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Apesar dos impactos decorrentes
da pandemia sofridos em 2020, cujos
efeitos nas mais diversas componentes
da atividade se prevê venham a ter
continuidade pelo menos no primeiro
trimestre de 2021, a Fundação mantém
a prossecução dos principais objetivos
estratégicos definidos para o triénio
2019-21.
A programação cultural de 2021,
neste contexto de incerteza que todos
vivemos, assume-se ENTRE modelos
e paradigmas, entre géneros artísticos
e tipologias, entre formulações culturais
e idiossincrasias individuais, entre momentos
históricos e modelos políticos, entre horizontes
coletivos e esperanças singulares, entre
identidades de género e a fluidez do mundo.
Estruturalmente, a programação
da temporada, que se iniciou em outubro
de 2020, prossegue e inova parcerias
orientadas para a atratividade, o êxito
e a excecionalidade, com criadores, agentes
culturais e instituições públicas e privadas,
nacionais e internacionais.
A oferta cultural ambiciona também
uma clara retoma da confiança e participação
de públicos, empresas, parceiros e mecenas,
num esforço de recuperação da vida cultural
e económica que a todos convoca.
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Nesse sentido, todos os esforços serão
conjugados numa atuação concertada
das áreas de programação, produção,
comunicação, marketing e comercial, gestão
de recursos, conservação, projeto e obra,
de molde a manter os elevados padrões
de qualidade e a reforçar o posicionamento
do CCB como uma instituição cultural
de referência no País e internacionalmente.

Lisboa, 25 de setembro de 2020
O Conselho de Administração

Em 2021, a Presidência Portuguesa
da União Europeia estará sedeada no
Centro de Congressos e Reuniões do CCB,
conferindo-lhe uma vida e representatividade
própria, que muito nos honra presenciar,
a par de uma intensa atividade envolvente
que a todos conquistará.
A realização de eventos comerciais
pontuais terá, pelas razões acima referidas,
um ritmo mais compassado, prevendo-se
uma reativação a partir do último quadrimestre
do ano, tendo esta área de atividade
um importante contributo para a captação
de receitas próprias da Fundação,
e prossecução do seu fim especial
consignado nos Estatutos.
Neste ano, serão ainda concretizados
importantes projetos de transformação
digital da Fundação, designadamente
no âmbito da gestão documental,
otimizando os instrumentos de trabalho,
além de outros projetos de melhoria
contínua.
Com uma amplitude de sustentabilidade
de mais longo prazo, o contrato de subcessão
dos terrenos para construção dos Módulos
4 e 5, iniciará a sua concretização em 2021,
perspetivando-se finalmente a conclusão
da construção do Centro Cultural de Belém
em toda a sua plenitude, cumprindo
a vocação e coerência global do CCB.
Uma palavra especial é devida ao conjunto
dos colaboradores da Fundação, pela
resiliência e notável capacidade de adaptação
a tempos especialmente exigentes durante
a pandemia, mas sobretudo pela vontade
inequivocamente demonstrada de um
regresso e retoma plenos, que todos
ambicionamos poder realizar em breve.
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Com início em setembro 2020 e prolongando-se
até setembro de 2021, o CCB inicia um ciclo
de programação que procura refletir sobre
a situação do mundo, partindo da ideia
de que nos encontramos, individual
e coletivamente, num processo de mudança
de contornos incertos. Num momento histórico
em que os modelos de sociedade, de relação
com a natureza, de relação com os outros
e de prospeção de futuro se encontram
sob um complexo processo de mudança,
a nossa condição comum é a de nos sentirmos
em transformação, embora não consigamos ainda
definir em quê, ou com que propósito coletivo.
Estamos, portanto, numa situação liminal,
ou seja, num momento cujos contornos
não conseguimos definir, mas que são
de mudança e de transformação.
Assim, o mote para o programa do próximo
ano é: ENTRE
Entre modelos e paradigmas, entre géneros
artísticos e tipologias, entre formulações culturais
e idiossincrasias individuais, entre momentos
históricos e modelos políticos, entre horizontes
coletivos e esperanças singulares, entre identidades
de género e a fluidez do mundo.
ENTRE é também um convite à participação,
à partilha essencial à experiência coletiva que
é o centro da experiência artística, à decisão
individual de querer fruir, ser tocado
e criticamente analisar.
Portanto, entre.
Este convite materializa-se, na programação
do CCB, em duas tónicas fundamentais:
por um lado, uma tónica em projetos artísticos
cujos contornos tipológicos são difíceis de definir,
entre a dança, o teatro e a música, concretizando
a especificidade eclética desta instituição;
por outro lado, um empenho na produção de
projetos próprios, com uma tónica, este ano,
em projetos de criadores nacionais, com uma
atenção renovada em relação à criação emergente,

reativando a Sala de Ensaio. Ambas as linhas
de atuação cruzam este mundo contemporâneo
cujos contornos e futuro estão por identificar.
ENTRE é, então, um convite para participar
num ponto de partida que conhecemos,
mas cujo lugar de chegada é ainda uma incógnita.

Também a quebra de utilização das salas,
reduzidas a menos de metade da sua capacidade,
foi tida em conta, com a consequente quebra
de receitas de bilheteira e custos acrescidos
de produção.

A partir de setembro de 2021 – e continuando
no ano de 2022 – o mote a desenvolver
será MUNDOS

Por fim, é também de salientar que as duas
contingências anteriores tiveram consequências
nas itinerâncias de companhias internacionais,
como no cancelamento de espectáculos por parte
de produtores externos, na medida em que muitas
das produções por estes promovidas se revelaram
economicamente inviáveis.

Pretende-se, então, desenvolver um programa
que reflita a diversidade dos diferentes universos
culturais, dando expressão, quer ao caráter
multifacetado da diversidade das expressões
da cultura dos nossos dias, na qual se cruza
o enraizamento e a mundividência global,
bem como a expressão dos mundos
idiossincráticos individuais.

Estas contingências foram contornadas a partir
de uma atenção redobrada à jovem criação
portuguesa nas várias áreas de atuação do ccb:
teatro, dança e as várias expressões musicais,
o que revela o empenho no apoio aos criadores
nacionais, mas também o reforço da instituição
como player fundamental no contexto
do território.

Esta tónica continua e desenvolve os eixos
de atuação do ciclo anterior e refletir-se-á
no período setembro a dezembro de 2021.

Ainda nesse sentido, a ativação do trabalho
em rede foi devidamente implementada
no intuito de partilhar esforços com os teatros
de maior dimensão à escala nacional, para além
da continuação das parcerias anteriormente
celebradas.

É neste projeto que convidamos, público
e artistas, a entrar.

Contingências
A programação do ano de 2021 é determinada
por duas contingências: por um lado, o acolhimento
no CCB da PPUE traz consigo a necessidade
de articular o uso dos auditórios com os requisitos
estipulados com a Estrutura de Missão; por outro
lado, a situação de pandemia, com a contração
económica que acarretou, determinou escolhas
mediante a contração orçamental inerente.
Por outro lado, as regras de utilização de palcos,
com as normas de distanciação aplicáveis
segundo as determinações da Direção Geral
de Saúde e do próprio CCB, implicaram o ajuste
de programas e repertórios, nomeadamente
no que toca às orquestras e à programação |
de ópera.

Perspetivas
O esforço fundamental da programação centrou-se
na articulação coerente entre os vários espaços
(Grande Auditório, Pequeno Auditório e Sala
de Ensaio), oferecendo ciclos de programação
articulados nos quais se destacam a manutenção
da temporada sinfónica, a articulação nos ciclos
de dança, o equilíbrio temporal dos espetáculos
de teatro e o balanço entre as várias instâncias
da música não-erudita.
Por outro lado, a articulação temática entre
a programação da Fábrica das Artes e da Garagem
Sul e os conceitos (Entre e Mundos) que agregam
a programação foi outra das preocupações
do programa para 2021.
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Artes performativas
Orquestras
Para 2021 o CCB continua a ter como
um dos eixos principais a temporada sinfónica,
construída em parceria com os dois parceiros
principais, a Orquestra Sinfónica Portuguesa
e a Orquestra Metropolitana. Para esta
temporada está a ser desenvolvida uma
programação que partindo da atual situação
nos propõe uma reflexão em torno
da Palavra «Entre»... entre mundos,
entre séculos, entre estágios, e muitos
entretantos e no «entre» como um convite
reforçado para voltarmos a entrar nas salas,
nos auditórios e pelo universo da arte feita
ao vivo e em palco... não faltará a referência
aos 250 anos de Ludwig van Beethoven.

14 FEV

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra Metropolitana
de Lisboa
28 FEV

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra Sinfónica
Portuguesa
Armando José Fernandes
Concerto para piano e orquestra

Artur Pizarro, piano
Bela Bartók
Concerto para Orquestra

Direção musical de Joana Carneiro

Programas em renegociação face às novas condicionantes Covid-19

14 MAR
1 JAN

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra Metropolitana
de Lisboa
Concerto de Ano Novo
17 JAN

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra Metropolitana
de Lisboa
1 ABR

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra de Câmara
Portuguesa

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra Sinfónica
Portuguesa
Leal Moreira
Cantata “Il Natale Augusto“

11 ABR

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra Metropolitana
de Lisboa

Cantata escrita para Luísa Todi

Direção musical de Joana Carneiro

18 ABR

24 JAN

Orquestra Sinfónica
Portuguesa

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra da Ópera
Estatal da Hungria
O Balcão
de Jean Genet
Teatro nacionaL S. João
29 ⁄ 30 jan
© joão tuna

23 MAI

GRANDE AUDITÓRIO

GRANDE AUDITÓRIO

Orquestra Sinfónica
Portuguesa
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Música de câmara
A temporada de Música de Câmara do Centro
Cultural de Belém é, antes de mais, marcada
pela música de Beethoven nesta temporada
iniciada em 2020, ano em que se celebram
os 250 anos do compositor. Não faltarão
propostas que vão desde as sonatas para piano
até aos quartetos, da música para instrumentos
de sopro, passando pelo lieder.
A par da música de Beethoven vamos contar
igualmente com universos tão distintos e originais
como de Richard Strauss fazendo-se a estreia
portuguesa do seu melodrama Enoch Arden
a partir de poemas de Tennysson.
Para esta temporada não faltarão referências
como o DSCH – Schostakovich Ensemble,
Nuno Vieira de Almeida e Rita Blanco,
Melissa Fontoura, os Solistas de Lisboa,
os Portuguese Chamber Soloists, o Quarteto
Albion, Andreas Steier e Filipe Quaresma,
João Paulo Santos, Nuno Margarido Lopes
e Joana David, o Quarteto Wihan e Miguel Borges
Coelho, o Ensemble Darcos, Pallavi Mahidara,
Tatiana Samouil e Frank Brailey.

O ciclo An die Ferne Geliebte, op. 98
é considerado o primeiro exemplo desta forma,
e a grande influência para Robert Schumann
e outros compositores, que encontraram
nos ciclos de Lied o apogeu da expressividade
e criatividade emocionais.
O Beethoven sinfónico é também o compositor
que inaugura este novo universo da canção
alemã. Um espaço íntimo, contemplativo,
onde a melodia se funde na plenitude do verbo.
Eis aqui a beleza!
Ludwig van Beethoven
6 Canções Sacras, op. 48
An die Ferne Geliebte, op. 98
An die Hoffnung, op. 94
Mailied, op. 52 n. º 4
Lied aus der Ferne, WoO 137
Ich liebe dich, so wie du mich, WoO 123

24 JAN

PEQUENO AUDITÓRIO

Nuno Vieira de Almeida 			
e Rita Blanco
Richard Strauss Enoch Arden

21 JAN

SALA DE ENSAIO

Mellissa Fontoura

Estreia em Portugal do melodrama de Richard
Strauss Enoch Arden sobre poema de Tennyson,
numa tradução de Vítor Moura.

do op. 18, obra de um jovem músico (1798-1800),
ainda são muito marcados pela influência dos
seus ilustres antecessores, os cinco quartetos
seguintes, todos compostos entre 1806 e 1811
– os n.° 7, 8 e 9 do op. 59, (ditos Razumovsky),
o n.° 10 op. 74 (dito As Harpas) e o n.° 11 op. 95 –
mais ou menos na mesma época das suas obras
de rutura que são a Sinfonia Heróica e as sonatas
para piano Waldstein e Appassionata,
ou a 5.a Sinfonia, testemunham uma vontade
impressionante de renovação, tanto na condução
dos desenvolvimentos e na utilização do ritmo,
que se torna um material autónomo, como
na própria escrita, que por vezes transgride
a técnica até então utilizada para os instrumentos
de cordas. Decorrem ainda doze anos durante
os quais o compositor se concentra sobretudo
no piano – é a época das cinco últimas sonatas,
do op. 101 ao op. 111, em que Beethoven questiona
as formas até as romper, fundando uma espécie
de nova linguagem –, antes de voltar, a partir
de 1822, ao quarteto de cordas. Sucedem-se
então os op. 127, 130, 131, 133 (Grande Fuga)
e 135, obras visionárias, de dimensões muitas
vezes monumentais e que foram, facto
que não é de admirar, profundamente
incompreendidas na sua época.

21 FEV

pequeno auditório

Shostakovich Ensemble

A beleza salvará o mundo

Rita Blanco atriz
Melissa Fontoura Piano				
Nuno Vieira de Almeida piano
José Corvelo Barítono				
Inês Simões Soprano
Data sujeita a confirmação
11 FEV SALA DE ENSAIO
A música de Beethoven andará por toda a parte.
Não que antes isso não acontecesse, mas uma
celebração tão poderosa como esta – em 2020
celebrava-se o 250.º aniversário do seu nascimento
– permitirá uma disseminação, um contágio,
uma explosão do génio beethoveniano.
Considerado, principalmente, como compositor
instrumental, Beethoven teve uma importância
maior no desenvolvimento do Lied alemão,
não só pela maneira de utilizar o pianoforte,
mas também na apropriação da poesia.
Beethoven não pretendia ilustrar nem comentar
o texto poético. O compositor desejava um
verdadeiro casamento entre a palavra e a música.
Goethe foi o seu poeta de eleição.

Solistas de Lisboa
O Quarteto op. 130 e a Grande Fuga
À semelhança das trinta e duas sonatas
para piano, os dezasseis quartetos de cordas
de Beethoven acompanham toda a carreira
do compositor; mas se as sonatas foram compostas
a um ritmo regular, os quartetos para cordas
concentraram-se em três momentos sucessivos,
correspondendo a épocas diferentes da sua
evolução criadora. E é sem dúvida neste género
definido e tão brilhantemente ilustrado por Mozart
e principalmente por Haydn, que Beethoven
se afirma mais, quer como herdeiro, quer como
inovador absoluto. Com efeito, se os seis quartetos

25 FEV

A segurança formal e a belíssima forma como
Beethoven escreve para os sopros revela o enorme
talento do jovem compositor. A parte do piano
é mais solística, adaptando-se ao estilo da época
e à escrita dos sopros. O tema do Andante recorre,
inconfundivelmente, à ária Batti, batti,
o bel Masetto, de Don Giovanni, e o tema
do Rondo é uma variação do Finale
do Concerto para Piano de Mozart KV 482.
O motivo por trás deste arranjo da Abertura
Egmont está no facto de querermos tocar todos
juntos neste festival. Como nos foi solicitado
para tocarmos só obras de Beethoven e como
ele infelizmente não compôs para a formação
base do nosso ensemble, pensámos que assim
faríamos algo original que nos permitiria tocar
com a formação completa. Muito obrigado
ao nosso João Miguel por aceitar o desafio!
Rui Lopes

Ludwig van Beethoven
Trio para Piano, Flauta e Fagote, WoO 37
Quinteto com Piano, em Mi bemol maior, op. 16
Abertura Egmont

7 MAR

PEQUENO AUDITÓRIO

Quarteto Albion
O Quarteto Albion formou-se em 2016,
fruto da crença no poder da música para quarteto
de cordas. Apesar de ser um quarteto ainda jovem,
o reconhecimento das suas interpretações não
se fez esperar, tendo tocado já em algumas
das salas e festivais mais importantes da Europa.

SALA DE ENSAIO

Portuguese Chamber Soloists
Música para sopros e piano
O Trio WoO 37 é a única obra do compositor
para 2 sopros e piano e só foi descoberto
depois da sua morte. É uma sonata concertante
cheia de virtuosismo e bom gosto, escrita
por um Beethoven ainda adolescente, revelando
influências de Mozart. Foi composto para a família
do importante barão Friedrich Ludolf Anton von
Westerholt-Gysenberg. Beethoven visitou a família
em Münster, por volta de 1790, mas essa visita
tornou-se menos conhecida pelo Trio e mais
pelo romance do compositor com a filha
de 16 anos do barão.
O Quinteto op. 16, para piano e sopros,
foi inspirado pelo Quinteto KV 452 de Mozart,
tendo sido composto 12 anos depois na mesma
tonalidade e partilhando a formação e estrutura.

