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A reflexão efetuada em 2019, visando
o desenvolvimento da missão estatutária
da Fundação e a sua adequação ao presente,
permitiu a construção de uma nova visão
estratégica para o CCB, alicerçada em três
ideias centrais, que constituem um ponto
de partida para a atuação no triénio
2019-2021:
• O CCB é uma Cidade Aberta – o lugar
de todas as artes, para todas as pessoas.
• O CCB é uma Cidade do Conhecimento,
do Encontro de culturas e de construção
de Felicidade.
• O CCB será também uma Cidade
Digital – o lugar das Comunidades,
das Empresas, do Futuro.
Neste âmbito, foram definidos os principais
objetivos estratégicos da Fundação para
o próximo triénio:
1. Reorientar a oferta de programação
de espetáculos, exposições, conferências
e de educação pela arte, tendo em vista
a recuperação e a atração de públicos,
a fidelização de hábitos de consumo cultural
ao longo da vida, e a criação de hábitos
de visita ao CCB por parte dos públicos
internacionais que frequentam a área
monumental e o território de Belém.
2. Renovar parcerias orientadas para
a atratividade, o êxito e a excecionalidade,
com criadores, agentes culturais e instituições
públicas e privadas, nacionais e internacionais.
3. Consolidar a integração do CCB
nos circuitos culturais internacionais,
quer através da realização, em regime
de produção própria ou externa e em
coprodução, de espetáculos, exposições,
e conferências, quer através do intercâmbio
de artistas e programas.

Destaque
da programação

Mano a mano
jazz
Janeiro
© david cachopo

4. Reforçar o posicionamento do CCB
enquanto instituição cultural de
referência na cidade e no País,
através de um maior envolvimento
e compromisso de mecenas, novos públicos

e relação com entidades congéneres
nacionais e internacionais.
5. Renovar a Comunicação do CCB
em sintonia com a visão estratégica,
direcionada para novas fórmulas
de edição, interação e suporte, nos meios
de comunicação, nos canais de publicidade,
nas diferentes redes sociais, desenvolvendo
a relação de proximidade com os diferentes
públicos do CCB.
6. Construir e promover a marca
CCB – Cidade Digital.
Assumir o processo de transformação digital
do CCB como um processo de renovação
institucional, de criação de comunidades
digitais e de maior participação dos parceiros
media e tecnológicos da Fundação.
7. Manter os elevados padrões
de qualidade do edifício, instalações
e equipamentos, garante essencial
da notoriedade da instituição, da qualidade
da oferta de atividades e serviços
e do bem-estar do público.
8. Desenvolver as potencialidades
da área comercial nas dinâmicas
particulares de lojas, espaços e serviços
associados a eventos corporativos
e nos diferentes serviços
de acolhimento ao público,
impulsionando novos projetos e a renovação
permanente que se exige de uma instituição
cultural com as responsabilidades do CCB.
9. Renovar, formar e qualificar
as equipas do CCB, tendo em vista
a construção do conhecimento,
o desenvolvimento de novas competências
e de padrões de qualidade para responder
às atuais dinâmicas de mudança e dar
resposta a novos desafios e oportunidades.
10. Assegurar a sustentabilidade
do património imobiliário e financeiro
da Fundação, tendo em vista a captação
de novas fontes de financiamento,
a gestão eficiente dos recursos e o aumento
dos rendimentos da Fundação.
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11. Concretizar a operação imobiliária
dos módulos 4 e 5 do CCB, cumprindo
a vocação e coerência global do CCB.
12. Revisão do atual modelo de gestão
da Fundação, de entidade pública
reclassificada a Fundação autónoma,
mediante o cumprimento da meta financeira
de cobertura de 52% dos gastos por
rendimentos próprios, de forma gradual,
ambiciosa e possível.
Estes objetivos que estabelecem
metas ambiciosas convocam o universo
de colaboradores para as necessárias
mudanças que permitirão ao CCB continuar
a afirmar-se como a instituição cultural
de referência na Cidade, no País e também
internacionalmente.
Em 2020, o processo que implica promover
o realinhamento da programação com
agentes e produtores externos, tendo
em vista inverter a tendência de queda
de públicos, aumentar as receitas globais
dos espetáculos, e que foi iniciado
no segundo semestre de 2019,
deverá ser consolidado.
A realização de parcerias e projetos
com a comunidade artística, de âmbito
nacional e internacional, e o estabelecimento
de novas parcerias com entidades públicas
ou privadas, para aumentar a notoriedade,
projeção e relevância cultural da instituição,
a par da promoção na programação
da Fundação da diversidade artística
em clara complementaridade com a oferta
já existente na cidade, deverão contribuir
de modo expressivo para a concretização
destes objetivos.
A estabilização do modelo de arrendamento
de novas lojas nas galerias comerciais
e nos espaços de restauração e catering
confirmam o potencial de crescimento,
inovação e qualidade, presentes também
no desenvolvimento da relação com
o tecido empresarial e o setor privado,
que os eventos comerciais têm protagonizado
em particular.

A realização de eventos comerciais
e empresariais deverá, em 2020, registar
uma alteração relativamente ao crescimento
alcançado em 2019, que num ano mais
atípico concentrou a realização de diversos
Congressos de grande dimensão, sem
todavia deixar de representar um contributo
imensamente expressivo também ao nível
da captação de rendimentos da Fundação,
e da prossecução do seu fim especial
consignado nos Estatutos.
Aumentar a fidelização de públicos do CCB,
através de ações concretas e transversais
de promoção e diversificação da oferta,
de desenvolvimento das ferramentas
de Customer Relationship Management,
de angariação diversificada de Amigos CCB
e do conhecimento mais aprofundado
de hábitos, expetativas e níveis de satisfação
dos diversos públicos e não-públicos, constitui
igualmente uma importante linha de trabalho
a prosseguir em 2020, na esteira dos objetivos
estratégicos enunciados a este propósito.
A concretização de um programa
de requalificação de espaços e equipamentos,
contrariando os primeiros sinais de
envelhecimento e obsolescência de instalações
e equipamentos, por forma a manter
os elevados padrões de qualidade que
devem ser salvaguardados como indissociáveis
da marca CCB, deverá prosseguir na medida
do estritamente autorizado pelo
enquadramento financeiro de 2020,
a par da implementação de medidas
contributivas para a qualidade, eficiência
e racionalização dos consumos que fortemente
oneram as despesas de funcionamento
deste equipamento.
A contratualização da subcessão dos terrenos
para construção dos Módulos 4 e 5,
e a futura exploração pelo promotor de um
hotel e galerias comerciais deverá ter lugar
no início de 2020, dando-se assim o primeiro
passo no sentido de completar o projeto
idealizado por Vittorio Gregotti ⁄ Risco
para o Centro Cultural de Belém, e também,
de modo gradual, contribuir para o aumento
dos rendimentos da Fundação.

O estudo e implementação de medidas
visando a autonomia financeira da Fundação
relativamente à situação atual de Entidade
Pública Reclassificada e ao modelo de gestão
em vigor deverá prosseguir sustentadamente,
muito embora o aumento de encargos
de funcionamento da Fundação tenha
naturalmente como consequência
o afastamento, que se espera temporário,
da desejada meta de autonomia financeira
a alcançar, quando a Fundação conseguir
compensar 52% da despesa com
rendimento próprio.
Internamente, a aposta transversal
aos diversos setores de atividade na melhoria
da gestão dos processos de produção e gestão
técnica e na implementação de sistemas
de informação e gestão, através da
concretização faseada dos projetos inscritos
na candidatura SAMA, virá viabilizar
uma imprescindível e progressiva
transformação digital do CCB.
A implementação de um Sistema de Gestão
de Desempenho, a elaboração de um Plano
de Formação trienal, entre outras medidas
de melhoria na gestão dos recursos humanos,
bem como a preconizada valorização
do universo dos colaboradores, mediante
uma revisão salarial assente em pressupostos
de equidade e transparência, embora
naturalmente condicionada pela racionalidade
do enquadramento financeiro que venha
a ser assegurado, constituem medidas
há muito adiadas, cuja implementação
faseada se iniciou em 2019, e se espera
prosseguir em 2020.
Espera-se que deste processo, que reúne
a participação empenhada de diversos
intervenientes, possa efetivamente resultar
o desenvolvimento de qualificações e novas
competências dos colaboradores, a construção
de conhecimento e a valorização de adquiridos
e experiências, componentes que se revelam
hoje fundamentais à necessária renovação
da instituição, que tem que ser capaz
de responder às atuais dinâmicas de mudança
e a novos desafios e oportunidades que
se colocam à Fundação no seu conjunto.

Lisboa, 19 de julho de 2019
O Conselho de Administração
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Programação

Não obstante o Plano de Atividades
focar-se no ano de 2020, a programação CCB
é concebida numa lógica de temporada.
Para não se perder essa continuidade,
o capítulo que agora se inicia apresenta-lhe
o ciclo de programação completo,
com início em novembro de 2019.

Destaque
da programação

Emma Dante
La Scortecata
teatro
Abril
© FESTIVAL DI SPOLETO / ph. MLAntonelli – AGF
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Artes
performativas

9 (Neuf)
Cas Public &
Kopergietery

2.1

Em 2019/2020 o CCB apresenta uma temporada
pontuada pela celebração de diversas efemérides.
Desde a celebração do 100.º aniversário do
nascimento da escritora Sophia de Mello Breyner
Andresen e dos 50 anos da chegada do homem
à lua em 2019, aos 250 anos de Ludwig Van
Beethoven, Lisboa, Capital Verde Europeia – 2020,
e ao 100.º aniversário do nascimento de Amália
Rodrigues em 2020, tudo serviu de inspiração
para a temporada que desenvolvemos a pensar
no público que nos visita.

Os destaques na ópera e oratória vão para
A Valquíria, uma ópera mítica do compositor
alemão Richard Wagner que compõe a tetralogia
O Anel do Nibelungo, e que será apresentada
no CCB no ano em que se cumprem 150 anos
da sua estreia no Teatro Nacional em Munique,
e para o agrupamento barroco Divino Sospiro
que se apresenta no CCB com Andreas Scholl,
num concerto dedicado ao “culto mariano”,
com repertório de peças em grande parte
inéditas de compositores italianos.

Dando continuidade aos elos de ligação
com a AMEC e com a OPART mantemos
a presença regular da Orquestra Metropolitana
de Lisboa e da Orquestra Sinfónica Portuguesa,
que nos apresentam um repertório diversificado,
do qual fazem parte dois concertos de natal com
características distintas: o Messias de Handel
e o Magnificat de Bach, pai e filho. A temporada
sinfónica inclui mais uma vez a participação
da Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música,
que se apresenta sob a direção do afamado
maestro e pianista Christian Zacharias. Celebrando
a proximidade com Espanha, quer geográfica,
quer cultural, a temporada Darcos traz ao CCB
a Orquestra Sinfónica do Principado das Astúrias,
num programa que conta com a participação
do pianista António Rosado.

Ainda na área da música destacamos
os 10 anos do ciclo CCBeat, ao longo dos quais
se apresentaram no CCB músicos e agrupamentos
emergentes, que hoje constituem a cena
musical portuguesa. Em jeito de fecho de ciclo
apresentamos esta temporada S. Pedro,
Benjamim, Afonso Cabral, Beautify Junkiards,
Keep Razor Sharp e Filipe Sambado, culminando
num concerto no Grande Auditório da banda
de culto Pop Dell’Arte. No que diz respeito ao jazz,
destacamos um grande concerto internacional
com um dos mais requisitados pianistas
norte-americano da atualidade: Christian Sands.
Contamos ainda com os portugueses Sara Serpa,
também ela residente nos EUA, João Barradas,
acordeonista que é presença regular nos mais
importantes festivais de Jazz, e com o duo Mano
a Mano, composto pelos irmãos guitarristas
André e Bruno Santos.

Na música de câmara destaca-se a presença
do pianista Leslie Howard num concerto
com Ludovico Troncaneti (guitarra),
e de Kenneth Weiss, que tocará num cravo
que pertenceu a Luís XVI, gentilmente cedido
pelo Museu Nacional da Musica. Daniel Bernardes
e os Drumming interpretam a Liturgia dos Pássaros
a partir de Messiaen, num concerto apoiado
por Lisboa Capital Verde Europeia 2020.
Destaque
da programação
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Celebrando Ludwig Van Beethoven,
o compositor (surdo) que tanto nos deixou
para ouvir, dedicamos-lhe o nosso maior
festival – Dias da Música.

A parceria com o Museu do Fado prossegue
e o ciclo Há Fado no Cais brinda-nos com
um leque eclético de artistas como Paulo Bragança,
Pedro Caldeira Cabral, Camané e Aldina Duarte,
e ainda com uma série de jovens talentos do Fado.
Num ano tão especial apresentamos também
um espetáculo especial encomendado pelo CCB
a David Ferreira, sempre em parceira com
o Museu do Fado, que se pretende que seja
múltiplo e grandioso, à medida da grande
Amália Rodrigues.

dança
Abril
© DAMIAN SIQUEIROS

>
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Orquestras

No que diz respeito à dança e ao teatro,
a temporada traz ao CCB diversas figuras
internacionais como a encenadora Emma Dante
que nos apresentará a peça La Scortecata,
a coreógrafa sul-africana Dada Masilo com a sua
reinvenção do bailado Gisele, a Companhia Catalã
La Veronal, que se apresentará pela primeira
vez em Portugal com um bailado surpreendente,
Pasionaria, ou o coreógrafo e bailarino Akram
Khan, presença frequente no nosso palco,
com a peça Xenos. Dando destaque aos artistas
nacionais teremos o encenador Jorge Silva Melo
com a peça Vidas Intimas de Noel Coward, os Silly
Season, coletivo de jovens criadores, com uma
peça que celebra o centenário dos loucos anos 20,
e ainda o promissor coreógrafo Miguel Ramalho,
que se juntará ao acrobata Mathias Pillet para criar
um espetáculo encomendado pelo CCB. Vasco
Wellenkamp encerrará as comemorações
do centenário do nascimento da escritora Sophia
de Mello Breyner Andresen com um programa
que nos faz eco da poesia de Sophia no mundo
visível da dança.
A Fábrica das Artes está já a preparar mais
um festival Big Bang. Pelo 10.º ano consecutivo,
apresentamos este festival internacional, ideal
para quem tem ouvidos curiosos e espíritos
destemidos.
Da diversa programação da Fabrica das Artes,
destacamos ainda o espetáculo Na Barriga,
de Caroline Bergeron, uma viagem atribulada
aos momentos que antecederam o nosso
nascimento; Crevescer, um thriller filosófico

de António-Pedro e também de Caroline Bergeron,
sobre o tempo que passa e que faz do crescer,
envelhecer; e Mininu de Fernando Mota,
a história de um menino que tinha um sonho.

22 SET

Associando-se às comemorações do centenário
de Amália Rodrigues, a Fabrica das Artes apresenta
toda uma programação com base na Pharmácia
Amália, instalação concebida por Teresa Gentil,
que nos permite fazer um itinerário pela vida
e pelos contextos históricos da Fadista,
e que se desdobra depois em diversas atividades
como conversas, pequenos concertos e oficinas.
De referir ainda dois espetáculos internacionais
Les Somnambules, da companhia Les Ombres
Portées sobre transformações contemporâneas,
de um velho bairro a moderna cidade desumanizada;
e Loo que além de ser o nome de um vento
é também o nome da protagonista
que personifica este elemento no espetáculo.

Esther Yoo Violino
Joana Carneiro Direção

Não podemos deixar de referir o projeto
Cultura é Educação, que resulta de uma parceria
entre o CCB – Fábrica das Artes, o Agrupamento
de Escolas de São Bruno, o Ministério da Educação,
a Rede Comunidades de Aprendizagem
e o Plano Nacional das Artes, que se propõe
contribuir para a transformação social e cultural
da atual configuração escolar, que a autonomia
e flexibilidade curricular pressupõem.
Destacam-se a pesquisa nas áreas de criação
artística para todas as infâncias e os projetos
de transversalidade disciplinar.

N. Côrte-Real Cantata Vera Cruz
Sobre o descobrimento do Brasil,
baseada na carta de Pero Vaz de Caminha escrita
na viagem de Pedro Alvares Cabral

Cultura é Educação!

15 DEZ

Grande Auditório

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Concerto Inaugural

S. Barber Concerto para Violino, Op. 14
R. Strauss A Vida de um Herói, Op. 40
Coprodução CCB / OPART

27 OUT

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional de São Carlos
Sona Grané Soprano
Cátia Moreso Meio-soprano
Joel Williams Tenor
Daniel Miroslav Barítono
Giovanni Andreoli Direção do coro
Joana Carneiro Direção
G. F. Händel O Messias, HWV 56

Grande Auditório

Orquestra Sinfónica
do Príncipado das Astúrias
António Rosado Piano
Nuno Côrte-Real Direção
M. Falla El sombrero de tres picos

suite n.º 1

E. Halffter Rapsodia Portuguesa

Parceria com a Temporada Darcos
e com a Camara Municipal de Torres Vedras

3 NOV

Grande Auditório

Grande Auditório

Coprodução CCB / OPART

22 DEZ

Grande Auditório

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Coro Voces Caelestes
Eduarda Melo Soprano I
Alexandra Bernardo Soprano II
Marina de Liso Meio-soprano
Marco dos Santos Tenor
André Henriques Barítono
Sérgio Fontão Direção do Coro
Enrico Onofri Direção
Bach (Pai e Filho) Magnificat
J. S. Bach Magnificat, BWV 243

Orquestra Sinfónica Portuguesa

C. P. E. Bach Magnificat, Wq. 215, H. 772

Joana Carneiro Direção

Coprodução CCB / AMEC

Mahler Sinfonia n.º 9
Coprodução CCB / OPART

17 NOV

1 JAN

Grande Auditório

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Grande Auditório

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Coro Sinfónico Lisboa Cantat

Concertos de Ano Novo
Programa a anunciar
Coprodução CCB / AMEC

A Chegada do Homem à Lua
Adrian Leaper Direção
Jorge Carvalho Alves Direção Coro
G. Mahler Adagio da Sinfonia n.º 10
G. Holst Os Planetas, Op. 32
Coprodução CCB / AMEC

>
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Música de câmara

19 JAN

Grande Auditório

12 ⁄ 15 MAR

Grande Auditório

5 ABR

Grande Auditório

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Orquestra Sinfónica Portuguesa

Concertos para 2, 3 e 4 pianos

A Valquíria

Artur Pizarro Piano
Nick van Bloss Piano
Olga Prats Piano
Jorge Moyano Pianos

Christopher Ventris Siegmund
Ruxandra Dunose Sieglinde
Thomas Mayer Wotan
Ricarda Merbeth Brunhilde
Dora Rodrigues Gerhilde
Maria Luísa de Freitas Waltraute
Sosiphe Mackenzie Helmwige
Patricia Quinta Siegrune

Concerto de Páscoa

Hunding, Ortlinde, Schwertleite, Rossweisse a anunciar

Composto entre 1865 e 1868, e estreado
integralmente a 18 de Fevereiro de 1869
no Gewandhaus de Leipzig, o Requiem
Alemão de Johannes Brahms é,
no seu conjunto e apesar do nome,
uma obra bem mais dramática do que religiosa.
Não foi pensada para ser destinada à liturgia,
nem se quer se trata de uma missa dos mortos
ou de uma oração. A intenção de Brahms
era sim criar um grandioso cenário musical
que servisse de meditação sobre a morte.
Para isso, Brahms baseou-se em fragmentos
da Bíblia de Martinho Lutero.

Membros da Orquestra Sinfónica Portuguesa

J. S. Bach
Concerto para 2 pianos em Dó menor, BWV 1060
Concerto para 2 pianos em Dó maior, BWV 1061
Concerto para 2 pianos em Dó menor, BWV 1062
Concerto para 3 pianos em Ré menor, BWV 1063
Concerto para 3 pianos em Dó maior, BWV 1064
Concerto para 4 pianos em Lá menor, BWV 1065
Coprodução CCB / OPART

31 JAN ⁄ 1 FEV

Pequeno Auditório

Atelier de Ópera
O Elixir do Amor
O Ateliê de Ópera da Metropolitana revela,
uma vez mais, novos valores do canto
lírico nacional.
Coprodução CCB / AMEC

9 FEV

Grande Auditório

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Coro do Teatro Nacional
de São Carlos
Giovanni Andreoli Direção do Coro
Pedro Neves Direção
Soprano, Meio-soprano, Tenor e Baixo a anunciar

Peter Mumford Encenação / Vídeo / Luz
Graeme Jenkins Direção
O Deus Wotan teve 9 filhas da Deusa Erda,
as Valquírias. Mas teve também dois filhos duma
Mortal, os gémeos Siegmund e Sieglinde, que,
depois da morte da mãe, se perderam um do outro
pelos caminhos da Terra. É com o encontro
entre estes dois irmãos que se inicia a ação
da «Valquíria». Durante uma tempestade,
Siegmund, que foge dos seus inimigos, procura
refúgio numa cabana. Quis o Destino que essa
cabana fosse a morada da irmã, Sieglinde,
e de Hunding, o seu marido. Os irmãos não
se reconhecem e sentem-se atraídos por
uma paixão irresistível. Sieglinde dá uma bebida
mágica a Hunding, que adormece, e os dois
irmãos fogem, não sem que, antes, Siegmund
se apoderasse duma espada que estava cravada
num castanheiro. Siegmund ignora-o, mas essa
espada fora ali colocada pelo Deus Wotan,
seu pai, que sobre ela lançara um poderoso feitiço:
quem conseguisse arrancá-la da árvore
tornar-se-ia invencível...

