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O plano de atividades para 2022
é marcado por uma imensa esperança
e por uma clara aposta na retoma
da fruição pública da oferta cultural
do CCB. Mas será também de sublinhar
uma imprescindível prudência
na execução orçamental anual.
Com efeito, 2022 anuncia a continuidade
da aposta numa oferta cultural
tão diversificada quanto intensa
e rica, na esteira dos objetivos
estratégicos que vimos prosseguindo
através de uma programação articulada
e transversal ao CCB, capaz de apoiar
e incentivar o desenvolvimento
de artistas e criadores emergentes,
de abarcar os domínios da educação
artística, da formação e captação
de públicos diversificados; e também
através da integração do CCB
nos circuitos nacionais internacionais
de programação cultural.
Espera-se que o ano de 2022 permita
dar novo fôlego ao desenvolvimento
de relações institucionais e parcerias
estratégicas interrompidas com
a pandemia, quer através da captação
de produções internacionais, quer
por meio da afirmação internacional
da produção própria ou de coproduções,
em particular no domínio das artes
performativas e dos projetos educativos
associados, estes últimos já plenamente
reativados com a realização do Festival
Big Bang no final de 2021.
No plano financeiro a retoma das metas
alcançadas em 2019 relativamente
ao aumento de captação de receitas
próprias, com o prosseguimento
da estratégia comercial no plano
do arrendamento de espaços, a desejada
recuperação na realização de eventos
corporativos, o necessário aumento
das receitas de bilheteira, e mesmo
a dinâmica das lojas e restaurantes
do CCB, constituem fatores críticos
Lisboa, 24 de setembro de 2021
O Conselho de Administração

essenciais para assegurar o equilíbrio
financeiro da Fundação. Só assim
se poderá viabilizar investimentos
de requalificação do edifício
e de equipamentos necessários,
na sequência de importantes obras
realizadas em anos precedentes.
No plano interno, a segunda
candidatura a fundos comunitários
aprovada em maio de 2021, que terá
a sua execução plena em 2022 e 2023,
permitirá a concretização de projetos
estruturantes no âmbito da transição
digital e das práticas de gestão,
quer no âmbito administrativo,
quer na formação de recursos,
quer ainda e sobretudo ao nível
do tão necessário estudo e
conhecimento de públicos, dotando
a Fundação de novos instrumentos
de gestão, e de meios reforçados para
a concretização de algumas das suas
principais orientações estratégicas.
A expetativa de celebração
do contrato de subcessão dos terrenos
para construção dos Módulos 4 e 5,
na sequência de procedimento público
a decorrer no final de 2021, permite
encarar com otimismo a conclusão
da construção do Centro Cultural
de Belém, cumprindo a vocação
e coerência global do CCB. A obtenção
de uma nova e expressiva fonte de
financiamento, juntamente com outros
recursos, parcerias e apoios, não deixará
de impulsionar a oportunidade de
progressiva sustentabilidade e autonomia
financeira da Fundação, ao mesmo
tempo que reforçará o posicionamento
do CCB enquanto lugar de referência,
único na cidade e no país, capaz
de acolher em simultâneo as mais
diversas manifestações de criação
cultural e pensamento
contemporâneos.
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Se a diversidade e o cruzamento têm vindo
a constituir o centro da nossa programação,
trata-se agora de fazer coexistir várias formas
de gerar mundos culturais, pessoais, mobilizadores
de grandes coletivos ou, pelo contrário, expressões
íntimas de relações quase segredadas, mergulhos
nas grandes tradições históricas ou saltos
no desconhecido.
Esta ambivalência entre história e prospeção
e entre mundos culturais distintos traduz-se

numa programação intensa nos espaços mais
experimentais, na utilização do palco do Grande
Auditório, bem como no início de um programa
que contamina outros espaços do Centro
Cultural de Belém.
Sobretudo, interessa-nos abrir às diferentes
formas de entender o mundo e a sua mudança
e vê-lo nas expressões artísticas que são,
elas mesmas, resultados das mais diversas
mundividências.

Artes performativas
Quase a acabar uma temporada sob o mote
ENTRE e prestes a começar uma outra com
o mote MUNDOS, é assim que nos sentimos:
ENTRE MUNDOS. Entre o Mundo que conhece-mos até agora, o Mundo em que vivemos
hoje, e o Mundo que construiremos no futuro.
Nesta nova temporada, de setembro 2021
a julho 2022, haverá espaço para as diversas
artes de diversos Mundos: da dança ao teatro,

da música erudita ao fado, do jazz, da ópera,
dos artistas consagrados e dos jovens criadores,
das exposições, das conferências, dos mais
pequenos e dos maiores. E é esse o desafio
que vos lançamos, o de nos acompanharem
nesta aventura em que muitos MUNDOS
se encontrarão num só local, o CCB,
e em que haverá lugar para todos os MUNDOS:
o meu, o teu, o dele, o vosso, o nosso e o deles.

Música erudita e ópera

© susana chocó – TNSC

Numa temporada marcada pela palavra «Mundos»,
a temporada de música vai precisamente propor
uma viagem por esses diversos mundos que
constituem a riquíssima história da música,
sejam os mundos enquanto espaço geográfico,
onde cada obra musical reflete essa identidade
única relacionada com tradições e vivências
únicas, sejam os mundos dos géneros, dos estilos
e das formas artísticas, no sentido em que também
cada um desses mundos é revelador de identidades
muito próprias, propondo-nos outros olhares
e outras perspetivas.