21 MAR

PEQUENO AUDITÓRIO

Andreas Staier
e Filipe Quaresma
Ludwig van Beethoven 			
Sonatas para violoncelo e variações
Andreas Staier é sem dúvida um dos nomes
maiores das interpretações historicamente
informadas, tanto em cravo como no piano-forte.
Neste concerto aceitou juntar-se ao violoncelista
português Filipe Quaresma para um olhar atento
à obra de Beethoven para violoncelo e piano.
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25 MAR

SALA DE ENSAIO

João Paulo Santos, 		
Nuno Margarido e Joana David
Beethoven a 6 mãos
Carl Czerny (1791-1857), aluno de Beethoven
e professor de Liszt, ocupa um lugar de grande
importância na evolução da técnica pianística
no século XIX. A sua atividade como pianista,
professor e compositor teve início numa época
em que a evolução do mecanismo dos pianos
e a sua «democratização» fizeram deste
instrumento o instrumento «doméstico»
por excelência. A sua obra como compositor
reúne mais de 800 obras entre as quais
podemos encontrar muitas transcrições de obras
de Beethoven, para piano a 2 e 4 mãos, e inúmeras
paráfrases e pot-pourris para piano a 6 mãos.
Carl Czerny
Fantaisie sur des thèmes d’opéras de Mozart
op. 741 n. º 1 (6 mãos)
Ludwig van Beethoven ⁄ Carl Czerny
Adelaide op. 46 (4 mãos)
Da Sinfonia n.º 7 op. 92: Allegretto (4 mãos)
Carl Czerny
Variations brillantes sur un thème favori
de l’opéra Capuletti e Montecchi de V. Bellini
op. 295 (6 mãos).

25 ABR

PEQUENO AUDITÓRIO

Quarteto Wihan 				
e Miguel Borges Coelho
O Quarteto Wihan é fruto de uma longa tradição
de quartetos de cordas na República Checa,
sendo atualmente um dos quartetos checos
mais importantes. Para este concerto convidaram
o pianista Miguel Borges Coelho para um concerto
onde serão visitadas algumas das obras-primas
da música de câmara para piano e cordas.

Em termos instrumentais, o Ensemble Darcos
varia a sua formação consoante o programa
que apresenta, de duos a quintetos, até à típica
formação novecentista de quinze músicos,
tendo como base os músicos Filipe Quaresma,
Gaël Rassaert, Helder Marques e Reyes Gallardo.
Para o efeito convida regularmente músicos de
excelência oriundos de várias regiões do globo,
destacando-se, entre outros, o violoncelista
Mats Lidström, os violinistas Massimo Spadano,
Giulio Plotino e Junko Naito, o pianista António
Rosado, a violetista Ana Bela Chaves,
ou o percussionista Miquel Bernat. Interpreta
regularmente programas líricos, onde tem
convidado alguns dos mais importantes cantores
portugueses da atualidade, tais como Eduarda
Melo, Luís Rodrigues, Dora Rodrigues,
Lara Martins ou Job Tomé.
Ludwig van Beethoven
Quarteto de Cordas n.º 6, op. 18 n.º 6
Quarteto de Cordas Razumovsky, op. 59 n.º 1

2 MAI

4 FEV

GRANDE AUDITÓRIO

Atelier Ópera Oml
Data sujeita a confirmação

PEQUENO AUDITÓRIO

Pallavi Mahidara
A pianista indiano-americana Pallavi Mahidara
teve a sua estreia com orquestra aos 10 anos,
tendo atuado no Ravinia Festival, em Chicago.
Venceu o 2.º Prémio e o Prémio do Público Jovem
na 69.ª edição da Competição Internacional
de Piano de Genebra e na 6.ª Competição
Internacional Prokofiev, em São Petersburgo,
na Rússia. Venceu o Steinway Förderpreis,
na Alemanha, e por várias ocasiões o prémio
Sobresaliente das mãos da Rainha Sofia
de Espanha.
Ludwig van Beethoven
Sonata No. 8 in C minor, Op. 13
Sonata No. 12 in A-flat Major, Op. 26
10 Variations on La Stessa, la stessissima, WoO 73

30 MAI

Ensemble Darcos

Tatiana Samouil
e Franck Brailey

O Ensemble Darcos é um dos mais prestigiados
grupos de câmara portugueses da atualidade.
Foi criado em 2002, pelo compositor e maestro
Nuno Côrte-Real, e tem como propósito
a interpretação dos grandes compositores
europeus de música de câmara, como Beethoven,
Brahms ou Debussy, e a música de Côrte-Real;
esta relação confere-lhe contornos de projeto
de autor.

A Ópera continua a ter um lugar importante
na programação do CCB. Para isso vamos
continuar com a já habitual presença do Atelier
de Ópera da Metropolitana que nos tem permitido
descobrir verdadeiros talentos, este ano com
uma das óperas mais populares do repertório,
O Barbeiro de Sevilha de Gioachino Rossini.
Numa temporada marcada pela simbologia
da palavra «Entre» está prevista a apresentação
da ópera Orphée de Philip Glass, a partir do filme
de Jean Cocteau, numa reflexão desta história
que se passa «entre» mundos – uma coprodução
com Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

O Barbeiro de Sevilha

29 ABR SALA DE ENSAIO
Data sujeita a confirmação

Ópera

PEQUENO AUDITÓRIO

Tatiana Samouil e Frank Brailey,
são dois nomes facilmente reconhecíveis
entre os amantes da música clássica,
ambos referências do seu instrumento.
Neste concerto vão visitar o repertório
para violino e piano de Beethoven
até ao século XX.

16 — 28 MAR

GRANDE AUDITÓRIO

Orphée
Philip Glass
Teatro Municipal
do Rio de Janeiro
Obra de Philip Glass, sobre o filme homónimo
de Jean Cocteau, é uma parábola da vida
do artista.
Escrita por um dos mais influentes artistas
do final do século XX, Philip Glass, conhecido
pelo seu estilo minimalista, a ópera Orphée
foi composta tendo por base o célebre filme
homónimo, realizado por Jean Cocteau em 1950.
Glass não só musicou como também escreveu
o libreto, adaptado diretamente do guião,
numa versão fiel ao filme Orphée.
Na versão de Glass, que estreou em 1993 no
American Repertory Theatre, em Massachusetts
(EUA), o mito grego de Orfeu é usado para
contar a parábola da vida de um artista
e do poder da arte. Orphée é um poeta hostilizado
e mal compreendido: apesar do talento e sucesso,
é ridicularizado pelos seus pares, rejeição
que provoca nele um isolamento devastador.
Depois de recuperar a sua força emocional,
Orphée sente-se capaz de superar as dificuldades
do quotidiano e liberta-se para se tornar
no poeta que sempre quis ser.
Teatro Municipal do Rio de Janeiro

Encenação de Felipe Hirsch
Direção de arte de Daniela Thomas e Felipe Tassara
Luz de Beto Bruel
Coprodução CCB ⁄ TMRJ
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Jazz
A programação de jazz cobre um espectro variado
de propostas que passam pelo experimentalismo
herdado do noise de Humanization4tet, pela
guitarra de André Matos, e por Christian Scott,
trompetista aclamado pela crítica como herdeiro
de Miles Davis, em estreia nacional.
20 MAR

10 ABR

PEQUENO AUDITÓRIO

André Matos
Data sujeita a confirmação

O guitarrista André Matos, que tem desenvolvido
a sua já aclamada carreira nos Estados Unidos,
formado em Berklee, vem apresentar um concerto
a solo com temas da sua autoria.

PEQUENO AUDITÓRIO

Humanization 4Tet
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 objetivo 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, editados
pela francesa Ayler Records, e Humanization 4tet,
lançado pela portuguesa Clean Feed. O grupo
apresenta agora um novo disco, resultado
da última digressão nos EUA, gravado ao vivo,
em Nova Orleães. O concerto faz parte
da digressão europeia do projeto.

30 ABR

GRANDE AUDITÓRIO

Christian Scott
Data sujeita a confirmação

Um dos trompetistas mais talentosos do
jazz contemporâneo, aclamado pela crítica
especializada e tido como um dos mais brilhantes
herdeiros de Miles Davis.

Fado
O fado tem uma dimensão cada vez mais
importante na vida cultural portuguesa
e tem alcançado uma crescente projeção
internacional que culminou com a sua integração
no elenco do Património Imaterial da Humanidade,
decidida em 2011 pela UNESCO. Enlaçando
de modo muito característico as artes da poesia
e da música, quer de matriz popular, quer
de matriz «cultivada», e permitindo,

Luís Coelho
27 mar
© vasco da Câmara Pereira

simultaneamente, uma grande liberdade
na criação e utilização das formas
e dos conteúdos literários e musicais,
o fado foi objeto de um protocolo
de colaboração e coprodução assinado
em 2012 entre a Fundação CCB
e o Museu do Fado – EGEAC,
que tem continuidade em 2020 ⁄ 2021.
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22 JAN
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27 MAR

PEQUENO AUDITÓRIO

Matilde Cid

Luís Coelho

Cresce numa família de músicos. O fado esteve
sempre presente e tornou-se no seu género
de eleição. Dona de uma voz doce e melodiosa,
Matilde Cid aborda a canção de Lisboa
de uma forma muito particular, fruto de todas
as influências musicais que foi tendo ao longo
da vida. Nos últimos 10 anos tem percorrido
um caminho consistente de amadurecimento
no seu canto. Nesse curto trajeto já teve
oportunidade de partilhar o palco com grandes
fadistas e músicos. Um dos seus maiores desafios
foi a participação no musical Once in Fado,
em Londres, cuja crítica foi excelente.
Lançou o seu primeiro álbum – Puro, editado
pela label Museu do Fado Disco – em setembro
de 2019.

O trabalho musical de Luís Coelho,
com composições originais da sua autoria,
assenta em sons da guitarra portuguesa,
guitarra clássica, contrabaixo e harpa,
apresentando uma paisagem sonora inspirada
na música tradicional portuguesa e na música
erudita, procurando um equilíbrio na sua fronteira.
Edita o seu primeiro álbum – Contos de Cordas,
com Salomé Pais Matos na harpa e Carlos Menezes
no contrabaixo – pela label Museu do Fado Discos.

Espetáculos a definir

11 FEV
9 ABR

GRANDE AUDITÓRIO

GRANDE AUDITÓRIO

28 MAI

PEQUENO AUDITÓRIO

«O abandono à guitarra portuguesa levou-me
a criar com ela uma relação dialética. Quem se
entrega, inebria-se pelo seu timbre e muitas vezes
imagina palavras nos sons gemidos ou gritados
das suas cordas, como se a própria guitarra nos
falasse... O encantamento pode ser tal que nos
transporta a um tempo no qual as tradições orais –
e os contos – nos faziam olhar para dentro de nós
próprios e para o nosso fado. As cordas da guitarra
portuguesa têm este encanto do “era uma vez”
que nos apaixona e que aqui se documenta através
da linguagem intimista dos contos, numa narrativa
entre as cordas da guitarra portuguesa, da harpa e
do contrabaixo, com alguns apontamentos de viola
de fado e sanfona.» Luís Coelho

Outras músicas
Do rock dos Glockenwise, das sonoridades
ethno-folk psicadélicas dos Flamingods,
à mais recente exploração de Mancines,
do cruzamento da música com as artes
do corpo de Jan Wierzba ⁄ Igor Silva
às canções de Luís Severo, propõe-se
uma abordagem diversa aos territórios
sonoros contemporâneos.

13 FEV

PEQUENO AUDITÓRIO

Luís Severo

Os Mancines lançaram, em abril de 2015,
o seu disco de estreia Eden’s Inferno que,
como seria de esperar, faz a ponte entre
as sonoridades de alguns dos projetos
dos quais os músicos provêm, com novas
orientações, uma vez que grande parte
dos temas deste disco foram assinados
por Pedro Renato, que os compôs ainda
durante o tempo de atividade dos Belle Chase
Hotel. Eden’s Inferno conduzia-nos numa viagem
sonora às profundezas de um inferno idílico
e convidava-nos a ficar lá para umas férias.
No inferno paradisíaco, no sofrimento cor-de-rosa,
o pior dos infernos, o da perfeição.
Passados quatro anos de Eden’s Inferno,
a banda regressa em 2020 com o álbum
Mancines II pela mão da Lux Records.
É um disco menos negro, mais positivo e atual,
sobretudo mais desligado das sonoridades
dos projetos anteriores dos músicos.
É um disco com uma nova identidade,
a identidade própria de Mancines.
Se Eden’s Inferno foi digno de atenção
por parte do público e da crítica, este novo álbum
promete fazer mexer a banda, cada vez mais coesa.
Mancines é aquilo a que o dia-a-dia das nossas
vidas deveria soar, se estas tivessem
banda sonora.

Apresentação do novo álbum O Sol Voltou.

PEQUENO AUDITÓRIO

Flamingods
PEQUENO AUDITÓRIO

Glockenwise
É assim que se inicia Plástico, o disco
de mudança de paradigma e chegada à idade
adulta. É desta forma que os Glockenwise
dão o «Corpo» a um manifesto pela música
portuguesa mais interessante, arrojada
e contagiante. Editado em Dezembro de 2018
com selo NorteSul ⁄ Valentim de Carvalho,
Plástico figurou nos principais balanços
de melhores discos do ano. Nuno Rodrigues,
Rafael Ferreira e Rui Fiusa lançam-se agora
à estrada, pintando Portugal com o seu discurso
pós-moderno, reflectido, crítico e descentralizado.
Levam na bagagem guitarras sujas arrancadas
ao rock de garagem, massa sonora brutalista
e impactante com bateria e baixo em festa
que pega no nosso corpo e o arremessa
para uma dança desenfreada.

PEQUENO AUDITÓRIO

Mancines

19 MAR

23 JAN

9 ABR

Com um estilo muito próprio de constante
reinvenção, o Coletivo Bahrani tem conseguido
conquistar o seu lugar. A banda de ethno-folk
psicadélico permite-nos perceber que tanto
dança confortável em territórios do psicadelismo
como do experiencialismo rock (e mais houvesse)
através das tags que utilizam no Bandcamp para
descrever Moon: electronic, experimental, exotic,
psychadelic, tropical, ethnic, pop, tribal, bass.
O fundador, Kamal Rasool, teve a sorte
de nascer no seio de uma família destemida
e foi colecionando instrumentos de percussão
nas inúmeras viagens pelo globo. O passo seguinte
foi injetar a crença da multiculturalidade psicadélica
nos amigos e o projeto Kamal’s Bedroom evoluiu
para o que são hoje os Flamingods.

Luís Severo, voz ⁄ guitarra
Bernardo Álvares, baixo ⁄ contrabaixo
Catarina Branco, voz ⁄ teclas
Diogo Rodrigues, bateria ⁄ programações

22 ⁄ 23 MAI
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Jan Wierzba / Igor Silva
Strange Smoke Over My Skin
O movimento pode ser uma das formas mais
intuitivas e expressivas de controlar diversos
parâmetros musicais. Neste contexto, músicos
e maestro coexistem no mesmo espaço de atuação
onde o movimento representa uma outra forma
de olhar para a interpretação musical, aliando
a interpretação tradicionalmente instrumental
ao corpo e à sua movimentação.
«Este projeto tem como objetivo a criação
e exploração de novas formas de interação
entre música e movimento, discutindo o papel
do maestro na nossa contemporaneidade.
Será explorada a dialética causa-efeito
da expressão corporal do maestro,
tanto a nível musical como performativo,
num estreitíssimo diálogo com o movimento
dos músicos e explorando os espaços de
interpretação musical, improvisação e relação
coreográfica. Os corpos do maestro e dos músicos
transformam-se também eles em instrumentos,
capazes de controlar diversos parâmetros
em tempo real no que a elementos multimédia
diz respeito, nomeadamente vídeo,
luz e eletrónica.» Igor Silva
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Teatro
Das experiências do teatro pós dramático
às linguagens mais experimentais, passando
por propostas contaminadas por outras linguagens
performativas, a temporada terá a presença
de jovens encenadores como Mário Coelho,
Bernardo Chatillon, a companhia Auéééu
e Rita Barbosa ⁄ Rui Lima e Serginho.
O Teatro Nacional de S. João marca presença
com duas peças do seu repertório, O Balcão,
de Jean Genet e Castro, de António Ferreira
e os Artistas Unidos, com uma peça de Dimitris
Dimitriadis. Marco Marins é o próximo
encenador da Companhia Maior e teremos,
ainda, duas presenças internacionais
– Peeping Tom e Emma Dante.
15 — 17 JAN
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Rita Barbosa ⁄ Rui Lima
Serginho
Amigos Imaginários
Amigos Imaginários é um filme-performance
no qual o público é convidado a assistir
à projeção de um filme, em fase de montagem,
que é sonorizado ao vivo num estúdio de foley*.
Uma especulação sobre o que poderá ser o cinema,
tirando partido de um dos artifícios mais utilizados
para a construção da ilusão da verdade.
O filme propõe desiludir o espectador, impedindo
que este se esqueça da irrealidade e dos truques
da magia do cinema, ao fazer crer que tudo
é verdade. Um realizador diletante e três
performers não-profissionais do foley fazem
do filme uma partitura. Enquanto o gesto
dos performers procura de forma literal e obsessiva
os ruídos que mexem com as coisas e com
os seres do filme, o que vemos é o desmantelar
da ilusão, pondo a nu os mecanismos da mentira.
O realizador aproveita-se da oportunidade para
jogar com as possibilidades, fazendo experiências
com narrações, que oscilam entre o mundo contado
em pequenas e lúdicas histórias e o mundo
comentado em desabafos de um montador inquieto.
A natureza das imagens e dos sons é construída a
partir de uma coleção de anotações, entre o diário
e o ficcional, num contraponto entre imagem-filme

Kind
Peeping Tom
18 ⁄ 19 fev
© Olympe Tits Peeping Tom

* Foley (ou bruitage) é uma técnica de criação de efeitos sonoros gravados
em estúdio, onde sons de passos, portas a fechar, trovões, etc.,
são reproduzidos por sonoplastas em sincronia com o filme,
com o objetivo de conferir mais realismo às cenas.

e imagem-performance. Como num espaço
neo-cubista, a verdade é libertada de um
automatismo preceptivo, abrindo caminho
ao acaso e evocando fantasmas – os amigos
imaginários.
15 — 18 JAN SALA DE ENSAIO

Silly Season
Folle Époque
Folle Époque 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 num mise en abyme.
A loucura e os seus excessos inerentes espelham
o conflito ético-moral da pós-modernidade.