A. Bruckner Sinfonia n.º 9

R. Wagner A Valquíria

A. Bruckner Te Deum

Coprodução CCB / OPART

Coprodução CCB / AMEC

23 FEV

Grande Auditório

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Coro Sinfónico Lisboa Cantat
Sónia Grané Soprano
Jorge Carvalho Alves Direção do coro
Eivind Gullberg Jensen Direção
Barítono A Anunciar

J. Brahms Um Requiem Alemão, Op. 45

Coprodução CCB / AMEC

17 MAI

Grande Auditório

Orquestra Sinfónica Portuguesa
Emilio Pomarico Direção
Meio-Soprano e tenor A Anunciar

24 JUL – 4 AGO Vários Espaços

Verão Clássico
Programa a anunciar

O Verão Clássico – Academia Internacional
de Música de Lisboa é uma iniciativa
de formato inovador, com um eixo performativo
e um eixo educativo, nomeadamente
o Festival Verão Clássico, com concertos
diários, e as masterclasses de Instrumento
e de Música de Câmara.
21 SET

Sala Luís de Freitas Branco

Festival Cantabile
Programa a anunciar

Organizado pelo Goethe-Institut Portugal,
o Festival Cantabile apresenta este ano
a sua 10.ª edição. Este Festival leva a música
de câmara até vários espaços da cidade,
onde se apresentarão alguns dos grandes
nomes da música de câmara europeia.
Com a habitual direção artística
da sua fundadora, a aclamada violetista Diemut
Poppen, e com os solistas Hansjörg Schellenberger
(oboé e direção), Maria-Elisabeth Lott (violino)
e Sebastian Klinger (violoncelo), anfitriões que
receberão ainda muitos outros músicos de exceção
que ajudam a tornar este Festival num momento
único para a música de câmara na cidade
de Lisboa.
Coprodução CCB / FESTIVAL CANTABILE

E. Nunes Ruf
G. Mahler A Canção da Terra
Coprodução CCB / OPART

23 MAI

Grande Auditório

Orquestra Sinfónica do Porto
Casa da Música

24 NOV

Grande Auditório

Orquestra de Câmara Portuguesa
Pedro Carneiro Direção
Programa a anunciar
Coprodução CCB /OCP

Christian Zacharias Piano e Direção

Orquestra Metropolitana de Lisboa
Concerto de Carnaval

L. Beethoven Abertura Leonore n.º 3

Jan Wierzba Direção

J. Brahms Sinfonia n.º 2, Op. 73

L. Beethoven Concerto para Piano e Orquestra n.º 3

Programa a anunciar

Coprodução CCB / AMEC

>
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31 OUT

Pequeno Auditório

Ludovico Troncanetti
& Leslie Howard

19 DEZ

Pequeno Auditório

A. Rubinstein Fantaisie op. 73

Sete Lágrimas & Cramol
Grupo Canto Tradicional
de Mulheres

A. Arensky Suite n.º 1 op. 15

Lyvro da Ilha de Mactan

C. Saint-Saëns Variations on a Theme
of Beethoven, op.35

28 NOV

Pequeno Auditório

DSCH
Shostakovich Ensemble
As Sonatas Kreutzer de Beethoven,
Tolstoi, Janacek, Tinoc
Filipe Pinto Ribeiro Piano e Direção
L. Beethoven Sonata para Piano e Violino n.º 9,
Op. 47 Kreutzer
L. Tinoco Nova obra dedicada ao
DSCH – Schostakovich Ensemble estreia mundial

21

Que trata da vida & grãdissimas
virtudes & bõdades & do magnanimo esforço
de muy Senhor de Magalhães na sua imaginária
viagem a partir da ilha de Mactan nas Filipinas,
sempre nos dias de nascimento de Nosso Senhor,
onde chegou depois de partir faz 500 anos,
no ano da graça do Senhor de 1519, e entregou
a alma depois de muy dura batalha. Destinado
para instrucção geral com notícia dos novos
descobrimentos em todas as siencias, e artes.
Lyvro primeiro: jornada da Europa
[Cramol] Portugal ⁄ repertório a decidir
Dorme, dorme meu menino tradicional ⁄ Portugal
El noi de la mare tradicional ⁄ Espanha ⁄ Catalunha
[Sete Lágrimas + Cramol] Portugal ⁄ repertório a decidir

L. Janáček Quarteto de Cordas n.º 1 Sonata Kreutzer

Destaque
da programação

Sinfonia n.º 9
Anton Bruckner
Orquestra
Sinfónica
Portuguesa
Fevereiro

No início do século XIX, Beethoven compôs
o seu Opus 47, a Sonata para Violino e Piano
n.º 9, que viria a ficar para a história como
a Sonata Kreutzer, por ser dedicada a um dos
grandes violinistas do seu tempo, Rodolphe
Kreutzer. Obra-prima do legado beethoveniano,
profunda e épica, a Sonata Kreutzer tornou-se
não só uma das suas criações mais famosas como,
para muitos, a obra cimeira de todo repertório
de violino e piano. Em 1889, foi publicado
o romance de Tolstoi “Sonata Kreutzer”
que evoca a sonata de Beethoven.
Considerada uma das obras-primas do génio russo,
o romance viria a ser de imediato censurado
na Rússia e nos EUA, pelo seu polémico conteúdo
sobre a paixão, o ciúme, a traição, o assassinato...
Já em 1923, o compositor checo Leoš Janáček
compôs o magnífico Quarteto de Cordas n.º 1
que apelidou de Sonata Kreutzer, inspirado
diretamente pelo romance de Tolstoi e ainda
com uma ligação musical quase encriptada
à sonata de Beethoven. Trata-se de uma obra
extraordinária e inovadora, uma ópera sem
palavras em que cada instrumento pode
ser uma voz e converter-se num personagem
dotado da mais eloquente e direta expressividade.
Em 2019, Luís Tinoco, no seu 50.º aniversário,
comporá para o DSCH – Schostakovich Ensemble
um Trio para Piano, Violino e Violoncelo inspirado
pelo extraordinário universo da Sonata Kreutzer,
uma nova obra que será estreada neste concerto,
lado a lado com as Sonatas Kreutzer
de Beethoven e Janáček.

Lyvro dois: jornada da América
Xicochi conetzintle Gaspar Fernandes
Oiga el que ignora Filipe da Madre de Deus
Tururu farara con son Gaspar Fernandes
Lyvro três: jornada da Oceania
Mai fali é tradicional ⁄ Timor
Lyvro quatro: jornada da Ásia
O Divan de Mogará tradicional ⁄ Goa ⁄ ìndia
Takeda no komoriuta tradicional ⁄ Japão
Lyvro cinco: jornada de África
Yamukela tradicional África do Sul ⁄ Moçambique)
sobre arr. Pe. Arnaldo Taveira Araújo
Olá plimo Bacião vilancico negro ⁄ séc. XVII
Salelaka mokonzi tradicional ⁄ Congo
Lyvro último: jornada que não chegou…
[Cramol] Portugal ⁄ repertório a decidir
No soy yo vilancico anónimo ⁄ séc. XVI ⁄ XVII
El pesebre Filipe Faria e Sérgio Peixoto
sobre texto de Lope de Vega

[Sete Lágrimas + Cramol] Portugal ⁄ repertório a decidir

23 JAN

Pequeno Auditório

Daniel Bernardes Trio & Drumming
A Liturgia dos Pássaros, a partir de Messiaen
Míqel Bernat Direção
Daniel Bernardes Piano
António Augusto Aguiar Contrabaixo
Mário Costa Percussão

>
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14 MAR

Pequeno Auditório

Música barroca

CCBeat

1 DEZ

14 SET

Grande Auditório

Pequeno Auditório

28 MAR

Pequeno Auditório

Dsch
Shostakovich Ensemble

Divino Sospiro & Andreas Scholl

S. Pedro

Beautify Junkyards

Programa a anunciar

Programa a anunciar

Massimo Mazzeo Direção Musical

S. Pedro é o alter-ego de Pedro Pode,
ex-homem forte dos Doismileoito, que faz
agora a sua estreia a solo. As canções de S. Pedro
distinguem-se pela métrica redonda e recorte
clássico. É pop inteligente, afinado e ambicioso,
dentro de histórias quotidianas, letras que
nos fazem sorrir e versos que ficam a ressoar.

Os Beautify Junkyards são uma banda
de Lisboa influenciada pelo acid folk,
a tropicália e a eletrónica. Editaram em 2018 o
seu 3.º álbum pela Ghost Box Records, editora
inglesa de culto. “The invisible world of Beautify
Junkyards” alcançou críticas muito positivas por
parte da imprensa especializada, como a Shindig,
Wire, Goldmine, Record Collector, teve airplay
em rádios como a BBC 6 e a Kexp, bem como
em programas de autor em diversas partes
do globo e no fim do ano constou na lista de
melhores do na de personalidades como DJ Food
e o escritor Simon Reynolds (Retromania).
Também em território nacional o álbum
foi muito bem recebido, tendo música
em playlist da Antena 3 e no final de 2018
constou na lista dos melhores do ano do Blitz
e rádio Radar, RUC entre outros.

26 MAR

Pequeno Auditório

Entre dois continentes
Andrei Teleguin Baixo
Pedro Carneiro Percussão
Vera Pavlova ⁄ Zoia Abolitz Piano
Fernando Severo Altube Pianista e Compositor.
Coro Voces Caelestes
Sérgio Fontão Direção do Coro
Fernando Altube
Olhares Humanos harmonizações sobre 4 canções
tradicionais Portuguesas, para Baixo e Piano

28 MAI

Pequeno Auditório

Kenneth Weiss
Les Elements
A partir de Jean-Féry Rebel
Apresentação do programa no Cravo Taskin,
que pertenceu a Luís XVI de França, gentilmente
cedido pelo Museu Nacional da Música.
Jean Fery Rebel Les Elements
transcrit pour clavecin seul par Kenneth Weiss

texto de António Lobo Antunes

Le Chaos, Air pour la terre, Le feu et l’eau, Chaconne,
Ramage, Rossignols, Loure, Tambourins 1 & 2,
Sicillienne, Air pour l’amour, Caprice

Ia Vas Liubil (Eu amei Você) para Coro a Capela

Sainte-Colombe Les regrets

Lençóis de Náufragos para Baixo e percussão

texto de A. S. Puschkin

Vocalizo sobre uma palavra só para Coro a Capela
A la Hija de un Preso (A Filha de um Presidiário)
Cantata para Baixo, Coro, dois Pianos e Percussão
com texto bíblico e um Soneto de um presidiário
da antiga cadeia da cidade de Usuhaia, na Argentina

10 MAI

Pequeno Auditório

Orquestra de Câmara Portuguesa
Programa a anunciar
Coprodução CCB ⁄ OCP

transcrit pour clavecin seul par Kenneth Weiss

25 OUT

Pequeno Auditório

Benjamim
Benjamim percorreu o país de norte a sul
para apresentar os seus temas em português
ao volante da sua Volkswagen. Editou em 2017
o vinil intitulado 1986, fruto de uma parceria com
o britânico Barnaby Keen. 2019 marca o regresso
de Benjamim aos discos e a novas colaborações.
Seja em estúdio ou em palco, há sempre garantia
de partilha com este escritor de canções.

15 MAI

Armand-Louis Couperin Les Cacqueteuses, L’Affligée
Jean-Francois D’andrieu a Plaintive, L’Harmonieuse

30 NOV

Francois D’agnicourt Les violettes fleuries

Afonso Cabral

Francois Couperin Le rossignol en amour, Le dodo
ou l’amour en berceau, Les Idées heureuses, L’Harlequin

Mais conhecido pelo seu trabalho enquanto
vocalista dos You Can’t Win, Charlie Brown,
Afonso Cabral divulga em 2019 o seu primeiro
disco em nome próprio e em português.
Elemento habitual da banda que acompanha
Bruno Pernadas em palco, Afonso Cabral
estreou-se na escrita de canções a solo com
o tema “Perto”, interpretado por Cristina Branco.
Recentemente, escreveu, com Francisca Cortesão
(Minta & The Brook Trout), a canção “Anda
Estragar-me os Planos”, para a voz de Joana
Barra Vaz – tema que foi alvo de uma nova versão
no último álbum de Salvador Sobral. A primeira
apresentação ao vivo do trabalho de estreia
acontece no Bons Sons e num formato intimista
que convida a escutar com maior atenção
a voz e as palavras.

Louis-Claude Daquin L’enchaînement harmonieuse,
La favorite
Jean-Philippe Rameau Les tendres plaintes,
L’entretien des muses
Louis Couperin La bergeronnette, La précieuse
Joseph Bodin de Boismoitier La transalpine, La puce
Jean-Henri D’Anglebert Ou etes vous allez
Jacques Duphly Les grâces

Pequeno Auditório

23

Pequeno Auditório

Keep Razors Sharp
Afonso Rodrigues Voz ⁄ Guitarra
Rai Voz ⁄ Guitarra
Bráulio Baixo
BB Bateria
Francisco Dias Pereira Teclas e Eletrónica
Com uma sonoridade entre o psicadelismo,
o shoegaze e o pós-rock, os singles de estreia
“I See Your Face”, “9th” e “By The Sea”
tornaram-se sucessos radiofónicos e que
lhes valeram a aposta nacional da revista Blitz
para 2014, tendo percorrido palcos de Norte a Sul
do País, tais como no Rock in Rio, Festival Bons
Sons, O Sol da Caparica, Vodafone Paredes
de Coura, Nos Alive e Super Bock Super Rock,
entre muitos outros. O segundo disco Overcome
valeu-lhes presença em grande parte das listas
de Melhor do Ano dos media nacionais.

>
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27 JUN

Pequeno Auditório

Outras músicas

Jazz

27 MAR

19 OUT

Grande Auditório

Pequeno Auditório

27 MAR

Pequeno Auditório

Filipe Sambado

Pop Dell’arte

Sara Serpa

Luis Lopes Humanization 4Tet

Filipe Sambado inaugurou o seu percurso
musical em 2012 com o lançamento do EP
Isto Não É Coisa Para Voltar a Acontecer.
No entanto, aconteceu mesmo e assim chegaram
até nós 1,2,3,4 e Ups... Fiz Isto Outra Vez,
que abriram caminho para Vida Salgada,
o seu primeiro longa duração lançado em 2016.
O seu mais recente trabalho Filipe Sambado
& Os Acompanhantes de Luxo foi editado
em Abril de 2018 com selo NorteSul ⁄ Valentim
de Carvalho. Aclamado pela crítica especializada
e pelo público, foi considerado o melhor disco
nacional do ano pela Antena 3, Radar, Vodafone
FM, entre outras publicações, e nomeado
para os Prémios SPA 2019 na categoria
de Música – Melhor Trabalho
de Música Popular.

Em meados dos anos 80 Lisboa vivia
um tempo de desafio e de busca de novas ideias.
Pelo menos assim o era na música, com o Rock
Rendez-Vous como palco na linha das atenções
de novas bandas que queriam ser apenas iguais
a si mesmas e diferentes de todas as outras,
servindo então o recentemente lançado semanário
Blitz e o programa Som da Frente de António
Sérgio (na Rádio Comercial) de importantes
janelas que asseguravam a comunicação sobre
o que de novo e entusiasmante ali acontecia.
Os Pop Dell’ Arte não foram os únicos a surgir
neste clima de efervescente desafio à criatividade.
Mas pelo modo como juntaram referências
– de Warhol a Fassbinder, sem esquecer
importantes movimentos da aurora do século XX –
e souberam olhar sempre para além da linha
do horizonte das formas e regras instituídas,
não só lançaram bases para um corpo artístico
ímpar como, pela longevidade (e já lá vão 30 anos),
sublinharam a conquista de um lugar de relevo
na história da música portuguesa.

Sara Serpa é cantora, compositora
e tem-se destacado nas áreas do jazz e da música
improvisada. Vive em Nova Iorque desde 2008
e tem colaborações com John Zorn, Ran Blake,
Danilo Perez, entre outros. O seu estilo vocal
mereceu elogios nas páginas do The New York
Times, All About Jazz, JazzTimes,
entre outras publicações.

O Humanization 4tet é um grupo constituído
pelos portugueses Luís Lopes e Rodrigo Amado
e pelos irmãos Aaron e Stefan Gonzales, oriundos
do Texas. Com matriz no Jazz, o grupo pratica,
de forma dinâmica, uma música que vai da frase
melódica ao Noise, da improvisação à composição,
nunca perdendo de vista o objectivo primeiro
de construção conceptual e implementação
de uma identidade. O reconhecimento das suas
intenções e consequentes resultados tem sido
corroborado pela crítica internacional que aclamou
os álbuns Live in Madison e Electricity,
pela francesa Ayler Records, e Humanization 4et,
pela portuguesa Clean Feed. O grupo apresenta
agora um novo disco, resultado da última tournée
americana, gravado ao vivo, em New Orleans.
O concerto aqui apresentado faz parte
da digressão europeia.

Nuno Galopim

29 NOV

Pequeno Auditório

João Barradas
João Barradas é um dos mais conceituados
e reconhecidos acordeonistas europeus,
movendo-se, simultaneamente, entre a música
clássica, o jazz e a música improvisada.
Neste concerto, João Barradas apresentar-se-á
a solo.
25 JAN

29 MAI
Pequeno Auditório

Mano a Mano
Depois de um muito bem-sucedido Vol.2,
o duo Mano a Mano, dos irmãos guitarristas
André e Bruno Santos, grava agora o seu terceiro
disco, em que o repertório é composto quase
na totalidade por composições originais,
ao contrário dos anteriores, cujo foco
era maioritariamente em versões de canções
que os dois irmãos partilharam ao longo do seu
percurso musical. Seguindo a toada do disco
anterior, este também é marcado pela forte
cumplicidade e empatia de André e Bruno Santos,
que resulta numa viagem musical de melodias
memoráveis, ritmos dançáveis e despiques
amigáveis, onde podemos ouvir uma magistral
versão do clássico “Stardust”, com dois Rajões,
ou o lirismo de “Rosa” e “Flor do Amor”,
duas canções tocadas à guitarra para celebrar
o nascimento do membro mais novo
da família Santos.

25

Pequeno Auditório

André Rosinha
André Rosinha está a apresentar Pórtico,
o seu primeiro projeto que reúne um grupo
de músicos como Bruno Pedroso na secção rítmica,
João Barradas no acordeão, Eduardo Cardinho
no vibrafone e Albert Cirera no saxofone.
Um grupo de jovens e notáveis músicos
de anteriores e regulares colaborações,
que nos transporta para a entrada de vários espaços
exploratórios sugerido pela sua própria composição
e pela sonoridade de cada um dos executantes
por si. E o resultado é inebriante!
Enleia-nos na multiplicidade do som que cada
um dos elementos do quinteto trás ao formato
final e não para de nos surpreender…
26 JUN

Pequeno Auditório

Programa a anunciar

>
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Fado
25 OUT

Grande Auditório

17 JAN

Pequeno Auditório

Paulo Bragança

Bruno Chaveiro

Paulo Bragança, o fadista Punk como alguns
o apelidaram, esteve em exílio espiritual e artístico
durante mais de uma década, e regressa para
retomar um caminho que está longe de ter
concluído. Licenciado em Filosofia e ator
de cinema, assina uma colaboração lunar
com os Moonspell, no tema “In Tremor Dei”,
do disco novo da banda de Metal gótico,
“1755”, dedicado ao Terramoto de Lisboa,
e em 2018 apresenta o EP Cativo.

