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O Mito de Orfeu na Literatura e na Música
Conceção e Orientação de Miguel Santos Vieira

Durante 5 sessões este ciclo oferecerá uma vasta
panorâmica sobre a música inspirada pelo Mito de
Orfeu, através dos séculos. Nele serão desmontadas
algumas das suas mais surpreendentes tramas.
4.11.18.25 set / 2 out / 18h

setembro’17

a bilheteira do ccb é ticketline.
vende bilhetes para todas as salas de espetáculos.
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música

Festival
Monteverdi

Comemoração dos 450 anos
do nascimento de
Claudio Monteverdi

CCB e a t
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teatro
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literatura e pensamento
garagem sul
Exposições de arquitetura
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Centro de Reuniões

14 a 17 set
Grande Auditório
e Sala Luís de Freitas Branco

cafetaria / restaurante
jardins
lojas

Em 2017, celebram-se os 450 anos do nascimento
de uma das figuras mais importantes da História da Música:
Claudio Monteverdi (1567-1643). Para esta celebração,
o renomado ensemble La Venexiana apresentará a primeira ópera
de todas, L’Orfeo. Este agrupamento irá juntar-se ao Officium
Ensemble, ao Coro Ricercare e ao Grupo Vocal Olisipo,
para a interpretação dos oito livros de madrigais de Monteverdi.
Por fim, terá lugar a interpretação da belíssima obra Vésperas
de Nossa Senhora. Para esta obra tentar-se-á recriar o ambiente da
Basílica de São Marcos, de Veneza, com o Ludovice Ensemble
e alguns dos cantores mais importantes da atualidade,
entre os quais o tenor Fernando Guimarães.
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parceiro media
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CCB de Verão
Ila Bêka & Louise Lemoine

Tai Chi com Mafalda Costa

Escola de Artes Marciais Chinesas - Folha de Bambu
— 3.10.17 setembro / jardim das oliveiras
10h / entrada livre —
A prática do Tai Chi promove uma postura tranquila, onde o corpo
e mente relaxados se encontram com maior capacidade de responder
a solicitações exteriores, usando técnicas para dissipar ou redirecionar
a força do adversário. Esta prática é utilizada com objetivos marciais,
mas também com fins terapêuticos.

Mercado do CCB

— 1 e 8 setembro / praça de verão / 21h30 / entrada livre —
A programação do CCB de Verão chega ao fim com a exibição de filmes
sobre arquitetura de Ila Bêka & Louise Lemoine: The Infinite Happiness,
que nos transporta para os subúrbios de Copenhaga (dia 1);
e Voyage Autour de la Lune, um diário urbano da cidade de Bordéus,
filme que será acompanhado da curta Selling Dreams (dia 8).

— 3 setembro / praça ccb / entrada livre —
Na Praça CCB, o mercado dispõe de uma diversificada
oferta de produtos, novos e antigos, abrangendo praticamente
todas as tipologias. Nos dias do mercado, os bilhetes
para os espetáculos de produção CCB, adquiridos neste dia,
beneficiam de 30% de desconto.

palestra: A Revolução Russa acabou?
com Stephen Lovell
— 14 setembro / sala literatura e pensamento / 18h30 / M/12 —
Professor de História Moderna no King’s College London,
Stephen Lovell vai falar sobre o significado e o legado
da Revolução Russa de 1917, os acontecimentos do período
revolucionário soviético e os seus efeitos na Europa.

Doutor Jivago, de David Lean

Dia Literário Agostinho da Silva

— 23 setembro / grande auditório / 16h —

— 24 setembro / pequeno auditório / 15h / M/6 / entrada livre —

A história de Yuri Jivago, um médico e poeta russo, e do seu amor
impossível por Lara, é o pretexto para fazer o retrato histórico da Rússia
no período que antecedeu e sucedeu a Revolução Soviética,
neste filme épico realizado por David Lean, Doutor Jivago (1965).

Os especialistas Guilherme d’Oliveira Martins, José Manuel dos Santos, Paulo
Borges, Pedro Martins, António Cândido Franco, Helena Carvalho dos
Santos, Renato Epifânio e José Eduardo Franco juntam-se
neste dia dedicado a Agostinho da Silva, uma das mais ricas
e fascinantes personalidades da língua portuguesa.