21 ⁄ 22 JAN
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Teatro Nacional São João
Castro
De António Ferreira
Encenação de Nuno Cardoso
António Ferreira foi buscar à História de Portugal
os dados fundamentais do núcleo sobre o qual
construiu a sua ficção literária: a paixão do infante
Pedro pela castelhana Inês, a aia de sua mulher,
as intrigas espanholas, os receios dos conselheiros
de D. Afonso IV, as hesitações do rei quanto
à sorte de Inês, a bárbara execução desta,
a cólera de D. Pedro, o castigo dos conselheiros
de D. Afonso VI, a coroação da rainha morta…
Drama histórico, lenda popular ou mito,
os amores de Pedro e Inês propiciam a Nuno
Cardoso, o atual diretor artístico do Teatro Nacional
São João, o seu primeiro encontro com um texto
canónico da dramaturgia portuguesa.
O encenador há muito que se enamorou
da sumptuosidade lírica das palavras de António
Ferreira e das pulsões irreprimíveis desta tragédia.
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29 ⁄ 30 JAN
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Teatro Nacional São João
O Balcão
De Jean Genet

GARAGEM MÓDulo 3

Companhia Maior
Com Marco Martins

6 — 11 JUL

GRANDE e pequeno AUDITÓRIO

8 ⁄ 11 OUT

PEQUENO AUDITÓRIO

Festival de Almada

Auéééu Teatro

23 a 26 SET

Com

O Desprezo

estreia

O Balcão, peça de Jean Genet escrita em 1959,
é uma profunda reflexão sobre os mecanismos
de poder em que o autor faz uma leitura das
relações entre as instâncias de poder, o desejo
e a sexualidade como espelho da correlação
de forças entre ordem social e liberdade individual.
O Balcão é um dos textos dramatúrgicos mais
representativos da escrita de Genet e representa
uma rutura temática no universo da escrita
teatral do século XX.
18 — 20 FEV

SALA DE ENSAIO

Bernardo Chatillon
«Da poesia ao artifício, do objeto mágico
aos sistemas ocultos, da distração inofensiva
à dominação, Reindeer Age investiga o que
nos encanta hoje. Ao entrarmos nesta era,
somos acolhidos pela noção de princípio,
onde tudo começou, o que está por trás
das cortinas. E trata-se de ser muito específico:
trata-se de se tornar um veículo, um recetor
ou um intermediário para materializar uma intuição.
A história não me dá liberdade para agir,
ela insere-me num contexto pré-definido
que me diz que eu enquanto humano estou
inserido no tempo linear e na lógica
dos acontecimentos.
Mas o tempo nem sempre é linear.
Dante desceu ao inferno. Eu vou para a Idade
das Renas (Reindeer Age) para encontrar
o que eu pensava estar separado.»
Bernardo Chatillon

18 ⁄ 19 FEV

5 MAR — 1 ABR
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Peeping Tom
Kind
Kind, estreada em 2019, completa a trilogia
dedicada à família que se iniciou com
Vader e Moeder, esta última apresentada no CCB
integrada a programação do Festival de Almada.
Peeping Tom, companhia de dança ⁄ teatro,
tem recebido inúmeros prémios internacionais
pelas suas criações originais.

11 — 14 MAR

SALA DE ENSAIO

Paula Diogo
Sobre Lembrar e Esquecer
Datas sujeitas a confirmação

A atriz e encenadora Paula Diogo de Carvalho
reflete sobre a memória nas nossas vidas
e do papel que ela desempenha sobre
o que esquecemos e recordamos.
10 — 13 JUN PEQUENO AUDITÓRIO

Artistas Unidos
Jorge Silva Melo
A Circularidade do Quadrado
Datas sujeitas a confirmação

De Dimítris Dimitriádis
«Queremos sempre algo que não existe.
Nunca nos satisfazemos com o que é.
É esse o nosso erro, mas não há como evitá-lo.
Está na nossa natureza. Deitamos as nossas
vidas fora assim, mas não há outra maneira
de as tornar nossas.»
Dimítris Dimitriádis, A Circularidade do Quadrado

A Circularidade que o dramaturgo dedica
«àqueles que vivem» é uma equação erótica
de paixão e desespero que apresenta onze pessoas
de diferentes géneros, gerações e preferências
sexuais que partilham uma necessidade irresistível:
ser amadas. A Circularidade do Quadrado expressa
a inevitabilidade da nossa existência quando
empurra os seus heróis para o limite, colocando-os
a incendiar-se e matar-se mutuamente apenas
para ressuscitá-los um pouco depois com uma
única e partilhada esperança: que talvez desta vez
encontrem o amor.

SALA DE ENSAIO

Mário Coelho
Lisbon Sisters
Partindo do universo criado por Jeffrey Eugenides
na obra literária As Virgens Suicidas (1993),
Lisbon Sisters pretende desbravar e desenvolver
alguns dos pontos e temáticas propostas
na obra original.
A obra fictícia de Jeffrey conta a história
de um grupo de cinco irmãs, de apelido Lisbon,
acabadas de chegar a um bairro típico
dos subúrbios de Michigan, nos Estados Unidos.
Educadas de forma rígida e num ambiente severo,
a vida destas irmãs sofre uma grande reviravolta
após o suicídio da mais nova, Cecília – é na sequência
deste acontecimento que, a mando dos pais
e sob o seu olhar atento, as irmãs abandonam
a escola e começam a passar grande parte
dos seus dias enclausuradas em casa.
No entanto, sabemos tudo isto somente através
dos relatos dos vários rapazes vizinhos, em discurso
indireto – relatos, estes, que possuem um carácter
inevitavelmente místico e inocente de um grupo
de adolescentes que estão enamorados por aquelas
jovens raparigas, que acabariam por nunca
conhecer verdadeiramente.
Assim sendo, este espectáculo, Lisbon Sisters,
pretende focar-se precisamente no intervalo
da narrativa de Jeffrey em que as irmãs estão
trancadas nos seus quartos. Uma vez que a obra
original nos dá poucas referências desses dias
(sabemos apenas que culminará num suicídio
coletivo), o desafio será o de criar e desenvolver
um discurso direto, para estas jovens raparigas,
numa tentativa de perceber e de olhar para
o que poderão ter sido aqueles dias em que lhes
foi retirada a liberdade e juventude.

Beatriz Brás ⁄ Filipe Velez ⁄ Joana Manaças
João Santos ⁄ João Luís Silva ⁄ Miguel Cunha
Sérgio Coragem
Raquel Matos, apoio à produção
«A ausência de consideração pelas relações
que cultivamos nas nossas vidas pode ser detetada
em várias vertentes – nas relações conjugais,
familiares, profissionais; nas relações entre
espécies, entre comunidades, géneros, classes,
faixas etárias; nas relações privadas, públicas
e políticas. Em todas elas podemos encontrar
uma relação de poder dominante; em todas elas
existem seres desprezados. E o que nos diz este
desprezo? O que nos diz acerca de quem despreza
e de quem é desprezado? Que pensamento
estruturante é revelado a partir dessa observação?»
Auéééu – Teatro

18 — 21 NOV
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Emma Dante
La Scortecata
Adaptação livre de Lo Cunto de li Cunti
de Giambattista Basile
Adaptação e encenação de Emma Dante
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.

27
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Dança
A temporada integra criações da mais recente
geração de coreógrafos que têm vindo a marcar
a renovação da dança ⁄ performance como Jonas
e Lander, Maurícia Neves, Hugo Calhim
e Joana von Mayer Trindade, Henrique Furtado,
Marco da Silva Ferreira, Sara Barras Leitão, Piny.
A Companhia Paulo Ribeiro, Batsheva – The Young
Ensemble e a nova criação de Dimitris Papaioannou
fecham a temporada de dança.

onde o raciocínio ou a intuição são válidas
de igual maneira e onde o lugar da decisão
é o lugar de desafiar o jogador, sendo
que nesta performance o espectador é o jogador.
Procuro este lugar tecnológico, onde é possível
criar um corpo performático, viver num plano
imaginário, desenvolver a ideia de desfragmentação
e de alienação espácio-temporal através da imersão
do espectador em relação à performance.
Beatriz Dias

4 ⁄ 6 ⁄ 7 FEV

SALA DE ENSAIO

Beatriz Dias
Neon 80
Datas sujeitas a confirmação

Siri
marco da silva ferreira
27 — 29 mai
© alípio padinha

NEON 80 é um espaço futurista inspirado
no mundo tecnológico e digital, sobretudo
nos conceitos de cyberspace, cyborg, cyberpunk
e video games. Aborda a capacidade do ser
humano se distanciar do seu corpo e de se tornar
independente dele numa realidade virtual,
onde o corpo performático imerge
num desfasamento temporal, se apropria
de ferramentas e mecanismos de comunicação
mais objetivos, onde se procura recriar.
NEON 80 enaltece o lado marginal do ser humano,
o lado da sobrevivência, da oposição às regras,
da possibilidade de escolha e do lugar da liberdade
do indivíduo. É neste sentido que me inspiro
na cultura cyberpunk que envolve uma atitude
de emancipação onde todos os marginalizados,
desterrados, banidos e considerados fora-da-lei
aceitam transgredir limites.
Aceitam procurar formas novas de viver,
de utilizar o existente e melhorá-lo com algo novo.
Pesquisam formas de se recriarem como um recurso
à vida, como segurança e também como statement.
Estão abertos à sujeição de se mutarem
constantemente, acreditando na junção entre
os estímulos tecnológicos e a inteligência humana
como a próxima espécie.
Interessa-me dar ao espectador a possibilidade
de ser livre, que tenha o poder de decidir individual
ou coletivamente o rumo da performance,
ou pelo menos fazê-lo crer que tem essa opção.
Por este motivo NEON 80 pretende orientar-se
pela dimensão gaming que nos permite assumir
uma posição de controlo e autonomia,

5 ⁄ 6 MAR
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Jonas & Lander
Bate Fado,
o Resgate de um Ato Perdido
Em 2015, Jonas & Lander fundam a Sinistra
Associação Cultural, uma estrutura que na época
é materializada numa casa situada no centro
da vila de Sintra que promovia eventos de fado
com regularidade semanal. Paralelamente,
desde 2013, a dupla engaja-se em obras
performativas híbridas que escorregam
entre a dança e a música, uma característica
transversal ao seu percurso.
Jonas desenvolve em paralelo com o seu trajeto
na dança contemporânea, uma carreira como
cantautor e fadista profissional iniciada em 2006.
Por sua vez, Lander afirma-se também como
um multi-instrumentista autodidata, com forte
interesse pela polirritmia e com enfoque na mescla
entre o território gestual e o território rítmico.
Este perfil polivalente por parte da dupla Jonas
& Lander afigura um cenário altamente fértil
para um estudo estético e técnico do projeto
Bate Fado.
«Bate Fado é uma peça de dança ⁄ concerto
sob a direção da dupla de criadores Jonas & Lander
a estrear em 2021. Uma obra que, de forma
inédita, visa o restituir de uma das mais importantes
correntes de dança do fado, aquela que talvez
tenha auferido de maior expressão. Bate Fado
é um plano de ações inédito com múltiplas frentes,
que pode revelar-se como sendo o lançamento
da pedra fundamental para a reconstrução do ato
de bater o fado, devolvendo desta forma à canção
nacional, a sua dança e a sua percussão.»
Jonas & Lander
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18 — 21 MAR

SALA DE ENSAIO

Hugo Calhim Cristóvão &
Joana Von Mayer Trindade
Fecundação e alívio
Neste chão irredutível
onde com gozo me insurjo
título provisório

A criação em curso interroga no ato e no resultado
da criação coreográfica o conceito de irredução,
de Bruno Latour em Irreductions. E a função
de gozo e volúpia na revolta e no transgressivo,
destruidor de fronteiras e classificações abstratas,
que o irredutível implica. Da interrogação sobre
o que não é, a existir, passível de ser reduzido,
assimilado, aculturado, pesquisamos o aspeto
inssureccional no presente, a existir, de uma
criação coreográfica, capaz de fecundação de devir
e novidade e de alívio de alienações consensuais.
O insurrecional apoia-se ainda na obra censurada
de Alfredo Maria Bonnano – Armed Joy, focada
no anarquismo como tensão e atenção de prazer,
aqui e agora liberto de uma qualquer lógica
de produção, cálculo, ou mais-valia.
Como é nossa marca, entre filosofia, dança,
e literatura, colocamos o tema em confronto
com ressonâncias da cultura portuguesa,
trazendo para a pesquisa o experimentalismo
(formal, político, poético) da obra multidisciplinar
de Ana Hatherly (Eros Frenético, o Mestre,
e Tisanas), bem como a subversão poética
do Bocage de Poesias Eróticas Satíricas e Burlescas.
Bem como expressões não ocidentais da mesma
temática tanto literária como coreograficamente.
Conjugaremos esta e outras expressões
do insurrecional aplicado ao coreográfico
com o estudo de arquivos patrimoniais nas artes
visuais-dança-performance (Sufragettes, Nijinsky,
Wigman, Rainer, Hijikata, Aktionists, Beuys,
Finnley, Artaud, Mapplethorpe, Pasolini,
entre outras «rupturas» – Foucault), para
desvinculação do coreográfico de categorias
filosóficas de inutilidade e de juízo desinteressado.
Desvinculação que não se reduza ao cliché
catártico, inconsequente, ou do estritamente
museológico e desativado. Vertendo em composição
coreográfica o insurgir da execução e fruição
neutral, da redução vida-chão a palco, da fecundação
a alienação, do alívio a escapismo, do artístico a
luxo que recusa responder ao intolerável.
Nas dimensões pulsionais de fraquezas e de forças,
e de ação crítica, em que isso é prazer-necessidade
e urgência agónica de plenitude.

13 — 15 MAI

GRANDE AUDITÓRIO

Henrique Furtado
Diálogos
Como dizia Hubermann, «a invenção duma
imagem corresponde antes de mais a um ato
de construir, de fixar mentalmente um objeto-pergunta, um objeto-questão, por assim dizer.
Uma imagem crítica é uma imagem que critica
a imagem – capaz, portanto, dum efeito, duma
eficácia teórica, e, portanto, uma imagem que
critica as nossas formas de a ver no preciso
momento em que, olhando para nós,
nos obriga a olhar para ela verdadeiramente...».
«Se pensarmos no espaço como sólido,
as minhas esculturas são como vazios
nesse espaço.» Tony Smith
De forma análoga, em Diálogos os intérpretes
serão portadores de ausência. Escavarão o volume
do espaço, colocando a questão da sua própria
condenação ao vazio.
Quero implicar o esvaziamento como processo,
para inquietar o volume do espaço.
Um volume geométrico pode preocupar o nosso
ver e olhar para nós do fundo da sua humanidade
em desaparecimento, da sua estatura e da sua
(dis)similaridade visual, causando uma perda
onde o visível é totalmente fraturado.
Assim, a experiência do olhar que procuraremos
explicitar conjuga dois momentos dialeticamente
ligados: por um lado, ver perdendo, e, por outro,
ver a aparecer o que está dissimulado.
Somos mineiros do espaço poético, escavadores
do vazio, operários estéticos.
Henrique Furtado

27 – 29 MAI

SALA DE ENSAIO

Marco da Silva Ferreira
SIRÍ
SIRÍ (2020) terá como foco a ideia de que
o cinema e a dança são disciplinas que contêm
imagens e conceitos não respondidos, tal como
a app homónima para a qual fazemos perguntas,
em busca de respostas. A ideia de movimento
será a base da nossa imaginação física e poética.
Queremos pensar no movimento não apenas
sob a perspetiva de um ser humano que se move,
mas de uma energia que surge da observação
da realidade e da sua reprodução. Este estudo
contínuo recorrerá a um conjunto de dispositivos,
visando questionar como compreendemos
a coreografia. A ilusão criada pelo movimento
constante sugere que o corpo e a imagem
criadas são em si uma ilusão.
Marco da Silva Ferreira

Sara Barros Leitão

29 ⁄ 30 OUT

PEQUENO AUDITÓRIO

Companhia Paulo Ribeiro
I Still Need… Time
título provisório

Vinte e cinco anos de criações ininterruptas.
Vinte e cinco anos a encontrar e desencontrar
um corpo individual e coletivo. Vinte e cinco anos
a pensar na felicidade de quem cria, interpreta
e assiste Vinte e cinco anos de reconhecimento
a todos os que fizeram da minha causa
a sua Vinte e cinco anos de agradecimentos
a quem não desistia de mim quando eu próprio
desistia Preciso de tempo para falar melhor deste
tempo, preciso de tempo para resolver o que
passou e redefinir os novos horizontes que
a maturidade me faz saborear. Preciso de tempo.
É um acordo tácito e vital, entre o futuro
e eu próprio.
Paulo Ribeiro

4 – 7 NOV

SALA DE ENSAIO

Sara Barros Leitão
Monólogo de uma mulher 		
chamada Maria com a sua patroa
título provisório, clandestinamente roubado às Novas Cartas Portuguesas

O título provisório Monólogo de uma mulher
chamada Maria com a sua patroa foi roubado
a um dos textos que compõem o livro
Novas Cartas Portuguesas, escrito em 1971,
por Maria Teresa Horta, Maria Velho da Costa
e Maria Isabel Barreno.
Parto deste título para pensar na próxima criação,
desta vez sobre o trabalho doméstico.
Terei, como ponto de partida, a investigação
dos documentos e dos arquivos da criação
do primeiro Sindicato de Serviço Doméstico,
em Portugal, que teve o seu primeiro congresso
em 1979. Segundo os relatos, a criação deste
sindicato, que nesse ano juntava sete mil
associadas, criou desconfiança até na CGTP
por ser constituído apenas por mulheres.
Paralelamente, a desconfiança também
se devia ao caderno reivindicativo que passava
por amplas campanhas de alfabetização e formação
das associadas, bem como promoção de cursos
sobre história internacional do trabalho doméstico,
história da Europa no séc. XX, estudo do Código
Civil para enquadramento da sua atividade
e criação de alternativas para as trabalhadoras
como serviço de refeições, creches ou lavandaria.