O Simbolismo
Sinfónico
orquestra sinfónica
portuguesa
17 outubro

Do ponto de vista geográfico, poderíamos
dizer que em 2022 a temporada de música
do CCB propõe-nos variadíssimos itinerários.
Neste contexto, Portugal não poderia deixar
de estar presente em variadíssimos concertos
durante a temporada, com obras de Luís
de Freitas Branco; Joly Braga Santos; Miguel
Azguime; João Pedro Oliveira; Ângela da Ponte;
Nuno da Rocha; Alfredo Teixeira; Gil Vicente;
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Filipe Raposo; Alexandre Rey Colaço; Óscar
da Silva; Eduardo Burnay; José Vianna da Motta;
Nuno Côrte-Real; Alexandre Delgado,
Ana Seara e Daniel Bernardes.
Entre os vários mundos artísticos, em 2022
vamos desde o mundo da música de César Frank
e Iánnis Xenákis, efemérides incontornáveis
durante este ano, à celebração dos mundos
estilísticos da música minimalista e do simbolismo,
que terão como ponto alto a apresentação
das óperas Orphée de Philip Glass e Pélleas
et Mélisande de Claude Debussy.
Outros mundos incluem o da música
contemporânea, com a apresentação
de encomendas do CCB e dos seus parceiros,
um encontro de agrupamentos de música
contemporânea e muitas outras obras
apresentadas como parte integrante dos
programas apresentados e, ainda, o da música
antiga que nesta temporada ganha uma presença
reforçada no CCB, a começar pela apresentação

2.1
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do oratório de São João Baptista
de Alessandro Stradella.
A unir estes dois mundos, da música antiga
e da música contemporânea, devemos destacar
a criação do laboratório de ópera portuguesa
do CCB em parceria com o CESEM e a APAM.
A primeira obra que sairá deste esforço conjunto
de recuperação do património musical português
será As Cortes de Júpiter de Gil Vicente, revelando
facetas menos conhecidas de Gil Vicente,
como a sua relação com a música e a forma
como ele dava indicações precisas sobre
a utilização da música nas suas peças.
Para esta reconstrução, fomos buscar
ao mundo do Jazz o compositor e pianista Filipe
Raposo, que terá como missão dar uma estrutura
de ópera à peça e à música de Gil Vicente.
Gil Vicente é também o mote para explorarmos
todo um outro mundo de apropriações musicais,
a começar pela própria Folia, mencionada pela
primeira vez, no Auto da Sibila Cassandra (1513)
e posta em música por mais de 150 compositores,
desde então.

Celebraremos também os 200 anos da constituição
liberal e da independência do Brasil, com obras
de Alexandre Delgado, João Guilherme Ripper,
João Domingos Bomtempo, Marcos de Portugal,
José Nunes Maurício Garcia e Heitor Villa-Lobos.
Também o mundo da ópera marcará a presença
com a apresentação do Orphée de Philip Glass,
As Côrtes de Júpiter de Filipe Raposo
a partir de Gil Vicente, A Rainha Louca
de Alexadre Delgado, Domitila de João Guilher
Ripper, Pélleas et Mélisande de Claude Debussy,
L’augurio di felicità de Marcos de Portugal,
A Hora Espanhola de Maurice Ravel
e Il Viaggio a Reims de Gioacchino Rossini.
Por fim, uma palavra para a Temporada Cruzada
Portugal-França que marcará o ano cultural,
para a qual a temporada de música do CCB
contribui com uma série de programas,
desde a produção de óperas à residência
de agrupamentos renomados como o Ensemble
Pulcinella de Ophélie Gaillard. Entre os programas
destacamos o Pélleas et Mélisande de Debussy,
o Orphée, de Philip Glass com texto de Jean
Cocteau e a Sinfonia Turangalila de Olivier Messiaen.

Orquestras
ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA
Concerto de Ano Novo

ORQUESTRA SINFÓNICA
PORTUGUESA

1 JAN \ GA

Jacques Ofenbach Abertura de Orfeu nos Infernos
Franz Liszt Orpheus, Poema Sinfónico
Philip Glass Duplo concerto para violino
e violoncelo

Direção > Pedro Neves
O Concerto de Ano Novo da Metropolitana
continua a fazer tradição. E não há outro que
se lhe compare, seja em Viena ou em Tóquio,
em Chicago ou em tantos outros lugares
do mundo que também não dispensam as valsas
e as polcas de Johann Strauss II para assinalar
este momento. Um concerto ao vivo é sempre
uma ocasião única. Neste caso, junta-se-lhe
o ritual. É fôlego renovado, exaltação de forças,
espaço de celebração, representação de nós
mesmos em sintonia com uma alma que
se sente coletiva. É reflexão. Porventura, melancolia.
Mas também prazer e paixão pela vida, com um
abraço do tamanho da Música. 2022 quer-se capaz
de superar o que por aí possa vir de menos bom,
de restaurar a comunhão da vida, de inspirar
novos desígnios. Em 2022, a Metropolitana celebra
30 anos de atividade. Que seja também pretexto
para exaltar tudo o que de extraordinário se tem
feito nas últimas décadas no domínio das artes
no nosso país.