Coprodução CCB ⁄ EGEAC – MUSEU DO FADO

Coprodução CCB ⁄ MUSEU DO FADO

Pedro Caldeira Cabral

7 NOV

14 ⁄ 15 FEV

Grande Auditório

Amália
Bate o Sol na Minha Rua
Programas a anunciar

19 MAR

Grande Auditório

Coprodução CCB ⁄ EGEAC – MUSEU DO FADO
Pequeno Auditório

Lisboa String Trio
Os LST – Lisboa String Trio são um trio português
constituído pelo guitarrista José Peixoto, o guitarra
portuguesa Bernardo Couto e o contrabaixista
Carlos Barretto. Juntos desde 2013, editaram
o primeiro álbum “Matéria” em 2014
e com este primeiro registo ganharam o Prémio
Carlos Paredes atribuído pela Câmara Municipal
de Vila Franca de Xira. Em 2016 editam Lisboa
e com este trabalho são nomeados para Melhor
Disco – Prémio Autores 2017, atribuído
pela Sociedade Portuguesa de Autores.
Coprodução CCB ⁄ EGEAC – MUSEU DO FADO

30 ABR

Pequeno Auditório

Matilde Cid
Coprodução CCB ⁄ EGEAC – MUSEU DO FADO

21 MAI

Grande Auditório

Carminho
Programa a anunciar
Coprodução CCB ⁄ EGEAC – MUSEU DO FADO

5 JUN

Pequeno Auditório

Luís Coelho
Coprodução CCB ⁄ EGEAC – MUSEU DO FADO

4 JUL

Pequeno Auditório

Maria Emília
Coprodução CCB ⁄ EGEAC – MUSEU DO FADO

Destaque
da programação

Popcorn
Miguel Ramalho
Matias Pillet
dança
fevereiro

27
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Dança

Teatro
22 – 25 NOV

Pequeno Auditório

2 – 5 ABRIL

Pequeno Auditório

29 – 31 MAI ⁄ 1 JUN

sala de ensaio

30 NOV

Grande Auditório

Companhia Maior

Emma Dante

Silly Season

Akram Khan

Encenação de Sofia Dias & Vítor Roriz

La Scortecata

Folle Époque

Xenos

Quando nos propuseram o projeto com
a Companhia Maior, lembramo-nos de algo
que os bisavôs do nosso filho às vezes deixam
escapar por entre dentes: a sensação do corpo
já não responder ao que a mente deseja.
Uma dissociação, aí está, mas que parte
da consciência de uma falência. O que importa,
no entanto, é a possibilidade de transformar
essa falência numa potência para o movimento,
para a dança, para a voz e para a presença
em cena. Uma potência pensada enquanto
virtuosismo. Porque interessa, sobretudo no
trabalho com esta companhia, aquilo que de
tão específico e singular se pode tornar virtuoso.
Pelo menos, tem sido esse o nosso processo,
transformar fragilidades em singularidades
e a par daquilo que gostamos e sentimos prazer
em fazer, atrevermo-nos a fazer o que não
dominamos e nos coloca numa zona de conflito,
de falência ou risco. É nesse lugar, entre
o que se domina e o que se desconhece
que o corpo adquire a qualidade do presente,
uma transparência que permite ver
o seu modo de agir, de pensar e torna
o observador cúmplice.

Emma Dante Adaptação ⁄ encenação
Carmine Maringola ⁄ Salvatore d’Onofrio Intérpretes
Emma Dante Cenografia ⁄ Figurinos
Cristian Zucaro Luz
Daniela Gusmano Assistente de Produção
Manuel Capraro Assistente de Encenação

Silly Season Concepção ⁄ Direção

Akram Khan Interpretação
Mirella Weingarten Cenário
Michael Hulls Desenho de Luz
Kimie Nakano Figurinos
Vincenzo Lamagna Compositor

4 – 8 MAR

Pequeno Auditório

Jorge Silva Melo ⁄ Artistas Unidos
Vidas Íntimas de Noël Coward
Miguel Esteves Cardoso Tradução
Rúben Gomes ⁄ Victória Guerra ⁄ José Mata Intérpretes
Rita Lopes Alves Cenografia ⁄ Figurinos
Pedro Domingos Luz
Jorge Silva Melo Encenação
Uma comédia clássica, sofisticada,
sobre as vicissitudes do casamento e do divórcio.
Uma análise cínica e aparentemente
descomprometida das relações.
Aparentemente frívola, aparentemente leve,
esta comédia de Noel Coward é, com toda
a certeza, uma das mais perversas análises
das relações matrimoniais. “E eu queria fazer
uma peça com rosas, smokings, vestidos de noite,
a Côte d’Azur: cheirando a rosas e a sepulcros”

29

Inspirado nos contos populares, Giambattista Basile
criou um fascinante e sofisticado mundo a partir
do uso do dialeto napolitano, provérbios populares
e calão, recorrendo explicitamente à commedia
dell’arte e a formas de diálogo inspiradas
em Shakespeare.
La Scortecata narra a história de um rei que
se apaixona pela voz de uma mulher velha,
que vive com a irmã numa cabana.
O rei, iludido pelo dedo que se mostra
pelo buraco da fechadura, convida-a a dormir
com ele. Mas depois do ato consumado,
apercebendo-se de que tinha sido enganado,
atira-a da janela. A velha não morre e fica
pendurada numa árvore. Aparece uma fada
e, com um feitiço, transforma-a numa
bela mulher e o rei casa-se com ela.

Interpretação

Ivo Silva ⁄ Cátia Tomé ⁄ Ricardo Teixeira
Rodolfo Teixeira ⁄ Teresa Coutinho ⁄ Sara Ribeiro
João Cristóvão Leitão Vídeo
José Leite Assistente de encenação
Inês Ariana Cenografia ⁄ Adereços ⁄ Figurinos
Manuel Abrantes Desenho de Luz
Cristina Correia Produção
Tiago Mansilha Comunicação
Folle Époque (título provisório) celebra o centenário
dos Loucos Anos 20 e propõe uma revisitação
histórica à luz dos tempos em que vivemos,
tempos de difícil caracterização e ambiguidade.
Em cena convocam-se narrativas hipotéticas,
que remetem para os dois tempos, frente-a-frente.
Os anos 20, do século XX, fundem-se a 2020,
num jogo entre realidade-real e realidade-ficção,
como numa mise en abyme. A loucura e os seus
excessos inerentes espelham o conflito
ético-moral da pós-modernidade.

Adaptação livre de Lo Cunti de li Cunti de Giambattista Basile

6 – 18 JUL

Produção Festival di Spoleto 60, Teatro Biondo di Palermo

Festival de Almada

Em colaboração com
Atto Único ⁄ Compagnia Sud Costa Occidentale

La Colline Théâtre National

Grande Auditório

Tous des Oiseaux
Wajdi Mouawad Texto e Encenação
Depois de ter abordado textos
que põem em cena a guerra civil libanesa,
trata-se aqui de escrever as dores do inimigo
através da história de Eitan, jovem cientista alemão
de origem israelita, confrontado com um violento
conflito com o seu pai. Numa história onde
a intimidade das vidas domésticas é dinamitada
pela violência do mundo, não existe nenhuma
realidade que se possa sobrepor a uma outra.
Todo o conflito fratricida esconde um labirinto
onde corre, assustador, o cego monstro
das heranças esquecidas.

Este trabalho é essencialmente uma reflexão
sobre como sinto o nosso mundo hoje.
É sobre a perda de humanidade e de como,
através das guerras passadas e presentes,
somos ainda confrontados com a candente
questão do que é ser humano. A.Khan
Coprodução CCB / Akram Khan Company

13 DEZ

Grande Auditório

Vasco Wellenkamp
Na Substância do Tempo
Homenagem a Sophia de Mello
Breyner Andresen
Na obra que criarei inspirado na poesia
de Sophia de Mello Breyner Andresen começarei
por incutir no processo criativo o sentimento
que a sua poesia me instiga, incitando os bailarinos
a espantarem--se e a deixar que a sensação vivida
no interior das nossas condições ontológicas irradie
imagens em movimento que, entretecidas
com as leis da gravitação interna dos passos
de dança, surjam como substância transfigurada.
E, sendo cada passo a sequência lenta ou acelerada
do passo anterior, é no encadeamento de todos
eles que a obra se edifica, se amplia e ganha
vida própria. Esse é o momento em que a técnica
de dança, estando lá, se dilui na maquinaria
do corpo e na força dos músculos para dar
passagem à emoção inicialmente incutida.
Aqui, é o momento em que o discurso
coreográfico se assume como metáfora.
Imaginemos a figura frágil que “baila em redor
da suspensão”; um grupo de gente angustiada
e cingida dentro de um feixe mínimo de luz;
o voo que atravessa o espaço com o ímpeto
de um salto; o personagem que desliza
até ao chão por uma rampa imaginária;
aquele que abraça para falar de amor,

>
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Cinema

ou que, num gesto de abandono e desalento,
se deixa simplesmente cair. Saint-Exupéry disse,
um dia, dos homens, (...) Só são homens aqueles
que o cântico ou o poema ou a oração alindaram,
aqueles que se acham construídos no interior...).
É por aqui que caminharemos ao coreografar
esta obra: viver no interior das nossas condições
de artistas o eco da poesia de Sophia,
e deixarmo-nos alindar e construir no mundo
visível da dança. Vasco Wellenkamp
EM REDOR DA SUSPENSÃO

Vasco Wellenkamp ⁄ Miguel Ramalho Coreografia
Franz Liszt ⁄ Sergei Rackmaninoff Música
Emília Nadal Cenografia
Liliana Mendonça Figurinos
Ricardo Campos Desenho de Luz
Bailarinos

Carlos Silva ⁄ Catarina Godinho ⁄ Francisco Ferreira
Íris Runa ⁄ Maria Mira ⁄ Miguel Santos
Patrícia Main ⁄ Pedro Garcia ⁄ Ricardo Henriques
Rita Baptista ⁄ Rita Carpinteiro
OUTONO (para a Graça)

Vasco Wellenkamp Coreografia ⁄ cenografia
Gustav Mahler Música ⁄ Adagietto da 5.ª Sinfonia
Liliana Mendonça Figurinos
Orlando Worm Desenho de Luz
Bailarinos

Miguel Ramalho gentilmente cedido pela CNB
Patrícia Henriques
SINFONIA DE REQUIEM

Vasco Wellenkamp Coreografia
Benjamim Britten Música
Liliana Mendonça Figurinos
Orlando Worm Desenho de Luz
Bailarinos

Carlos Silva ⁄ Catarina Godinho ⁄ Francisco Ferreira
Íris Runa ⁄ Maria Mira ⁄ Miguel Ramalho
Miguel Santos ⁄ Patrícia Main ⁄ Pedro Garcia
Ricardo Henriques ⁄ Rita Baptista ⁄ Rita Carpinteiro

31 JAN ⁄ 1 FEV

Grande Auditório

14 ⁄ 15 MAI

Grande Auditório

Dada Masilo

La Veronal

Giselle

Pasionaria

Dada Masilo nasceu em 1985, no Soweto,
e estudou dança clássica e contemporânea
na Dance Factory, na África do Sul, seguindo
os seus estudos na PARTS, em Bruxelas.
Coreografou e dançou trabalhos originais
e versões de clássicos tais como Romeo
e Julieta, Carmen, O Lago dos Cisnes e Giselle,
que apresentará no GA do CCB. O seu trabalho
reinventa os grandes clássicos introduzindo ritmos
e movimentos africanos, ao mesmo tempo
que aborda tópicos como o estigma à volta
do HIV, violência doméstica, o feminismo
e o papel da mulher na sociedade
contemporânea.

La Veronal, companhia de dança contemporânea
fundada por Marcos Morau (Valência, 1982),
apresenta-se pela primeira vez em Portugal.
O projeto artístico de Morau reside na busca
constante de novos suportes expressivos
e de referências culturais como o cinema,
a literatura e a fotografia que dão corpo
a uma linguagem narrativa surpreendente.
Pasionaria é o nome de um lugar imaginário
habitado por seres semelhantes a nós,
mas desenhados para nos imitarem
e que não passam de simulacros do humano.
Pasionaria questiona o desapego emocional
dos nossos dias e propõe uma reflexão sobre
a ideia de progresso que nos é imposta,
lançando-nos para o individualismo
e a cobardia moral que vai tornando
o mundo num lugar de adultos indefesos.

22 A 25 FEV

Pequeno Auditório

Miguel Ramalho ⁄ Matias Pillet
Popcorn
Como e porquê um artista ao entrar
em cena se transfigura? Onde está o clique?
Como é que a sua capacidade de representar,
a sua capacidade de reagir a um movimento
que não conhece, de o integrar, de deixar
tudo para se entregar ao prazer da transformação
que ele anseia, nos reenvia para a infância?
A peça dá a ver um bailarino e um acrobata
que vão descobrir-se num espaço cénico
que os protege e explora a vontade de ambos
representarem e de se fundirem no mesmo
movimento.
Popcorn é uma peça burlesca e, por vezes,
desesperada – ou talvez o seu contrário –
mas salpicada de idealismo.

Coprodução
Teatros del Canal, Madrid ⁄ Thêatre National de Chaillot, Paris
Les Thêatres de la Ville de Luxembourg ⁄ Sadler’s Wells, Londres
Tanz im August – HAU Hebbel am Ufer, Berlim ⁄ Grec 2018 Festival
de Barcelona – Institut de Cultura Ajuntament de Barcelona
Oriente Occidente Dance Festival, Rovereto, Itália
Mercat de les Flors, Barcelona
Com a colaboração de:
El Graner Centre de Creació ⁄ Apoio de INAEM – Ministerio
de Educación Cultura y Deporte de España ⁄ ICEC– Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya

13 OUT

Grande Auditório

Royal Opera House
Don Giovanni
transmissão

20 OUT

Grande Auditório

Apocalipse Now – The Final Cut
Belém Cinema
Parceria CCB / MIDAS FILMES

1 NOV

Grande Auditório

Saving Private Ryan
Belém Cinema
Parceria CCB / MIDAS FILMES

5 NOV

Grande Auditório

Raymonda
Royal Opera House A Confirmar
transmissão

26 NOV

Grande Auditório

Don Pasquale
Royal Opera House
transmissão

29 DEZ

Grande Auditório

My Fair Lady
Belém Cinema
Parceria CCB / MIDAS FILMES

21 JAN

Grande Auditório

Coppélia
Royal Opera House
transmissão
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26 JAN

Grande Auditório

A Conquista do Oeste

Belém Cinema

Belém Cinema

Parceria CCB / MIDAS FILMES

Parceria CCB / MIDAS FILMES

6 FEV

2 JUL

Grande Auditório

Dante Project

Royal Opera House

Royal Opera House

transmissão

transmissão

25 FEV

5 JUL

Grande Auditório

Grande Auditório

La Bohème

Belém Cinema

Royal Opera House

Filme a designar
Parceria CCB / MIDAS FILMES

Grande Auditório

Fúria De Viver
Belém Cinema
Parceria CCB / MIDAS FILMES

1 ABR

Grande Auditório

O Lago dos Cisnes
Royal Opera House
transmissão

3 MAI

Grande Auditório

Vertigo
Belém Cinema
Parceria CCB / MIDAS FILMES

4 JUN

Grande Auditório

Cavalleria Rusticana
Royal Opera House
transmissão

Destaque
da programação

maio

Grande Auditório

A Bela Adormecida

22 MAR

cinema

Grande Auditório

Morte em Veneza

transmissão

Vertigo

7 JUN

25 ou 26 JUL

Grande Auditório

Festival Bayreuth
O Anel de Nibelungo
transmissão

DATA E LOCAL A DEFINIR

Pele Escura
Doc. Ficção vr 180º

Graça Castanheira
Pele Escura é um documentário imersivo,
rodado em tecnologia vr 180º. O que este media
pressupõem é o alargamento do campo de visão
e a ausência de fronteiras visuais como as que
existem em ecrãs tradicionais – do ecrã de cinema
ao de um tablet. VR é o acrónimo de Virtual Reality,
que tem vindo a ser o termo usado
para sistemas imersivos, sem distinção clara
entre sistemas baseados em imagens virtuais,
não indexados à imagem real, e sistemas baseados
nessa mesma indexação. O que ambos têm
em comum – real e virtual – é o facto de usarem
tecnologia imersiva, ou seja ambos implicam
o uso de uns óculos que isolam o espectador
e que o rodeiam de imagens geradas ou gravadas
em 3D. Nesse sentido, convém esclarecer
que o presente objeto nada tem de virtual;
todas as imagens são diretamente indexadas
à realidade, mas serão gravadas, sim,
em tecnologia imersiva 3D.
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2.2

Cultura é educação
Cultura é Educação é um projeto que resulta de
uma parceria entre o CCB – Fábrica das Artes,
o Agrupamento de Escolas de S. Bruno,
o Ministério da Educação e a Rede Comunidades
de Aprendizagem. As recentes disposições
que vieram conferir às escolas a possibilidade
de gestão autónoma e flexível do currículo,
no quadro de uma escola inclusiva, abrem
um importante desafio ao CCB – Fábrica
das Artes quanto à projeção consequente
de um trabalho de programação que temos
realizado na interação entre Educação e Cultura.
Destacam-se aí a pesquisa nas áreas de criação
artística para todas as infâncias e os projetos de
transversalidade disciplinar. Cultura é Educação
propõe-se contribuir agora para a transformação
social e cultural da atual configuração escolar
que a Autonomia e Flexibilidade Curricular
pressupõem. Assumem-se como premissas:
a necessidade de “A Escola” ter o seu próprio
projeto cultural; de que é a Cultura que transforma
o ensino em Educação; a transversalidade como
dimensão decisiva de um novo projeto social
e cultural para o conhecimento; o desenvolvimento
de comunidades de aprendizagem comprometidas
com o desejo de saber, organizadas por valores
coletivos, sociais e cívicos e aberta ao mundo
da ciência, da arte e da tecnologia, praticando,
na pesquisa do conhecimento, as metodologias
destes campos. Assente numa dinâmica dialógica
e considerando os professores como criadores
Destaque
da programação

Assim devera eu ser
Catarina Moura
Celina da Piedade
Sara Vidal
fábrica das artes
março
© CÁTIA VIDINHAS

de currículo, agentes de desenvolvimento curricular
autónomos, na criação de estratégias adequadas
às necessidades desta comunidade.
O projeto desenvolve-se ao longo de quatro
anos, envolvendo todos os níveis de ensino
(do pré-escolar ao 3.º ciclo) da comunidade
educativa do Agrupamento de Escolas
de S. Bruno. Na base de toda a ação está
um trabalho de aprofundamento da estrutura
disciplinar dos currículos, tendo em vista
apoiar a conceção de currículos integradores,
que agreguem as atividades e projetos
da escola, assumindo a importância
da natureza transdisciplinar das aprendizagens,
da mobilização de literacias diversas,
promovendo o pensamento filosófico e artístico,
o conhecimento científico, a curiosidade intelectual,
o espírito crítico e interventivo, a criatividade
e o trabalho colaborativo como fonte de
aprendizagem e desenvolvimento de competências.
A consolidação das vias do cruzamento flexível
do currículo articula-se com um programa
de fruição e criação artística o qual se organiza
em torno da alternância entre a fruição e participação
em espetáculos, oficinas e instalações no
CCB – Fábrica das Artes e a residência na escola
de artistas que integram o seu programa.
Os seus resultados serão partilhados entre
as comunidades educativas em novos espaços
de comunicação abertos na escola para desdobrar
as potencialidades de todas estas experiências.
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Residências
artísticas na escola

Big Bang

Cultura é Educação

Sopa de Pedra
Festival Big Bang
Caótica, Festival 10 Anos

Festival de Música e Aventura

14 SET

Sala Sophia de Mello Breyner Andresen

Outra Escola
Vende-se Filmes – Série Documental

António Pedro / Caroline Bergeron
Autoria ⁄ Pesquisa ⁄ Produção de Conteúdos

Mininu

Filipa Reis ⁄ João Miller Guerra ⁄ Maria Gil

Fernando Mota ⁄ Ana Sofia Paiva
Margarida Botelho

MODERADORES E ORADORES

Companhia de Música Teatral
Paulo Maria Rodrigues
Helena Rodrigues / Pedro Ramos
Uma parceria entre o CCB – Fábrica das Artes
Agrupamento Escolas S. Bruno
Plano Nacional das Artes
Programa Ministério da Educação
Rede Comunidades de Aprendizagem
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Filipa Reis ⁄ João Miller Guerra ⁄ Maria Gil autores
Teresa Paixão directora de programas da RTP 2
Madalena Wallenstein Coordenadora ⁄ Programadora
CCB – Fábrica das Artes
convidado a anunciar

Outra Escola é uma série documental
que tem como premissa inicial a pergunta,
como é que se aprende? Com um formato
de treze episódios de vinte cinco minutos,
o programa apresenta de forma caleidoscópica
diversos projetos de ensino, focando-se na
pluralidade de vários contextos de aprendizagem
e na experiência da educação como um momento
de transformação que pode ocorrer tanto dentro
como fora da escola. Dá a conhecer diferentes
lugares de aprendizagem, com diferentes modos
de operar que guiam diferentes formas de aprender
e de pensar a educação. Partindo de uma abordagem
imersiva, fazem-se perguntas e provocações,
cruzando ferramentas de mapeamento com
linguagens artísticas como o cinema, o teatro
e as artes plásticas que provocam o pensamento
e despoletam o agir. Outra Escola, procura
que a escola que está dentro de cada um de nós
se revele, mais imaginada, mais utópica,
mais livre e mais real.
Produção » Vende-se Filmes ⁄ Coprodução » RTP

11 ⁄ 12 OUT

vários espaços

Pelo décimo ano consecutivo, a Fábrica
das Artes do CCB apresenta o Big Bang,
o festival ideal para quem tem ouvidos curiosos
e espíritos destemidos. Da música antiga ao jazz,
da clássica à contemporânea, com passagem
por instalações, malabarismo e uma oficina
de construção de instrumentos, esta será viagem
aliciante para crianças, jovens e adultos.
O Big Bang é um projeto internacional
que envolve uma dúzia de parceiros internacionais,
com edições a decorrer em nove países europeus.
Através deste projeto iniciado pela companhia
belga Zonzo Compagnie, a Fábrica das Artes
do CCB tem aberto um importante espaço
para o intercâmbio de experiências musicais
para crianças, com músicos portugueses
e estrangeiros a percorrer os quatro cantos
da Europa.
PROJETO INTERNACIONAL

Zonzo Compagnie Bélgica
Centro Cultural de Belém Portugal
Onassis Cultural Centre Grécia
Bozar – Centre for Fine Arts Bélgica
Opéra de Rouen França
Eesti Kontsert Estónia
ICAS – Instituto de la Cultura y de las Artes
de Sevilla Espanha
Opéra de Lille França
The Ark – Children’s Cultural Centre Irlanda
Wilminktheater Holanda
Espoon Kaupunki Finlândia
MotorMusic Parceiro Media
Projeto cofinanciado pelo
Programa Europa Criativa da União Europeia

Pan-Pot ou
Modérément Chantant
Variações rítmicas e gráficas
para três malabaristas e um pianista
Collectif Petit Travers
França
Autores ⁄ Malabaristas ⁄ Comediantes

Julien Clément ⁄ Denis Fargeton ⁄ Nicolas Mathis
Simon Carrot Criador ⁄ Olhar Exterior
Jean-Michel Dayez Pianista Intérprete
Para maiores de 6 anos

Num desejo de explorar a união da composição
musical com o trabalho de malabarismo, Pan-Pot
ou Modérément Chantant visita repertório
para piano de vários compositores, de Johann
Sebastian Bach a contemporâneos como Ligeti
ou Kagel. Este é um olhar sobre a solidão
e as relações corajosas. O malabarista desaparece
entre as trajetórias das suas bolas, esticado
como cordas de violino, ritmado, suspenso e aéreo.
Abre-se um mundo de perceções musicais e gráficas,
a evidência de uma beleza poderosa e singular.