12 ⁄ 13 NOV

GRANDE AUDITÓRIO

Batsheva / The Young Ensemble
Decadance
Coreografia de Ohad Naharin
«Em Decadance utilizo secções de diferentes peças.
É como se estivesse a citar o início, o meio,
ou o fim de muitas histórias, contudo, a minha
tarefa é criar uma história completamente nova
e coerente.»
Ohad Naharin

9 – 12 DEZ

SALA DE ENSAIO

Piny
O Baile. Ou o nó(s) de existir.
O projeto começou a ser pensado em 2019
depois de ter apresentado o solo HIP. a pussy point
of view. no Festival DDD. Nesse solo eu era muitas
mulheres e era só eu. Era também muitas mulheres
que são homens e homens que são mulheres
e era só eu.
Há uma solidão grande em se fazer um solo.
Trabalhei sobre a anca, a descolonização desse
sítio que não é um sítio, trabalhei as danças que
me ocupam e outras que passaram a me ocupar.
O corpo negro numa pele mestiça, um corpo velho
num corpo novo, um corpo enorme no meu corpo
pequeno e tomei a dimensão da mãe e avó que
não tiveram espaço de gritar. O espaço da mulher
no mundo e a descolonização do corpo feminino
têm sido assuntos prementes no meu trabalho.
Piny

10 ⁄ 11 DEZ 2021

GRANDE AUDITÓRIO

Dimitris Papaioannou
Nova criação
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Fábrica das Artes
Cinema
24 JUN

GRANDE AUDITÓRIO

Graça Castanheira
Pele Escura
25 JUL

GRANDE AUDITÓRIO

Festival de Bayreuth

Olhando de frente o abalo e a incerteza
que a atual pandemia gerou tanto
na paisagem da cultura como na da educação,
a Fábrica das Artes propõe um programa
para a temporada 2020-2021 que preserva
as linhas estruturantes que lhe conferem
identidade e abriu-se à nova exploração
de formatos criativos, artísticos e educativos
que se desdobram e podem transitar
entre espaços presencias e digitais.
O programa organiza-se entre dois ciclos
temáticos transdisciplinares – a reposição
de No Fundo Portugal é Mar e o laboratório
de criação artística para públicos jovens
Festa de Desaniversário, que toma as obras
de Lewis Caroll, Alice no País das Maravilhas
e Alice do outro lado Espelho para explorar
o seu cruzamento com a filosofia com crianças
(parcerias com EMEPC, Lisboa Capital Verde
Europeia 2020, Universidade dos Açores,
Universidade Federal do Rio de Janeiro, I
nstituto Superior Técnico de Lisboa,
Plano Nacional das Artes).
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2.2

Cultura é Educação
Ano II de um programa projetado
para quatro anos
SET 2020 — JUL 2021
Cultura é Educação é um programa que
resulta de uma parceria com o agrupamento
de Escolas de S. Bruno, o Ministério da Educação,
a Rede Comunidades de Aprendizagem
e o Plano Nacional das Artes. Aproveitando
as recentes disposições que vieram conferir
às escolas a possibilidade de gestão autónoma e
flexível do currículo, Cultura é Educação propõe-se
contribuir para a transformação social e cultural da
atual configuração escolar, através de um programa
cultural que interliga diversos planos: fruição,
experimentação e reflexão a partir da programação
da Fábrica das Artes,
com a participação presencial ou/e online
de professores e alunos ao CCB; residências artísticas
na escola com artistas do programa; formação de
professores no campo da educação artística e na
exploração dos cruzamentos disciplinares. Cultura É
Educação constitui-se
agora como uma Rede Informal de escolas.
Uma parceria entre o CCB – Fábrica das Artes,
Agrupamento de Escolas de S. Bruno,
Ministério da Educação, Rede Comunidades
de Aprendizagem e o Plano Nacional das Artes.

Plano de Atividades 2021

Ciclo Festa
de Desaniversário
3 Fev – 16 Jul

Espetáculo de teatro

11 – 14 mar 2021

Pequeno Auditório

Paradoxos de Alice
Teatro do Silêncio
Conversa pós espetáculo
com a filósofa Rita Pedro
Paradoxos de Alice convida-nos a mergulhar
num mundo muito «estranho... estranhosíssimo!».
Aqui há: sorrisos sem gato, prateleiras
absolutamente vazias e outros objetos impossíveis,
há comida e bebida que te faz mudar de tamanho
– podes crescer até ficares como um gigante
ou diminuires até à altura de um polegarzinho.
Para entrares neste mundo precisas de escolher,
cair na toca do coelho ou passares para o outro
lado do espelho. Aí encontrarás Alice, que farta
de tanta estranheza grita baixinho:
– Não mais o alto oposto ao baixo! A direita
oposta à esquerda! O grande distinto do pequeno!
O passado como contrário ao futuro!
Parece que Alice ficou presa no labirinto
de verdades com dois sentidos (a verdade
pode ter dois sentidos? E só dois?)
Alice gesticula-se, abana-se, treme, salta,
dança, faz tudo para compreender melhor
este mundo muito «estranho... estranhosíssimo!».
Será que Alice consegue sair deste labirinto?
Qual é o caminho certo? Quais são as palavras
mágicas? Será que uma dança pode ajudar?

Novos Criadores
das Infâncias
Para atribuir um sentido à sua segunda década
de atividade no campo da pesquisa em criação
artística para jovens públicos, a Fábrica
das Artes do CCB lançou em 2018 o desafio
e a abertura da programação a jovens artistas
para que pensem connosco e procurem
por si os caminhos de continuidade e mudança
do trabalho de programação para todas as infâncias
que temos vindo a fazer. Convocamos ainda
a cumplicidade de um criador artístico que connosco
tenha já cruzado a sua experiência significativa
e reflexão consistente nas áreas da criação,
da mediação e intervenção artística, cultural
e educativa para apoiar os percursos
de Novos Criadores das Infâncias que têm
sido percorridos aqui. Nesta temporada
de 2021, a tarefa de acompanhar 13 jovens artistas
das áreas do teatro, música, vídeo, cenografia,
figurinos e ilustração/animação, foi entregue
a Maria Gil, do Teatro do Silêncio, que
a realizará na interseção com o universo artístico,
filosófico, temático e processual de Paradoxos
de Alice, espetáculo do Teatro do Silêncio
dirigido por si e que se estreia em março,
no âmbito desta programação, no Pequeno
Auditório do CCB.
Novos criadores das infâncias
Instalação imersiva

3 fev — 16 jul

Espaço Fábrica das Artes

Do outro Lado da Toca
Alice Albergaria Borges, Beatriz Bagulho
e Madalena Castro
Entrando pela toca do coelho, encontrarás
uma coleção de espaços onde podes experienciar
o sonho de Alice. Aqui podes conviver com
as flores, deambular por desenhos e padrões,
abrir portas para o outro lado do espelho
e descobrir quem és num mundo ao contrário.
Espreita pelas gavetas do País das Maravilhas,
senta-te à mesa com o Chapeleiro
e questiona-te: Quantos relógios tem o tempo?
Consegues vestir a casa do Coelho?
Já alguma vez jogaste às cartas com o futuro?
Fecha os olhos senão não vês nada.

Paradoxos
de Alice
Teatro do silêncio
11 — 14 mar
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Espetáculo portátil ⁄ café filosófico

Espetáculos Portáteis
+ Cafés Filosóficos
e Oficinas de Filosofia
Espetáculos portáteis serão apresentados
no CCB ou online (a confirmar) e fora do CCB
em escolas e bibliotecas.
Espetáculo portátil ⁄ café filosófico

3 — 6 fev ⁄ 9 — 13 fev

Não me Calo
Cirila Bossuet e Isabel Costa
– Não me calo!, diz Alice ao chegar ao campo
de críquete da Rainha de Copas.
– Cortem-lhe a cabeça!, responde a Rainha
de Copas.
É através de um jogo de palavras, onde o foco
principal é o confronto de ideias, que Alice
questiona o mundo em que vive, a justiça
e as regras de um jogo que parece estar viciado.
Nesta performance, um tabuleiro dividido em dois,
convida os espectadores a transformarem-se nos
júris e conselheiros de uma grande batalha retórica.
Venham daí!
café filosófico

3 — 6 fev

Cafés Filosóficos com Dina
Mendonça
Será que a Alice se distraiu ou que se alienou
da realidade? Ou será que depois da sua aventura
consegue ver a realidade com maior profundidade?
Vem conversar e pensar com outros sobre o que
é estarmos alienados e como lidar com a alienação.
café filosófico

9 — 13 fev

Pensar os Migrantes,
Refugiados e Viajantes
com a Alice
Fronteiras ou não?
A viagem da Alice ajuda a repensar de novo
as questões que as recentes migrações de refugiados
levantam sobre como cumprir coerentemente
os nossos compromissos democráticos de que
todos os seres humanos têm o mesmo valor moral
e que temos o dever de respeitar os direitos
e as liberdades dos indivíduos.

3 — 6 mar ⁄ 10 — 13 mar

São Horas de Já
Catarina Rôlo Salgueiro e Vasco Batista
Rápido, já são horas.
És tu, ou são os chapéus que trazes?
Podes entrar, mas cuidado com os pratos
e as taças a voar.
Vem sentar-te à mesa – temos bolos, chá e discussão:
Quem é o tempo?
Quem és tu?
Porque é que uma flor é uma flor?
Será que sabes a solução?
Não vais poder parar. Muda de lugar.
Bebe o prato, põe manteiga no relógio e trinca o chá.
Vem preparado.
Cafés filosóficos online com Magda Costa
Carvalho no final do espetáculo
Espetáculo portátil

14 — 17 abr ⁄ 21 — 24 abr

Quem és Tu?
José Leite e Raquel Oliveira
Alice encontra uma Lagarta com línguas
de perguntador. Quem és tu?
E a pergunta fica a ecoar no pensamento de Alice.
A resposta é difícil. Tem memórias a partir
dos quatro anos, mas antes disso já existia,
só que não se lembra. Se está sempre a mudar
como pode dar uma resposta exata?
Como é que se pode definir? Para não cair
em equívocos teria de fazer uma viagem
ao passado e outra ao futuro.
Será que é possível?
Café filosófico com Walter Omar Kohan
no final do espetáculo.
Espetáculo portátil

5 — 8 Mai ⁄ 12 — 15 mai

Dois Ovos Irmãos:
Trambolhões e Jigajogas
Bernardo Souto e Miguel Amorim
Dois ovos, nascidos de um urso polar, decidem
com Alice apostar, quem mais depressa irá ripostar:
– Qual é coisa qual é ela cai no chão fica amarela?
– És tu! Diz um Humpty Dumpty
– Não, és tu! Responde Humpty Dumpty dois
– Isso é uma adivinha? Retruca Alice confusa,
nunca tinha feito esgrima!
– Não, é uma rima!
Os dois ovos irmãos desatam a rir que é o mesmo
que dizer: Zás! Pum! Ir! Chão!
Estes dois irmãos, ovos ovinhos, saídos do ninho,
cantam canções, mastigam palavrões
e com os seus corações de dragão, guardados
guardadinhos, preparam-se para abrir os nossos
iguais. Zás! Pum! Ir! Cima! Vai começar!
Oficinas de Filosofia com Rita Pedro
no final do espetáculo.

Encontros-formação
Formações acreditadas em Filosofia Com Crianças,
em regime online (síncrono e assíncrono) e/ou
presencial para artistas, educadores, professores,
mediadores culturais, alunos de escolas superiores
de educação, artes e filosofia.
Ao longo desta temporada, convidamos
quatro filósofos(as) de diversas geografias
que desenvolvem práticas de filosofia para/com
crianças, com abordagens e explorações temáticas
diferenciadas, em contextos académicos, artísticos,
educativos e de intervenção social, para oferecer
este encontro-formação. Lançamos o desafio
de tomarem como ponto de partida comum
os universos literários de Alice, de Lewis Caroll,
e as experiências artísticas desencadeadas através
das propostas dos criadores que integram
este programa.
encontro-formação

20 ⁄ 23 jan

20 ⁄ 27 mai ⁄ 2 jun
22 ⁄ 29 ⁄ 5 jun Espaço Fábrica das Artes

Rita Pedro
Formação em acreditadação presencial

Entrar no território do Espanto.
Tal como na Alice no país das Maravilhas,
as crianças, com todas as suas perguntas,
filosofias e porquês, convida-nos a entrar
no território do espanto. Para isso, é necessário
não só ultrapassarmos barreiras bem traçadas
da racionalidade adulta como também, abrir-nos
ao inesperado e ao imprevisível que trás consigo
uma nova lógica associada à Infância.
Trata-se de acolher as interrogações das crianças
dentro e fora da escola, assim como alargar
o espaço de liberdade de expressão entre
o adulto e a criança.
encontro-formação

Dina Mendonça
Formação em acreditadação em regime online

Questionar, Pensar e Dialogar.
A formação mostra como a filosofia
aumenta a capacidade de diálogo.
Mostrar-se-á que ao promover o questionamento
e ao cultivar o hábito de problematizar assuntos
é criado um ambiente de comunidade
para pensar com outros. Nesta formação
a teoria e a prática interligam-se mostrando
que as estratégias apresentadas ao longo
das sessões utilizáveis em vários contextos
educativos oferecem, ao mesmo tempo,
uma forma de pensar o que significa promover
a capacidade de pensamento
de uma comunidade.
encontro-formação

5 ⁄ 12 ⁄ 19 ⁄ 26 abr

encontro-formação

Espaço Fábrica das Artes

Magda Costa Carvalho
Formação em acreditadação em regime online

O tempo da infância no espelho da filosofia.
As crianças cronológicas e as suas perguntas
constituem desafios inestimáveis para,
em qualquer idade, problematizarmos
o que nos envolve e, até, pensarmos diferentemente.
Tal como acontece com a Alice, deparam-se-nos
paradoxos, acontecimentos e devires.
Este é um tempo aliciano, de fuga ao presente
cronológico, uma recusa do pensamento cindido
entre um antes (passado) e um depois (futuro):
um pensamento que estica o presente,
em busca dessa maravilha que é o tempo
perdido.

18 ⁄ 19 jun

Espaço Fábrica das Artes

Dora Batalim
Formação em acreditadação presencial

Alice e Peter Pan:
cresce e não crescer entre voar e cair.
Livros, literatura e ilustração
encontro-formação

29 ⁄ 30 jun

Espaço Fábrica das Artes

Walter Omar Kohan
Formação em acreditadação presencial

Reflexão – Festa de Desaniversário
Encontros entre criação artística
e pensamento.
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Artes nas Férias de Verão

Instalações, Teatro, Música
e Rodas de Filosofia

2 ⁄ 3 jul

Espaços livres do CCB

Festa de Desaniversário
Encerramento
Festa de Desaniversário é uma porta de entrada
para o encontro com todos os que atravessaram
a aventura de cruzamento entre criação artística
e filosofia com crianças, ao longo da temporada
de 2020-2021, no CCB – Fábrica das Artes,
e todos os que agora se queiram juntar.
Chegados ao verão, artistas e filósofos marcam
presença de corpo inteiro nos jardins do CCB
para uma Festa de Desaniversário.
Festeja-se isso mesmo: o encontro em copresença,
a liberdade de ser, estar e sentir, as artes
e a experiência do pensamento.
Nos dia 2 e 3 de Julho assistimos aos quatro
espetáculos portáteis Alícianos que se apresentam
aqui em coretos ao ar livre – Dois Ovos Irmãos:
Trambolhões e Jigajogas; Quem és tu?;
São horas de Já; Não Me Calo!
E porque dançar e pensar sambam num mesmo
corpo, as Rodas de Pensamento formam-se
logo a seguir aos espetáculos.
Guiados pelo filósofo Walter Kohan e as filósofas
Dina Mendonça, Magda Costa Carvalho
e Rita Pedro suspendemo-nos na escuta
mútua que as impressões do mundo de Alice
deixaram em nós, de nós com os outros
e com o mundo hoje.
No sábado, para encerrar a festa, o coletivo
de bandas Cuca Monga, oferece-nos um concerto
de lançamento do audiolivro das obras de Lewis
Caroll, com música do grupo, que foi sendo
lançado em capítulos ao longo do ano no âmbito
deste programa.
concerto

3 jul

Espaços livres do CCB

Concerto do conjunto
Cuca Monga
a confirmar

Do Outro Lado do Espelho

Teatro ⁄ música ⁄ movimento ⁄ cenografia⁄ ilustração
Oficinas para as férias escolares

Programação digital

5 – 9 ⁄ 12 – 16 jul

Vídeojogo da instalação
Do Outro Lado da Toca

Espaço Fábrica das Artes

Um sorriso sem gato
Teatro, Música, Movimento, Cenografia, Ilustração.
Durante uma semana partimos da instalação-jogo
Do Outro Lado da Toca para nos cruzarmos
com o mundo plural de Alice na companhia
dos atores, músicos, cenógrafos, figurinistas
que habitaram toda a temporada da Fábrica
das Artes do CCB. Se te deixares cair na toca
do coelho, terás oportunidade caçar Sorrisos
sem Gato e inventar as tuas próprias aventuras
na companhia dos personagens de Alice.