16 JAN \ GA

Direção > Olivier Cuendet
Direção > Antonio Pirolli
Violino > Ana Pereira
Violoncelo a anunciar

ORQUESTRA DE CÂMARA
PORTUGUESA & ALMA ENSEMBLE
Variações Sobre a Folia
6 FEV \ GA
Luigi Cherubini
Abertura de “A Hospedaria Portuguesa”
Johann Sebastian Bach
Cantata dos Camponeses, BWV 212
Antonio Salieri
26 Variações sobre a Folia de Espanha
Direção > Pedro Carneiro
Soprano a anunciar
Baixo a anunciar

Folia é uma melodia e dança surgida
no século XV cujo esquema harmónico-melódico
foi, desde então, utilizado em centenas de
variações feitas por mais de 150 compositores,
de Lully a Sergei Rachmaninov.
É um dos mais antigos e recorrentes temas
musicais europeus. O primeiro registo do termo
«folia» aparece no Auto da Sibila Cassandra,
de Gil Vicente, escrita por volta de 1513, no qual
se menciona a folia como uma dança interpretada
por pastores. Sebastián de Covarrubias, no Tesoro
de la lengua castellana (1611), descreve a folia como
uma dança portuguesa, rápida e confusa, na qual
os bailarinos carregavam sobre os ombros homens
vestidos de mulher.

ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA
Concerto de Carnaval
27 FEV \ GA
Direção > Jan Wierzba
E se a música fosse, afinal, uma máscara
carnavalesca? Não era ela portadora de verdade?
A brincar, a brincar, o Concerto de Carnaval da
Metropolitana mostra bem que uma ideia não
contradiz a outra. A música constrói identidades,
mas também as consegue perverter, quando quer.
Permite-nos então ser heróis, malfeitores, criaturas
mitológicas, estrelas de cinema… São jogos de
espelhos que deixam ver facetas que se escondem
no dia a dia. Ora, porque o assunto é «complexo»,
os músicos da Orquestra Metropolitana de Lisboa
convidam-no a não pensar muito antes de aceitar
o desafio que daqui se lança. O objetivo é encher
o palco e a plateia com os seres mais incríveis
que habitam o Planeta Música. Venha de casa
mascarado com qualquer «coisa» que a sua obra
musical preferida lhe faça lembrar. Traga chapéus,
cachecóis coloridos, varinhas de condão, pinturas
faciais ou narigões. Das serpentinas e da música,
tratamos nós. Da boa disposição, tratamos juntos.

ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA
A Canção da Terra
13 MAR \ GA
Ana Seara Tua Lágrima em Mim
Gustav Mahler / Arnold Schoenberg
A Canção da Terra
Direção > Frédéric Chaslin
Meio-soprano > Cátia Moreso
Tenor >Carlos Cardoso
A Canção da Terra tem um formato híbrido,
algures achado entre a sinfonia e o ciclo
de canções. Foi composta há pouco mais

de um século, altura em que se vivia na Europa
uma mudança profunda de paradigmas,
também nos universos intelectual e artístico.
Gustav Mahler mantinha o vínculo com o passado,
mas buscava alternativas. Sobrepôs ostensivamente
alusões dispersas, conotadas com a natureza,
com a poesia, com a filosofia, com a vida pessoal,
com tradições populares e até mesmo com
exotismos emprestados de culturas distantes.
Juntou o canto lírico e a orquestra num exercício
de erudição com tremenda densidade expressiva.
Antes disso, temos a oportunidade de deambular
pelas texturas tímbricas de Tua lágrima em mim,
uma composição de Ana Seara datada de 2009
que, com passos firmes, tem vindo a tornar-se
repertório recorrente nas salas de concerto.

ORQUESTRA
SINFÓNICA PORTUGUESA
Apropriações e Orquestrações
27 MAR \ GA
Richard Wagner/Nuno Côrte-Real
Prelúdio e Morte de Isolda
Nuno Côrte-Real Obra em estreia
Direção > Nuno Côrte-Real
Soprano > Elisabete Matos

ORQUESTRA METROPOLITANA
DE LISBOA & CORO PARTICIPATIVO
Concerto de Páscoa
14 ABR \ GA
Felix Mendelssohn
Sinfonia n.º 2 Lobegesang
Direção > Michael Zilm
Sopranos > Rita Marques / Cecília Rodrigues
Tenor> Marco Alves dos Santos
Lobgesang significa «Canto de Louvor»
e dá nome a esta Sinfonia-Cantata onde Felix
Mendelssohn estampa a sua maturidade criativa.
Escrita para vozes solistas, coro, orquestra
e órgão, sobre textos destacados das escrituras
bíblicas, constrói-se num estilo híbrido,
algures disposto entre o sagrado e o profano,
entre a contemporaneidade e as referências
musicais do passado. Trata-se de uma proposta
musical muito estruturada que se conduz
das trevas ao esplendor da palavra de Deus;
do desconhecimento ao espírito ilustrado.
Foi estreada sob a direção do próprio compositor
em junho de 1840 no âmbito do Festival Gutenberg,
realizado em Leipzig. Mendelssohn residia então
na cidade de tipógrafos havia cinco anos, período
em que transformou a Gewandhaus numa das mais
importantes instituições musicais europeias
da época.
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ORQUESTRA SINFÓNICA
PORTUGUESA & CORO
TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS

ORQUESTRA SINFÓNICA
PORTUGUESA & CORO
TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS

Sinfonia da Ressurreição
(a confirmar)

200 Anos da Independência
do Brasil

24 ABR \ GA
Gustav Mahler Sinfonia nº. 2
Direção > Antonio Pirolli
Soprano > Carla Caramujo
Meio-Soprano > Maria José Montiel
A Sinfonia n.º 2 de Gustav Mahler, conhecida
como Sinfonia da Ressurreição, foi escrita
entre 1888 e 1894 e foi apresentada pela primeira
vez em 1895. Essa sinfonia foi uma das obras
mais populares e bem-sucedidas de Mahler
durante sua vida. Foi a sua primeira grande
obra que estabeleceu a sua visão ao longo
da vida da beleza da vida após a morte
e da ressurreição.