Thelonious
Zonzo Compagnie
BÉLGICA

Benjamin Vandewalle Direção
Simon Segers Bateria Fulco Ottervanger Teclado
Lieven Van Pee Baixo Nele Fack ⁄ Studio
Para maiores de 6 anos

Um baterista, um pianista e um baixista
transportam a sua audiência até Nova Iorque
na primeira metade do século XX. Em criança,
Thelonious observava o teclado do piano por
cima dos ombros da sua irmã mais velha e ficava
completamente fascinado pelo instrumento.
O que se segue é uma viagem de encontros
memoráveis, jam sessions, histórias de sucesso
e os azares que enfrenta. Sendo tão teimoso
quanto talentoso, Thelonious Monk tem uma
carreira cheia de altos e baixos, criando música
imprevisível com as suas harmonias surpreendentes
e ritmos aventureiros. No entanto, isso não
o impede de se tornar no “High Priest of Jazz”,
com inúmeros standards do jazz que fazem
jus ao seu nome.
Uma produção da Zonzo Compagnie
em coprodução com Handelsbeurs, Krokusfestival,
KAAP e De Grote Post. Com o apoio de Flandres e o Programa
Europa Criativa da União Europeia.
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Le Grand Ballet

Joana Bagulho

Zonzo Compagnie & Ictus Ensemble

Portugal

BÉLGICA

Joana Bagulho Criação
Alice Albergaria Figurino ⁄ Cenografia
Teresa Duarte Soprano
Maria Bayley Cravo ⁄ Harpa ⁄ Soprano
Joana Bagulho Cravo

Marin Marais ⁄ Frédéric Verrières ⁄ Eva Reiter Música
Tom Pauwels Conceito ⁄ Guitarra Elétrica
Eva Reiter Coaching
Inne Goris Gamba Elétrica
Régis Badel Dança
Para maiores de 6 anos

Ano 1751, Versailles. No salão privado do Rei Sol
ocorre um ritual especial: cerca de cem convidados
testemunham a criação de uma nova obra
para viola da gamba e continuo pela mente
do compositor da corte Marin Marais.
O Rei escuta com atenção e depois,
para surpresa do seu público, pouco a pouco,
começa a mover-se. A corte não tem outra escolha
senão seguir e imitar o seu rei. Desenvolve-se
uma estranha coreografia: uma espécie de mistura
entre exercícios de ioga, dança de corte barroca
e uma eminente aula de aeróbica. Uma festa
incrível ao som de um dueto de viola da gamba
e guitarra elétrica. Le Grand Ballet é uma produção
musical sem palavras na qual o público é convidado
a dançar. Por vezes os músicos movem-se ao som
da música, mas, noutros momentos, a coreografia
ganha vida própria e limitam-se a acompanhar.
Uma produção da Zonzo Compagnie
em coprodução com Ictus Ensemble e Concertgebouw Brugge
Com o apoio da Flandres, o Programa Europa Criativa
da União Europeia e o festival Antwerp Baroque 2018

Quarto dos Músicos
Spat’Sonore
França

Marin Marais ⁄ Frédéric Verrières ⁄ Eva Reiter Música
Tom Pauwels Conceito ⁄ Guitarra Elétrica
Eva Reiter Coaching
Inne Goris Gamba Elétrica
Régis Badel Dança
Para maiores de 4 anos

Uma estrutura com tubos e trompetas
de latão formam um casulo de som dentro
do qual o ouvinte se instala. Seis maquinistas
aproximam-se e a estrutura ergue-se
e balança, pendurada em ganchos.
Eles sopram, raspam e percutem ritmos no ar
em redor do público. Envolvidos pelo som,
ouvimos e sentimos o que parecem ser deslocações
de ar, selvas subterrâneas, oceanos borbulhantes,
ilhas exóticas e uma melodia longínqua.
Uma produção da Zonzo Compagnie em coprodução com Ictus
Ensemble e Concertgebouw Brugge. Com o apoio da Flandres,
o Programa Europa Criativa da União Europeia e o festival
Antwerp Baroque 2018

Para maiores de 4 anos

Uma cantora, inspirada na figura da rainha
Elisabeth I patrona de W. Shakespeare
e de muitos compositores e poetas, acompanhada
dos seus músicos fazem um pequeno concerto
de canções no tempo de Shakespeare
– Música de John Dowland e William Byrd.
Toc toc tocam à porta, é uma flautista que também
quer ir para o colinho da rainha e toca a dança
das bruxas Toc toc outra vez tocam à porta
são quatro cantores que também se querem
sentar no colinho da rainha e cantar
uma canção de Dowland.
Projeto de Parceria entre a Escola Superior de Música de Lisboa
e Douda correria Associação Cultural

Pneumaphone
Logos Foundation
Bélgica

Godfried-Willem Raes Criação ⁄ Desenho ⁄ Construção
Para maiores de 4 anos

Um homem criativo chamado Godfried-Willem
Raes inventou o Pneumaphone quando teve
a brilhante ideia de ligar almofadas de ar a bizarros
instrumentos de sopro. A sua concretização
envolveu uma imensa equipa de pessoas
que pesquisou, experimentou e construiu
durante anos até chegar ao resultado pretendido.
Cabe agora ao público pular sobre estas
almofadas e fazer música nunca antes ouvida.

Workshop

Construção de instrumentos
& vivências musicais e performativas
Paulo Morais ⁄ Marco Santos
Portugal
Para maiores de 7 anos

Nesta oficina vamos construir conceber
e construir instrumentos musicais e aprender
a usá-los de forma criativa e envolvente.
Ao longo da oficina, os formadores irão
criar composições musicais em conjunto
com os participantes e ajudá-los a estimular
o seu lado performativo. O resultado
desse trabalho será apresentado numa pequena
apresentação em que todos os participantes
poderão pôr em prática o conhecimento
adquirido e vivenciar a experiência artística
de uma atuação em palco.

Uma Roda
e uma Canção de Fadas
Música no tempo da Rainha Elisabeth
Portugal

Joana Bagulho ⁄ Maria Bayley Criação
Maria Bayley Direção Musical
Instrumentistas e cantores alunos
da escola superior de música de Lisboa

Estrela Martinho Flauta de Bisel ⁄ Alto
Maria Bayley Cravo ⁄ Harpa ⁄ Soprano
André Ferreira Cravo ⁄ Baixo
Alberto Oliveira Tenor
Teresa Duarte Soprano
Para maiores de 4 anos

Neste concerto de música antiga,
cinco músicos-instrumentistas ⁄ cantores levam-nos
numa viagem ao passado para conhecer música
composta no tempo de Shakespeare
e da Rainha Elisabeth I, quando as mulheres
usavam espartilho e os homens andavam de colãs.
Embora a indumentária do século XVI possa
parecer inadequada para os dias de hoje, o mesmo
não se pode dizer da obra de alguns compositores
da época. Neste espetáculo criado por Joana
Bagulho e Maria Bayley, vamos conhecer a música
de Thomas Morley, John Dowland, William Byrd,
John Wilbye e Antony Holborne.
Produção » Douda Correria Associação Cultural
Projeto de Parceria entre a Escola Superior de Música de Lisboa
e Douda Correria Associação Cultural

Amoura

Instalação interativa
Portugal
Para Todas as idades

Possivelmente a maior sanfona do mundo,
a Amoura é um instrumento de dimensões
tão absurdas que é possível sentar uma dezena
de pessoas no seu interior. Durante o Big Bang,
convidamos miúdos e graúdos a entrar numa
experiência sensorial e criativa, tocando dentro
e fora deste instrumento gigante. A sanfona
é um instrumento de cordas de origem
celto-galaica cujo som é criado por cordas
friccionadas por uma roda operada por manivela,
sendo a melodia produzida através de um teclado.

Floresta de Sons
Instalação interativa
Portugal

Nuno Cintrão concepção e construção
Para Todas as idades

A Floresta de Sons é uma instalação
de instrumentos musicais e objetos sonoros
construídos a partir de diferentes materiais,
desde troncos de árvores a garrafas de plástico.
Nesta Floresta todos são convidados a experimentar
os instrumentos, a descobrir sons e a criar novas
paisagens sonoras a cada momento.

Sopa de Pedra
Sopa de Pedra e alunos da C.E.
Agrupamento de Escolas São Bruno
Portugal
Para Todas as idades

Tal como no conto popular da Sopa de Pedra,
a criação musical deste grupo a cappella de dez
mulheres começa numa base simples – uma pedra,
uma tradição, uma melodia, um cantar – à qual
se juntam novas vozes, compondo uma harmonia
viva que se reinventa a cada vez que se canta
ou a ela alguém se junta.
O seu imenso reportório inclui música de transmissão
oral de várias regiões, dos cânticos mirandeses
às baladas açorianas, das cantigas de adufeiras
ao Cante Alentejano, passando também pelo
reportório de cantautores portugueses e músicas
tradicionais de outros países ou até temas originais.

Embaixadores Big Bang
Portugal

Nuno Cintrão Coordenação
O projeto Embaixadores Big Bang é uma iniciativa
presente em todas as edições do Big Bang pela
europa fora que convida crianças a integrar
as equipas de comunicação de cada instituição.
Este ano em Lisboa, os Embaixadores serão jovens
músicos repórteres que, além de entrevistar
os artistas, equipas e público, irão também fazer
pequenas atuações durante o festival inspiradas
nos espetáculos apresentados no Big Bang.
A coordenação do trabalho artístico e jornalístico
destes jovens estará a cargo do compositor
Nuno Cintrão, em conjunto com a equipa do CCB.
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Festival 10 Anos de Caos

Companhia Caótica
A Caótica regressa a Lisboa com alguns
dos seus espetáculos mais emblemáticos:
Sopa Nuvem, Crevescer, Na Barriga,
A Grande Invasão, a exposição Novas Sereias
– Mitos, Ritos e Ditos e a sua mais recente
criação: 5 Fábulas para não Adormecer.
Este festival celebra, também, os 10 anos
de cumplicidade entre a Caótica e a Fábrica
das Artes que acolherá, para além dos espetáculos,
um encontro de reflexão sobre criação para
a infância e projeções contínuas dos filmes
realizados por António-Pedro que pontuaram
o percurso da companhia.

19 OUT – 2 NOV

Espaço Fábrica das Artes

24 – 27 OUT

Sala de Ensaio

24 – 27 OUT

Espaço Fábrica das Artes

Caótica Filmes`

Sopa Nuvem

Na Barriga

Curtas metragens

Um thriller gastronómico

Teatro e marionetas

António-Pedro

ideia original ⁄ conceção ⁄ dramaturgia ⁄ interpretação
composição ⁄ realização de filme

Caroline Bergeron Autoria ⁄ Encenação ⁄ Cenografia
Catarina Santana Interpretação
António-Pedro Banda Sonora

Misturado ou puro, o cinema sempre fez
parte do ADN da Caótica. Numa seleção especial
para a Fábrica, sessões contínuas com alguns
dos documentários, curtas-metragens e telediscos
realizados por António-Pedro ou coletivamente
(em oficinas de cinema e música), entre 2009
e 2019.

conceção ⁄ dramaturgia / encenação ⁄ cenário

Caroline Bergeron
Gonçalo Alegria cocriação
Rui Rebelo Interpretação ⁄ Operação Som ⁄ Vídeo
Bigodes Band Convidados Especiais
Para maiores de 6 anos

Para Todas as idades

24 ⁄ 25 ⁄ 27 OUT

António-Pedro

Espaço Fábrica das Artes

A Grande Invasão
Conferência-espectáculo
Autoria ⁄ Direção artística ⁄ Encenação

Caroline Bergeron
Interpretação ⁄ Colaboração na Dramaturgia

Catarina Santana
Para maiores de 8 anos

D. Catarina testemunha e documenta,
por intermédio de fotografias, ilustrações
e vídeos, o seu encontro com um grupo
de Sereias em Alcochete. Estas terão provocado
uma epidemia de generosidade e hipersensibilidade
junto daqueles que estiveram em contacto
com elas. Mas de relato documentado,
o objetivo da conferência transforma-se
num pedido de ajuda ao espectador…
Uma alegoria contemporânea sobre o outro
e diferentes formas de viver e conviver.
Residências » Espaço do Tempo ⁄ Centro Cultural Vila Flôr
Coprodutores » Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest
Centro Cultural Vila Flôr ⁄ Teatro Municipal da Guarda
Centre Culturel Pablo Picasso ⁄ Théâtre de Villeneuve-lès-Maguelonnes ⁄ Apoio » República Portuguesa, cultura
– Direção-Geral das Artes ⁄ Câmara Municipal de Lisboa
Espetáculo coproduzido no âmbito da Rede 5 Sentidos
Estreia nacional na Culturgest em Março de 2016

Sopa Nuvem é um documentário ao vivo
onde todos os personagens, objetos e a sopa,
servida aos espetadores no fim, são reais.
Sob encomenda da Fábrica das Artes,
o espetáculo foi apresentado na Sala de Ensaio
do CCB em 2011, tendo seguido para digressão
nacional e internacional com cerca de 150
apresentações entre França, Suíça e Itália,
ganhando o prémio para o melhor espetáculo
do Festival Momix 2014. Sopa Nuvem – Um thriller
gastronómico despede-se nos palcos do CCB,
local que o viu nascer, no âmbito do Festival
10 Anos de Caos.
Apoios » Kodak ⁄ ACCCA ⁄ Dupla Cena ⁄ SOAZILOPE
República Portuguesa, cultura – Direção-Geral das Artes
Câmara Municipal de Lisboa

entre 1 e 5 anos

Um espetáculo engraçado que nos leva
com ternura numa viagem atribulada aos
momentos que antecederam o nosso nascimento,
numa representação um pouco delirante
do que talvez tenhamos vivido dentro
da barriga da nossa mãe. E depois de ajudarmos
o protagonista Bebé a vir ao mundo,
com algumas festinhas e abanões vamos
todos nascer novamente.
Com direito a um certificado de segundo
nascimento carimbado pela Caótica!
Apoio » República Portuguesa, Cultura – Direção-Geral das Artes
Câmara Municipal de Lisboa ⁄ Espetáculo criado a partir de uma
oficina encomendada por CCB – Fábrica das Artes

29 OUT – 2 NOV

Sala Ribeiro da Fonte

Novas Sereias:
Mitos, Ritos e Ditos
Exposição
Caroline Bergeron Mergulhadora Principal
Ilustrações

Sereio Kru em colaboração com Antoine Blanquart
Para maiores de 6 anos

Nesta exposição, com curadoria da sereia honorária
Caroline Bergeron, mergulharemos no vasto
mundo das novas sereias de Alcochete e juntos
nadaremos pelos mitos fundadores desta espécie:
• As “Bracilagens” – diários íntimos orgânicos
do povo sereico que contêm a sua história pessoal
e coletiva;
• Gravações raríssimas da língua das sereias,
seus cantos e sons do seu habitat;
• Ilustrações, aguarelas e desenhos do sereio Kru,
que documentam a sua passagem por Alcochete
e o seu peculiar olhar sobre o nosso mundo.
Coprodução » CCB – Fábrica das Artes ⁄ Apoio » República
Portuguesa, Cultura – Direção-Geral das Artes Câmara
Municipal de Lisboa
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Pharmácia Amália
29 OUT – 2 NOV

Espaço Fábrica das Artes

5 Fábulas para não Adormecer
Marionetas

Sala de Ensaio

Mininu
Espectáculo multidisciplinar

Caroline Bergeron Conceção ⁄ encenação ⁄ cenografia
Catarina Mota ⁄ Manuel Henriques Interpretação
Trilha sonora

António Pedro a partir de Maurice Ravel,
de Johann Sebastian Bach e Edvard Grieg

Um espetáculo sem palavras, inspirado
em cinco dos sete pecados mortais que critica
com humor a obsessão pelo poder, pelo dinheiro
e pela competição e transforma em virtudes
os pecados da gula e da preguiça.
Cinco histórias acessíveis a todas as idades,
para gozarmos com quem somos e sairmos
da sala abraçados uns aos outros.
Coprodução » Lu.Ca – Teatro Luís De Camões ⁄ Teatro Municipal
do Porto ⁄ Teatro Virgínia ⁄ Apoio » República Portuguesa,
Cultura / Direção-Geral das Artes ⁄ Câmara Municipal de Lisboa

Sala de Ensaio

Crevescer
Espectáculo multidisciplinar
ideia original ⁄ Conceção ⁄ Dramaturgia ⁄ Música
Realização e montagem de filmes

António-Pedro
Conceção ⁄ Dramaturgia ⁄ Encenação ⁄ Cenografia

Caroline Bergeron
Gonçalo Alegria Conceção ⁄

Dramaturgia ⁄ Música

Interpretação

António-Pedro ⁄ Rui Rebelo ⁄ Nuno Figueira
Para maiores de 6 anos
Escolas » A partir do 3.º Ano

António está com uma neura comum
nos crescidos, mas incompreensível
para as crianças: não quer fazer anos.
“Crevescer” é o tempo que passa e que faz
do crescer envelhecer. É uma reflexão em forma
de espetáculo sobre este processo contínuo
que muda de nome pelo caminho.
Com o que há de comum e de diferente
entre crescer e envelhecer, com o que imaginamos
ser quando formos grandes e o que recordamos
ser quando fomos crianças.
Uma encomenda do Centro Cultural de Belém – Fábrica
das Artes / Coprodução Teatro Municipal do Porto – Programa
Paralelo / Apoio » República Portuguesa, Cultura / Direção-Geral
das Artes / Câmara Municipal de Lisboa / Bazar do Vídeo

19 – 24 JAN

Espaço Fábrica das Artes

Oficina Di Mininus

Oficina de música e viagens
Fernando Mota ⁄ José Grossinho

Fernando Mota Direção artística

Para maiores de 8 anos

Cocriação ⁄ interpretação

EScolas » maiores de 6 anos

Ana Sofia Paiva ⁄ Fernando Mota ⁄ Gueladjo Sané
José Grossinho
Para maiores de 6 anos

Para maiores de 3 anos

30 OUT – 2 NOV

6 – 9 FEV

Mininu é um espetáculo multidisciplinar
para a infância que utiliza várias linguagens
como o teatro, a literatura, a música,
as artes plásticas e o vídeo para criar
um objeto comunicante e universal.
Vai buscar inspiração a músicas e contos
tradicionais africanos, em particular
da Guiné-Bissau sendo criado na sequência
de Nha Mininu – projeto que envolveu a recolha
de canções tradicionais infantis em todas regiões
da Guiné-Bissau e a produção de um CD
com arranjos originais e a participação
de músicos guineenses residentes em Portugal.
Depois do projeto Mapa (estórias de mundos
distantes e contos e cantos), estreado em março
de 2018, Mininu continua a pesquisa de uma
linguagem cénica multidisciplinar e universal,
desenvolvida em espetáculos como Barlavento,
Canções Nómadas e Peixe Lua.
Além de vários contos tradicionais guineenses
e africanos, Mininu explora as histórias e imagens
das letras das canções do CD Nha Mininu, cantadas
nas várias línguas dos povos da Guiné-Bissau.
A partir de materiais de várias naturezas – literários,
teatrais, musicais e visuais – será criada uma
dramaturgia centrada no fascínio por culturas
e realidades diversas da nossa, na constatação
de que apesar das diferenças na essência somos
iguais: corações que pulsam, olhos abertos
que perguntam...
COPRODUÇÃO » CCB – Fábrica das Artes ⁄ Artemrede ⁄ Teatro
Aveirense ⁄ Centro das Artes e do Espetáculo – Câmara Municipal
de Sever do Vouga ⁄ São Luiz Teatro Municipal

Nesta oficina serão explorados os materiais
e os métodos que originaram a criação
do espetáculo Mininu (em cena no CCB
de 6 a 9 de fevereiro), abordando, no processo,
a cultura e geografia africana e guineense.
Vamos perceber como os artistas gravaram
as vozes de crianças na Guiné-Bissau
e as misturaram com os instrumentos
de músicos guineenses em Portugal.
Vamos experimentar instrumentos tradicionais
e experimentais criados especialmente para
o espetáculo, participar em jogos rítmicos,
sonoros e musicais com objetos e aprender
algumas canções nas línguas dos povos
da Guiné-Bissau.
No final, cada menino levará para casa
um caderno pedagógico criado pela autora
e ilustradora Margarida Botelho com jogos
e propostas lúdicas acerca das temáticas
e materiais do espetáculo, para serem
desenvolvidos em casa ou na escola.