© marta azevedo

MÚSICA

LITERATURA E PENSAMENTO

12 — 21h

em destaque
teatro

8 e 9 setembro

Isabel e Tita Parra do Chile

Sexta-feira e Sábado / Grande Auditório / 21h / M/12
Coprodução CCB | Ensemble | Teatro Nacional S. João
Teatro Municipal de Bragança / 18€ e 20€

Tita Parra voz e guitarra / Isabel Parra voz e cuatro venezuelano / Greco Acuña percussão
Juan Antonio Sánchez voz, guitarra, charango, flauta

2 23

Yo Soy La Feliz Violeta

Rei Lear

de William Shakespeare

— 17h

(Quase) Toda Uma Vida

Anabela Mota Ribeiro conversa com Artur Santos Silva

Festival Monteverdi
Comemoração dos 450 anos do nascimento
de uma das figuras mais importantes
da História da Música: Claudio Monteverdi.

Artur Santos Silva teve um pai que era o advogado da oposição e um avô médico.
Recebeu deles o exemplo de uma existência virada para os outros. Nunca pensou que o seu destino
fosse a banca, mas acabou por fundar o BPI, que foi a aventura de uma vida. Nasceu no Porto, em
1941, e foi presidente da Fundação Calouste Gulbenkian. É o convidado de setembro
de Anabela Mota Ribeira, com quem estará à conversa no ciclo (Quase) Toda Uma Vida.

música

14 a 17 SET
Quinta-feira a Domingo / M/6

13 — 21h
Quarta-feira / Grande Auditório / M/6 / Produção CCB /

Vésperas de Nossa Senhora
Ludovice Ensemble

Quintas-feiras / Sala Glicínia Quartin / Parceria Rádio Renascença / Entrada Livre

Concerto de Aniversário
da Orquestra de Câmara Portuguesa

Obra Aberta

16 — 21h

Programa de Rádio no CCB

Orquestra de Câmara & Jovem Orquestra Portuguesa
Pedro Carneiro direção musical e apresentação

A Sinfonia Heróica de Beethoven e A Sagração da Primavera de Stravinski são duas obras que
tiveram um impacto estrondoso da história da música, muito graças às suas estreias, que ficaram
para a história como momentos de espanto, admiração, rutura e até tumulto. A Orquestra de
Câmara Portuguesa celebra assim o seu Aniversário, ao lado da Jovem Orquestra Portuguesa.

Quinzenalmente, o CCB acolhe um escritor e um leitor para conversar com Maria João Costa,
sobre os livros que leem e as obras que recomendam a futuros leitores, num programa da Rádio
Renascença com edição e organização de João Paulo Cotrim. Neste mês, poderá assistir em direto
às gravações, às 18h. José Pinho e Luís Brito são os convidados de 7 de setembro,
e Paulo Pires e Joaquim Soares da Costa serão entrevistados no dia 21.

Grande Auditório

Orfeu La Venexiana
16.17 — 11h, 14h30, 17h e 21h

Madrigais La Venexiana / Officium Ensemble
Coro Ricercare / Grupo Vocal Olisipo

PROGRAMA
Ludwig Van Beethoven Sinfonia n.º 3 em Mi Bemol Maior, Heróica, Op. 55

A Revolução Russa – 100 anos depois

TEATRO

15 a 18 — 18h e 21h*
Adoecer

Sexta-Feira / Praça CCB / M/12 / Entrada livre

Miguel Jesus dramaturgia e encenação / com catarina câmara, miguel moreira,
sara de castro e convidados especiais / Rui Francisco cenografia / Jorge Salgueiro música
Clara Bento e sara rodrigues figurinos e adereços / joão neca assistência de encenação
João Cachulo/contrapeso desenho de luz / raquel belchior produção

CCB de Verão

Ila Bêka & Louise Lemoine
A programação do CCB de Verão chega ao fim com a exibição de dois filmes
sobre arquitetura da dupla Ila Bêka e Louise Lemoine. No dia 1 de setembro,
passa The Infinite Happiness, que nos transporta para os subúrbios de Copenhaga.
No dia 8 é exibida a longa-metragem Voyage Autour de la Lune, um diário urbano
da cidade de Bordéus, que será acompanhada da curta Selling Dreams.
Estas noites de cinema terão lugar numa obra de arquitetura em cortiça
desenvolvida pelo arquiteto José Neves.