Recitais
JOANA GAMA

JORGE MOYANO

30 OUT \ GA

O Minimalismo no Piano

1 ABR

Marcos de Portugal Grande Missa
Heitor Villa-Lobos Choro n.º 10

21 JAN

Direção > Antonio Pirolli
Sopranos > Eduarda Melo ⁄ Dora Rodrigues
Meio-Soprano > Maria Luisa de Freitas
Tenor > Luís Gomes
Barítono > André Henriques
Baixo > Nuno de Araújo Pereira

ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA
27 NOV \ GA

Pianista que se desdobra em múltiplos projetos
quer a solo, quer em colaborações nas áreas
do cinema, da dança, do teatro, da fotografia
e da música. Em 2010, na classe de António
Rosado, concluiu o Mestrado em Interpretação
na Universidade de Évora, instituição onde
defendeu, em 2017, a tese de doutoramento
«Estudos Interpretativos sobre música portuguesa
contemporânea para piano: o caso particular
da música evocativa de elementos culturais
portugueses» como bolseira da FCT.

João Domingos Bontempo Sinfonia n.º 2

ORQUESTRA SINFÓNICA
PORTUGUESA & CORO
TEATRO NACIONAL SÃO CARLOS

VASCO DANTAS ROCHA

Direção > Nuno Coelho

Fados, Folias e Outras Danças
Portuguesas

Simbolismo e Impressionismo

ORQUESTRA DE CÂMARA
PORTUGUESA
Sinfonia e Serenatas para Voz

8 MAI \ GA
Luís de Freitas Branco
Concerto para Violino e Orquestra e Sinfonia n.º 2
Direção > Antonio Pirolli
Violino > José Pereira

ORQUESTRA
METROPOLITANA DE LISBOA
Concerto Inaugural da Temporada
11 SET \ GA

ORQUESTRA
SINFÓNICA PORTUGUESA
18 SET \ GA
Olivier Messiaen Sinfonia Turângalila
Direção > Joana Carneiro
Piano > Artur Pizarro

Solista a anunciar

11 FEV

4 DEZ \ GA
Benjamin Britten
Serenata para Tenor, Trompa e Cordas
Dmitri Shostakovich Sinfonia n.º 14
Direção > Pedro Carneiro
Trompa > Abel Pereira
Tenor > João Terleira
Baixo > Wojtek Gierlach
Soprano > Susana Gaspar

ORQUESTRA SINFÓNICA
PORTUGUESA
11 DEZ \ GA
César Frank
Sinfonia em Ré;
Variações Sinfónicas e Les Djins
Direção > Antonio Pirolli
Piano > António Rosado

Alexandre Rey Colaço Fados para Piano
Óscar da Silva Fado
Eduardo Burnay Fado
José Vianna da Motta 3 Cenas Portuguesas, Op. 9
Sergei Rachmaninov
Variações sobre um Tema de Corelli, Op. 42

PAULO OLIVEIRA
Paráfrases, Apropriações
e Transcrições
11 MAR

JILL LAWSON
6 MAI

MARTA MENEZES
13 MAI

PHILIPE MARQUES
& THAMILA KHARAMBURA
Integral das Sonatas de Bomtempo
7 OUT

DUARTE PEREIRA MARTINS
Integral das Sonatas de Bomtempo
14 OUT

LUÍSA TENDER
Integral das Sonatas de Bomtempo
21 OUT

SUSANA GASPAR
RICARDO PANELA
NVA
4 NOV
Kurt Weill Songbook
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Câmara
ARTUR PIZARRO
& QUARTETO TEJO
Os Concertos de Chopin
19-20 MAR \ PA
Frédéric Chopin
Concerto para Piano n.º 1
Concerto para Piano n.º 2
Artur Pizarro é sem dúvida um dos pianistas
portugueses mais conceituados, não só
em Portugal, mas um pouco por todo o mundo.
Para este concerto, convidou um grupo de jovens
intérpretes que têm chamado a atenção para
a qualidade das suas interpretações.
O Quarteto Tejo, vencedores do PJM 2019
e formado por: André Gaio Pereira, Tomás Soares,
Sofia Silva Sousa e Beatriz Raimundo.