Edições Fábrica das Artes
As Edições CCB ⁄ FA têm vindo a ser referenciadas
como elemento diferenciador no panorama
dos programas educativos de Instituições
Culturais a nível nacional e internacional,
pela preocupação que demonstram em preencher
espaços desocupados no que se refere à publicação
de registos e reflexão de projetos laboratoriais
de pesquisa nas áreas da criação artística
para públicos jovens e do cruzamento desta
com outras áreas do conhecimento.
O Ciclo Festa de Desaniversário
constitui-se como um projeto promissor
neste âmbito.
Esta publicação propõe-se reunir um conjunto
de textos e imagens dos diferentes artistas
criadores e filósofos que integram esta programação
e convoca a participação dos diversos públicos,
de modo a trazer questões sobre receção artística
e fruição online.
Coordenação de Madalena Wallenstein.

Online

Filminhos PARADOXOS

Online

Apresentamos oito filminhos inspirados
no mundo onírico criado para espetáculo
Paradoxos de Alice pelo Teatro do Silêncio.
Em cada filminho apresenta-se um paradoxo
particular que deixa a nossa Alice
– a bailarina Leonor Keil – muito intrigada.
Espreita para o outro lado do espelho
e segue a Alice nas suas aventuras!
Filminhos:
Bebe-me
Filminho completamente absurdo
Come-me
filminho sobre palavras que têm gavetas
Experimenta-me
Filminho sobre corpos estranhos
Lê-me
Filminho poesia
Pergunta-me
Filminho sobre objetos impossíveis
Leva-me
Filminho sobre palavras mágicas
Guarda-me
Filminho sem sentido único

Espetáculos Portáteis
via streaming
Adaptação online dos espetáculos portáteis

Alice por Cuca Monga

Audio livro com música original do coletivo
de bandas Cuca Monga. Lançado online
por capítulos.
Uma edição especial que dá vida a duas
das grandes obras da literatura criadas
por Lewis Carroll e que foram o mote
deste ciclo dedicado aos universos
de Alice e seus companheiros de aventuras.
Uma celebração da leitura em todas
as suas formas com a música original
da Cuca Monga.
A confirmar

Indagações de Alice

Online

Entrevistas vídeo realizadas pelas duplas
de atores de Novos Criadores da Infância
a profissionais de campos do conhecimento
se relacionam com as obras de Lewis Caroll:
Walter Kohan, filósofo
Vasco Jesus, matemático
Margarida Vale Gato, tradutora da Alice
Yasser Omar, física quântica.
A confirmar

Por detrás da cortina

Online

Com a intenção de promover literacia artística,
serão produzidos quatro vídeos curtos em tom
de making of com ambientes e depoimentos:
residência artística; montagem da instalação;
prova de fatos; testemunhos de crianças
que irão assistir a ensaios e constituir-se,
através de suas participações, como parceiros
de trabalho nos processos de criação.
A confirmar
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Conferências
Em 2021, na área de conferências e debates,
retomaremos algumas iniciativas do ano anterior,
mas também haverá algumas novidades.
Dado o sucesso das entrevistas realizadas
por Raquel Varela a várias individualidades,
iremos dar continuidade a esta participação
com novos convidados para mais Conversas
com História.
Igualmente daremos seguimento aos debates
literários denominados Formas de Ler
que têm vindo a suscitar grande interesse
por parte do público e que são moderados
por Helena Vasconcelos.
Gonçalo M. Tavares que tem escrito comentários
sobre artistas contemporâneos, pequenas notas
mais biográficas que críticas, mais subjetivas
que analíticas, vai publicar semanalmente,
online, estes textos a partir de outubro de 2020.
Estas publicações estender-se-ão até setembro
2021. Sobre estes textos acolheremos ainda
um conjunto de três conferências do escritor
com a participação de vários convidados.
No final teremos o lançamento do seu novo livro.
A 1.ª conferência realizar-se-á já no final
de setembro 2020.
Serão ainda promovidos alguns colóquios
sobre desigualdades e identidade crítica
e outros encontros com grandes figuras
da área cultural portuguesa.

21 JAN ⁄ 25 FEV ⁄ 25 MAR

Formas de Ler
Helena Vasconcelos
Debates literários.
local A DEFINIR

Dicionário de Artistas
Gonçalo M. Tavares

7 MAR

2.3
grande auditório

Colóquio Identidade Crítica
Desigualdades – Fado Batido
Mesas redondas com a participação de Jonas
& Lander (Bate Fado) e possibilidade de lançamento
de livro em colaboração com Universidade
de Coimbra – Fernando Matos Oliveira.

Conversas com História
Raquel Varela
6 SESSÕES ⁄ DATAS A DEFINIR

Jonathan Uliel Saldanha
Primeiro encontro de uma série com diversos
convidados da área cultural portuguesa
WORKSHOP + ESPETÁCULO / SALA E DATAS A DEFINIR

8 out

sala luís de freitas branco

Três Nascimentos
Grupo de Música Contemporânea
de Lisboa
6 SESSÕES ⁄ DATAS A DEFINIR

Comemoração do 50.º aniversário da criação
e atividade ininterrupta do Grupo de Música
Contemporânea de Lisboa (GMCL), do
90.º aniversário do nascimento de Clotilde Rosa
e do 80.º aniversário do nascimento
de Jorge Peixinho.
Para além de um recital com obras a solo destes
compositores, seguido de um concerto do GMCL
(com a colaboração de diversos maestros convidados),
realizar-se-á ainda uma mesa redonda e serão
apresentados um documentário e uma exposição
fotográfica alusivos.
Também no âmbito destas celebrações,
serão lançados dois livros, uma edição evocativa
a atividade cinquentenária do GMCL
e um In Memoriam de Clotilde Rosa.

72 SESSÕES ⁄ DATAS A DEFINIR

© estelLe valente

Publicação semanal de textos online.
Gonçalo M. Tavares tem escrito comentários
sobre artistas contemporâneos, pequenas notas
mais biográficas que críticas, mais subjetivas
que analíticas. O CCB para além de publicar online
estes textos acolhe um conjunto de conferências
do escritor, que acompanhará o lançamento deste
novo livro.
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Ciclo História da Arte
Fernando António Batista Pereira
6 SESSÕES ⁄ DATAS e sala A DEFINIR
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Garagem Sul

Exposições de Arquitetura
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2.4

Exposições
10 mar – 17 jan

O Mar É a Nossa Terra
André Tavares ⁄ Miguel Figueira

curadores

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.
9 fev – 13 jun

Em Casa
Projetos para Habitação
Contemporânea
Margherita Guccione ⁄ Pippo Ciorra
André Tavares ⁄ Sérgio Catumba

curadores

Em Casa
Projetos para
Habitação
Contemporânea
9 FEV — 13 jun
DEMOGO, BIVACCO FANTON, DELOMITI (BL),
2015. PH. pitro savorelli

Em que casas habitamos? Como é que
os arquitetos de hoje desenham as nossas
moradas e como é que as noções de habitação
se transformaram no tempo da última geração?
Esta exposição explora as interrogações e respostas
a estas questões, construídas por vários arquitetos.
Concebida a partir do acervo do museu MAXXI
em Roma, a exposição parte da pequena escala

do abrigo à grande dimensão da habitação
coletiva, dando relevo a experiências complexas
e híbridas que testemunham a nova relação
entre indivíduos e comunidades. A exposição
tem como ponto de partida duetos de projetos,
em que materiais originais do arquivo de arquitetos
italianos contracenam com trabalhos de arquitetos
contemporâneos em duetos reveladores.
Em Lisboa, as duplas apresentadas em Roma
são complementadas com exemplos portugueses,
que expandem o sentido e as leituras que decorrem
dos materiais apresentados.
De habitações individuais onde – graças
à liberdade permitida pelo tema e pelo cliente –
o grau de experimentação foi maior, a nacos
de cidade onde a experiência do indivíduo
se relaciona com a dimensão da comunidade.
Em todas as escalas, os projetos de arquitetura
para habitação são uma oportunidade para pensar
as formas e os materiais da arquitetura, em relação
próxima com a natureza ou inseridas no tecido
urbano, para responder a vontades identitárias
expressas por clientes bem conscientes do seu
papel ou como resultado de políticas públicas
de construção. O leitmotiv do itinerário
da exposição é o diálogo constante entre
o trabalho de arquitetos de uma geração anterior
e os da nova geração, agora complementado com
exemplos portugueses: projetos que são distantes
no tempo e no espaço, mas que evocam noções
equivalentes nos métodos utilizados, na relação
com os contextos em que foram construídos
ou na investigação formal que os inspirou.
A comparação formal e imaterial entre as obras
abre novas pistas para a sua compreensão
e descoberta, mas, acima de tudo, destaca
a variedade e complexidade dos espaços
de habitação contemporâneos e o potencial
da arquitetura para os reinventar constantemente.
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Serviço educativo
6 jul – 15 jan

datas a confirmar

Arquitetos na Brincadeira
David Malaud

curador

Arquitetos na Brincadeira demonstra
que a arquitetura é fruto do jogo
e da imaginação e que o espaço construído
também resulta de experiências e narrativas
mitológicas. Centrada na ideia «Criar Mundos»,
a exposição reúne dois sujeitos: o arquiteto
e a criança.
Os jogos infantis sempre foram um terreno fértil
para a invenção de «Mundos». Do mesmo modo,
os arquitetos também imaginam novos «Mundos».
O núcleo central da exposição organiza-se nesses
mundos e respetivos mecanismos de invenção,
focando-se em temas tão diferentes como
a infância e a educação, planeamento urbano
e espaço público, história, arquitetura
e criatividade, delineando assim a história
do imaginário tal como «Mundos»
imaginários.
Cada um de nós um é arquiteto brincalhão.
Da cabana solitária à arca cosmopolitana,
construímos mundos que habitamos
ou coabitamos. O mundo do jogo situa-se
no intervalo misterioso que associa a nossa
subjetividade com a realidade exterior.
Por vezes acontece que arquiteturas cristalizam
este espaço efémero, tornando-se por instantes
os palcos das nossas vidas, o horizonte dos nossos
hábitos. Este poder da imaginação é o coração
da exposição onde se reencontram os lugares
de jogo dos arquitetos com os parques-infantis
da nossa meninice.

6 jul – 15 jan

datas a confirmar

Um OVNI em Lisboa
A Quinta da Vela
de Teixeira Guerra

título provisório

Ricardo Camacho
Paulo Martins Barata

curadores

A Quinta da Vela era a casa própria
e o escritório do arquiteto António Teixeira
Guerra (1929-2012), uma figura singular
no panorama da arquitetura em Portugal
no século XX. Construída e inaugurada
no contexto do 25 de Abril de 1974,
é uma moradia de luxo, no topo

de uma arriba da Trafaria, com uma vista
deslumbrante sobre Lisboa e a foz do Tejo.
O projeto foi desenvolvido à exaustão, à procura
de soluções que combinassem o rigor geométrico
com a voluptuosidade do pormenor. O resultado
foi uma obra cinematográfica, onde triângulos
e curvas definem um contínuo permanente
entre interior e exterior em dinâmicas sedutoras.
Esta exposição da série Arquivo apresenta
os desenhos de trabalho do arquiteto e fotografias
da época, trazendo a público uma personalidade
praticamente desconhecida da arquitetura
do século XX português.

6 jul – 19 set

datas a confirmar

Arquitetura de Verão
Praça de Fresco
SAMI Arquitectos

curadoria

Desde 2017 que, no verão, a praça do Centro
Cultural de Belém é palco para uma construção
efémera que sublinha a dimensão transitória
dos lugares e das coisas. Em 2021, é a vez
do atelier de arquitetura SAMI pensar
este espaço central do CCB e projetar
uma construção em cortiça, capaz de estimular
os sentidos e reconstituir uma mecânica do espaço,
dando 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. Esta iniciativa conta com o apoio
da Amorim Isolamentos.
Originalmente prevista para 2020, a Praça
de Fresco consiste na construção temporária
de um espelho de água que transforma o clima
e o calor da praça CCB, permitindo a sua utilização
ativa por programas e atividades do Serviço
Educativo com oficinas para crianças
(construção de arcas de noé flutuantes,
moinhos e outros jogos com água).
Também introduz na praça uma dimensão
de repouso e serenidade que permite
a sua utilização de um modo informal
e espontâneo, à semelhança do que aconteceu
nos programas de Arquitetura de Verão,
entre 2017 e 2019.

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.

Oficinas
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.

Conferências
A segunda edição do ciclo de conferências
de arquitetura Campo Comum, programa
produzido em parceria com a Trienal
de Arquitetura de Lisboa, acontece em 2021,
com oradores ainda a confirmar
para as 4 sessões já definidas em calendário:
• 14 abril ⁄ Pequeno Auditório
• 26 maio ⁄ Pequeno Auditório
• 13 outubro ⁄ Sala Luís de Freitas Branco
• 17 novembro ⁄ Grande Auditório

Campo Comum procura discutir a arquitetura
no sentido mais literal do termo: um corpus de
conhecimentos coletivo e estratégico que existe
e que pode ser aplicado por qualquer pessoa,
em qualquer comunidade, ambiente ou cultura,
através de uma série de mecanismos, dispositivos,
estruturas e formas. O desenvolvimento de um
«Campo Comum» exige uma avaliação do conceito
de senso comum, um conceito crítico no contexto
presente da neo-liberalização e decadência política
globalizadas. Ao adotar uma atitude crítica
e otimista perante os contextos físicos e culturais,
as políticas, as incumbências e os clientes,
a arquitetura pode apropriar-se da realidade
de modos radicais e inesperados, da pesquisa
à construção – tornando visíveis os seus potenciais
e contradições, desenvolvendo projetos que
dão forma a ideias emancipadoras, construindo
assim um «Campo Comum». Defendemos
que uma abordagem arquitetónica radical
é não só desejável, como necessária.
Uma tal abordagem pode ser imaginada
como um processo cumulativo de constante
apropriação, imitação, repetição, tradução
e recontextualização por meio de um pensamento
aberto e generoso – incluindo pragmatismo
e humor – e baseado na revisão cuidadosa
da realidade material e das condições sociais.
Campo Comum irá explorar os caminhos
que nos poderão conduzir a esta forma
de construção coletiva.

Cinema
Jonathan Meades datas a definir
Na senda das retrospetivas da obra documental
de Bêka & Lemoine e Murray Grigor, apresentadas
em 2017 e 2018, em 2021 pretende-se programar
o ciclo retrospetivo da obra de Joanathan Meades
que, na sua versão mais longa, consta de sete
sessões.
A arquitetura vive numa cultura de autoconfiança
e convicção. Autoconfiança e convicção podem
ser perigosas. Jonathan Meades interroga
as nossas presunções arquitetónicas à medida
que o ritmo sincopado da sua voz nos guia através
de uma descoberta visual caleidoscópica da história
da arquitetura. Meades é assertivo e traz ao ecrã
uma grande variedade de fontes para informar
uma leitura crítica do ambiente construído que,
em última análise, é um ambiente cultural.
Resultado de ações humanas, uma construção
não é imune à estupidez. Para além das realizações
extraordinárias e quase-mágicas de quem concebe
e constrói tais edifícios, a arquitetura também
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pode resultar em desastre e ridículo.
Os documentários de Meades são uma viagem
fascinante através de grandes realizações
e deceções monumentais, desafiando aceções
comuns e leituras glorificadoras do passado.
A sua posição crítica relembra-nos a necessidade
de permanecermos alerta.
Esta retrospetiva do trabalho de Meades
concentra-se na sequência que dedicou
à arquitetura promovida por ditadores do século
XX. Hitler, Estaline, Mussolini e Franco deram
substância a um período horroroso da história
e a arquitetura desempenhou um papel decisivo
nos seus regimes políticos. Em vez de denegrir
os vestígios físicos que ficaram para trás, Meades
interroga a mudez dos edifícios para compreender
as pistas contraditórias que explicam a adoração
popular granjeada por estes ditadores carismáticos
e pelas suas narrativas religiosas.

© estelLe valente

Como preâmbulo a estas análises pessimistas,
serão apresentados dois episódios das incursões
de Meades pelo Brutalismo, uma arquitetura
confiante e otimista do Estado Providência
que se seguiu ao desastre da guerra, mas cuja
expectativa de vida das construções foi encurtada
pelo consumismo neoliberal. Meades investiga
referências, precursores, atores, admiradores
e demolidores desta era para apresentar perspetivas
informadas sobre a vida dos edifícios e dos seus
construtores. Para completar e contextualizar
a sequência será apresentado um documentário
sobre um desconhecido – mas muito merecedor
de ser conhecido – arquiteto britânico do século
XIX. Esta retrospetiva pretende oferecer uma visão
crítica da arquitetura, tanto dos seus potenciais
como dos seus perigos.