A partir do romance homónimo de Hélia Correia, o Teatro O Bando mergulha na vida de Elizabeth Siddal,
a modelo, pintora e poetisa que intrigou a sociedade inglesa vitoriana com a estranheza da sua
relação amorosa com o pintor e poeta Dante Gabriel Rossetti, na segunda metade do século XIX.
MÚSICA

22 — 21h

Sexta-Feira / Grande Auditório / M/6 / Produção UGURU 15€ a 30€

Laurent Filipe

MÚSICA

8 — 21h
Sexta-feira / Pequeno Auditório / M/6 / Produção CCB /

12,50€ e 15€

Xinobi

9 — 21h

Sábado / Grande Auditório / M/12 / Parceria CCB/Midas Filmes / 7€ / 197 minutos

Belém Cinema

WWW.ticketline.pt
WWW.museuberardo.pT

MIGUEL SANTOS VIEIRA conceção e orientação

Orfeu é um dos temas míticos fundamentais da cultura ocidental, desde a Antiguidade
Clássica até à ópera que nele se baseia. Este ciclo oferecerá uma vasta panorâmica sobre
a música inspirada pelo Mito de Orfeu, através dos séculos. Nele serão desmontadas
algumas das suas mais surpreendentes tramas. As sessões serão profusamente ilustradas
com excertos áudio-vídeo das obras musicais e músico-teatrais mais representativas.

e ainda

3, 10, 17, 24 e 31 out — 18h

Terças-feiras / Sala Literatura e Pensamento / M/12 / 5€ (por sessão) e 20€ (cinco sessões)

Ciclo: O Barroco na Literatura
Maria Alzira Seixo

Leitura

26 — 18h

GARAGEM SUL | EXPOSIÇÕES DE ARQUITETURA

Leitura encenada de poesia
de Vladimir Maiakovski (1893 – 1930)

EXPOSIÇÃO

até 15 out — 18h30

terça-feira a domingo / Entrada pelo Jardim das Oliveiras
ou pela Av. da Índia / 10h às 18h / 4€

por José Fanha

Fernando Guerra
Raio X de uma prática fotográfica

e ainda
23 out — 18h30
Segunda-feira / pequeno auditório / m/12 / 4€ (palestra dia 14 set. + debate 6€)

10€ e 12€

Debate com José Pacheco Pereira, Raquel Varela, Ruben Carvalho e Jaime Nogueira Pinto

CCBEAT

30 — 21h
Sábado / Pequeno Auditório / M/6 / Produção CCB

29 out — 16h
Domingo / Grande Auditório / M/12 / 7€ / Parceria CCB | Midas Filmes

12,50€ e 15€

CCBEAT

Depois de ter lançado no ano passado, numa edição de autor,
o surpreendente álbum Snapshot, Gonçalo Prazeres traz até ao CCB
o seu quinteto, com o qual se mantém fiel à história e identidade
do jazz, mas com ideias que fogem às regras mais óbvias.
O saxofonista toca profissionalmente desde 2002,
tendo estudado com Tony Malaby e Steve Lehman.

info +351 213 612 400

O título desta palestra ecoa a famosa afirmação de François Furet sobre a Revolução Francesa, que
se deu quase 200 anos após o facto, mas que provou ser ainda controversa. A Revolução Russa
de 1917 foi a segunda grande revolução dos tempos modernos desde a Revolução Francesa de
1789. Há quem a considere como o acontecimento mais importante do século XX, tendo inspirado
ou assombrado dezenas de estados e movimentos políticos nas décadas seguintes. Mas hoje, 100
anos depois da invasão bolchevique em outubro de 1917 e 25 anos desde o desaparecimento do
vasto estado ao qual deu origem, poderemos finalmente dizer que a Revolução Russa passou à
história – um objeto de contemplação tranquila, em vez de um agente nos debates e conflitos do
nosso mundo contemporâneo? Para responder a esta pergunta, devemos primeiro regressar aos
acontecimentos de 1917 e questionarmo-nos sobre o que foi a revolução. A partir daí devemos
investigar o significado atribuído à revolução pelas gerações seguintes. E, finalmente, devemos
interrogarmo-nos sobre o significado que tem hoje em dia a revolução, na Rússia e no mundo.

Doutor Jivago, de David Lean

Gonçalo Prazeres saxofone alto
Albert Cirera saxofone tenor
Nuno Costa guitarra
João Hasselberg contrabaixo
Rui Pereira bateria
Mamut apoio

reservas 1820

Ciclo: O Mito de Orfeu
na Literatura e na Música

Professor de História Moderna no King’s College, Londres

Maiakovski

23 — 16h

Gonçalo Prazeres Quinteto

bilheteira 11h > 20h

A Revolução Russa Acabou? Stephen Lovell

A história de Yuri Jivago, um médico e poeta russo, e do seu amor impossível por Lara,
é o pretexto para fazer o retrato histórico da Rússia no período que antecedeu e sucedeu
a Revolução Soviética, neste filme épico realizado por David Lean, Doutor Jivago (1965).