Barroca e antiga
QUARTETO TEJO
E ENSEMBLE PULCINELLA
+ CONVIDADOS
Du romantisme
à la création au féminin
29 ABR
George Onslow Quinteto
Edith Canat de Chisy
‘Falaises’ pour violoncelle concertant et quatuor
Ana Seara: Obra em estreia
Luiz de Freitas Branco Quarteto

JENNY SILVESTRE
+ ANTÓNIO CARRILHO
+ K. STRYNCKS
A Folia de Gil Vicente a Vivaldi
25 FEV
Gil Vicente A Folia da Sybilla Cassandra
Marin Marais Folias de Espanha
Alessandro Scarlatti Variações sobre a Folia
Paolo Benedetto Bellinzani
Sonatas para Flauta de Bizel, Op. 3
Arcangelo Corelli Sonata para Violino, Opç. 5/12
Antonio Vivaldi Trio Sonata, Op. 1/12

TATIANA SAMOUIL
FRANK BRALEY

TÉNÈBRES ET SAUDADE

15 MAI \ PA

2, 3 ABR \ PA

Maurice Ravel Tzigane
Sergei Prokofiev Sonata para Violino n.º 2
César Franck Sonata para Violino

François Couperin: Leçons de ténèbres (1714)
Fados Tradicionais: Transcrições inéditas de Quito
Gato para instrumentos de época

SCHOSTAKOVICH ENSEMBLE
DSCH
13 NOV \ PA
César Frank Música de Câmara

Direção: Ophélie Gaillard
Vozes: Raquel Camarinha / Ana Vieira Leite
Guitarra portuguesa: Bernardo Couto
Há 15 anos que o Ensemble Pulcinella reúne
em torno de Ophélie Gaillard um conjunto
de solistas virtuosos e cameristas apaixonados
por instrumentos históricos, integrantes de grupos
referência na interpretação de música antiga.
Estes músicos desenvolvem um trabalho
aprofundado de som, articulação e retórica,
revisitam páginas importantes do repertório
com violoncelo e procuram descobrir obras
novas ou pouco conhecidas.
Esta residência em Lisboa é o resultado
de uma colaboração artística entre Luís Cunha,
violinista, a Musicamera Produções, o Festival
ZezereArts, Ophélie Gaillard e o CCB.
Tem como objetivo a promoção do património
cultural, arquitetónico, musical e linguístico
em particular, desenvolver o repertório francês
e português através da abertura de encomendas,
promover e estimular a investigação musicológica
nestes dois territórios. Cada um dos programas
procura reunir e questionar os chamados
repertórios eruditos e populares, excelente
prática musical e prática amadora.

AVRES SERVA
Oratória de São João Batista
27-29 MAI \ PA
Alessandro Stradella
Oratorio di San Giovanni Battista
Órgão e direção > Nuno Oliveira
Um compositor que levou uma vida dissoluta
e acabou esfaqueado em Génova, Stradella,
deixou uma marca distinta na história da música.
Situa-se no cruzamento de vários percursos
e períodos estilísticos, na encruzilhada entre
a ópera e o drama sagrado, pois a sua produção,
e sobretudo San Giovanni Battista (São João
Baptista), marca o encontro do grande oratório
romano herdado de Carissimi com a ópera
veneziana de Cavalli. Stradella também está perto
da próxima geração, a de Scarlatti e Händel.
A sua música é caracterizada por vivacidade,
expressividade e profunda humanidade.
Embora San Giovanni Battista tenha obtido
verdadeiro sucesso quando foi estreada em 1675,
foi somente em 1949 que a obra foi exumada
das bibliotecas onde a sua partitura estava
adormecida.
Esse evento aconteceu em Perugia e o papel
de Salomé foi, então, cantado por Maria Callas.

ANA PEREIRA
JOSÉ CARLOS ARAÚJO
25 NOV
Johann Sebastian Bach
Sonatas para Violino e Cravo
Violino > Ana Pereira
Cravo > José Carlos Araújo

DEL TEVERE AL TAGO
Vésperas de Nossa Senhora
8 DEZ \ PA
Direção > Enrico Onofri
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Contemporânea
ALMA ENSEMBLE
& ENSEMBLE ALCIPPE
Beethoven XXI
14 JAN
Ludwig van Beethoven
Sonata n.° 7, op. 30 n.º 2, para Violino e Piano:
I Andamento (Allegro con brio)
Nuno da Rocha
Alcippe, para coro de vozes iguais,
quinteto barroco e órgão
Alfredo Teixeira
Von Alcippe für Beethoven,
para coro de vozes iguais e guitarra elétrica
(encomenda CCB)
Ludwig van Beethoven:
Sonata n.º 5, op. 102 n.º 2, para Violoncelo e Piano:
I Andamento (Allegro con brio)
Nuno da Rocha
Oh friends, no more of these sounds!
para coro de vozes iguais e gira-discos
(encomenda CCB)
Direção > Filipa Palhares

NEW BABYLON
+ VERTIXE SONORA ENSEMBLE
Residência de Música
Contemporânea New Music
Blind Date
23 JAN \ PA
Alexander F. Müller
New piece for ensemble
(encomenda Vertixe Sonora)
Ramón Souto
New piece for ensemble
(encomenda New Babylon)
Angela da Ponte New piece for ensemble
(encomenda CCB)
Lula Romero El contento de la especulación
for ensemble (encomenda ensemble)
Severin Dornier Blind for ensemble
Direção > Pedro Pinto Figueiredo
Na era do Tinder e outras plataformas
de encontros, o «encontro às cegas»
é um termo frequentemente usado na nossa
sociedade. Pode ser um momento emocionante,
quando dois indivíduos se encontram com quase

