça é uma viagem vertiginosa sobre quatro
vidas em ruínas e fora de prumo, em meio a
um vale sombrio de fluxos de consciências, que
buscam o sentido de suas existências.
De Richard Foreman - Projeto Trilogia Richard
Foreman
Direção e Iluminação Lenerson Polonini
Elenco Fábio Mráz, Carina Casuscelli, Rosa
Freitas e Rafael Schmitt

d i a 1 4 d e n o v e m b ro

23h00

PATROCINADO POR:

A partir da plataforma:

´

TEATRO RADIOFONICO
d i a 1 3 d e n o v e m b ro / 2 3 h 0 0

TRANSMISSÃO

Curadoria

TRANSMISSÃO, é uma forma de resistência em jeito de celebração do Teatro Radiofónico. É, também, uma
resposta à supremacia visual, preferindo a escuta, o corpo, o diálogo - acreditando que ‘ouvir’ amplia o corpo e
descobre poros por toda a pele. Sobretudo, é uma pergunta. Sabemos escutar de olhos abertos? É o repto que
lançamos para desligar o computador e ouvir o mundo falar-nos dentro da nossa imaginação - essa grande
paisagem que nenhum recolhimento impede.
Vamos brincar por dentro das nossas solidões até que nos apaixonemos, novamente, pelo mundo lá fora.
Vamos ser um, outro e ninguém, brisa, vento e trovão, gritos de náufragos e ondas do mar. Vamos, sim, fazer
uma transmissão especial.

CICLO POP – PARA OS PUTOS

Emissora parceira TOP FM RÁDIO CULTURA (horários variados)

CABECAS NO AR

de Tiago Lima (10 minutos)
Dois irmãos entram clandestinamente numa rádio e tomam conta da emissão. O que poderá acontecer?
Vozes Catarina Rabaça e Vicente Wallenstein
Sonoplastia João P. Nunes

QUERES FAZER UM BARCO COMIGO?

de Judite Canha Fernandes (17 minutos)
Rosa tem um amigo imaginário. Chama-se André. O pai não o vê, porque um dia, alguém lhe roubou a liberdade (de
sonhar).
Vozes Bernardo Souto, Cátia Terrinca, Daniela Bairua e Emanuel Arada, com música de Pedro Salvador

OMBEL A

de Ondjaki (17 minutos)
E se a tristeza de uma deusa fabricasse o mar? E se, deixando a deusa de estar
triste, os rios pudessem também correr? É esse o encanto de Ombela.
Vozes Cátia Terrinca, Cheila Lima, Herlandson Duarte
Sonoplastia Mariana Bragada

ESTRANHOES E BIZARROCOS

de José Eduardo Agualusa (12 minutos)
Como soam as coisas impossíveis vindas de dentro da rádio?
Vozes e sonoplastia d’As Crianças Loucas

A FESTA

de Flora Miranda (15 minutos)
Uma festa de aniversário de um menino de 11 anos.
Sonoplastia João P. Nunes

CICLO TEATRO DO IMAGINARIO

Emissora parceira RÁDIO MORABEZA (horários variados)
Mas amanhã, ao mar mais imenso
de Sérgio Maciel e André Capilé (15 minutos)

Dois trabalhadores fabris estranham o desaparecimento misterioso de um colega, cujo lugar é agora de uma máquina.
Vozes Lucas Donatelli, Luiz Guarnieri e Nilson Moniz
Sonoplastia João P. Nunes

FAL A DA MULHER AFOGADA

de Guilherme Gomes (15 minutos)

Há paisagens que se escutam com a curiosidade mórbida de quem não viveu nenhum desastre. Esta é a história de
uma mulher que escapou.
Vozes Cátia Terrinca, João Vinagre e Vicente Wallenstein

ESTADOS ERÓTICOS IMEDIATOS

com dramaturgia de Ricardo Boléo a partir de Agustina Bessa-Luís (20 minutos)
Uma maldição divina precipita-se sobre a família de Søren Kierkegaard - a punição alastra-se pelos corpos dos
amantes sob o peso do medo, do prazer e da culpa.
Vozes Bruno Ambrósio, Cátia Terrinca e Pedro Lacerda, com música de João Carvalho

SAPATO

de Salette Tavares (10 minutos)
Um coro de uma pessoa presta homenagem a um sapato em cima de uma mesa.
Na voz de Cátia Terrinca, com sonoplastia de João P. Nunes

OS FANTASMAS COMO PRUMO DAS DECISÕES DOMÉSTICAS

de Carlos Wallenstein (20min)
Um texto que é assombro e reflexo do nosso dia-a-dia.
Vozes e sonoplastia d’As Crianças Loucas