Pharmácia Amália é a programação dirigida
a Todas as Infâncias que celebra os 100 anos
de Amália Rodrigues e a presença do seu legado
no nosso património cultural comum.
A instalação com o mesmo nome, concebida
por Teresa Gentil, permite-nos explorar o impacto
emocional que a sua música nos oferece, fazer
um itinerário pela sua vida e pelos contextos
históricos em que ela decorreu e marcar
encontro com os poetas que, pela sua mão
e de Alain Oulman, entraram no mundo do fado
e o revolucionaram. Da instalação Pharmácia
Amália desdobram-se inúmeras propostas que
acontecem no interior ou em relação com ela:
Visitas guiadas autónomas e visitas performativas
No Tempo das Cerejas criadas e conduzidas
por cinco atores – Vasco Batista, Sofia Fialho,
Isabel Costa, Catarina Rabaça, José Leite.
Este grupo de atores apresenta ainda uma
performance coletiva, que resulta da agregação
dos materiais artísticos explorados nas respetivas
visitas performativas num espetáculo único.
Em Chá na Pharmácia – Conversas com música,
partilha-se o gosto de Amália pelo chá,
os mistérios da sua voz e as paixões que
desencadeia. Teresa Gentil conversa com Maja,
uma fadista da Bósnia que aprendeu português
para poder cantar o fado, e com Federico
Santiago que é uma “espécie de arqueólogo”
da voz da Amália.
O professor Bernardo Salgado conduz-nos
pela história de Portugal na Oficina de História
Amália, na qual os participantes serão detetives
do passado para construir uma cronologia
que resulta dos cruzamentos entre História,
as histórias de Amália e as histórias quotidianas
das vidas das famílias participantes.
E Música, claro. Com o título inspirado na célebre
Formiga Bossa Nova, “Assim devera eu ser”
é uma encomenda da Fábrica das Artes a Catarina
Moura ainda com as vozes e instrumentos
de Celina da Piedade, Sara Vidal e Ricardo Silva
e ilustrações e animação de Cátia Vidinhas.
Por fim, teremos A Monda Teatro-Música com
Sou Filha das Ervas – Cantigas para o Coração,
um espetáculo criado a partir de canções originais
de Amélia Muge, fados e poemas escritos
por Amália Rodrigues.
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13 FEV – 4 ABRIL

Espaço Fábrica das Artes

16 FEV – 3 ABR

Espaço Fábrica das Artes

15 FEV ⁄ 8 MAR

Espaço Fábrica das Artes

Pharmácia Amália

No Tempo das Cerejas

Oficina de História Amália

Instalação multimédia

Visitas performativas

Oficina de história

Teresa Gentil

Vasco Batista ⁄ Sofia Fialho ⁄ Isabel Rodrigues
Catarina Rabaça ⁄ José Leite

Bernardo Salgado

Para maiores de 4 anos

Para maiores de 8 anos

Um grupo de cinco atores conduzem visitas
performativas à instalação Pharmácia Amália,
explorando quatro lugares atravessados
pelo universo de Amália.
Na pharmácia – Um farmacêutico desvairado
recebe os seus clientes e distribui receitas inspiradas
nos versos de Amália.
No Bloco Operatório – Partindo do pressuposto
que o fado pode curar todos os males, uma equipa
de médicos convida todos a fazer uma cirurgia
em que se extraem e acrescentam versos ao coração.
Na Tasca – Na tasca vive a conversa. Palavras que
se transformam em poemas que se tornam música.
Tal como Amália vivia os poemas, cantando-os,
aqui, lançamos o desafio de criar, à desgarrada,
um poema musicado em tempo real.
Na Rádio Rodrigues – RR – Uma estação de rádio
é alimentada pelas histórias dos seus ouvintes.
Há discos pedidos, entrevistas e conselhos para
vários males do mundo. A rádio funciona como
instalação e também como um podcast que
estará disponível online para todos.
Performance Colectiva – No café as pessoas
falam a cantar, no bloco operatório os médicos
extraem e acrescentam versos ao coração,
na rádio ouve-se a alma dos habitantes
e na farmácia há remédio para tudo!
Assim é o bairro onde habita a memória
da Amália que nasceu no tempo das cerejas.

Depois da visita à instalação Pharmácia Amália,
esta oficina levará os participantes a debruçarem-se
sobre o contexto político e socioeconómico
em que viveu Amália Rodrigues. Neste encontro
entre filhos, pais, netos e avós, iremos assumir
uma atitude de detetives do passado, procurar
factos e tendências que nos ajudem a compreender
como se organizava o quotidiano dos habitantes
de Lisboa entre 1920 e 1999, com especial
enfoque no período do Estado Novo (1932-1974).
Iremos construir uma cronologia comparativa
entre História de Portugal, a vida da Amália
e as histórias das famílias participantes a partir
de jogos e debates sobre as características políticas
da ditadura e da democracia.

Para maiores de 4 anos

A música é um bom remédio para
as nossas maleitas diárias e, a prova disso,
é que a “auto prescrevemos” e a usamos
para nos energizar, acalmar, motivar e confortar.
A música acompanha os nossos momentos
de solidão e de reflexão, mas, também,
os de partilha e de celebração.
Amália Rodrigues compreendia muito bem
o poder da interpretação musical, utilizando
a sua voz para nos conduzir através das emoções
mais básicas e dos sentimentos mais refinados.
Nesta instalação vamos ouvi-la e senti-la,
prescrevê-la para os estados de espírito
que definem a nossa humanidade enquanto,
retrospetivamente, desenhamos os principais
momentos da sua carreira artística, da sua
vida e dos contextos políticos e sociais
que a sua voz viveu e acompanhou.
Na Pharmácia Amália encontramos três cabines
para três emoções. Em cada cabine está um
fármaco sonoro sobre o qual existe uma bula
com toda a informação necessária para a correta
administração. Este é o ponto de partida
para um percurso sobre a vida da fadista.
Inauguração com atuação de A Monda Teatro-Música

Chá na Pharmácia
Conversas com Música
Teresa Gentil
Em Chá na Pharmácia – Conversas com música,
partilha-se o gosto de Amália pelo chá, os mistérios
da sua voz e as paixões que desencadeia.
Teresa Gentil conversa com Maja, uma fadista
da Bósnia que aprendeu português para poder
cantar o fado, e com Federico Santiago que
é uma “espécie de arqueólogo” da voz da Amália.
28 MAR

Espaço Fábrica das Artes

Frederico Santiago Convidado
Para maiores de 12 anos

Sou Filha das Ervas
Cantigas para o Coração

Segundo Frederico Santiago, Amália é:
“uma das vozes mais extraordinárias que
a humanidade conheceu. Sabemos alguma coisa
sobre a mulher, sabemos também que agradecia
muito os aplausos que recebia (em várias línguas)
mas sobre a sua tão original e inimitável maneira
de cantar, sobre a revolução artística que fez
no Fado (um género que ninguém no mundo
adivinhava existir antes dela), o que sabemos?
Vamos ouvi-la, não há melhor maneira
de a celebrar!”

Poetas e versos de Amália Rodrigues

4 ABR

22 FEV ⁄ 1 MAR ⁄ 4 ABR

Espaço Fábrica das Artes

A Monda Teatro-Música
Vozes ⁄ Percussões

Maria Monda Sofia Adriana
Susana Quaresma ⁄ Tânia Cardoso
Músicos Convidados

Rodrigo Crespo Guitarra
Catarina Anacleto Violoncelo
Para maiores de 4 anos

Na casa do botão do meu vestido azul cabem
poemas, quadras soltas e canções de antigamente.
Cabe um amor marinheiro, que acende um cravo
na boca, e outro amor tão pequenino como
um grão de arroz. Cabem laranjas, tangerinas,
cabras cabrochas, bichos-de-conta, pintainhos
e galochas. Cá vamos cantando, cantando,
cá vamos chorando, chorando, Cantando,
chorando e rindo… Entre o cheiro do jasmim
e as ervinhas do chão, cantamos cantigas
para o coração. Ai Maria, ai Maria, ai Maria,
são três vozes à capella pelas ruas a brincar,
de pedra, pedrinha a pedrinha, corremos
ao som das cantigas, paramos só pr’a cantar.
Nesta casa portuguesa, de quatro paredes caiadas,
escutamos, com toda a certeza, os versos
e as cantigas de Amália!
Coprodução » A Monda Teatro-Música ⁄ CCB – Fábrica das Artes

Espaço Fábrica das Artes

Maja Convidado
Para maiores de 12 anos

Nesta conversa conheceremos melhor Maja
e teremos o gosto de a ouvir cantar os seus fados
prediletos, eternizados por Amália Rodrigues.
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Espaço Fábrica das Artes

Assim Devera eu Ser
Cocriação ⁄ interpretação

Catarina Moura
Celina da Piedade
Sara Vidal

Mil pássaros
Companhia de Música Teatral

Ricardo Silva Guitarra
Para maiores de 3 anos

No tempo da história da cigarra e da formiga,
cantar não era profissão. Cantava-se para ganhar
a vida, nas vidas dos pobres. Mesmo assim,
pobre que ela era, a Amália-Menina não foi
como Cigarra que começou a ganhar-a-vida.
Quem assim canta tão bem, ensina a cantar
também. Por isso vimos nós, para cantar Mourarias
e Casas da Mariquinhas e a Formiga Bossa-Nova
que também quis ser Cigarra.
Por isso aqui estamos as três: uma Amália-Catarina,
Amália-Celina – outra, e uma Sara, Amália
também. Por isso aqui estão vocês: para aprender
as cantigas daquela Amália, que foi menina
bordadeira e mulher fadista. Tão bem que ela
cantava!
Uma encomenda CCB – Fábrica das Artes
Coprodução CCB – Fábrica das Artes ⁄ Teatro Viriato ⁄
Cine-Teatro Louletano

17 ⁄ 18 ABR

Pequeno Auditório

9 (Neuf)
Cas Public Canadá
& Kopergietery Bélgica
Hélène Blackburn Coreógrafa
Johan De Smet Dramaturgia
Martin Tétreault Música
Para maiores de 9 anos

Destaque
da programação

Papi – Opus 8
Companhia
de Música Teatral
maio

Conhecido pela sua dança eloquente,
a Cas Public acolhe agora um performer atípico,
Cai Glover, que superou uma deficiência auditiva
e se tornou num bailarino profissional.
A coreógrafa Hélène Blackbrun deu um passo
fora do vulgar e usou a sua deficiência auditiva
como ponto de partida para a sua nova criação.
Percebendo, experimentando e compreendendo.
Os nossos sentidos permitem-nos apreender
o mundo à nossa volta. Esta condição essencial
é como uma janela para aquilo que está fora
de nós; sem ela somos iludidos. Como é possível
capturar a grandeza monumental da 9.ª sinfonia
– uma das obras-primas do repertório clássico –
se, como Beethoven, a nossa audição é
prejudicada? O espetáculo 9 tornou este desafio
numa viagem ousada e cheia de sensações.
Em coprodução com Kopergietery o trabalho
foi desenvolvido para atrair todas as gerações,
quebrando os limites do silêncio de forma a superar
as diferenças e transformar o corpo em linguagem.

A Constelação artístico-educativa Mil Pássaros
nasceu a partir de um conjunto de ideias
em que se articula criação artística, formação
e envolvimento da comunidade, procurando alertar
para a necessidade de cuidar do planeta.
Mil Pássaros promove experiências musicais
e artísticas colocando em diálogo famílias e creches
⁄ jardins de infância ⁄ escolas, numa sensibilização
à educação ambiental. Um projeto que promove
a construção de bases educativas para resultados
a longo prazo, levantando questões que não
conhecem fronteiras e que urge abordar desde
a primeira infância. Mil Pássaros desenvolve-se
a partir da peça-base Orizuro, cujo material
conceptual, musical e plástico se estende
a um conjunto mais vasto de iniciativas.
“Orizuro” é nome de pássaro, ou melhor,
de um origami que representa um pássaro.
Na cultura tradicional japonesa, o orizuru
é um símbolo de felicidade e fazer mil pode
tornar um desejo realidade. Na segunda metade
do século vinte, após a bomba de Hiroshima,
o orizuru tornou-se um ícone do desejo de paz
e dum mundo mais harmonioso. É cada vez mais
importante chamar a atenção para a necessidade
de preservarmos o mundo em que vivemos e há
muitas formas de o fazer. Ensinar a olhar e escutar
de forma poética é certamente uma das que faz
falta e deve ser promovida desde que nascemos.
A ideia de “afinação” tem estado presente
em grande parte dos trabalhos da CMT, que tem
usado o termo para se referir à procura, através
da experiência artística, da afinação das pessoas
com o que as rodeia. São esses os “pássaros”
que a constelação procura revelar ou construir.
Todos os pássaros, os reais e os imaginários,
os das histórias, da poesia, da música.

>
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22 ⁄ 23 MAI

13 – 17 MAIO

Espaço Fábrica das Artes

29 ⁄ 30 MAI

Espaço Fábrica das Artes

Papi-Opus 8

Orizuro

Espectáculo de voz e movimento

Espectáculo de voz e movimento

Companhia de Música Teatral

Companhia de Música Teatral

Paulo Maria Rodrigues Música ⁄ Direção Artística

Paulo Maria Rodrigues Música ⁄ Direção Artística

entre 0 – 5 anos

Para todos a partir dos 6 meses

Papi-Opus 8 é filho de “Orizuro”.
Voa por creches e jardins de infância porque
é lá que encontra os meninos e as meninas
com quem gosta de brincar. É ágil e colorido.
Canta e viaja ao sabor dos sons e do movimento.
A sua chegada é anunciada e a sua visita deixa
vontade de o voltar a ver, mais tarde, mais crescido,
mas sempre pronto para brincar.

“Orizuro” é uma viagem ao mundo dos pássaros.
De todos os pássaros, os reais e os imaginários,
os das histórias, da poesia, da música, os que
nos convidam a voar, os que cantam connosco.
Três intérpretes levam bebés e crianças
(e com elas os adultos) aos ninhos onde
a música nasce com o movimento e traçam
caminhos inesperados povoados de sons
e imagens.

19 MAI – 6 JUN Espaço Fábrica das Artes

Inúmera Mão
Instalação
Companhia de Música Teatral
Paulo Maria Rodrigues Música ⁄ Direção Artística
Para Todas as idades

Inúmera Mão é o resultado de um processo
partilhado em que se dá asas à imaginação,
convocando a força e a beleza de uma vontade
coletiva. A instalação reúne os contributos
de crianças, famílias e profissionais que participam
num projeto de intervenção ao nível das práticas
artísticas e da educação ambiental através de ações
formativas, de performances e de um conjunto
de objetos cénicos e escultóricos de natureza
sonora e visual, fazendo lembrar a necessidade
de escutar os pássaros. Em Jardins de Infância
e escolas, esses objetos vão sendo transformados
pela mão de crianças, seus Pais e educadores,
e são por fim integrados em Inúmera Mão.
Cuidemos dos pássaros!

6 JUN

Espaço Fábrica das Artes

Conferência dos Pássaros
Conferência-performance
Companhia de Música Teatral
Paulo Maria Rodrigues ⁄ Helena Rodrigues Performers

Pequeno Auditório

Sala de Ensaio

Les Somnambules

Artes nas Férias

Teatro de sombras e música

O Tempo dos Desenganos,
das Árvores e dos Pássaros

Compagnie Les Ombres Portées França

Com
Marionetas e Luzes

Olivier Cueto ⁄ Erol Gülgönen ⁄ Florence Kormann
Marion Lefebvre ⁄ Claire Van Zande

Ana Manta ⁄ Catarina França
Inês Pereira ⁄ Lara Mesquita

Séline Gülgönen clarinetes ⁄ acordeão

entre 6 – 12 anos

Simon Plane tuba ⁄ trompete

Sabes que o tempo de vida de uma árvore
é tão diferente do de um inseto?
E que há pássaros que vêm de tão longe que
nem sabemos quanto tempo demoram a chegar?
Numa altura em que o planeta Terra precisa
de ajuda, queremos que este seja o tempo
dos desenganos!
Durante uma semana vamos abraçar árvores,
cantar com os pássaros e dançar como
uma semente.
Para isso utilizaremos o desenho, a música,
a dança e tantas outras formas de expressão
para dar asas à imaginação.
Aceitas o desafio?

Para maiores de 6 anos

Les Somnambules é uma viagem a uma cidade
em transição. Um velho bairro destinado
a ser demolido dá lugar a uma moderna cidade
desumanizada. Durante a noite, quando
a cidade dorme, os seus habitantes sonham.
Os seus sonhos ecoam pela cidade, animando-a
e transformando-a num sítio onde tudo é possível.
Com ironia, Les Somnambules evocam estas
transformações contemporâneas e desenham
o esboço duma cidade cujos contornos
são criados pelos seus habitantes.
A história é contada através de uma espetacular
maquete à escala da cidade que ganha vida
através de sombras e luzes, com quatro
marionetistas e dois músicos que conduzem
a audiência por ondas de imaginação.

Para adultos

Numa primeira parte, esta conferência-performance
aborda questões relacionadas com o processo
criativo que deu origem ao projeto Mil Pássaros
(nomeadamente ecológicas, musicais, processos
de trabalho), num registo que é simultaneamente
objetivo ou descritivo e poético ou performativo
(com incursões musicais e teatrais).
Num segundo momento é um espaço de partilha,
reflexão e debate com a comunidade que
participou no projeto.

6 – 10 ⁄ 13 – 17 JUL

4 – 6 JUN

Sala de Ensaio

Loo
De Ponten Pie Catalunha
Sergi Ots Ideia Original ⁄ Direção
Emilie de Lemos Assistente Direção
Emilie de Lemos y Sergi Ots Guião
Natàlia Méndez Intérprete
Adrià Pinar y Sergi Ots Cenografia
entre 3 – 5 anos

Além de ser o nome dum vento, Loo é também
o nome da nossa protagonista, a personificação
deste elemento. O espetáculo, uma visão
da sua dura tarefa de empurrar as dunas
do deserto e devastar as zonas húmidas, mares
e oceanos que encontra pelo caminho, deixando
barcos paralisados no meio de um mar de areia,
destruindo para sempre a sua possibilidade
de navegar. Destinado a crianças entre os três
e os cinco anos, é uma proposta não convencional,
sem texto e sensorial.
Produção Ponten Pie y Festival El Més Petit de Tots
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Literatura
e Pensamento
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2.3

A programação da área de Literatura e Pensamento segue o rumo
anteriormente traçado de promoção de iniciativas de índole cultural
que incentivem a formação, o conhecimento e gosto pela arte,
literatura e pensamento em geral.
Fá-lo a partir de iniciativas-âncora, ao mesmo tempo que aposta
em novas áreas do conhecimento e do pensamento.