JAZZ

WWW.CCB.PT

Segundas-feiras . sala literatura e pensamento . M/12 / 5€ (por sessão) e 20€ (cinco sessões)

terça-feira / Sala Literatura e Pensamento / aprox. 50 min. / M/12 / 4€

CINEMA

Nos últimos anos, Bruno Cardoso afirmou-se como um dos DJ
e produtores portugueses de maior vocação internacional, lançando inúmeros EP
e remisturas de música de dança garrida com sensibilidade pop. O músico vem
ao CCB apresentar o recente álbum On the Quiet, que conta com participações
de Ian Mackaye, Sequin, Lazarusman e Margarida Falcão.

4, 11, 18, 25 set e 2 out
— 18h às 19h

Quinta-Feira / Sala Literatura e Pensamento / M/12 / 4€ (palestra + debate dia 23 out. 6€)

Músico com uma aclamada carreira nacional e internacional, Laurent Filipe regressa ao CCB
para um concerto que será marcado por alguns dos seus melhores temas. O músico convidou
para este espetáculo duas vozes muito especiais: Pedro Moutinho e Rita Redshoes.

CCBEAT

Sábado / Pequeno Auditório / M/6 / Produção CCB /

14 — 18h30

Teatro O Bando

1.8 — 21h30

ciclo

palestra

Sexta-feira a Segunda-feira / Sala de Ensaio / * 21h (dias 15, 16 e 18) e 18h (dia 17)
M/12 / Coprodução CCB/Teatro O Bando / 10€

CINEMA

Sala Luís de Freitas Branco

CICLO

Igor Stravinski A Sagração Da Primavera

espetáculos

belém cinema

Jibóia

Domingo / Grande Auditório / M/6 / 5€ a 20€ / Coprodução CCB | Metropolitana

Exposição permanente

Coleção Berardo 1900-1960 (piso 2)
Coleção Berardo 1960-2010 (piso -1)
Exposição temporária

Aprender a viver com o inimigo
Pedro Neves Marques Até 10 SET
Ser e Estar
Vídeos da Coleção Berardo Até 15 out
facebook.com/museuberardo
twitter.com/museuberardo
instagram.com/museuberardo

Bilheteira
Museu berardo

BILHETE NORMAL (ADULTO) 5€
Dia de Entrada Gratuita:
Sábado (durante todo o dia)
DESCONTO de 50% para:
— Visitantes dos 6 aos 18 anos
— Estudantes e Maiores de 65 anos
— Visitantes com Mobilidade Reduzida

Gratuito até aos 6 anos
+ info em museuberardo.pt

música

Curadoria Luís Santiago Baptista

A afirmação progressiva do fotógrafo e arquiteto Fernando Guerra tem acompanhado
a produção arquitetónica recente e as suas reportagens fotográficas constituem
um ponto de vista privilegiado sobre a arquitetura contemporânea. Mostrando a obra
fotográfica e os seus modos de fazer, a prática de Fernando Guerra é assim exposta
como que submetida a um Raio X. Nos dias 22 e 23, o próprio Fernando Guerra
irá orientar um workshop de fotografia que irá decorrer nos dois dias
das 10h às 17h e que tem um custo de 220€.
Visita Guiada à Exposição: 3 de setembro, às 15h. Marcações para (+351) 213 612 614/5
garagemsul.servicoeducativo@ccb.pt / SERVIÇO EDUCATIVO > Oficina: garagemsul@ccb.pt

19 nov — 17h

O concerto no CCBeat de Jibóia, de Óscar Silva, marcará a carreira do projeto enquanto
ponto de viragem, invocando o passado e revisitando alguns temas-chave de todas as suas
anteriores metamorfoses, com a ajuda de alguns convidados especiais e, olhando o futuro,
apresenta a mais recente formação de Jibóia – com Ricardo Martins e Mestre André.