Atividade comercial
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Lojas
As lojas do CCB sofreram muito diretamente
o impacto financeiro provocado pela crise
pandémica e, apesar das condições especiais
oferecidas pela FCCB em 2020, nomeadamente
na redução em 50% do valor das rendas,
é necessário continuar apostar de forma decidida
na retoma da atividade iniciada a 18 de maio
de 2020, com os ajustamentos e as campanhas
de relançamento que venham a revelar-se
necessários. Assim, será dada continuidade
ao contacto próximo e regular com cada lojista,
de modo a trabalhar em conjunto na melhoria
contínua dos serviços, e na divulgação dos espaços,
de modo a promover as visitas. É natural que haja
alguma renovação dos espaços, pelo que será
mantido o espírito critico na procura de novos
lojistas interessados, que possam aportar novidade
e complementar a restante oferta de lojas.

3.1
Da mesma forma será necessário preparar
o futuro arrendamento do Espaço Gregotti,
que estará disponível a partir de agosto de 2021,
quando sair a equipa do CCB que aí estará
instalada durante o período de realização da PPUE.
Com base nos contactos já realizados em 2020
prevê-se que este arrendamento esteja concluído
no segundo trimestre de 2021.
O Mercado do CCB, realizado todos os primeiros
domingos do mês, continua a ser um motivo
de atração e mobilização de públicos para visitar
o CCB. Na sequência dos contactos já desenvolvidos,
e não tendo sido possível implementar as novidades
preparadas para 2020, haverá agora oportunidade
de realizar edições especiais, com a participação
alargada e pendor cultural, nomeadamente
uma edição temática, em parceria com a Portugal
Manual, associação que promove as artes ofícios
portugueses, numa lógica de divulgação
do artesanato contemporâneo.

© estelLe valente

Eventos, congressos
e reuniões
O ano de 2021 será marcado por um grande
acontecimento que será a realização da
4.ª Presidência portuguesa do Conselho da União
Europeia, no Módulo I CCB. Este evento, que está
a ser preparado desde 2019, vai obrigar a uma
imensa dedicação de todas
as equipas do CCB, em particular do Departamento
de Eventos, responsável por esta operação
logística. Será certamente mais um marco histórico
na vida do CCB, que a todos entusiasma e para
o qual trabalharemos com muito orgulho.

51

Esta alteração de fundo vai reduzir o número
de salas disponíveis para aluguer a eventos,
ficando disponíveis apenas as quatro salas
pequenas do Módulo II e a Sala Ribeiro da Fonte,
no Jardim das Oliveiras, além de disponibilidades
pontuais dos dois Auditórios.
Embora para 2021 as perspetivas de atividade
comercial tenham ainda um enorme grau
de incerteza, será implementada a nova tabela
de preços para os espaços, estando prevista

3.2
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para o final do ano a realização de três eventos
de média e grande dimensão, que irão ocupar salas
e auditórios nos meses de setembro a novembro,
com os clientes Porsche Alemanha ⁄ Team 4,
a APDC e o Congresso Médico da European
Cancer Association.
Em termos de parcerias estratégicas de serviços
associados à área de eventos corporativos
e comerciais, manter-se-ão como empresas
de catering e de audiovisuais a Casa do Marquês
e a SmartChoice ⁄ Watt Light, respetivamente,
e em sequência de procedimentos concursais
para esse efeito.

A este propósito importa referir que a procura
por parte dos clientes de soluções audiovisuais
tem vindo a crescer substancialmente e representa
uma área de negócio muito interessante,
com uma rentabilidade na ordem dos 70%
nos alugueres de equipamentos e técnicos,
internos e externos, o que implicará a breve
prazo equacionar a possibilidade de adquirir
equipamentos mais atuais, nomeadamente
de videoconferência, iluminação e som,
que reforcem a vantagem competitiva
dos eventos comerciais no CCB.

Restauração e catering
Os espaços de restauração do CCB (Este Oeste,
CCB Café e Restaurante TOPO) sofreram bastantes
alterações ao longo de 2020 e continuarão
a transformar-se em 2021, uma vez que
o encerramento do restaurante TOPO Belém
em 2020 e a libertação do espaço durante
o primeiro semestre de 2021 oferece agora
a oportunidade de repensar o modelo de serviço
deste espaço situado no terceiro piso
do Centro de Congressos e Reuniões.
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Com efeito, a reabertura deste restaurante
em setembro de 2021, com um conceito renovado,
adequado ao Centro de Congressos e Reuniões
e às atividades comerciais, poderá também
revestir a possibilidade de organizar workshops
e encontros gastronómicos temáticos,
para empresas ou grupos particulares,
para além de um espaço de restauração
conjugado com a utilização e fruição
da vista panorâmica do terraço.
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3.3

Para o espaço do CCB Café prevê-se um serviço
de cafetaria e restauração com padrões de qualidade
elevados, propostas de gastronomia saudável
e uma dinâmica mais cosmopolita e contemporânea,
com horários que acompanhem a atividade cultural
e comercial do Centro de Reuniões.
Na área de serviços de catering será dada
continuidade à boa parceria com a Casa do Marquês,
procurando estreitar as relações de trabalho,
a partilha de informação em tempo real
e a otimização dos recursos, oferecendo
aos clientes um serviço de excelência,
com originalidade e atenção aos detalhes.
A personalização de cada proposta e a atenção
dada a cada evento são determinantes
para afirmar a capacidade de trabalho do CCB
em todas as frentes do negócio, no Centro
de Reuniões. Embora já adaptados às novas
circunstâncias que a pandemia provocou,
será fundamental continuar a estreitar o trabalho
em equipa para garantir a segurança dos
colaboradores e participantes em cada evento,
continuando a merecer a confiança do público,
das empresas e dos clientes.

Comunicação
e marketing

Plano de Atividades 2021

Relação com os media
e presença nas redes sociais
A mediação, através da Assessoria de Imprensa,
com os órgãos de comunicação social continua
a ser relevante e um canal imprescindível
para reforçar a credibilidade e a notoriedade
da instituição CCB. Através dos meios
de comunicação social, o CCB alcança audiências
e públicos, que de outra forma não seria possível.
A Assessoria de Imprensa continuará a desenvolver
e aperfeiçoar competências para o acompanhamento
eficaz das novas tendências, quer ao nível
do rápido crescimento e diversificação dos meios
de comunicação social em várias plataformas
de comunicação, quer ao nível da rápida propagação
dos novos influenciadores e opinion makers,
que emergem como importantes fontes
de informação.
O tradicional comunicado de imprensa há muito
que não é suficiente para suscitar a curiosidade
ou o interesse do jornalista, daí a necessidade
de criação de novos conteúdos, nomeadamente
em vídeo, assim como a criação e manutenção
de parcerias media, adequadas à atividade
da FCCB. Em 2021 estes serão os maiores
desafios que o Gabinete de Imprensa
e a gestão de redes sociais enfrentarão.
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A presença nas redes sociais com uma imagem
cuidada e clara perpetua e amplia as atividades
realizadas no CCB, permitindo chegar
a públicos de diferentes tipologias e geografias.
É através das redes sociais que a comunicação
se pode transformar e aproximar-se dos seus
públicos, onde a linguagem institucional dá lugar
a uma coloquialidade capaz de estreitar relações
com quem nos segue. A comunicação que se
pretende é de proximidade, fomentando a relação
entre a instituição e os seus públicos, e criando
laços que garantam que essa relação não se perde.
Hoje, o crescimento do público CCB no digital
é tão relevante como o crescimento de público
presencial.
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4.1

Face a esta realidade, o CCB tem vindo
anualmente a aumentar o investimento nas redes
sociais, e continuaremos a fazê-lo em 2021
com mais e melhores conteúdos, nomeadamente
através do CCB Cidade Digital, que arrancou com
muita robustez em 2020, e que será desenvolvido
e alimentado com mais programação transmitida
online ou até mesmo produzida exclusivamente
para o digital. Nesta área assume especial
relevância o novo website – lançado em 2020,
com o apoio do programa Compete 2020 –
que deverá ser mantido e desenvolvido nos anos
seguintes, nomeadamente investindo em SEO
para exponenciar as visitas e consultas,
aumentando o tráfego.
Caso haja oportunidade, em 2021 deverá ser
revista a identidade gráfica do CCB em termos
globais. Hoje é necessário apresentar uma
identidade coesa e forte, que incorpore os valores
e a missão da instituição, e que tenha a flexibilidade
e elasticidade para se adaptar a diferentes
linguagens e programas artísticos. O logótipo
e a cor vermelha do CCB constituem já um
património identitário muito relevante, e merecem
ser revistos e redimensionados, tornando a sua
imagem mais próxima da linguagem artística
e contemporânea, e também conferindo à marca
o movimento que é necessário para que
acompanhe as animações e os conteúdos vídeo.
Este trabalho de fundo poderá arrancar em 2021,
promovendo o debate dentro e fora do CCB,
e lançando um concurso a três agências.
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Amigos, mecenas
e parcerias institucionais
Após o investimento realizado em 2020
no rebranding e transformação do Cartão
Amigo CCB em Cartão CCB, é necessário
dar continuidade ao projeto mantendo
os padrões de inovação e desenvolvimento
e continuando a encontrar motivos
para que os membros deste programa
não parem de crescer. Com o objetivo
de aumentar em quantidade e diversidade
de públicos, serão desenvolvidas mais iniciativas
que procuram dar a conhecer este programa
e as suas vantagens, junto de um público
mais jovem.
Uma vez que em 2020 não foi possível realizar
o road show mensal pelas Universidades
da Grande Lisboa, esperamos que em 2021
haja condições para o fazer através do stand
Cartão CCB, levando assim as atividades
e a dinâmica do centro Cultural de Belém
até este público.

Desejavelmente vamos conhecer cada vez melhor
o nosso público, na sua enorme diversidade,
como é diversa também a oferta de atividades
do CCB.

4.2

Da mesma forma continuaremos a alimentar
as boas relações de parceria já existentes,
e que vêm sendo conquistadas ao longo dos anos,
com a Câmara Municipal de Lisboa, o Super Bock
Group, a Amorim Isolamentos, a RTP, o Instituto
Italiano de Cultura, o Goethe Institute e tantas
outras organizações privadas e públicas, do sector
cultural e empresarial. Para consolidar e alargar
estas parcerias serão desenvolvidas ao longo
do ano diversas ações pontuais, para cativar
o interesse e associar as empresas e instituições
a projetos específicos da atividade do CCB e,
no final do ano, esperamos poder realizar um
encontro formal entre os diferentes parceiros
e os órgãos sociais da FCCB, num acontecimento
cultural e social, que seja também um momento
para fortalecer relações e agradecer publicamente
o apoio de cada um dos mecenas e parceiros.

Relação com os públicos
O contacto direto com o público é muito
valorizado, e nada substitui uma palavra pessoal
ou uma resposta amigável no momento certo.
Por esse motivo tem sido dada especial atenção
às equipas de front office, e em 2020 a equipa
de relações públicas foi reforçada.
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Com recurso a ferramentas de CRM em hubspot,
será possível criar mais e melhores fluxos
de informação, conhecer e controlar o costumer
journey de cada contacto, e assim caracterizar
e comunicar de forma mais direta com
o nosso público, seja na área de eventos culturais
ou comerciais. Caso seja aprovada a segunda
Candidatura SAMA apresentada a fundos
comunitários, será possível realizar um estudo
exaustivo de públicos, com recurso à contratação
de serviços de uma agência de comunicação
especializada em análise de tendências
de mercado, fundamental para a documentação
de hábitos de consumo cultural no CCB
e oportunidades de desenvolvimento que apoiem
também a conceção de novos programas,
atividades e serviços.

4.3

O edifício, as instalações
e os equipamentos
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Projetos e obras
Neste âmbito a preparação do plano
de atividades para 2021 tem em consideração
a difícil conjuntura económica que atravessamos,
e o impacto da redução de receitas com
implicações nos investimentos fundamentais,
que gradualmente a Fundação tem vindo
a concretizar, muitos dos quais se revelam
ainda essenciais ao bom funcionamento
do conjunto edificado, das instalações
e respetivos equipamentos.
Neste sentido, procura-se concentrar
a programação de investimentos de projetos
e obras em intervenções de recuperação
prioritárias, que permitam manter a elevada
qualidade de serviço que o CCB oferece
aos seus públicos, com vista à garantia
da sua satisfação e fidelização.
São assim selecionadas as obras que permitam
também reduzir custos de manutenção
e exploração futuros, com o objetivo de contribuir
para uma mais rápida retoma da saúde financeira
da Fundação, potenciando também o plano
de investimentos no desenvolvimento
e modernização dos vários espaços do edifício.

Desenvolvimento dos auditórios
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O ambicioso projeto de instalação de uma
plataforma elevatória na zona central do palco
do Grande Auditório, para elevação de diversos
cenários, obrigará à alteração da estrutura
de suporte do pavimento do palco, para criar
um fosso até ao piso -2 para o percurso
da plataforma, permitindo assim acrescentar
uma nova valência ao Grande Auditório,
com novas soluções de cenários tanto
em espetáculos como para eventos
comerciais.
A programação desta obra é proposta
para o mês de agosto de 2021, aproveitando
o calendário favorável de menor ocupação
do Grande Auditório.
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5.1
Reabilitação de espaços e estruturas
Os espaços técnicos nos pisos -1 e -2 do Centro
de Espetáculos estão muito desgastados
pela intensa utilização dos últimos 27 anos.
Foram já realizadas intervenções em 2020
ao nível das clarabóias e lanternins, de modo
a prevenir as infiltrações que já se têm verificado
nos últimos anos.
Prossegue-se agora para os pavimentos vinílicos
nas circulações, salas de ensaio e camarins,
através da substituição pontual com novos
materiais. Incluem-se também novos rodapés
nas zonas de maior desgaste.
Igualmente no interior pretende-se remodelar
as instalações sanitárias do Grande Auditório,
tendo também como objetivo ampliar a lotação.
No exterior, projeta-se a recuperação de estruturas
e elementos metálicos oxidados, na cobertura
do Centro de Espetáculos, obra que tem sido
adiada e que não deve ser protelada.

Recuperação dos lagos
do Jardim das Oliveiras
e do Jardim do Pequeno Auditório
Estes lagos carecem de uma intervenção urgente
de reparação do seu sistema de impermeabilização,
para resolver os sucessivos problemas de ruturas
e infiltrações verificados nos últimos anos.
Esta obra tem como objetivo remover totalmente
as várias telas de impermeabilização que se têm
aplicado ao longo dos anos, e sucessivos remendos,
e aplicar um novo sistema de impermeabilização
em todas as superfícies. Propõe-se executar
uma solução já aplicada nos lagos do Jardim
da Água em 2019, e que se tem revelado eficaz.
Serão também revistos os sistemas de recirculação
da água, e serão instalados ramais individualizados
de abastecimento de água nos lagos, com contadores
de caudal dedicados, para melhor controlo
sobre os consumos de água e permitir
uma melhor gestão deste recurso.
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Renovação dos projetores
de iluminação exterior
Com o objetivo de melhorar a qualidade
da iluminação exterior arquitetural do CCB,
aliado ao objetivo de redução dos consumos
energéticos, programa-se a renovação progressiva
dos vários projetores de iluminação existentes
nas fachadas e jardins.
Os novos equipamentos serão de tecnologia
LED, com características físicas semelhantes
aos existentes para não descurar a imagem
arquitetónica das fachadas, mas de consumo
de eletricidade substancialmente inferiores.
Já foram instalados novos projetores LED
no Caminho José Saramago para iluminação
do Jardim Vertical, e propõe-se prosseguir
com esta substituição numa primeira fase
nas fachadas interiores do edifício,
e posteriormente nas fachadas exteriores.

5.2

Substituição dos elevadores
O investimento em novos elevadores no CCB
tem como principais objetivos: melhorar a eficiência
energética do edifício, diminuir os custos
de manutenção, e qualificar as instalações do CCB.
O número elevado de avarias e o tempo
de inoperacionalidade dos atuais elevadores
deve-se à sua ultrapassada tecnologia,
onde em vários dos seus componentes
ocorre obsolescência técnica.
O complexo de edifícios do CCB exige elevadores
de elevada performance, onde a velocidade
de subida/descida ou de abertura/fecho de portas
são fatores importantes no serviço de qualidade
que se pretende oferecer aos visitantes do CCB,
designadamente nos congressos, reuniões,
espetáculos e exposições.
Propõe-se assim a substituição gradual
dos 12 elevadores do CCB ao longo dos próximos
4 anos, de acordo com processo já em pedido
de autorização desde 2019, junto das entidades
competentes.

Manutenção e gestão técnica
Com a estabilidade nos últimos anos na formação
da equipa de Manutenção (eletricistas, serralheiros,
etc.), em 2021 continuar-se-á a promover
a melhoria da resposta da manutenção, nas ações
de carácter preventivo, para além das intervenções
de reparação urgente, nas instalações técnicas
e na área 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,
projeta-se a 2.ª fase da remodelação do sistema
informático de controlo, na continuação
da remodelação de 2020, motivada pela instalação
das novas caldeiras de produção de água quente
– AVAC. Esta atualização do sistema é necessária
para a melhoria na operação das instalações
técnicas (redes de AVAC e Iluminação), com novos
programas de controlo, permitindo a diminuição
dos consumos e respetivas faturas de energia
elétrica, gás e água.
No âmbito da PPUE 2021, a equipa da manutenção,
terá importante papel nas tarefas de adaptação
das instalações técnicas aos eventos a realizar.

Ambiente, qualidade
e acessibilidades
Tendo presente a importância das áreas ajardinadas
no complexo do CCB, em 2021 continuar-se-á
na recuperação iniciada em 2017, com programas
de manutenção e uma cuidada gestão dos espaços
exteriores.
No apoio à realização de eventos, a polivalente
equipa de Técnicos de Espaços manterá a assistência
permanente à montagem dos diferentes layouts,
assim como à montagem das exposições
na Garagem Sul e em outros espaços.