Dias literários
Homenagens

Ciclos de conferências

Os Dias Literários e/ou de Homenagem
propõem uma reflexão sobre figuras ímpares
da Literatura portuguesa, o aprofundar
do conhecimento sobre o seu legado
e a importância que a sua obra reveste
para o pensamento contemporâneo
e o desenvolvimento da identidade
do país e dos seus cidadãos.

Nos Ciclos Temáticos convidamos académicos
e outras personalidades de reconhecido mérito
a efetuarem uma série de palestras e conferências
sobre temas de interesse comum, na área
da História, da Literatura e do Pensamento
em geral. Trata-se de um conjunto de aulas
teóricas em que o público pode participar no final.

• Evocar Luís Pacheco

11 ⁄ 18 ⁄ 25 jan
1 ⁄ 8 ⁄ 15 ⁄ 29 fev
7 ⁄ 14 mar

• Dia Literário Florbela Espanca
em Colaboração com o CNC

• Dia Literário Ruben A.
em Colaboração com o CNC

• Outras Homenagens

Destaque
da programação

O amor e as suas
máscaras
Helena Vasconcelos
ciclo conferências
janeiro – dezembro
Nascita di Venere, 1484-1485.
Sandro Botticelli (1445-1510).
Têmpera sobre tela. 278,5 x 172,5 cm.
Galleria degli Uffizi, Florença, Itália.
Fonte: Wikimedia Commons

Protagonistas da História
de Portugal
Bernardo Vasconcelos e Sousa
Nuno Gonçalo Monteiro
Rui Ramos
Neste novo ciclo de palestras, vamos estudar
alguns dos atores, individuais e coletivos,
da História de Portugal. Uns têm nomes
famosos, outros permaneceram anónimos.
De alguns conhecemos iconografia,
outros temos de os imaginar.
Qual a importância que lhes devemos
dar na compreensão do passado?
Que noção tinham de quem eram
e do que estavam a fazer? Nesta primeira série,
falaremos sobre D. Afonso Henriques,
Inês de Castro, Fernão Lopes e o seu
“povo miúdo”, as gentes da expansão portuguesa,
a rainha D. Maria Francisca de Sabóia, Pombal,
D. Maria II, os revolucionários da I República,
e Salazar.
>
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13 ⁄ 20 ⁄ 27 fev
mar 5

Fernão de Magalhães
e a descoberta da grandeza
do mundo
João Paulo Oliveira e Costa
Entre 1519 e 1521 Fernão de Magalhães
comandou uma expedição gizada por si
ao serviço da coroa de Castela.
Ao longo de dezanove meses a armada
de Magalhães navegou até às atuais Filipinas
permitindo, assim, que a civilização europeia,
e consequentemente a humanidade,
adquirisse uma noção mais exata da dimensão
do nosso planeta bem como da grandeza
da superfície dos mares que, afinal, era muito
superior à das terras emersas. Nestas conversas
iremos analisar o modo como a expedição
de Magalhães pôs fim às dúvidas e às disputas
que perduraram desde a celebração do Tratado
de Tordesilhas acerca do incerto Ocidente.
Fev ⁄ Mar

Música Popular
Coordenação a confirmar

3 ⁄ 10 ⁄ 17 ⁄ 24 ⁄ 31 mar

Ciclo Beethoven
Bruno Caseirão
Nos 250 anos do seu nascimento.
A conjugar com os Dias da Música
21 Mar

Dia Mundial da Poesia
Os Poetas de Amália
Desde 2008 que o Centro Cultural de Belém
tem vindo a comemorar o Dia Mundial da Poesia,
que em 2019 será no dia 21 de março.
Com um programa intenso que percorre diversos
espaços do CCB, a comemoração do Dia Mundial
da Poesia 2020 celebra os poetas e convoca
o público para vivenciar um conjunto
de experiências através da leitura, dos livros,
de conferências e de espetáculos.
Este ano vamos homenagear David Mourão
Ferreira, Alexandre O’Neill, Pedro Homem
de Mello, José Carlos Ary dos Santos,
Manuel Alegre e muitos outros, tantas vezes
designados como Os Poetas de Amália.

Abr ⁄ Mai

Astronomia
Einstein e os buracos negros
Com o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço

6 conversas ao longo do ano

Lisboa, Que Paisagem é Esta?
Aurora Carapinha
Habitamo-la, vivenciamo-la, estudamo-la,
dissecamo-la nas suas dimensões ecológicas,
culturais, sociais, afetivas. Adoramo-la
e odiamo-la por aquilo que representa,
mas saberemos, de facto, que paisagem é esta.
Deixemos que a vagueza interrompa a fugacidade
que reina no nosso dia a dia e nela, e com ela,
escutemos a pluralidade de vozes, pensamentos
e sentimentos que podem responder
àquela questão.
Seis conversas, doze olhares, doze diálogos
ajudar-nos-ão a desvendar que paisagem é esta.

Mai

Onde fica Portugal?
Nuno Severiano Teixeira
Num mundo em profunda mudança,
qual o lugar de Portugal? A globalização,
a rivalidade entre os Estados Unidos e a China,
a crise na Europa, a emergência de novas potências
e novos desafios estão a mudar o sistema
internacional. Estará, também, a mudar
o lugar de Portugal no mundo? E em que sentido?
É esse o objetivo destas conversas: procurar
perceber qual é o lugar internacional
e o papel da política externa portuguesa
num sistema internacional em transição.
Existe um modelo da política externa portuguesa?
O fica e o que muda? Os Estados Unidos
continuam a ser o grande aliado?
A União Europeia vai afirmar-se ou desintegrar-se?
As relações pós-coloniais serão uma alternativa?
E a China? E Portugal no meio disto tudo?
27 out
3 ⁄ 10 ⁄ 17 ⁄ 24 nov

História da Ópera
Miguel Vieira

Boris Vian – 100 anos
1920-1959

Palestras e Jazz
Quando se comemoram 100 anos
do seu nascimento
Programa a definir

Poetas ao Vivo
Em estruturação

Constituição
Em estruturação

8
5
4
1
5

⁄
⁄
⁄
⁄
⁄

22
19
18
15
19

jan
fev
mar
abr
mai

Conversas com a História
Raquel Varela
10 sessões

A historiadora Raquel Varela traz
ao Centro Cultural de Belém um ciclo
de Conversas com a História.
Cada conversa, informal, parte de uma
pergunta inquietante da atualidade para,
através do passado – explicado para o grande
público –, nos ajudar a compreender o presente.
A democracia é o menos imperfeito dos regimes?
Entre a educação repressiva e a cultura permissiva,
há alternativa? Não existem diferenças entre sexos?
São construções culturais? A próxima crise
económica é inevitável? A religião é um ópio
ou uma expressão do sofrimento? Freud tinha
razão quando “culpou” as mães pelos erros
dos filhos? O Conversas com História
convida-vos a estar na presente nesta série
de entrevistas sem tabus, sobre temas
da atualidade.
O Público será convidado a questionar,
criticar e debater connosco o futuro.
Não conseguimos mudar o passado,
mas sem o conhecer não podemos
transformar o futuro.

Obra Aberta
em parceria com a Rádio Renascença
12 Sessões

Mensalmente 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. Durante
uma hora os convidados abrem os livros, escolhem
personagens que os marcam e falam dos escritores
de que gostam. Numa altura em que o setor editorial
português coloca no mercado dezenas de novos
títulos a um ritmo semanal, o Obra Aberta
vai também falar dessas novidades do mundo
da edição.

Comunidade de Leitores
O Amor e as suas máscaras
Helena Vasconcelos
todos os meses

O sentimento amoroso, nas suas infinitas manifestações,
é parte integrante e fulcral da Literatura. Ao longo
deste ciclo, leremos obras que desvendam as múltiplas
máscaras do Amor. Começaremos com uma tentativa
de estabelecer as suas raízes nos textos homéricos
e terminaremos com uma história que traz a robótica
para a equação (Ian McEwan). Entretanto,
não esqueceremos clássicos como as obras de Brontë,
Camilo, Laclos, Tolstói e Madame de La Fayette.
Exploraremos, ainda, outras formas de amor:
filial, libertino, sensual, nostálgico, livre ou manietado
por convenções, romântico ou racional, analisando
a seguinte questão: será possível estudar o sentimento
amoroso através da Literatura? Ou serão os livros
– e os seus autores – que nos ensinam a amar
(melhor)? Se quisermos encontrar, na chamada
“cultura ocidental”, um paradigma do amor,
ver-nos-emos a braços com fascinantes contradições
e incógnitas, num oceano tão pleno de vicissitudes,
como foi o de Ulisses no seu regresso a Ítaca.
E é nesse universo, nesse vasto mar de incertezas
que, no início do Ciclo, nos propomos navegar.
• O Amor na Ilíada e na Odisseia
• A Sonata de Kreutzer, Lev Tolstoi,
• A Queda de um Anjo, Camilo Castelo Branco
• O Doente Inglês, Michel Ondaatje
• A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera
• As Ligações Perigosas de Choderlos de Laclos
• A Única História, Julian Barnes
• Reviver o Passado em Brideshead, Evelyn Waugh
• Bela do Senhor, Albert Cohen
• A Princesa de Clèves, Madame de la Fayette
• O Monte dos Vendavais, Emily Brontë
• Máquinas como Eu, Ian McEwan
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2.4

Exposições de Arquitetura
Exposições
A Garagem Sul vai prosseguir com a sua linha
de programação temática, e apresenta em 2020
três propostas de exposição, que evidenciam
a importância da Arquitectura em todos os setores
da sociedade. Estrategicamente será alargado
o período de permanência de cada exposição,
passando a apresentar três e não quatro exposições
por ano, procurando assim continuar a realizar
projetos de grande exigência, e apresentar
um conjunto muito rico e diversificado
de atividades de programação paralela,
tais como visitas guiadas às exposições
e à cidade, oficinas, colóquios e debates
de encerramento, ao longo dos 4 meses
e meio de duração de cada exposição.
Toda a programação da Garagem Sul conta
com apoios concedidos por empresas do setor,
e é realizada em parceria com outras instituições
nacionais e internacionais, continuando assim
a inscrever a Garagem Sul e Lisboa nas rotas
de partilha e invenção do que é a arquitetura
contemporânea na Europa e no mundo.
Em 2020 a cidade de Lisboa será
“Capital Verde Europeia” e a Garagem Sul
apresenta duas exposições que se inscrevem
nesta temática: “Agricultura e Arquitetura:
Do Lado do Campo”, no âmbito da Trienal
de Arquitectura de Lisboa 2019
e “O Mar é a Nossa Terra”,
uma produção CCB.

Destaque
da programação

O Mar
é a nossa terra

3 out 2019 – 16 fev

Trienal de Arquitectura
de Lisboa 2019
Agricultura e Arquitetura:
Do Lado do Campo
curadoria

Éric Lapierre ⁄ Sébastien Marot
Fazendo um balanço da grave situação ambiental
que o mundo atravessa, esta exposição pretende
criar uma reflexão (atual e em retrospetiva)
sobre a forte ligação entre as disciplinas gémeas
de agricultura e arquitetura, e sobre o seu
crescente divórcio desde a revolução industrial.
Com a ajuda de cientistas agrícolas, ativistas
e designers, o objetivo é aprender a forma
como exploraram de forma constante a hipótese
de um futuro de privação de energia e quais
são as suas consequências, para a redefinição
e manutenção de territórios vivos. A agroecologia
e a permacultura desenvolveram, assim, conceitos
e estratégias úteis para imaginar uma tecnologia
pós-industrial baseada numa economia radical
de energia e recursos materiais.
E se considerarmos a permacultura não apenas
como um tipo de arquitetura? É possível, hoje,
redefinir a racionalidade da arquitetura e da
economia de meios? A exposição está estruturada
em três áreas principais: um espaço central com
sete secções, uma ilustração em grande escala
e uma área de exibição para documentários.
Agricultura e Arquitectura: Do Lado do Campo
é uma tentativa reflexiva e didática de reconectar
estas duas disciplinas e enaltecer as aprendizagens
que os arquitetos e urbanistas contemporâneos
podem retirar desta escola de pensamento e ação.

exposição garagem sul
março – setembro
© foto

>
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Praça do Verão
10 mar – 20 set

12 out – 28 fev

O Mar é a nossa Terra

At Home.
Progetti per l’abitare
contemporaneo

curadoria

André Tavares
O oceano Atlântico é um espaço amplo
e complexo que determina uma grande parte
das nossas vidas. Em terra, uma linha de costa
não é uma linha, é um eterno fluxo.
Esta exposição cartografa e apresenta
as contradições que existem entre a terra e o mar,
sob a perspetiva da arquitetura, do ordenamento
do território e da construção da paisagem.
Esta matéria, que é tão sensível e relevante
para a sociedade portuguesa, tem sido objeto
de atenção de um conjunto de arquitetos
que têm desafiado os limites convencionais
da disciplina. Tendo como ponto de partida
as contradições físicas e a cultura popular
da praia da Figueira da Foz, a exposição percorre
um conjunto de experiências de pensamento,
desenho e configuração das linhas de costa
e da sua relação com a densa imensidão
do oceano. Em vez de considerar a água
como um limite ou um espaço de confronto,
o mar pode e deve ser pensado como
um parceiro na construção da terra.
Produção CCB

MAXXI. Museo Nazionale delle arti del XXI
secolo. Roma
Curadoria

Margherita Guccion ⁄ Pippo Ciorra
A célebre Villa Malaparte em Capri
em diálogo com o refúgio nos Dolomitas,
dos jovens DEMOGO; ou as Escolas
da Universidade de Urbino, de Giancarlo
De Carlo em diálogo com o projeto Sugar Hill
de David Adjaye, no Harlem em Nova Iorque,
são alguns dos duetos apresentados
na exposição AT HOME.
Esta mostra fala sobre a evolução do conceito
de habitação, do pós-guerra ao momento atual,
através da obra dos grandes mestres do novecento,
bem como das novas figuras emergentes
no panorama arquitetónico internacional.

7 jul – 13 set
O projeto de instalação efémera “Praça de Verão”
regressa em 2020 e, além da criação da instalação,
será objeto de uma campanha fotográfica
e edição de um Caderno, o que permite
perpetuar a obra mesmo depois de ela
desaparecer. Depois da participação
do Arq. José Neves, Atelier Promontório
e do Atelier Barbas Lopes, a 4.º edição
contará novamente com um atelier português,
convidado para dar corpo a este programa.
Deste modo, a praça do Centro Cultural de Belém
será novamente palco para uma construção
efémera que sublinha a dimensão transitória
dos lugares e das coisas. Através de uma obra
de arquitetura em cortiça, capaz de estimular
os sentidos e reconstituir uma mecânica do espaço,
é possível dar corpo a essa transformação do lugar
que, também, se transforma numa oportunidade
de experimentar a natureza dos materiais, dos seus
comportamentos estruturais e potencial técnico.
Uma vez mais a “Praça de Verão” conta
com o apoio da Amorim Isolamentos, e acolherá
um ciclo de cinema ao ar livre, no âmbito
da programação geral do “CCB de Verão”.

Conferências
A partir dos ciclos de conferências que o CCB
e a Trienal de Arquitectura de Lisboa têm vindo
a organizar nos últimos anos (Conferências
Distância Crítica, desde 2011, e Conferências
da Garagem, desde 2017), constatou-se
ser oportuno juntar os dois programas numa
nova proposta aberta a um comissariado exterior.
Pretende-se com este novo ciclo de conferências
apresentar diversas perspetivas no campo
do pensamento em Arquitectura, continuando
a privilegiar a aproximação entre o público
e os principais debates em curso.
Assim, a Trienal de Arquitectura de Lisboa
e a Garagem Sul – Centro Cultural de Belém
vão organizar em conjunto um ciclo
de conferências, que abordará temas de grande
relevância para a sociedade, permitirá partilhar
práticas contemporâneas e antecipar respostas
para as principais questões da atualidade, trazendo
a Lisboa os pensadores mais pertinentes a nível
mundial, com particular enfoque no espaço
europeu. Com este propósito foi lançado
um open call em conjunto, que procura
uma ideia original sobre o modo de abordar
uma conferência de Arquitectura
no contexto atual.
Datas das conferências

18 mar
6 de mai
28 out
25 nov
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Atividades em paralelo
Escolas
Terça – sexta ⁄ 10h – 17h

Visitas guiadas às exposições
Para escolas
e grupos de todos os níveis de ensino
Nada como a voz, e o diálogo, para compreender
melhor os objetos fascinantes que povoam
as exposições de arquitetura. Conduzidas
por monitores que conhecem com detalhe
os materiais expostos, as Visitas Guiadas
acompanham os visitantes num percurso que
permite tornar explícitos e acessíveis os conteúdos
e ideias subjacentes às exposições. Os percursos
organizam-se segundo dois géneros, de acordo
com a preferência dos grupos: através dos
materiais (como maquetas, desenhos e fotografias)
ou através de linhas narrativas (que explicam
o argumento da exposição). Em cada um dos
casos, o discurso dos monitores garante uma ponte
entre a natureza técnica dos materiais expostos
e o conhecimento prévio dos grupos, permitindo
aos visitantes usufruir de um tempo de aprendizagem
capaz de transformar ideias feitas sobre a arquitetura
e o modo como as casas, cidades e paisagens
são construídas.

Terça – sexta ⁄ 10h – 17h

Oficinas
Do pré-escolar (4 anos) ao 3.º ciclo

Destaque
da programação

Oficina
Mãos à obra
serviço educativo
garagem sul
Fevereiro
© DR

As obras e os materiais apresentados nas
exposições são o ponto de partida para atividades
didáticas que confrontam os participantes com
os métodos e processos de construção da paisagem.
Os vários temas das oficinas permitem explorar
ideias fundamentais da arquitetura – como
a estrutura de um edifício, a organização do espaço
e do território, as funções e percursos da cidade –
mas também modos de representação e conceção
do espaço – o desenho, a construção de maquetas.
Após uma conversa inicial, em que se desperta
a curiosidade dos participantes, desenvolvem-se
atividades manuais e experimentais, com recurso
à reciclagem de materiais, que permitem exercitar
a compreensão do meio construído e ampliar
a consciência dos modos de funcionamento
do espaço em que habitamos.

Famílias
Por ocasião de cada exposição é programado
um ciclo de visitas à exposição e à cidade
com personalidades ligadas ao universo retratado
na exposição. As visitas acontecem ao sábado
às 17h, na exposição, ou às 10h30 num local
da cidade.
No final da exposição, encerra-se esse ciclo
com o debate de encerramento, momento
de reflexão sobre os paradigmas que a exposição
colocou em discussão.
No primeiro domingo de cada mês,
coincidindo com o Mercado CCB, a Garagem Sul
organiza atividades destinadas a todos os públicos:
de manhã (das 11h às 12h) existem oficinas
para os mais novos (7 aos 13 anos) e,
à tarde (das 15h às 16h), visitas guiadas
às exposições para o público em geral.

59

Plano de Atividades 2020

Previsão
de públicos
para 2020

Destaque
da programação

Passionaria
La Veronal
dança
maio
© alex fon

61

2.5

		

Previsão

Meta

2018

2019

2020

Artes Performativas

97 854

99 630

127 000

(co-) Produção
Produções externas

78 209

74 130

82 000

19 645

25 500

45 00

Fábrica das Artes

30 008

13 279

13 000

Literatura e Pensamento

27 342

24 650

23 500

Programação
Sala de Leitura

11 720

9 050

8 000

15 622

15 600

15 500

Garagem Sul

15 386

17 000

17 000

170 590

154 559

180 500
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Marketing
Atividade comercial

Destaque
da programação

O elixir do amor
Atelier de ópera
da Metropolitana
orquestras
janeiro ⁄ fevereiro
© rita antunes
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Relação com os públicos
Após a adoção do Regulamento Geral
de Proteção de Dados, o CCB implementou
uma nova ferramenta de gestão de bases de dados,
que tem permitido conhecer e comunicar melhor
com cada um dos nossos visitantes e espetadores.
Ao longo de 2019 foram concretizadas ações
de captação de públicos, que resultaram num
crescimento orgânico de contactos e aumentaram
as bases de dados por áreas de interesse.
Para a renovada oferta de programação
na Temporada 2019-2020 será necessário
manter um contacto permanente e assertivo
com os diferentes públicos, tratando de forma
personalizada cada um dos nossos contactos,
garantindo que se mantêm connosco.
Será dada continuidade ao projeto desenvolvido
com o operador de venda de bilhetes, fazendo
um upgrade ao software existente,
assim como nos plasmas instalados nas bilheteiras,

para que possa aumentar as funcionalidades
e a eficácia na divulgação das atividades.
À semelhança do ano anterior, será assegurada
a formação específica em competências
de atendimento geral e a pessoas com
necessidades especiais, na língua inglesa,
Outlook, RGPD e normas de protocolo, às equipas
de atendimento ao público e gestão de dados,
essencial para mantermos os padrões de qualidade
a que nos propomos, na certeza de que clientes
satisfeitos compram mais e recomendam mais.