Todos os dias 10h > 19h

Ivan, O Terrível de Serguei Eisenstein

Com Nikolai Cherkasov, Serafima Birman, Ludmila Tselikovskaya,
Mikhail Nazvanov, Pavel Kadochnikov

Óscar Silva casio, guitarra, voz / Ricardo Martins bateria, percussão, sampler
Mestre André eletrónicas, sampler, saxofone, voz / Convidados especiais:
Rui Carvalho guitarra / Ana Miró voz / Ian Carlo Mendoza percussão

MUSEU COLEÇÃO BERARDO

7,50€ a 30€

Grande Auditório

7.21 — 18h às 19h

5€ a 20€

/

14 — 21h

MÚSICA

Fernando Villas-Boas tradução / Rogério de Carvalho encenação / Jorge Pinto, João Castro,
Ivo Alexandre, Elmano Sancho, Miguel Eloy, Isabel Queirós, Pedro Galiza, Vânia Mendes,
Simão Do Vale, Raquel Pereira, António Parra, Diogo Freitas, Daniel Silva interpretação
Pedro Tudela cenografia / Ricardo Pinto música / Bernardo Monteiro figurinos / Jorge Ribeiro
desenho de luz Manuel Alão direção técnica / Emília Silvestre assistente de encenação

Esta é uma peça sobre um mundo a desmoronar-se. O homem é o seu próprio
projeto, feito das suas escolhas, das suas decisões, das suas ações
– ou seja, da sua liberdade. Quando Lear abandona levianamente
as funções que lhe competem e, publicamente, declara o amor das filhas
como mercadoria, a sua cegueira, arrogância e vaidade provocam
um tal cataclismo que é como se o eixo da terra se desviasse
para lhe inscrever na carne e no espírito o que é
ter nada quando se teve tudo.

nova sessão

Sábado / Sala Sophia de Mello Breyner Andresen / sala almada negreiros / Entrada livre

Isabel Parra e Tita Parra são, respetivamente, filha e neta da cantora chilena Violeta Parra.
Integrando as comemorações do centenário do nascimento de Violeta Parra, as artistas
revisitam as composições mais emblemáticas de Violeta, passando por temas cuja raiz radica
na música popular chilena e latino-americana.

Ensemble Sociedade de Actores

CICLO

Por motivo de força maior a sessão, programada para o dia 2 de Setembro foi cancelada,
encontrando-se agendada para o dia 23 de setembro, na sala Almada Negreiros.

Terça-feira / Pequeno Auditório / M/6 / parceria ccb/passado e presente
- lisboa, capital ibero-americana da cultura 2017 /
12,50€ e 15€

Depois de Outubro

Tel. (+351) 213 612 614/5 | Casa Mundo / 3 de setembro domingo / Garagem Sul / 11h
Preço > dias úteis 3,5€ fins de semana 6€ / Monitores: Ana Custódio e Filipe Araújo

Orquestra Sinfónica Metropolitana
Evgeny Bushkov direção musical / Ana Pereira violino
PROGRAMA > Dmitri Schostakovich Outubro, op. 131 / Serguei Prokofiev Concerto n.º 2 para violino e orquestra, op. 63
Dmitri Schostakovich Sinfonia n.º 12, op. 112, O Ano De 1917

Cidade
Aberta

Descontos para espetáculos
com produção CCB

FORMAÇÃO big bang 2017
Formação na área de Música para Docentes

horários
Centro cultural de belém

para bilhetes superiores a 10€

4.8 set / Espaço Fábrica das Artes
9h às 13h (Professores de Jardim de Infância e 1.º ciclo)
14h às 17h30 (Professores de música dos 1.º, 2.º, 3.º ciclos
e escolas de música) / Entrada livre mediante inscrição
(mais informação em www.ccb.pt)

receção principal (piso 1)
Segunda a sexta: 8h > 20h Sábados, domingos, feriados: 10h > 18h

Jovens (até aos 30) e Séniores
(a partir dos 65): 25% / Mercado CCB: 30%
Estudantes e profissionais de espetáculo: 5€

bilhetes de última hora
Uma hora antes de cada espetáculo, compre
bilhetes com 50% de desconto na bilheteira CCB. Este
desconto só é valido para bilhetes
superiores a 10€ e de Produção CCB.

Com Henrique Fernandes (Sonoscopia),
Rui Júnior (Tocá Rufar), Victor Hugo Pontes,
Joana Gama, Filipe Faria (Arte das Musas)
e Equipa do PEEA
— Fábrica das artes —

segunda a sexta: 10h > 19h / sábados: 10h > 17h30
encerra domingos e feriados
dia 1 de setembro (horário de verão):
Segunda a sexta: 9h30 > 18h30 sala de leitura
sanduíche-bar (piso 1)
cafetaria e pequenas refeições / Segunda a sexta: 8h > 17h30
bar terraço (piso 3) > cafetaria e almoços self-service
Segunda a sexta: 12h > 20h / fins de semana e feriados: 10h > 18h
garagem sul / jardim das oliveiras
terça a domingo: 10h > 18h