Para tal, o programa de investimentos proposto
para 2021 é base essencial, no capítulo
de equipamentos, software e outros conteúdos,
por forma a concretizar o programa intitulado
CCB Digital.

5.3

No âmbito da PPUE, a maioria da equipa
de Técnicos de Espaços, apoiará igualmente
a organização, através da preparação e montagem
dos espaços para os eventos.
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.

Tecnologias de informação
e comunicação
O desenvolvimento da digitalização de processos
iniciada em 2019, no âmbito da candidatura
SAMA, vai implicar em 2021 um redobrado esforço
da equipa TIC nas atividades já em curso
e nas que resultarão da nova candidatura
que venha igualmente a ser aprovada.

65

Assim, a equipa da TIC estará integrada
nos projetos de construção de uma aplicação
relativa ao Amigo CCB, no desenvolvimento
do sistema de relações externas de comunicação
⁄ CRM, no sistema de gestão de programação
de espetáculos e eventos, no programa de gestão
de recursos humanos, assim como as soluções
de desmaterialização de circuitos de informação
e gestão documental.
Em 2021, 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.

5.4
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Segurança
Área importante da operação do CCB, a segurança
de pessoas e de bens, obriga a redobrado esforço
de gestão dos recursos existentes, nomeadamente
da equipa de vigilância, na constante observação
das regras e procedimentos.
No objetivo de formação contínua na área
da segurança, continuarão a ser promovidas
ações de combate a incêndios, para colaboradores
das áreas técnicas, designadamente da equipa
do Centro de Espetáculos.
Em relação aos sistemas técnicos de segurança,
projeta-se para 2021, a substituição de equipamentos
instalados em 1991 aquando da construção
do CCB, designadamente:

5.5
Sinalização de segurança
Foi desenvolvido um projeto de sinalização
passiva de segurança para complementar
algumas lacunas identificadas na última auditoria
de segurança ao edifício, com o objetivo
de cumprir todos os requisitos legais exigíveis.
Este projeto inclui a aplicação de dois tipos
de placas de sinalização destinados a espaços
públicos e a zonas técnicas, este último
em complemento à sinalização existente.
Atendendo à necessidade de implementar
as necessárias melhorias da sinalização
de segurança existente até à próxima auditoria
de segurança, programa-se este investimento
já para o ano 2021.

Controlo de acessos
O sistema que se propõe consiste num conjunto
de fechaduras eletrónicas a adaptar nas várias
portas do CCB, e num software de gestão
e programação dos acessos.
Esta solução permitirá controlar remotamente
os acessos aos espaços interiores do edifício,
para os funcionários, empresas prestadoras
de serviços, clientes de eventos comerciais,
artistas, produções, entre outros grupos
de pessoas que atualmente circulam livremente
pelo edifício.
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Definiu-se um primeiro nível de controlo
dos acessos no Centro de Reuniões a instalar
em 2021, que será posteriormente expandido
em 2022 para o Centro de Espetáculos e em 2023
para o Centro de Exposições. O investimento
é muito superior no primeiro ano, dado que
é necessário adquirir software e respetivas licenças.
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Iluminação permanente
de emergência
No âmbito da última auditoria de segurança
ao edifício, foi também registada a necessidade
de melhoria do sistema de iluminação
permanente de emergência.
Em determinadas zonas no interior do edifício,
em especial no Centro de Espetáculos,
deverá ser reforçada a iluminação de emergência
através da instalação de novas luminárias
em algumas zonas que não garantem ainda
os parâmetros mínimos legalmente exigíveis.
Será necessário elaborar projeto de ampliação
e reforço de iluminação de emergência para suprir
estas lacunas, aproveitando-se para modernizar
os aparelhos existentes faseadamente ao longo
dos próximos anos.

Gestão do arquivo
e da coleção e acondicionamento
de reservas
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ALBERTO CARNEIRO
CORPO ⁄ TERRA, 1986-1988
N.º INV. CCBA02171992

Em 2021 prevê-se um investimento material
e humano tendente à boa prossecução
dos objetivos e dos eixos maiores da atividade
da gestão do arquivo e da coleção, designadamente
na documentação e conservação do acervo
de bens culturais propriedade da FCCB,
bem como dos depósitos à sua guarda,
e ainda no que se refere à gestão da documentação
de conservação definitiva, projetos que serão
objeto de um extenso plano de digitalização
e tratamento arquivístico tendo em vista
a sua comunicabilidade subsequente.

As estratégias de acessibilidade e comunicação
a desenvolver irão permitir a consulta remota
de dados e informação pela comunidade científica
e académica, valência inscrita na matriz CCB
desde a sua criação enquanto instituição
promotora de criação artística e de conhecimento
de referência no panorama cultural português,
mas também, de criação de reflexão e memória.
Trata-se ainda de uma criação de valor adicional
à missão diariamente desenvolvida na instituição,
cuja fruição pretende encurtar distâncias
entre comunidades, diversidades e parceiros.

Uma vez dotados da arquitetura tecnológica
que permite a disponibilização de informação
de arquivo e de bens culturais a utilizadores
internos e externos, função primeira de um sistema
de gestão de informação, naturalmente
num quadro de classificação de segurança,
importa, agora, assegurar as condições
necessárias à divulgação do património artístico
e documental da FCCB.

No que diz respeito à gestão do acervo
de obras de arte, será dada especial atenção
ao acondicionamento e conservação do mesmo,
uma vez que a permanência da PPUE
no Módulo I do CCB poderá exigir
o manuseamento e movimentação das obras.
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Recursos humanos
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Em 2021 a Direção de Recursos Humanos
continuará a implementar medidas de valorização
do capital humano, tendo presente a importância
do desenvolvimento pessoal e profissional
na motivação dos colaboradores e da influência
que este tem na prossecução dos objetivos
estratégicos da Fundação. Neste sentido, em 2021,
a DRH propõe continuar o trabalho desenvolvido
em 2019 e 2020, introduzindo novas propostas.
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8

Head count
Durante o próximo ano, a FCCB conta poder
manter o número de efetivos nos seus quadros,
sem prejuízo de um continuado acompanhamento
e análise que procure uma otimização em matéria
de custos e produtividade, de acordo com
as necessidades da instituição, nomeadamente
de natureza cultural, artística e comercial.
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O SGD foi redesenhado e (re)implementado
em 2019, tendo atingido uma fase de maturidade
em 2020, correspondendo a uma aspiração
de valorização e melhoramento do trabalho
de todos os colaboradores.

2021

A situação de pandemia em 2020 implicou
ajustamentos ao SGD, nomeadamente
na componente de avaliação por objetivos
que estava definida para os Grupos 1 e 2.
A utilização dos objetivos definidos no início
do ano teve que ser suspensa pelas implicações
existentes na atividade e serviços de diversos

Recrutamento, seleção
e estágios profissionais
À semelhança do que sucedeu em 2020,
a DRH pretende utilizar novas plataformas
de comunicação para potenciais vagas
de emprego e estágios.
Estas ferramentas permitirão otimizar a triagem
curricular e a entrevista presencial, ou mesmo
a utilização de software online de reuniões,
podendo recorrer a testes escritos para aferição
do potencial, sempre que se justifique
e em casos específicos.

domínios da Fundação. Em 2021 prevê-se retomar
a avaliação por objetivos também para o Grupo 2
que progressivamente abrangerá todos os grupos,
contribuindo para a consolidação do SGD.
Sendo o sistema de progressão também baseado
na curva de Gauss, os resultados das avaliações
terão que ir ao encontro do estabelecido dentro
deste normativo, fixado anualmente.
Em 2021, a Direção de Recursos Humanos espera
fazer a gestão do SGD, com todo o processo
já em formato digital, o que permitirá uma
economia de recursos humanos e físicos.

68%

A ponderação de candidaturas internas
será igualmente equacionada de acordo
com as funções a desempenhar e desde
que os candidatos apresentem as competências
e o perfil necessários.
No que respeita à idade dos colaboradores
da Fundação importará ter em conta,
em eventuais novas contratações, que
a média atual se situa atualmente nos 45,6 anos.
Esta referência não constitui um impedimento
para futuras contratações, mas é um dado a ter
em consideração.

na integração de jovens no mercado de trabalho,
permitindo posicionar a FCCB, para além
de potenciar a marca CCB, enquanto «escola»
onde se aprendem as melhores práticas do setor,
favorecendo o employer branding, e permitindo
ainda o eventual recrutamento e retenção
dos melhores profissionais.

Sistema de gestão
de desempenho (SGD)

142

2015

> 61

Considera-se também importante prosseguir
o trabalho consistente de consolidação do papel
formativo da Fundação em contexto de trabalho,
quer através de estágios profissionais,
quer de estágios curriculares em parceria
com instituições universitárias. Esta componente
permite consolidar a aposta da FCCB

Número de efetivos

163

Homens
55%

16

20-30 31-40 41-50 51-60
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Mulheres
45%

25

30%

50%

15%
14%

17%
5%
0%
insuficiente

Suficiente

Bom

Excelente
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Employee Engagement Survey

Formação
O planeamento das necessidades formativas
é um dos pilares que terá maior desenvolvimento
em 2021. Neste sentido, existe o objetivo
de desenvolver sessões de trabalho pedagógico
colaborativo, de modo a definir e atualizar
metodologias e estratégias de atuação
entre colaboradores das diferentes Direções.
Importa ainda afirmar outro objetivo
fundamental que passa pela formação específica
em Liderança para as Chefias e Coordenações.

Índice de satisfação e comprometimento laboral

1304

7.5

Identificar o âmbito do engagement
é o primeiro passo, para identificar os fatores
críticos a desenvolver, tendo em conta a relação
do colaborador com a própria Fundação,
com as suas funções e com a correlação
com os estilos de liderança e o trabalho em equipa.

1202
889
721
621

Nesta matéria é de assinalar que o maior desafio
será incrementar a taxa de execução do Plano de
Formação e o número de horas formativas por ano.
Finalmente, também planeada para 2021,
o início da implementação do projeto
de uma Academia Online FCCB, visará dotar
a Fundação de uma plataforma própria online,
com conteúdos programáticos que venham
a ajudar a desenvolver o talento.

Em 2021 prevemos criar um índice de satisfação
com nove parâmetros, a fim de encontrar
e priorizar os pontos de melhoria que possam
ir ao encontro das necessidades dos colaboradores.

176

até abril

2015

2016

2017

2018

2019

7.6

Este processo revela-se de grande importância
para a Fundação. Organizações com altos níveis
de engagement compartilham as melhores
práticas, criam uma cultura onde a comunicação
é aberta e consistente, a responsabilização
pelos resultados é transversal a toda a organização
e o desempenho é garantido pelo desenvolvimento
individual dos colaboradores e das equipas.

HR balanced scorecard

7.7

2020

Novo software de RH
A saída do mercado do atual fornecedor
dos serviços de software de RH, que integrava
o processamento salarial, a gestão da assiduidade,
e o Portal do empregado, veio determinar
a necessidade de nova consulta ao mercado
e contratação em 2020, da aquisição de um novo
software de gestão de RH, capaz de responder às
necessidades identificadas, aproximar-se

77

às ferramentas do anterior sistema com melhorias
identificadas e garantir a continuidade e estabilidade
desejada deste tipo de instrumentos de gestão
por todos partilhados. Este é também um projeto
inscrito na candidatura SAMA, aprovada em
2020, e em execução, prevendo-se a respetiva
implementação no início de 2021.

O Balanced Scorecard é uma ferramenta
extremamente completa que permite traduzir
a visão e a missão de uma organização,
através de medições de desempenho facilmente
compreensíveis por todos os níveis da organização.
Através das medições transversais, torna-se possível
um melhor planeamento por parte dos gestores,
dotando-os das informações necessárias
para tomar decisões mais rápidas e decidir
que medidas tomar.

No contexto de RH esta ferramenta possui
dois objetivos: servir como um ponto de orientação,
em termos da definição de prioridades da política
de recursos humanos e servir de base à medição
do desempenho e contribuição da área.
Desta forma propõe-se a DRH a implementar
um relatório mensal com rácios de Recursos
Humanos, para dotar a Administração de dados
que apoiem as tomadas de decisão estratégicas.

Transformação digital
Acompanhando a transformação digital de toda
a FCCB, a DRH irá também dar esses passos
nas seguintes áreas:
• Novo Software de Recrutamento & Seleção;
• Novo Software de acompanhamento
da Medicina no Trabalho;
• Novo Software para o SGD;
• Novo Software para a Gestão da Formação;
• Nova plataforma CCB online para e-learning.

7.8
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Orçamento de funcionamento

8.1

Rendimentos
O valor orçamentado em rendimentos, de 14,2 M€,
inclui rendimentos próprios de 6,1 M€ e o subsídio
ao funcionamento de 8,1 M€ atribuído pelo
Ministério da Cultura.

Para 2021, estão inscritos em orçamento
rendimentos de 14,2 milhões de euros
e gastos de 12,6 milhões de euros,
sendo o saldo positivo em 1,6 milhões de euros.
O subsídio ao funcionamento atribuído
pelo Ministério da Cultura está orçamentado
em 8,1 milhões de euros, valor que é superior
em 4% (336m€) ao valor orçamentado
para 2020.

O quadro seguinte destaca as várias naturezas
de receita própria da fundação.
No seu conjunto, estão orçamentados rendimentos
próprios que são superiores em 47%, ou 2,0 M€,
aos orçamentados para 2020. Para tal, contribui
em primeira linha a variação nos rendimentos
da atividade de eventos comerciais,
com o arrendamento do Módulo 1
(e pontualmente do Módulo 2) do CCB
para a Presidência Portuguesa do Conselho
da União Europeia (PPUE) que decorrerá
no 1.º semestre de 2021. O arrendamento
terá início em outubro de 2020, com trabalhos
preparativos para a PPUE e estender-se-á
a julho de 2021.

Orçamento de funcionamento para 2021
Orçamento
Previsão
Proposta de
2020
2020
orçamento
			2021
		

Rendimentos

11 917 112

11 541 127

14 201 970

Subsídio Ministério Cultura (FFC)

7 728 000

7 728 000

8 064 000

Outros rendimentos

4 189 112

3 813 127

6 137 970
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A pandemia originada pela Covid-19
teve um forte impacto em todas as fontes
de rendimentos próprios da fundação.
Esse efeito tende a ser mitigado na atividade
de eventos comerciais, que é tipicamente

aquela que gera maior valor, pelo início
do arrendamento do CCB para a PPUE
já em outubro de 2020. Nas outras fontes
de rendimentos próprios, porém, o efeito
é relevante, prevendo-se um desvio de -40%
(362 m€) nas receitas da programação cultural,
de –50% (478 m€) nas rendas de lojas
e espaços de restauração (com ajudas temporárias
ao pagamento de rendas) e de –39% (196 m€)
em outras rendas, estacionamento e refaturação
de serviços, em relação ao orçamentado para 2020.
Prevê-se que estes efeitos se prolonguem durante,
pelo menos, o 1.º semestre de 2021.
Em «Outros rendimentos próprios», incluem-se
o financiamento previsto no âmbito de duas
candidaturas SAMA apresentadas pela fundação
à Agência de Modernização Administrativa
no âmbito do Programa Compete 2020.
Na orçamentação dos rendimentos para 2021,
não foram ainda considerados os rendimentos
provenientes da operação de desenvolvimento
imobiliário dos Módulos 4 e 5 do CCB,
cujo procedimento concursal para subcessão
do direito de superfície dos terrenos a promotor
externo, ainda está em curso.

Orçamento 2021 – Rendimentos próprios
Gastos

10 946 292

10 042 926

12 601 393

Custos com o pessoal

5 420 859

5 222 464

5 420 785

Custos de produção

2 584 525

1 946 331

3 299 921

Custos gerais *

2 940 908

2 874 131

3 880 686

970 820

1 498 201

1 600 578

			

Saldo

Orçamento 2021 vs. Previsão 2020

Orçamento
Previsão
Proposta de
2020
2020
orçamento
%
			2021		

Eventos comerciais (sem banqueting) *

€

1 656 989

2 059 338

4 162 071

102%

2 102 733

Receitas da programação cultural

905 825

543 562

672 610

24%

129 048

Rendas de lojas e espaços de restauração

952 311

474 541

555 376

17%

80 835

Outras rendas, estacionamento
e refaturação de serviços

506 062

310 167

348 802

12%

38 635

Rendimentos financeiros

122 000

123 401

122 000

– 1%

– 1 401

45 925

302 118

277 111

– 8%

– 25 006

4 189 112

3 813 127

6 137 970

61%

2 324 843

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:

Orçamento
Previsão
Proposta de
2020
2020
orçamento
			2021

1 152 623

1 152 623

Outros rendimentos próprios

1 152 623
valores em euros

Total

valores em euros

*

 serviço de banqueting em eventos é faturado diretamente aos clientes pelo arrendatário dos espaços de restauração,
O
ao qual a FCCB cobra renda em função do volume de negócios.
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Gastos
Para 2021, o total orçamentado em Gastos
é de 12,6 M€, um valor que é superior em 15%
(+1,7 M€) ao orçamentado para 2020.
Neste valor, os Custos com o Pessoal representam
43% (5,4 M€), os Custos de Produção 26%
(3,3 M€) e os Custos Gerais 31% (3,9 M€).
Nos Custos com o Pessoal, mantém-se
praticamente o valor orçamentado para 2020
(5,4 M€). A execução em 2020 está abaixo
do orçamentado por se ter adiado a substituição
de postos de trabalho.