nenhuma informação sobre quem eles
verdadeiramente são. Mas será este momento
reservado exclusivamente para encontros no
contexto do desejo amoroso? E serão estes
encontros verdadeiramente «às cegas»?
Imaginemos que estamos a ouvir música
desconhecida, num ambiente desconhecido
ao lado de estranhos. Não seria isso um encontro
às cegas com uma nova música?
Este é o caso dos dois agrupamentos que passarão
pelo CCB: o Vertixe Sonora Ensemble (ESP/
POR) e o Ensemble New Babylon (GER). Nunca
se apresentaram juntos e apenas trocaram umas
ideias através da Internet. Este é literalmente
um encontro às cegas musical, que visa explorar
o resultado deste encontro artístico de duas
partes independentes que fazem música pela
primeira vez. Este concerto aplica o conceito
de um encontro às cegas não apenas para os dois
conjuntos, mas também para o próprio público,
dado que toda a música interpretada é nova.

DANIEL BERNARDES
+ CORO RICERCARE

que surgissem iam sendo trabalhadas.
Ao longo de meses, fui transformando estas
melodias, dando-lhes várias roupagens
e a memória foi guardando algumas soluções
que, gradualmente, se solidificaram como novas
composições».
Daniel Bernardes

ENSEMBLE DARCOS
ANA QUINTANS
Time Stands Still

estas canções vivíssimas. Assim como o paradoxo
(ou a contradição) que vivemos hoje em dia,
está em todo o lado, em todos os cantos,
na essência da vida que levamos, feroz, violento,
faz com que os sentimentos contidos naquelas
pequenas e íntimas canções se elevem e se
tornem ensurdecedores aos nossos ouvidos.
Time Stands Still, título de uma das canções
do mestre inglês, aqui revisitada, é o perfeito
epíteto para uma filosofia do tempo e da vida
que urge debater, construir, abraçar, com todas
as nossas forças e todo o nosso espírito.

6 MAR \ PA

CAMERATA GUBAIDOLINA

John Dowland / Nuno Côrte-Real
Lute Songs

22 ABR

Direção > Nuno Côrte-Real
Encomenda CCB para o festival
Dias da Música em Belém

Sofia Gubaidolina:
Sete últimas Palavra de Cristo

As Lute Songs (canções de alaúde) de John
Dowland são das mais belas obras musicais
jamais compostas.
Este projeto é uma revisitação contemporânea
das Lute Songs de Dowland, para voz e ensemble.
Apesar de já estarmos longe desse período
da História há, porém, uma certa melancolia
nas entrelinhas do nosso tempo que tornam

MISO MUSIC
JUL \ PA

AGOSTINHO SEQUEIRA
11 NOV

4 MAR
Ludwig van Beethoven / Daniel Bernardes
canções de diversas nacionalidades
Direção > Pedro Moreira
«Há uns anos li sobre os índios Flathead [Salish],
nativos da América do Norte, que tinham uma
relação muito peculiar com a música.
Na sua cultura, mais do que assistir à criação
da música ao vivo, era importante imaginar
a música escutada – a evocação era a forma mais
importante de se relacionarem com a música.
Esta ideia pareceu-me muito bonita, pois, como
sabemos, a memória não é uma recriação fiel
de um acontecimento por nós experienciado,
é uma evocação desse momento, condicionada
pela pessoa que o relembra. A música evocada
muda ao longo do tempo, os sons ouvidos vão
sendo esquecidos e a memória preenche essas
lacunas com novos sons.
Mergulhei nos vários ciclos de canções de
Beethoven e deixei que a minha própria memória
escolhesse as canções sob as quais trabalharia.
Quando ia para o piano improvisar, tentava
recordar-me do que tinha ouvido e as melodias

Ópera
PHILIP GLASS
Orphée
27/29/30 JAN \ GA
Encenação > Felipe Hirsch
Orquestra Metropolitana
Direção > Pedro Neves
Coprodução > Teatro Municipal do Rio de Janeiro
/ Centro Cultural de Belém
Fascinado pelos filmes do francês Jean Cocteau,
que viu na adolescência, ainda durante os anos
1950 do século passado em Paris, é já como
um dos compositores mais importantes da sua
geração que o americano Philip Glass decide fazer
uma trilogia de adaptações a partir de Cocteau.
A ópera Orphée (1993), baseada no filme de 1949

sobre o mito de Orfeu — poeta e músico que move
os céus e a terra para trazer a sua amada Eurídice
de volta do mundo dos mortos — foi a primeira.
Escolhido para encenar Orphée no Rio de Janeiro,
o encenador e realizador carioca Felipe Hirsch
revela ter ficado muito sensibilizado pelo facto
de durante a composição desta obra, Glass
estar numa luta pessoal intensa para ajudar
a sua mulher, a designer Candy Jernigan,
a lutar contra um tumor. Segundo o encenador
— «Philip Glass transformou a obra-prima de Jean
Cocteau numa outra obra-prima. É algo incomum,
mas ser incomum é uma característica de Glass».
Felipe Hirsch conheceu Philip Glass nos anos
2000 e ambos estudavam a hipótese de vir
a colaborar juntos.
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Felipe Hirsch diz ter feito no Orphée um trabalho
«muito centrado em Jean Cocteau», um artista
múltiplo — «poeta, romancista, dramaturgo,
cineasta, ator, diretor de teatro e designer».
Na adaptação foi muito influenciado pelo trabalho
de espelhos do cenógrafo checo Josef Svoboda.
O espelho é outro personagem de Orphée
e simboliza a relação com a morte
e o envelhecimento. Segundo o encenador,
uma profunda reflexão sobre qual o lugar da vida
que cada um de nós ocupa no momento atual,
nesta situação, neste contexto. É a reflexão
de todos os artistas que chegam a uma certa
idade, a um certo nível de reconhecimento,
e que se reinventam por amor à arte.