CICLO ESPECIAL CABO VERDE

Emissora parceira RÁDIO DE CABO VERDE (horários variados)

PRISÃO DOMICILIÁRIA

de Filinto Elísio (11min)
Um homem reflete sobre o confinamento, na sequência da crise pandémica que assola o mundo.
Vozes José Pinto e Cátia Terrinca
Sonoplastia João P. Nunes

ONDE VIVE BLIMUNDO

de José Pinto (10min)
Às histórias tradicionais, acrescentamos sempre um ponto. Aqui, fomos à aventura saber onde vive Blimundo.
Vozes Márcia Freitas e José Bettencourt
Sonoplastia Diogo Rodrigues

POEMA DE AMOR

de Vera Duarte (15min)
Helena Baronet compõe um documento introspetivo e imersivo a partir da poesia de Vera Duarte.
Na voz de Helena Baronet, com sonoplastia de Diogo Rodrigues

oficinas

06 de n ovembro
OFICINA
TÉCNICAS DE MÍMICA
C o m B e n o i t Tu r j m a n ( Fr a n ç a )

07 de n ovembro
OFICINA
DANÇAS DO TOGO, UMA ABORDAGEM CONTEMPORÂNEA
C o m E s t e l l e Fo l i ( To g o )

08 de n ovembro
OFICINA
A C R O B A C I A D E S O LO
C o m G a s p a r R i b e i r o ( C a b o Ve r d e )

09 de n ovembro
OFICINA
C R I AT I V I D A D E N A N A R R A Ç Ã O D E H I S T Ó R I A S ,
COMO FORMA DE CURA
C o m Fr a n k M a l a b a ( A f r i c a d o S u l )

10 de n ovembro
OFICINA
COMPOSIÇÃO COREOGRÁFICA,
EM TEMPO REAL
C o m D j a m N e g u i m ( C a b o Ve rd e )

11 de n ovembro
OFICINA
O CORPO EXPRESSIVO
Com Cia. Circol an do ( Por tu g a l)

EXTENSAO PRAIA

~

05 de novembro / 20h30
Local Auditório Centro Cultural Português Praia

FLAMENCO

Cia. Ana González
Parceria Embaixada de Espanha em
Cabo Verde & Camões CCP Praia

06 de novembro / 20h30
Local Auditório Centro Cultural Português Praia

HAMLET CANCEL ADO
)
Vinicius Piedade (Brasil
Parceria Camões CCP Praia

08 de novembro / 20h30
Local Auditório Nacional Jorge Barbosa

AMILCAR GERAÇÃO
Cultur Projet (Portugal)
Parceria Ministério da Cultura e das Indústrias
Criativas & Fundação Amílcar Cabral

10 de novembro / 16h00 e 18h30
Local Centro Cultural Português

O CAMINHO DO SEÑOR
DOLORES
Lucien Elsen e Vanessa Buffone (Luxembrugo)

12 de novembro / 20h30
Local Auditório Centro Cultural Português Praia

NHA IDENTIDADE
Gaspar Ribeiro (Cabo Verde)

Parceria Camões CCP Praia
13 de novembro / 20h30
Local Auditório Centro Cultural Português Praia

JE SUIS
DZENRASKOD
Cláudio Santos (Bélgica)
Parceria Delegação da EU em
Cabo Verde & Camões CCP Praia

14 de novembro / 20h30
Local Auditório Centro Cultural Português Praia

MORTE E VIDA SEVERINA

Grupo de Teatro do CCP Mindelo & Vamar Martins (Cabo Verde)
Parceria Centro Cultural Brasil Cabo Verde & Camões CCP Praia
15 de novembro / 20h30
Local Auditório Centro Cultural Português Praia

UNA

Teresa Fabião (Portugal)
Parceria DG Artes & Camões CCP Praia

2. À entrada dos espetáculos, qualquer
telefone celular ou equipamento eletrónico sonoro deverá ser imediatamente
desligado;

1. Não é permitida a entrada após o início
dos espetáculos;

4. Não é permitido fotografar ou filmar
sem prévia autorização da organização;

3. A impossibilidade de ver um espetáculo
devido a atrasos pessoais não dá direito a
devolução da quantia referente ao bilhete;

ADVERTÊNCIAS
5. Aceitam-se reservas prévias para
qualquer dos espetáculos pagos da
programação e, neste caso, os bilhetes
devem ser levantados na véspera do dia
marcado para o mesmo;
7. Para reservas de bilhetes, levantamento

6. A organização compromete-se a iniciar
os espetáculos respeitando os horários
estabelecidos na programação;

dos mesmos ou outras informações favor
contactar o secretariado do Mindelact
2019 pelo telefone 2324111, no Centro
Cultural do Mindelo ou pelo email
mindelact@gmail.com