Para 2020 estão agendados, embora não
confirmados, alguns eventos de grande e média
dimensão, mas significativamente abaixo de 2019,
que foi um ano excecional desse ponto de vista.
São maioritariamente empresas e organizações
que se fidelizaram ao Centro de Congressos
e Reuniões como o Banco Santander Totta

(fevereiro), o Ginásio Clube Português (Maio),
a APDC (Setembro) e o Colégio Bom Sucesso
(Dezembro), mas também alguns novos clientes
como o Sport Lisboa e Benfica (Março),
a MCA Events (Junho), o ICC – Lusanova
Turismo (Novembro) e o Grupo Jerónimo
Martins (Dezembro).

Nesse âmbito foi estudada pela equipa da DEIT
a criação de uma estrutura amovível que permita
estender a sala ao terraço contíguo à sala Vitorino
Nemésio, aumentando significativamente
a capacidade daquele importante espaço.
O respetivo modelo de negócio e comercialização
está a ser estudado em conjunto com o parceiro
de catering Casa do Marquês.
O Mercado CCB mantém-se um lugar de encontro
de designers, criadores e artesãos. Em 2020 será
dada especial atenção à seleção dos participantes,
procurando atrair novos criadores e produtos
alternativos, que representem o que de melhor
se faz em Portugal ao nível da moda, joalharia,
design e outras áreas, nomeadamente através
de uma aproximação às Escolas
e Universidades.

Lojas
3.2

A relação com Mecenas e Parceiros é igualmente
crucial para o crescimento do CCB e para a boa
concretização dos projetos culturais e comerciais
que se propõe realizar. Por esse motivo,
será dada continuidade ao trabalho de aproximação
da Fundação ao tecido empresarial, reforçando
e alargando também as parcerias institucionais,
os apoios em géneros ou numerário, quer através
do programa Empresa Amiga quer através
de patrocínios pontuais.

Eventos, congressos e reuniões

O significativo esforço de renovação das salas
e dos espaços que foi realizado nos anos
anteriores, será determinante em 2020
para o enriquecimento do tipo de oferta
e a atração de eventos corporativos de pequena
e média dimensão, que permitam a captação
de receitas adicionais, já que os eventos
de grande dimensão serão neste ano
um pouco mais escassos.
Será dada continuidade ao trabalho de alteração
e alargamento da tipologia de eventos, bem
como às ações e visitas de aproximação aos
principais operadores neste domínio, num esforço
permanente de captação de novos intermediários
e clientes finais, procurando aumentar as taxas
de ocupação de salas e receitas associadas
tão importantes para a FCCB.

Quer a Receção quer as Bilheteiras do CCB
são o coração da instituição, na medida
em que são os locais onde se dirige o público
que nos visita. Em 2020 continuaremos
a dar atenção a este serviço, quer garantindo a
qualidade dos espaços, quer investindo
na qualidade do serviço prestado.

Amigos, mecenas
e parcerias institucionais
O programa Cartão Amigo CCB continuará
a ser trabalhado e ampliado em 2020.
Será dada particular atenção a cada uma das
categorias (Individual, Estudante, Senior e Família)
desenvolvendo cada uma delas e propondo
atividades e benefícios específicos a cada
um destes grupos. A adesão ao Cartão Amigo CCB
tem vindo a crescer e é uma importante ferramenta
de aproximação, renovação e fidelização
de públicos.

3.1

No primeiro semestre de 2019 ficaram livres
duas lojas da Galeria Comercial na Rua Bartolomeu
Dias, correspondentes à Garrafeira Estado d’Alma,
que antecipou o fim do contrato. Esta situação
obrigou o CCB a retomar alguns contactos
e procurar arrendar os dois espaços com
a desejável celeridade. Estes dois espaços geraram
muito interesse no mercado de arrendamento
comercial, o que confirma a atratividade
do CCB e da zona de Belém.

3.4
Espera-se que as soluções encontradas na esteira
de uma renovação que temos vindo a afirmar
contribuam para um interesse, circulação e fidelização
crescentes também para as áreas comerciais.
Em 2020 será necessário continuar a acompanhar
de perto as lojas já instaladas, bem como aquelas
que se instalaram durante o segundo semestre
do ano, na Galeria Comercial.
Genericamente será necessário continuar
a procurar dinamizar esta atividade, que constitui
uma importante fonte de receita e também
um motivo de atração de visitantes.

Restauração e catering
3.3

No geral, verifica-se uma franca melhoria
na qualidade da oferta de restauração e catering
nos diferentes espaços do CCB, sobretudo
no Restaurante Este Oeste que permanentemente
imprime melhorias no espaço e novidades na carta.
Espera-se que em 2020 o Restaurante Topo
e o CCB Café venham a introduzir também
algumas novidades e melhorias de serviço.
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O conjunto de três arrendatários privados a operar
no CCB continua a revelar-se uma boa aposta.
Com estilos de oferta de restauração e catering
que se complementam entre si, os três operadores
– Restaurante Este Oeste, Restaurante Topo Belém
⁄ CCB Café e Casa do Marquês – beneficiam
a oferta de serviços de acolhimento, garantem
o bom funcionamento de cada serviço e dão
uma resposta de excelência junto de clientes,
sejam estes particulares ou empresariais.

3.5
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Comunicação

Destaque
da programação

O Lago dos Cisnes
Royal Opera House
transmissão ao vivo
Abril
© bill cooper
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Desenvolvimento e aprofundamento
do trabalho no contexto digital
e realinhamento estratégico.
O departamento de comunicação tem
como missão a conceção e implementação
de uma estratégia de comunicação em estreita
relação e articulação com a programação
de espetáculos e de outras ações atividades
da FCCB, numa perspetiva transversal.
A sua ação pretende criar entre os públicos
adquiridos e potenciais da Organização
um sentimento de notoriedade, unicidade
e apropriação em prol das atividades
que lhes são propostas.
Para a prossecução deste objetivo
o departamento de comunicação aciona
os recursos de comunicação mais diversificados
desde os meios mais clássicos: assessoria
de imprensa, suportes editados, parcerias ⁄ compra
de espaços com/nos órgãos de comunicação social:
rádio, TV e imprensa, até aos mais recentes meios
digitais: do site até às redes sociais, procurando,
neste último caso, uma comunicação
especializada e adequada aos públicos específicos
utilizadores destas plataformas.
Na busca de uma contínua renovação
de públicos o CCB tem vindo a perseguir
um investimento declarado nestes últimos canais
de comunicação, através da crescente especialização
da sua equipa, tanto a nível da produção de conteúdos,
quanto a nível do seu alinhamento estratégico.

Destaque
da programação

Vidas íntimas
Jorge Silva Melo
Artistas Unidos
teatro
março
© jorge gonçalves

A articulação interna entre as áreas gráfica,
conteúdos digital e relação com os públicos,
permite, ainda, uma resposta mais orientada
ágil e atempada face aos desafios de uma
programação marcadamente intensa,
multidisciplinar e diversificada.
Este desígnio continuará a ser desenvolvido
e aprofundado em 2020, através do desenvolvimento
de um novo site mais acessível e multifacetado
procurando construir uma relação ainda mais
próxima e cúmplice com os diversos públicos
porque tentando corresponder a novas necessidades
e exigências.
Neste sentido, o ano de 2020 será ainda
um ano de reflexão visando uma análise crítica,
e um esforço de planeamento, com o objetivo
de realinhar a comunicação da FCCB, construindo,
em consequência, uma imagem mais consentânea
com a missão nas suas variadas dimensões
geográfico-estratégicas: urbana, nacional
e internacional.
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O edifício, as instalações
e os equipamentos

Destaque
da programação

Luís Coelho
fado
junho
© vasco da câmara pereira
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Projetos e obras
A intensa utilização das instalações do CCB
e as exigências técnicas de um complexo desta
natureza, obrigam a que seja continuada com
coerência uma política de preservação do edifício
e das suas instalações técnicas, através de
programa seletivo de investimentos, por forma
a requalificar espaços desgastados, a substituir
equipamentos ultrapassados tecnologicamente
e a completar com sistemas baseados
nas novas tecnologias da informação,
Na qualificação dos espaços e equipamentos,
haverá particular prioridade na melhoria
da receção, de públicos ou de clientes,
oferecendo novas valências e serviços
que produzam retorno económico.
Em 2020, com os condicionalismos
da disponibilidade gerada em receita própria,
é feita uma previsão de beneficiação da cobertura
do edifício do Centro de Espetáculos, seus lanternins
e a continuação da requalificação dos jardins,

5.1
assim como a reparação das infiltrações nos lagos
de grandes dimensões do Jardim das Oliveiras.
Na sequência de renovação das restantes
salas de reuniões está prevista para 2020,
uma intervenção minimalista na Sala Sophia
de Mello Breyner Andersen, na recuperação
de revestimentos.
Na área de equipamentos, pretende-se
dar continuidade à sua progressiva substituição
nos auditórios, com a instalação de novos
equipamentos de som, iluminação e mecânica
cénica. Projeta-se em 2020 a substituição gradual
de 4 elevadores do CCB, por equipamentos
mais rápidos e com maior eficiência energética,
um investimento elevado, mas que se revela
a cada dia inadiável e com acentuados custos
de reparação. Finalmente, na área do sistema
de AVAC, projeta-se a substituição das caldeiras
e suas bombas primárias de água quente,
com a instalação de novos equipamentos de
elevado rendimento e menor consumo energético.

Manutenção e gestão técnica

5.2

Ambiente, qualidade
e acessibilidades
Na área do Ambiente, manter-se-á a aferição
e melhoria do contrato de tratamento e recolha
de RSU, celebrado com a Câmara Municipal
de Lisboa.
No capítulo das áreas ajardinadas, em 2020
promover-se-á uma melhor e mais cuidada gestão
dos espaços exteriores, que são emblemáticos
da qualidade arquitetónica do complexo CCB,
designadamente o espaço remodelado em 2019,
o Jardim da Sala Luis Freitas Branco e o novo
pátio anexo.

Assim, a equipa da TIC estará integrada
nos projetos de construção do novo site
Com a estabilidade encontrada em 2019
na formação da equipa de Manutenção
(eletricistas, serralheiros, etc.), dada a atual
volatilização do mercado de trabalho na área
das profissões de caráter técnico que provocou
uma elevada saída de colaboradores,
considera-se que 2020 permitirá uma melhor
resposta às necessidades permanentes de
manutenção curativa e preventiva do edificado.
Deste modo promover-se-ão as melhores
práticas pela equipa técnica nas diferentes

valências (Construção Civil, AVAC e Instalações
Elétricas), numa gestão das diferentes tarefas
de conservação, tendo em conta o planeamento
e outras necessidades.
Na área da Gestão Técnica Centralizada
do edifício, continuar-se-á a melhorar a supervisão
da operação das instalações técnicas
(redes de AVAC e Iluminação), com novos
programas de controlo que permitam a contínua
diminuição dos consumos e dos montantes
em encargos com energia elétrica, gás e água.

Entretanto, ao nível dos eventos, a polivalente
equipa de Técnicos de Espaços manterá o apoio
permanente à montagem dos diferentes layouts,
assim como à montagem das exposições
na Garagem Sul e em outros espaços.

Em relação à equipa de vigilância, continuar-se-á
com a melhoria dos procedimentos e suas rotinas,
com vista à garantia da segurança geral de pessoas
e do edificado.

5.4

o sistema de relações externas de comunicação
/ CRM, sistema de gestão de programação
de espetáculos e eventos, assim como as soluções
de desmaterialização de circuitos de informação.
Em 2020, a regulamentação da proteção
de informação de utilizadores de tecnologias
de informação e o reforço da segurança
nos sistemas informáticos, serão igualmente
áreas de intervenção da TIC.

Segurança
Projeta-se para 2020, apesar de lenta pelos
elevados montantes e exigente disponibilidade
financeira, a coerente política de substituição
dos sistemas técnicos de segurança, instalados
em 1991 aquando da construção do CCB,
com a substituição do sistema de deteção
de incêndios do Centro de Exposições e o início
da remodelação do sistema técnico de controlo
de acessos.

5.3

Para 2020, no campo de requalificação,
pretende-se prosseguir as intervenções em áreas
nobres dos espaços exteriores do CCB.

Tecnologias de informação
e comunicação
Com a construção do novo Data Center em 2019,
que veio suprimir uma grave deficiência inicial
do CCB, complementada com a ampliação
da rede estruturada de fibra ótica, o ano de 2020
estará focado no apoio e materialização técnica
dos projetos associados à candidatura SAMA,
para a transformação digital do CCB.
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5.5
Com a recente atualização do Plano de Segurança
do CCB, prevê-se proceder à implementação
das consequentes medidas de autoproteção
da responsabilidade da FCCB e das entidades
arrendatárias ou concessionárias de espaços
do CCB.
Com o objetivo de formação contínua
na área da segurança, serão promovidas ações
de combate a incêndios, para colaboradores
das áreas técnicas, designadamente da equipa
do Centro de Espetáculos.
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Gestão do arquivo,
da coleção e acondicionamento
de reservas

Destaque
da programação

Orizuro
Companhia
de Música Teatral
fábrica das artes
maio
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A Sala de Leitura, completados já doze anos
sobre a sua abertura ao público, viu renovado
no ano de 2019 o software de gestão do seu
fundo documental, instrumento esse que irá
permitir que o seu Catálogo seja disponibilizado
online em 2020.
Pretende-se deste modo dar a conhecer ao grande
público este acervo, cativar novos leitores e promover
o empréstimo domiciliário de obras.
A próxima implementação de um software
de gestão integrada de Arquivo Histórico,
em interface web, ferramenta indispensável à
descrição, classificação e indexação de acervos
documentais, irá no ano de 2020 permitir
ao AMCCB o desenvolvimento das tarefas
inerentes ao tratamento arquivístico do acervo
de conservação permanente à sua guarda.
A sua descrição arquivística, comunicabilidade
e consulta, constituirá mais um passo decisivo
na criação de condições para o conhecimento

Destaque
da programação

Inúmera mão
Companhia
de Música Teatral
fábrica das artes
maio ⁄ junho

e estudo do já vasto espólio arquivístico do CCB,
paralelamente ao bibliográfico e museológico.
As demais tarefas que lhe estão cometidas
no âmbito das suas competências, como
a conservação e preservação, nomeadamente
da sua coleção de documentação gráfica, incluirá
a criação de um repositório digital destes conjuntos
e a sua disponibilização aos utilizadores internos
e externos para pesquisa e investigação.
Por ocasião da construção do Centro Cultural
de Belém, no final dos anos 80, decidiu o Estado
dotar a instituição de um acervo de obras
de arte que refletisse o panorama e o retrato
da contemporaneidade da arte portuguesa,
assegurando, assim, a representação de artistas
plásticos portugueses. A visibilidade e fruição
destas obras, expostas nos espaços públicos
do Centro de Congressos e Reuniões há mais
de 26 anos obrigará a prever-se para 2020
pequenas intervenções necessárias na área
da conservação preventiva.
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Recursos humanos

Destaque
da programação

Chá na Pharmácia
Teresa Gentil
fábrica das artes
março ⁄ Abril
© a. e. colk
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Em 2019 continuarão a ser cumpridas
as atribuições cometidas ao DRH,
no que diz respeito às políticas da gestão
de recursos humanos, nomeadamente:
• Coordenar a Gestão Administrativa
de Pessoal;
• Propor a criação de políticas
de desenvolvimento de recursos humanos;
• Monitorizar o Sistema de Gestão
de Desempenho;
• Propor a definição de políticas
de recrutamento interno e externo;
• Assegurar o planeamento e a gestão
da formação, nomeadamente através
do diagnóstico de necessidades
de formação e qualificação dos recursos
humanos face à missão e objetivos
do CCB.
A admissão em julho de 2019
de um Diretor de Recursos Humanos
permitirá a fixação de objetivos mais
ambiciosos e a concretização de projetos
neste vasto domínio, abrangendo
a documentação e informação, a gestão
e o desenvolvimento do Capital Humano.

Portal RH
O portal RH é um instrumento de gestão
que permite a aferição da assiduidade através
do controlo de ponto biométrico, cuja introdução
permitiu a automatização de procedimento
e a gestão mais eficiente dos dados gerados.
Tendo sido identificado um conjunto significativo
de possibilidades de melhoria e também
de desenvolvimento de funcionalidades
com necessária facilidade de utilização
por parte do universo dos trabalhadores
e das chefias intermédias, espera-se conseguir
incorporar novas ferramentas e melhorias
no sistema de gestão de recursos humanos.

Custos de pessoal
Estima-se em 2020 conseguir corresponder
ao essencial das propostas e necessidades
identificadas ao nível da renovação de equipas
e do reconhecimento do empenho dos
colaboradores e acomodar as consequências
dos diferentes processos negociais encetados
em 2019.
O forte peso estrutural dos recursos
humanos no orçamento de funcionamento
da Fundação, até aqui apenas ligeiramente
acima dos 5 milhões de Euros, sofrerá
em consequência um agravamento, necessariamente
a suportar pela subvenção do Estado.
O aumento da dependência do Estado
afastará assim por mais algum tempo a Fundação
do cumprimento do seu objetivo estratégico
de maior autonomia financeira. Todavia, espera-se
que esta situação seja revertida com a obtenção
de receitas próprias adicional com a renda
do contrato a celebrar para a construção
dos módulos 4 e 5.

Recrutamento
e seleção
A renovação e o reforço pontual de equipas
constitui uma preocupação comum que deverá
continuar a ser extremamente prudente
e ponderada na medida do estritamente
necessário, estando embora já previstas
em orçamento algumas situações, a concretizar
caso a disponibilidade orçamental em 2020
o autorize e confirme.
Serão também prosseguidos esforços no sentido
de proporcionar novas oportunidades de formação
em contexto profissional, através da realização
de estágios curriculares e de estágios profissionais,
sobretudo por meio de acordos com instituições
universitárias e candidaturas.

Sistema de gestão
de desempenho
Em 2020 dar-se-á continuidade à recente
implementação do novo Sistema de Gestão
de Desempenho no segundo semestre de 2019
que é um importante instrumento de gestão,
para a administração, para as chefias intermédias
e para o acompanhamento do trabalho, motivação
e valorização dos trabalhadores, no necessário
alinhamento com os objetivos estratégicos
e operacionais da Fundação no seu conjunto.

Formação
O estudo de caraterização do universo
de colaboradores permitiu identificar importantes
necessidades neste âmbito, a que se juntou
o importante contributo do levantamento
de necessidades e expetativas de formação
efetuado pela Comissão de Trabalhadores junto
do universo de Colaboradores. A elaboração
do Plano de Formação decorrerá até ao final
de 2019 estimando-se a sua implementação
faseada ao longo de 2020 e sequencialmente.
A concretizar-se a elaboração do Plano no prazo
previsto, este será apresentado até ao final
de 2019.

Fundos de Compensação (mensal); preparação
e validação da DMR (mensal); preparação,
verificação e envio Relatório Único (anual),
bem como a produção de estatísticas do trabalho
e resposta aos inquéritos de diferentes entidades,
de que se destacam: inquérito GEE – Empregos
Vagos (trimestral); Inquérito GEE – Ganhos
e duração do trabalho (semestral); a resposta
a inquéritos à DGO, SIGO (mensal) e Orçamento
(anual); a resposta a inquéritos à DGAEP no SIOE
(trimestral) e, ainda, ao INE, índice de Custo
de Trabalho (trimestral).
Acresce, ainda, a produção do mapa mensal
por Centro de Custos de todos os aderentes
principais e agregados (mensal) no âmbito
da monitorização dos seguros de saúde,
e o processamento dos vencimentos e de todas
as ações associadas designadamente a imputação
de trabalho suplementar, créditos de horas, banco
de horas, descansos compensatórios e trocas
(mensais) e a produção dos respetivos indicadores
(mensal), bem como a monitorização dos custos
com pessoal afeto à FAMC. Os custos apurados
para a FAMC incluem não só a pessoa que está
alocada à receção do Museu mas também
os serviços partilhados da DEIT, nomeadamente
em matéria de manutenção, acessibilidades,
audiovisuais, projetos e gestão de obras
e segurança, na parte proporcional
para esse efeito.

Reportes
e estatística

É objetivo da Direção de Recursos construir
uma bateria de indicadores ou KPI para o universo
da Fundação e abrangendo os diversos domínios
da gestão de recursos humanos que constituirá
um bom instrumento de gestão e monitorização
dos progressos identificados como necessários.