CESEM
Centro de Estudos
de Sociologia
e Estética Musical
Gil Vicente:
As Cortes de Júpiter
4-5 FEV \ PA
Gil Vicente/Filipe Raposo
As Cortes de Júpiter
Coprodução > APAM/CESEM/CCB
Auto de Gil Vicente, de 1521, representado ao rei
D. Manuel aquando da partida da infanta D. Beatriz,
duquesa de Saboia, que iria juntar-se ao seu novo
marido. Esta comédia, que conjuga canções e
dança com diálogos, desenvolve o tema da viagem
de D. Beatriz. Pela utilização precisa da música,
Gil Vivente parece estar já a pensar num género
que se iria materializar mais tarde na ópera.
Por isso mesmo esta foi a obra escolhida para
o Primeiro Laboratório de recuperação de
ópera portuguesa, uma iniciativa da Associação
Portuguesa de Artes Musicais, do CCB e do CESEM.

TOY ENSEMBLE
22 MAI \ GA

© bernard martinez

Alexandre Delgado
A Rainha Louca

Canção da Terra
orquestra metropolitana de lisboa
Maestro Frédéric Chaslin
13 março

CORO E ORQUESTRA XXI
Pélleas et Mélisande
8-9 OUT \ GA
Claude Debussy Pélleas et Mélisande
Direção > Dinis Sousa
Produção de Robert Wilson para a Ópera de Paris
Pelléas et Mélisande é uma ópera, em cinco atos
e quinze quadros, composta por Claude Debussy,
considerada pelo compositor como um «drama
lírico». O libreto é do autor simbolista Maurice
Maeterlinck, que se baseou na sua peça teatral
homónima. A estreia ocorreu em 30 de abril
de 1902, na Opéra-Comique de Paris,
sob a direção de André Messager.
Pelléas et Mélisande é uma espécie de manifesto
do pensamento artístico de Claude Debussy (1862
- 1918) e, por extensão, também do impressionismo
musical, cujos traços fundamentais Debussy
já definira no seu Prelúdio ao entardecer de um
fauno (1894). Pelléas et Mélisande é também outra
das obras representativas dessa vertente artística.
A ópera, assim como a peça de Maeterlinck,
é uma transposição do mito de Tristão e Isolda:
um jovem casal irresistivelmente apaixonado, cujo
amor é proibido, pois, entre eles, há um marido,
já idoso e violentamente ciumento; portanto,
esse amor só se pode realizar na morte.
A ação se passa no reino imaginário de Allemonde,
em tempos medievais.

ORQUESTRA
METROPOLITANA
DE LISBOA
João Guilherme Ripper:
Domitila
16 OUT \ GA
Versão sinfónica encomendada pelo CCB
Direção > Pedro Neves
Soprano > Carla Caramujo
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MOVIMENTO PATRIMONIAL
PELA MÚSICA PORTUGUESA
MPMP
23 OUT \ PA
José Maurício Nunes Garcia
Ulissea, drama heroico para soprano,
coro e orquestra sobre poema
de Miguel António de Barros
Marcos Portugal
L’augurio di felicità
com libreto do compositor
Solistas a anunciar

Ensemble MPMP
Direção > Jan Wierzba

ENSEMBLE MEDITERRAIN
A Hora Espanhola
20 NOV \ GA
Manuel de Falla El Sombrero de Tres Picos
Maurice Ravel L’Heure Espagnole

Uma das expressões musicais mais pujantes
na cena nacional e internacional, o jazz é nesta
programação declinado nas suas múltiplas
raízes e incursões.

Direção > Bruno Borralhinho

OML & CORO PARTICIPATIVO
Gioacchino Rossini:
Il Viaggio a Reims
29-30 DEZ \ GA
Direção > Pedro Neves

Fado

Jazz

HÁ FADO NO CAIS

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,
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 2022.

Cristina Clara

(artistas a confirmar)

Ana Sofia Varela

26 FEV \ PA

Pedro Jóia
24 MAR \ GA

José Maria Souto Moura
22 ABR \ PA

Teresinha Landeiro
13 MAI \ GA

(possível substituição por Gisela João)

Vânia Duarte
9 JUN \ PA

23 SET \ PA

Camané
14 OUT \ GA

Maria Ana Bobone
19 NOV \ PA

Tributo à guitarra
portuguesa
9 DEZ \ GA
Direção > Pedro Castro

JOÃO PEDRO BRANDÃO
25 FEV \ PA
Em setembro de 2019, a Orquestra Jazz de
Matosinhos, desafiou alguns compositores
a escrever música para essa formação com
o objetivo de musicar o filme O Couraçado
Potemkim de Serguei Eisenstein. A João Pedro
Brandão calhou a segunda parte Drama no Navio.
Com o fim do projeto, o saxofonista, compositor
e líder da Porta-Jazz decidiu adaptar a obra

já composta para um formato quarteto,
e assim mais reduzido e livre. E das interações
dos músicos Ricardo Moreira (piano),
Hugo Carvalhais (contrabaixo) e Marcos Cavaleiro
(bateria) nasce Trama no Navio, editado em
novembro de 2020 pelo carimbo Porta-Jazz.