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 superior
ao orçamento de 2020 em 28% (+715 m€),
em relação direta com a presença da PPUE
no CCB.
Já nos Custos Gerais, o orçamento para 2021
é superior ao orçamento para 2020 em 32%
(+940 m€). Este crescimento é explicado
pela despesa associada às candidaturas
SAMA apresentadas pela Fundação à Agência
de Modernização Administrativa no âmbito
do Programa Compete 2020, a fundos
para a modernização administrativa e também
pela despesa necessária ao relançamento
da atividade comercial em eventos após a PPUE.

Orçamento 2021 – Gastos por atividade

Orçamento 2021 – Gastos por natureza
		

Orçamento 2021 vs. Previsão 2020

Orçamento
Previsão
Proposta de			
2020
2020
orçamento
%
€
			2021

Custos com o pessoal

5 420 859

5 222 464

5 420 785

4%

198 321

Custos de produção

2 584 525

1 946 331

3 299 921

70%

1 353 591

Custos gerais

2 940 908

2 874 131

3 880 686

35%

1 006 555

Total

10 946 292

No quadro seguinte, apresenta-se a repartição
dos Gastos pelas atividades da fundação.
O aumento de 1,6 M€ nos gastos totais
das atividades comercias, está relacionado
principalmente com o arrendamento parcial
do CCB para a presidência portuguesa
do Conselho da União Europeia, como já foi
referido. Na programação cultural, os gastos totais
reduzem cerca de 9% (-359 m€) em relação
ao orçamentado para 2020, principalmente
pela redução de custos de produção.
Em «Outros», o valor de 314 m€ refere-se
a despesas a concretizar no âmbito das
candidaturas apresentadas pela fundação
a fundos para a modernização administrativa
(SAMA), uma das quais já aprovada,
que afetará todas as atividades.

10 042 926

12 601 393

25%

2 558 467
valores em euros

			

Orçamento 2021 vs. Previsão 2020

Orçamento
Previsão
Proposta de			
2020
2020
orçamento
%
€
			2021

Programação cultural

4 133 639

3 445 152

3 774 491

10%

329 339

Manutenção, conservação e segurança

3 247 811

3 014 455

3 350 928

11%

336 473

Áreas administrativas e de gestão

1 653 502

1 643 322

1 697 005

3%

53 683

Comunicação e relações públicas

1 067 953

1 002 728

1 142 552

14%

139 824

793 387

737 498

2 322 192

215%

1 584 694

50 000

199 771

314 225

57%

114 454

10 946 292

10 042 926

12 601 393

25%

2 558 467

Atividades comerciais
Outros

Total

valores em euros
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Orçamento de investimento

Orçamento de investimentos

2021

2022

140 000

135 000

1.1	Sala Sophia de Mello Breyner Andresen (alcatifa, cortinas e pinturas)		

65 000

1
A modernização de processos e a introdução
gradual de novos sistemas de gestão transversal,
a par de intervenções críticas no edifício,
instalações e equipamentos para a manutenção
do conjunto patrimonial e garantir a eficiência
da atividade, são os investimentos prioritários
para 2021, complementados com intervenções
continuadas de conservação e manutenção
nos principais espaços do CCB.

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 foi inscrito
um montante de 1,2 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 2018
e o seu planeamento até 2022 (valores sem IVA).

Centro de Congressos e Reuniões

1.2	Equipamentos audiovisuais
1.3

120 000

5 000

Beneficiação de pavimento de soalho das áreas de circulação		

60 000

1.4	Plataforma para mobilidade condicionada escadas – Parque 1 ⁄ Caminho Pedonal
1.5	Equipamentos vários

15 000		
5 000

5 000

310 000

446 900

2

Centro de Espetáculos

2.1

Grande Auditório		

2.1.1	Plataforma hidráulica do palco

80 000

2.1.2	Panejamento preto para palco		

49 200

2.1.3

Motorização da vara do pano de boca		

23 200

2.1.4	Projetores de recorte (20 unidades)		

40 000

2.1.5

Beneficiação da concha acústica 		

50 000

2.1.6

Máquinas de fumo

3 000

2.1.7	Colunas de som (Meyer Sound UPM 1P – 2 unidades)		
2.1.8	Piano Steinway D-274 (em renting)
2018
2019
2020
2021
2022
	Execução	Execução	Previsão	Em plano	Em plano

2.1.9
€

Centro de Congressos e Reuniões

505 927

118 409

115 499

140 000

135 000

Centro de Espetáculos

110 185

115 297

241 985

310 000

446 900

117 529

1 616

9 859

0

0

Tecnologias de informação e comunicação
Segurança

Total

126 573

73 094

309 515

386 000

560 000

80 882

225 005

297 747

378 585

248 900

100 829

39 909

10 834

81 000

110 000

1 041 925

573 330

985 439

1 295 585

1 500 800

valores em euros sem IVA

Seguidamente apresenta-se o Plano 2021-2022
com o detalhe das necessidades de investimento
apuradas para os anos de 2021 e 2022
(valores sem IVA).

20 000

40 000 		

2.1.11	Cadeiras para fosso de orquestra – 1.ª plateia (80 unidades)		

25 000

2.1.12	Iluminação arquitetural – remodelação equipamentos LED		

80 000

Pequeno Auditório 			

2.2.1	Sistema de varas de palco

100 000 		

2.2.2	Panejamento preto para palco		

14 000

2.2.3	Consola de iluminação cénica		

8 000

2.2.4	Controlador de sistema tipo Galileo
Edifícios e instalações técnicas

7 500

75 000		

Remodelação da iluminação – Working Light		

2.1.10	Projetores Wash LED (18 unidades)

2.2

Centro de Exposições

85

2 000

2.2.5	Novo sistema de som 		

120 000

2.3	Vários			
2.3.1	Equipamentos vários

10 000

3

Edifícios e instalações técnicas

3.1

Beneficiação da cobertura do Centro de Espetáculos

3.2

Beneficiação da cobertura do Centro de Congressos e Reuniões		

3.3	Substituição de pavimentos de circulações – Centro de Espetáculos ⁄ camarins

386 000

10 000

560 000

60 000		
80 000

60 000		

3.4	Substituição de tetos falsos de circulações – Centro de Espetáculos ⁄ camarins		

40 000

3.5	Elevadores – substituição de equipamentos nos Centros de Congressos e Reuniões e de Espetáculos		

200 000

3.6

Grande Auditório – remodelação das instalações sanitárias

60 000		

3.7	Pequeno Auditório – remodelação das instalações sanitárias		
3.8	Impermeabilização dos lagos do Jardim das Oliveiras e Jardim do Pequeno Auditório
3.9

70 000

38 000		

Beneficiação do jardim do grande hall do Centro de Exposições 		

40 000

valores em euros

>

Investimentos

<

2021

2022

3.10	Substituição da iluminação do Caminho Pedonal – LED

10 000		

3.11	Substituição da iluminação do Jardim das Oliveiras – LED

15 000		

3.12	Parques estacionamento – alterações sistema de gestão e Via Verde		

8.3

10 000

3.13

Remodelação do Sistema de Gestão Técnica – 2.ª fase / Centro de Congressos e Reuniões e de Espetáculos

3.14

Remodelação Sistema de Gestão Técnica – 3.ª fase / Centro de Exposições		

50 000

3.15	Separação do AVAC da loja Pedroso & Osório das circulações do Museu Coleção Berardo		

15 000

3.16	Instalação de aquecimento solar térmico (AQS) – camarins do Centro de Espetáculos

Demonstrações financeiras
e orçamentais previsionais

60 000		

20 000		

3.17	Substituição das bombas secundárias de água quente AVAC – 2.ª fase		

30.000

3.18	Empilhador (substituição do equipamento FIAT)		

25 000

Balanço

2019
2020
	Execução	Previsão

2021
Orçamento

3.19	SAMA 1 – Ecrãs LED para Caminho Pedonal

40 000		

Ativo
			

3.20

Beneficiação dos 4 portões das garagens

15 000

Ativo não corrente

3.21

Plotter para Sala de Desenho

8 000

Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Outros ativos financeiros

4

Tecnologias de informação e Comunicação

378 585

248 900

		
2 897 966

3 487 060

4 606 003

85 021 751

83 860 333

82 822 375

5 537 562

4 900 087

4 900 087

Ativo corrente 			
Inventários
Clientes, contribuintes e utentes

82 595

82 595

95 810

422 371

305 831

315 120
0

4.1	Servidores para o Sistema de Gestão de Riscos – Central de Controlo e Segurança

10 000		

Adiantamentos a fornecedores

0

0

4.2	Servidores de suporte a sistemas

15 000

15 000

Estado e outros entes públicos

0

0

0

4.3	Equipamentos de armazenamento de dados (NAS)

15 000

15 000

Outras contas a receber 	

330 101

185 140

118 168

4.4	Equipamentos switch (rede da segurança e outros)

10 000

10 000

Diferimentos

23 028

102 210

114 480

4.5	Equipamentos para cibersegurança

15 000

15 000

Outros ativos financeiros

3 040 000

3 164 000

3 164 000

4.6

Renovação da central telefónica e telefones

35 000

15 000

Caixa e depósitos

1 951 205

2 160 266

2 160 266

4.7

Renovação de equipamentos: computadores e portáteis

15 000

15 000

4.8

Renovação de licenças de software (AutoCad, Adobe, Office, etc)

15 000

15 000

99 306 579

98 247 521

98 296 308

4.9

Monitores

5 000

5 000

4.10	Impressoras

5 000

5 000

4.11	SAMA 1 – Licença DIESE ⁄ Gestão de espectáculos e eventos

34 200

34 200

4.12	SAMA 1 – Licença ARTSOFT ⁄ Gestão dos recursos humanos

1 300

1 300

4.13	SAMA 1 – Licença ARTSOFT ⁄ Desenvolvimento da gestão dos recursos humanos
4.14	SAMA 1 – Licença LOBA ⁄ Site

23 250
4 800

4 800

4.15	SAMA 1 – Licença HUBSPOT ⁄ CRM

33 000

33 000

4.16	SAMA 1 – APP Cartão CCB

20 000

4.17	SAMA 1 – Gestão documental

35 000

4.18	SAMA 1 – Desenvolvimento do site para facilidades comerciais e captação de público

14 500

4.19	SAMA 1 – Sistema de suporte à gravação e streaming de espetáculos da temporada 2020-2021

43 135		

4.20	SAMA 2 – Projeto 2021

29 400

Total do ativo

Património líquido
			
Património ⁄ capital

179 570 374

179 570 374

179 570 374

Resultados transitados

-83 967 553

-83 597 140

-83 946 603

0

0

0

Outras variações no património líquido

740 009

541 810

407 576

Resultado líquido do período

370 413

– 349 463

– 290 033

96 713 243

96 165 581

95 741 314

Ajustamentos em ativos financeiros

Total do património líquido

65 600

Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões

5

Segurança

110 000

30 000		

5.2	Novo sistema controlo de acessos ⁄ fechos de portas – Centro Espetáculos		

Fornecedores

Fornecedores de investimento
Outras contas a pagar

Remodelação do sistema de gravação de imagens – CCTV	

25 000

25 000

5.4

Deteção de Incêndios – Substituição do sistema do Centro de Exposições		

60 000

5.6

Remodelação das centrais de controlo de intrusão da cobertura do Museu Coleção Berardo

Estado e outros entes públicos

25 000

5.3

5.5	Plano Segurança Interno – Nova sinalética e iluminação de emergência

419 074

398 320

Passivo corrente 			
81 000

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes
5.1	Novo sistema controlo de acessos ⁄ fechos de portas – Centro de Congressos e Reuniões

419 074

20 000		
6 000

Diferimentos
Total do passivo  	

307 412

846 220

620

0

831 691
0

205 860

205 860

188 501

5 721

0

0

1 290 384

188 430

464 329

364 264

422 356

672 153

2 593 335

2 081 940

2 554 993

99 306 579

98 247 521

98 296 308

		

Total

1 295 585

				

1 500 800

valores em euros

Total do passivo e do património líquido

valores em euros
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Demonstração de fluxos de caixa

2021

2020

2019

Demonstração de resultados
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes
2019
2020
	Execução	Previsão

2021
Orçamento

Recebimentos de contribuintes
Recebimentos de transf. e subs. correntes
Recebimentos de utentes

6 367 823,00

3 617 564,91

-

-

5 820 792,48
-

8 296 701,00

8 096 190,39

7 504 660,85

-

-

-

Pagamentos a fornecedores

– 8 003 982,00

– 5 666 727,71

– 6 935 656,93

			

Pagamentos ao pessoal

– 3 294 149,00

– 2 870 237,02

– 3 367 961,86

Vendas e serviços prestados

5 660 594

Pagamentos a contribuintes ⁄ utentes

-

-

-

Pagamentos de transferências e subsídios

-

-

-

– 1 065 988,00

– 1 271 169,01

– 1 270 907,05

Caixa gerada pelas operações

2 300 405,00

1 905 621,57

1 750 927,49

Rendimentos e gastos

Subsídios e doações e legados à exploração

5 110 625

3 164 970

7 551 749

8 145 838

8 296 701

– 27 803

– 25 260

– 36 000

Fornecimentos e serviços externos

– 5 563 913

– 4 765 163

– 7 115 162

Gastos com o pessoal

– 5 628 208

– 5 222 464

– 5 420 785

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Pagamentos de prestações sociais

2 808

-

-

Pagamentos ⁄ recebimentos do imposto s/ rendimento

– 900 000,00

– 898 157,96

– 886 437,65

11 537

-

-

Outros recebimentos ⁄ pagamentos

– 403 315,00

– 16 318,84

260 320,9

9 441

-

-

Fluxos de caixa das actividades operacionais (A)

997 090,00

991 144,77

1 124 810,80

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

– 55 286

– 55 286

-

Outros rendimentos

507 776

427 178

373 819

Outros gastos

– 58 273

– 56 494

– 15 830

Ajustamentos de inventários (perdas ⁄ reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas ⁄ reversões)
Provisões (aumentos ⁄ reduções)

Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:				
Activos fixos tangíveis

– 1 066 000,00

– 786 350,22

– 466 040,26

– 170 000,00

– 199 089,78

– 107 288,03

Propriedades de investimento

-

-

-

Investimentos financeiros

-

– 681 436,82

– 4 804 783,84

Outros activos

-

-

-

Activos intangiveis
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos

Gastos ⁄ reversões de depreciação e de amortização

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)

1 860 452

– 2 070 050

– 209 597

1 613 319

– 2 082 618

– 469 299

1 743 337

– 2 141 754

– 398 418

Juros e rendimentos similares obtidos

594 492

126 375

122 000

Juros e gastos similares suportados

– 14 481

– 6 539

– 13 615

Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis

-

-

-

Activos intangiveis

-

-

-

Propriedades de investimento

-

-

-

Investimentos financeiros

-

807 417,64

4 108 945,75

Outros activos
Subsídios ao investimento
Transferências de capital
Juros e rendimentos similares

Resultado antes de impostos

370 413

-349 463

-290 033

-

-

-

Dividendos
Fluxos de caixa das actividades de investimento (B)

Imposto sobre o rendimento do exercício

-

-

-

116 910,00

75 145,06

-

-

-

-

122 000,00

126 230,16

116 704,79

-

-

-

– 997 090,00

– 658 083,96

– 1 152 461,59

Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:				
Resultado líquido do exercício

370 413

– 349 463

– 290 033

valores em euros

Financiamentos obtidos

-

-

-

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital

-

-

-

Cobertura de prejuízos

-

-

-

Doações

-

-

-

Outras operações de financiamento

-

-

-

Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos obtidos

-

-

-

Juros e gastos similares

-

-

-

Dividendos

-

-

-

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital

-

-

-

Outras operações de financiamento

-

-

-

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C)

-

-

-

Variação de caixa e seus equivalentes (A+ B + C)

-

333 060,81

– 27 650,79

Efeito das diferenças de câmbio 		

-

-

Caixa e seus equivalentes no início do período

5 324 445,68

4 991 204,87

5 018 855,66

Caixa e seus equivalentes no fim do período

5 324 445,68

5 324 445,68

4 991 204,87

valores em euros

Demonstração orçamental previsional

Receita corrente
R1

Receita fiscal

R 2	Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE	
R 3	Taxas, multas e outras penalidades
R4

Rendimentos de propriedade

R 5	Transferências correntes
R 512	Administração central – outras entidades
R52	Exterior – UE	
R53

Outras

R 6	Venda de bens e serviços
R7

Outras receitas correntes

122 000
8 064 000
349 611
6 367 823
-

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

-

Receita efetiva [1]

14 903 434

Receita não efetiva [2]
R 12

Receita com ativos financeiros

R 13

Receita com passivos financeiros
Receita total [3] = [1] + [2]

4 175 000
19 078 434

Despesa corrente
D1

Despesas c/ pessoal

D 1.1

Remunerações certas e permanentes

D 1.2	Abonos variaveis ou eventuais

3 916 840
378 309

D 1.3	Segurança social

1 065 988

D 2	Aquisição de bens e serviços

7 902 982

D3

Juros e outros encargos

-

D 4	Transferências correntes

-

D 5	Subsídios
D6

Outras despesas correntes

403 315

Despesa de capital
D 7	Investimento

1 236 000

D 8	Transferências de capital

-

D9

-

Outras despesas de capital

Despesa efetiva [4]

14 903 434

Despesa não efetiva [5]
D 10

Despesa com ativos financeiros

D 11

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

4 175 000

19 078 434

Saldo total [3] – [6]

-

Saldo global [1] + [4]

VARIAÇÕES GRÁFICAS ⁄ CROMÁTICAS
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na CONTRACAPA nos SEPARADORES das
valores em euros
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