O DRH prossegue ao longo do ano um conjunto
de ações e rotinas que envolvem a tramitação
processual e a elaboração de relatórios e mapas,
designadamente, preparação, verificação
e envio do ficheiro da Segurança Social (mensal);
reparação, verificação e envio do ficheiro
à seguradora no que diz respeito à Apólice
de Acidentes de Trabalho (mensal); emissão guias
da ADSE e CGA (mensal); preparação, verificação

Nessa medida o Relatório de Gestão de 2019
não deixará de apresentar os progressos verificados
em 2019 e o Plano de 2020 poderá representar
um assinalável progresso na gestão dos Recursos
Humanos, quer ao nível das ferramentas de gestão,
quer ao nível do reconhecimento inadiável
do mérito dos colaboradores no seu conjunto,
caso as disponibilidades orçamentais implícitas
o possam viabilizar.
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Orçamento de funcionamento
Rendimentos
Para 2020, estão inscritos em orçamento rendimentos
de 11,9 milhões de euros e gastos de 10,9 milhões
de euros, sendo o saldo positivo em 970,8 milhares
de euros. O subsídio ao funcionamento atribuído

pelo Ministério da Cultura está orçamentado
em 7,7 milhões de euros, valor que é superior
em 336 mil euros (+5%) ao subsídio confirmado
para 2019 (7,4 milhões de euros).

O valor orçamentado em rendimentos,
de 11,9 M€, inclui rendimentos próprios
de 4,2 M€ e o subsídio ao funcionamento
de 7,7 M€ atribuído pelo Ministério da Cultura,
superior em 336 m€ ao previsto para 2019,
como já referido.
O quadro seguinte destaca as várias
naturezas de receita própria da fundação.
No seu conjunto, estão orçamentados

Orçamento de funcionamento para 2020

rendimentos próprios que são inferiores em 3%,
ou 128m€, aos orçamentados para 2019 e em 13%,
ou 650m€, face ao previsto para 2019.
Para tal, contribui em primeira linha a variação
nos rendimentos da atividade de eventos comerciais,
que está a ter em 2019 um crescimento acima
do esperado, que, contudo, se não advinha
para 2020. Por essa razão, a previsão orçamental
é pautada pela cautela, tendo-se orçamentado
para 2020 um valor próximo do observado em 2018.

Orçamento
Previsão
Proposta de
2019
2019
orçamento
			2020
		

Orçamento 2020 – Rendimentos próprios
Rendimentos

11 317 443

12 230 853

11 917 112

Subsídio Ministério Cultura (FFC)

7 000 000

7 392 000

7 728 000

Outros rendimentos

4 317 443

4 838 853

4 189 112

10 721 740

10 934 792

10 946 292

Custos com o Pessoal

5 068 395

5 131 046

5 420 859

Custos de Produção

2 671 022

2 843 114

2 584 525

Custos Gerais 1

2 982 323

2 960 633

2 940 908

595 703

1 296 061

970 820

Gastos

			 Orçamento 2020 vs. Previsão 2019
Orçamento
Previsão
Proposta de
2019
2019
orçamento
%
€
			
2020		

Eventos comerciais (sem banqueting) 2

Saldo

1 771 916

2 252 495

1 656 989

– 26%

– 595 506

Receitas da programação cultural

975 100

955 749

905 825

– 5%

– 49 924

Rendas de lojas e espaços de restauração

889 749

923 162

951 615

3%

28 453

Outras rendas, estacionamento
e refaturação de serviços

479 278

514 288

525 058

2%

10 770

Rendimentos financeiros

122 000

122 000

122 000

0%

0

79 400

71 159

27 625

– 61%

– 43 534

4 317 443

4 838 853

4 189 112

– 13%

– 649 741

valores em euros

Inclui os encargos assumidos pela FCCB com a Fundação de Arte Moderna e Contemporânea – Coleção Berardo
nos termos da cláusula 3.ª da adenda ao Protocolo de 3 de abril de 2006, assinada a 23 de novembro de 2016 (em €):

1

Outros rendimentos próprios
Total

Orçamento
Previsão
Proposta de
2019
2019
orçamento
			2020
		

1 152 623

1 152 623

valores em euros

1 152 623
valores em euros

>
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Gastos
Em Gastos, o total orçamentado para 2020
é de 10,9 M€ e estão incluídos Custos com
o Pessoal de 5,5 M€ (50% do total de gastos),
Custos de Produção de 2,5 M€ (23%) e Custos
Gerais de 2,9 M€ (27%). Os custos com o pessoal
deverão aumentar 7% (+352 m€) em relação
ao orçamento de 2019, ou 6% (+290 m€) quando
comparados com a previsão para 2019, em linha
com o reforço do subsídio ao funcionamento
atribuído pelo Ministério da Cultura. Para os Custos
de produção, que se referem a serviços externos
contratados para a programação cultural

e para o suporte à atividade comercial de eventos,
a verba orçamentada é inferior ao orçamento
de 2019 em 3% (-87 m€), ou 9% (-259 m€)
em relação à previsão para 2019.
Já nos Custos Gerais, pese embora a tendência
para o aumento dos encargos com a energia,
a segurança e vigilância e a limpeza, os custos
com maior relevância, com as poupanças esperadas
em outras naturezas de encargos, o valor
orçamentado de 2,9 M€ representa uma
diminuição de 1% em relação, quer ao orçamentado
para 2019, quer à previsão para 2019.

Ao repartir o total de Gastos pelas atividades
da fundação, como se pode observar no quadro
seguinte, verifica-se a em relação à previsão
para 2019, é relativamente nula (+11 m€).
Compensando a diminuição de -2% tanto
na programação cultural como na área administrativa
e de gestão, com os gastos de comunicação
e relações públicas, que apresentam um aumento
de 13% ou +120 m€ relacionados principalmente

com gastos com o pessoal, e a variação
de -7% ou -55 m€ na atividade comercial
atendendo ao crescimento excecional
que se observa em 2019 mas que não prevê
repetir em 2020. Em «Outros», o valor
de 50 m€ deve-se ao previsível acompanhamento
da candidatura apresentada pela fundação
a fundos para a modernização administrativa,
que a ser aprovada, afetará todas as atividades.

Orçamento 2020 – Gastos por atividade
Orçamento 2020 – Gastos por natureza
			
			Orçamento 2020 vs. Previsão 2019
Orçamento
Previsão
Proposta de			
2019
2019
orçamento
%
€
			2020

Orçamento 2020 vs. Previsão 2019

Orçamento
Previsão
Proposta de			
2019
2019
orçamento
%
€
			2020

Programação cultural

4 140 690

4 212 695

4 133 639

– 2%

– 79 056

Manutenção, conservação e segurança

3 324 756

3 240 024

3 247 811

0%

7 787

Áreas administrativas e de gestão

1 614 344

1 685 430

1 653 502

– 2%

– 31 928

Custos com o Pessoal

5 068 395

5 131 046

5 420 859

6%

289 813

Custos de Produção

2 671 022

2 843 114

2 584 525

– 9%

– 258 588

Custos Gerais

2 982 323

2 960 633

2 940 908

– 1%

19 725

Comunicação e relações públicas

941 740

948 059

1 067 953

13%

119 894

10 721 740

10 934 792

10 946 292

0%

11 500

Atividades comerciais

700 210

848 583

793 387

– 7%

– 55 196

0

0

50 000		

50 000

10 721 740

10 934 792

Total

valores em euros

Outros
Total

10 946 292

0%

11 500
valores em euros
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Orçamento de investimento
Investimentos

1

Com uma atividade ininterrupta de mais
de 25 anos, as necessidades de investimento
ressaltam, sendo alguns investimentos
verdadeiramente inadiáveis para a salvaguarda
do conjunto, apesar da aplicação continuada
de ações de conservação e manutenção.
Com efeito, as intervenções nas coberturas
dos módulos que compõem o edificado
e a requalificação gradual dos auditórios,
das salas de congressos e reuniões, bem como
das áreas de acolhimento e restauração
constituem linhas prioritárias de investimento.
Em 2020 tem particular expressão (200 m€,
incluídos no quadro seguinte na linha Edifícios
e instalações técnicas) o início gradual da substituição
dos elevadores do centro, cujo período de vida
útil está largamente ultrapassado, e que
se estenderá para os próximos 3 anos.
O investimento na substituição inadiável
de equipamentos dos auditórios, de audiovisuais,

de segurança e de acessibilidades constitui
também uma linha de investimento iniciada
em 2017 e a prosseguir.
Paradoxalmente, a inexistência de uma dotação
própria para investimento, implicará que a execução
do orçamento de investimento só poderá ter
concretização na medida da captação de receita
própria que não seja aplicada nas despesas
correntes e de programação. Nessa medida,
em sede de proposta de orçamento a integrar
no orçamento de Estado, a despesa de investimento
está aquém das necessidades previstas,
tendo-se inscrito um montante de apenas
930 m€ (incluindo o IVA dado tratar-se
de uma demonstração de fluxos de tesouraria).
O quadro seguinte destaca a tipologia
de investimentos efetuados desde de 2016
e o seu planeamento até 2021.

Centro de Reuniões

150 073

505 927

118 220

270 000

70 000

Centro de Espetáculos

156 111

110 185

169 000

228 000

434 000

7 410

117 529

1 120

0

0

185 892

126 573

105 450

534 000

340 000

52 035

80 882

316 630

280 000

195 000

0

100 829

34 200

55 000

95 000

Outros

120 569

0

0

0

0

Total

672 090

1 041 925

744 620

1 367 000

1 134 000

Edifícios e instalações técnicas
Tecnologias de informação e comunicação
Segurança

valores em euros sem IVA

Seguidamente apresenta-se em detalhe
a previsão de necessidades de investimento
para os anos de 2020 e 2021.

2021

270 000

70 000

1.1	Sala Sophia de Melo Breyner Andresen – substituição de alcatifa, cortinas e pintura
50 000		
1.2	Beneficiação de gabinetes – substituição de alcatifa, cortinas e pintura
70 000
1.3	Recuperação de tetos e equipamentos das instalações sanitárias – pisos 2 e 3
40 000
1.4	Equipamentos audiovisual para congressos
40 000
10 000
1.5	Transferência de serviços – novo mobiliário, divisórias e outros equipamentos
50 000
1.6	Beneficiação de pavimento de soalho das áreas de circulação		
60 000
1.7	Plataforma para mobilidade condicionada para as escadas do Parque 1 ⁄ Caminho Pedonal
15 000
1.8	Equipamentos vários
5 000
5 000
2

Centro de Espetáculos

228 900

434 000

2.1
Grande Auditório		
2.1.1	Projetores de recorte – 20 unidades
26 400 		
2.1.2	Beneficiação da concha acústica 		
50 000
2.1.3	Máquinas de fumo
3 000 		
2.1.4	Colunas de som Meyer Sound UPM 1P – 2 unidades
7 500		
2.1.5	Guinhos pontuais de 2 000 kg – 2 unidades		
16 000
2.1.6	Monitores de som Meyer Sound UPA 1P – 16 unidades		
99 000
2.1.7	Colunas de som Meyer Sound UPA 1pP – 4 unidades		
22 000
2.1.8	Novo piano Steinway D		
150 000
2.1.9	Remodelação da iluminação Working Light		
20 000
2.2
Pequeno Auditório 			
2.2.1	Cadeiras e estantes para palco e salas de ensaio – 50 unidades		
15 000
2.2.2	Panejamento preto para palco
14 000 		
2.2.3	Consola de iluminação cénica
26 000 		
2.2.4	Substituição do sistema de varas de palco – 15 unidades
120 000 		
2.2.5	Controlador de sistema tipo Galileo
8 000 		
2.2.6	Novo sistema de som 		
12 000

2017
2018
2019
2020
2021
	Execução	Execução	Previsão	Orçamento	Em plano
€

Centro de Exposições

Centro de Congressos e Reuniões

2020

2.3	Vários			
2.3.1	Side wing MA3 controlo iluminação cénica
4 000
2.3.2	Recuperação de tetos e equipamentos das instalações sanitárias – Grande Auditório e Pequeno Auditório
20 000
50 000
3	Edifícios e Instalações Técnicas

534 000

340 000

3.1	Elevadores – substituição 4 equipamentos (Centro de Congressos e Reuniões e Centro de Espetáculos)
200 000
3.2	Beneficiação da cobertura do Centro de Espetáculos
55 000
3.3	Beneficiação da cobertura do Centro de Reuniões		
3.4	Beneficiação lanternins – infiltrações do Centro de Espetáculos
35 000
3.5	Impermeabilização dos lagos do Jardim das Oliveiras
40 000
3.6	Beneficiação do jardim do grande hall do Centro de Exposições 		
3.7	Parques estacionamento – alterações sistema de gestão e Via Verde
10 000
3.8	Remodelação de balneários e novos cacifos da Manutenção
10 000
3.9	AVAC – Substituição das caldeiras e bombas de água quente (1.ª fase)
170 000
3.10	AVAC – Substituição de bombas de água quente (2.ª fase)		
3.11	Substituição de pavimento de gabinetes – Direção Financeira e Administrativa
4 000
3.12	Outros
10 000

200 000

4

280 000

195 000

25 000
30 000
25 000
200 000

40 000
15 000
40 000
100 000

55 000

95 000

Tic – Informática

4.1	Renovação de equipamentos: computadores e software
4.2	Renovação da central telefónica e telefones
4.3	Renovação de licenças de software (AutoCad, Adobe, etc)
4.4	SAMA – Projeto 2020 (comparticipação CCB)
5

Segurança

50 000

40 000

40 000
10 000 €

5.1	Novo sistema controlo de acessos ⁄ fechos de portas – Centro de Congressos e Reuniões
35 000		
5.2	Novo sistema controlo de acessos ⁄ fechos de portas – Centro de Espetáculos		
25 000
5.3	Ampliação do sistema CCTV	
10 000
10 000
5.4
Deteção de incêndios: substituição do sistema do Centro de Exposições		
60 000
5.5	Plano Segurança Interno – nova sinalética e iluminação de emergência
10 000
Total

1 367 900

1 134 000
valores em euros
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Demonstrações financeiras
e orçamentais previsionais

Balanço

Demonstração de resultados

2018
2019
2020
	Execução	Previsão	Orçamento

2018
2019
2020
	Execução	Previsão	Orçamento

Ativo
			

Rendimentos e gastos

Ativo não corrente

			

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros ativos financeiros

		
3 327 926

4 015 120

4 827 960

86 148 297

85 000 600

83 792 160

4 429 088

4 133 690

4 133 690

Ativo corrente 			
Inventários

97 074

94 550

95 810

148 893

381 210

177 990

Adiantamentos a fornecedores

0

0

0

Estado e outros entes públicos

35 192

11 720

15 630

Outras contas a receber 	

299 516

185 140

62 860

Diferimentos

130 907

102 210

114 480

Clientes, contribuintes e utentes

Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos
Total do ativo

0

0

0

5 018 856

5 093 410

5 093 410

99 635 748

99 017 650

98 313 560

Património líquido
			
Património ⁄ capital

179 570 374

179 570 374

179 570 374

Resultados transitados

– 84 520 010

– 84 136 999

– 83 967 550

Ajustamentos em ativos financeiros

– 19 143

0

0

Outras variações no património líquido

996 325

699 410

448 260

Resultado líquido do período

188 589

– 552 210

– 901 090

96 599 146

95 750 024

94 597 534

Total do património líquido

Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões

428 515

389 340

398 320

Passivo corrente 			
Fornecedores
Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes

767 492

979 280

1 070 010

5 534

0

0

Estado e outros entes públicos

153 820

172 800

174 670

Fornecedores de investimento

1 821

0

0

1 202 693

1 303 850

1 474 640

476 726

422 356

598 386

3 036 602

3 267 626

3 716 026

99 635 748

99 017 650

98 313 560

Outras contas a pagar
Diferimentos
Total do passivo  	

Total do passivo e do património líquido

valores em euros

Vendas e serviços prestados

3 841 327

4 358 100

3 748 830

Subsídios e doações e legados à exploração

7 632 612

7 547 650

7 848 000

– 36 955

– 23 000

– 36 000

Fornecimentos e serviços externos

– 5 507 625

– 5 747 490

– 5 457 370

Gastos com o pessoal

– 5 052 021

– 5 131 050

– 5 420 860

67 706

-

-

Imparidade de dívidas a receber (perdas ⁄ reversões)

– 13 123

-

-

Provisões (aumentos ⁄ reduções)

– 68 456

-

-

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Ajustamentos de inventários (perdas ⁄ reversões)

Outras imparidades ⁄ Investimentos
Não depreciáveis ⁄ amortizáveis (perdas ⁄ reversões)

13 711

-

-

Outros rendimentos

1 402 354

455 970

449 590

Outros gastos

– 136 501

– 23 040

– 18 870

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

2 143 029

1 437 140

1 113 440

– 2 079 659

– 2 101 110

– 2 123 210

63 369

-663 970

– 1 009 770

Gastos ⁄ reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados

Resultado antes de impostos

133 412

122 000

122 000

– 8 192

– 10 240

– 13 320

188 589

– 552 210

– 901 090

-

-

-

188 589

– 552 210

– 901 090

Imposto sobre o rendimento do exercício

Resultado líquido do exercício 3

valores em euros

Como explicado em detalhe no Relatório e contas de 2018, o resultado líquido seria de –1 059 M€
sem o efeito extraordinário causado pelo recebimento do apoio do POR Lisboa em 2018.
O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos seria de + 729 m€.

3 

Demonstração de fluxos de caixa

Demonstração orçamental previsional

2018
2019
2020
	Execução	Previsão	Orçamento

Receita corrente
R 1	Receita fiscal

Fluxos de caixa das atividades operacionais			

R 2	Contribuições para a Segurança social, CGA e ADSE
R 3	Taxas, multas e outras penalidades

Recebimentos de clientes

4 875 181

5 353 680

5 358 420

R 4	Rendimentos de propriedade

-

7 392 000

7 728 000

R 5	Transferências correntes

Pagamento a fornecedores

– 6 492 473

– 7 034 820

– 7 080 300

R 512	Administração central – outras entidades

7 728 000

Pagamentos ao pessoal

– 4 965 791

– 5 073 620

– 5 406 650

R 6	Venda de bens e serviços

5 600 000

Caixa gerada pelas operações

– 6 583 083

637 240

599 470

R 7	Outras receitas correntes

Outros recebimentos ⁄ pagamentos

7 956 451

217 964

218 540

Fluxos de caixa das atividades operacionais (A)

1 373 369

855 204

818 010

Recebimentos de subsídios e doações 4

122 000

Receita de capital
R 8	Venda de bens de investimento
R 9	Transferências de capital
R 10	Outras receitas de capital
R 11	Reposições não abatidas aos pagamentos

Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos financeiros

– 936 960

– 764 870

Receita efetiva [1]

13 450 000

– 911 970

– 55 280

– 127 140

– 18 040

-

– 4 175 000

– 4 175 000

Receita não efetiva [2]
R 12	Receita com ativos financeiros

4 175 000

R 13	Receita com passivos financeiros
Recebimentos provenientes de:			
Investimentos financeiros

800 000

4 175 000

4 175 000

Subsídios ao investimento

1 650 826

-

-

159 989

121 360

122 000

1 618 575

– 770 650

– 808 010

Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das atividades de investimento (B)

Receita total [3] = [1] + [2]

Despesa corrente
D1

Despesas c/ pessoal

D 1.1	Remunerações certas e permanentes
D 1.2	Abonos variaveis ou eventuais

Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares

– 8 192

– 10 000

– 10 000

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (C)

– 8 192

– 10 000

– 10 000

17 625 000

4 041 601
424 780

D 1.3	Segurança social

1 041 569

D 2	Aquisição de bens e serviços

6 728 000

D 3	Juros e outros encargos
D 4	Transferências correntes
D 5	Subsídios
D 6	Outras despesas correntes

284 050

Despesa de capital
D 7	Investimento
Variação de caixa e seus equivalentes (A+B+C)

2 983 751

74 554

-

930 000

D 8	Transferências de capital
D 9	Outras despesas de capital

Caixa e seus equivalentes no início do período

2 035 104

5 018 856

5 093 410
Despesa efetiva [4]

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5 018 856

5 093 410

5 093 410

valores em euros

13 450 000

Despesa não efetiva [5]
D 10

Despesa com ativos financeiros

D 11

Despesa com passivos financeiros
Despesa total [6] = [4] + [5]

4 175 000

17 625 000

No ano de 2018 a rubrica outros recebimentos ⁄ pagamentos inclui o apoio do Fundo Fomento Cultural (7 M€)
e a verba recebida do POR Lisboa (386 m€, parte relativa ao apoio ao funcionamento).

4 

Saldo total [3] – [6]
Saldo global [1] + [4]

valores em euros
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