CHRISTIAN SCOTT
25 MAR \ GA
Coprodução CCB / Incubadora d’Artes
Um dos trompetistas mais talentosos
do jazz contemporâneo, aclamado pela crítica
especializada e tido como um dos mais brilhantes
herdeiros de Miles Davis.

Outras músicas
Músicas que atravessam várias sonoridades
e heranças, que vão da improvisação à recriação
de modelos canónicos da música urbana/pop
e étnica.

JAN WIERZBA
IGOR SILVA
Strange Smoke Over my Skin
21-22 JAN \ PA
«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

CLUB MAKUMBA
27 JAN \ PA
Projeto iniciado por Tó Trips e João Doce,
dos WrayGunn, Club Makumba atravessa territórios
sonoros do rock, world music, música árabe
e do Norte de África que conta, ainda,
com a participação do saxofonista Gonçalo
Prazeres e do contrabaixista Gonçalo Leonardo.

FLAMINGODS
1 ABR \ PA
Com um estilo muito próprio de constante
reinvenção, o Coletivo Bahrani tem conseguido
conquistar o seu lugar. A banda de ethno-folk
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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.

HERMETO PASCOAL

YOU CAN’T WIN
CHARLIE BROWN

24 SET \ PA

3 JUN \ GA
Um dos grupos mais carismáticos da cena musical
portuguesa, onde o indie rock e a folk se misturam
numa sonoridade eletrizante. Neste concerto,
que será o início de uma tournée nacional,
irão apresentar o seu mais recente trabalho
de originais.

4 JUN \ GA
A já longa e profícua carreira deste músico
brasileiro, multi-instrumentista e compositor,
tem vindo a conquistar públicos em várias partes
do mundo, nomeadamente em festivais de jazz,
como Montreux, ou nos Estados Unidos,
onde gravou com Chick Corea ou Stan Getz.
No CCB, apresentar-se-á com o seu sexteto.

SEAN RILEY
& THE SLOWRIDERS
O grupo de Coimbra apresentará o quarto álbum
de originais, Life, com produção de Makoto Yagyu
(músico dos Paus), onde a sonoridade é menos
marcada pelas guitarras, propondo uma viagem
com canções onde o lirismo e a introspeção
inauguram um novo capítulo na vida da banda.

PEEPING TOM
Kind
2-3 FEV \ GA
Em Kind, entramos num universo distante e fora
do comum, repleto de contos de fadas sombrios e
de magia. Encontramo-nos numa floresta sombria
ao pé de penhascos ameaçadores, um mundo que
antecede o bem e o mal, no qual ainda não foram
estabelecidos limites. Com tiques e gestos infantis,
uma menina grande demais anda numa bicicleta
pequena demais para si e leva-nos para o seu
universo nas fronteiras esgarçadas do inconsciente.
Um estado onde a terra fala, onde as crianças
crescem das árvores e onde acontecimentos
estranhos despertam a curiosidade em vez
de alarmar as pessoas.
Depois de Vader (Pai) (2014) e Moeder (Mãe) (2016),
Kind (filho) é a terceira parte da trilogia familiar
da consagrada companhia belga Peeping Tom.
Nesta criação, Gabriela Carrizo e Franck Chartier

André e. Teodósio

MALA VOADORA
inFausto
18-20 FEV \ BB

Teatro
A partir de textos contemporâneos e passando
pelos clássicos, propõem-se novas abordagens
e desafios pela mais recente geração de atores
e encenadores nacionais e internacionais.

como mostra ser tudo menos ele! Como ponto
de partida, uma publicação cheia de poemas,
coreografias e receitas de poções mágicas,
bem como uma espécie de glossário retrospetivo
do trabalho do Teatro Praga. Seguindo uma
desordem alfabética, André e. Teodósio ativará
o conteúdo da publicação como se se tratasse
de um manual de guerrilha para os tempos
modernos. Cara de croma de Despertar
da Primavera, uma canção para chorar
do one-man-show do Pedro Penim, Israel, fazer
de alga da performance ( ), convivem com karaoke,
provérbios e danças estranhas. Uma apologia
do estar-em-relação, INFO MANÍACO pensa
em tudo para conseguir dar espaço.
E no segredo, saberemos que nada sabemos,
mas que o Tudo sabe tudo sobre nós.»

exploram as diferentes fontes da psicose
do ponto de vista da criança.
O espetáculo aborda temas como a violência,
o paradoxo entre a realidade e a ficção, o outro,
o trauma, tudo a partir da questão da identidade.
Em grande medida, o meio ambiente em que
crescemos pode determinar a pessoa em que
nos tornamos. O mesmo vale para Kind. A criança
reflete sobre o seu ambiente, mas também
lhe resiste – justamente para poder afirmar a sua
própria identidade. Nessa dualidade entre reflexo
e resistência, Kind questiona os aspetos perversos
da formação da identidade.

ANDRÉ E. TEODÓSIO
Info Maníaco
10-12/14 FEV \ BB
«O que fazem as minhas mãos durante uma
performance? Que história têm os objetos
preferidos? De onde vêm os significados?
Onde é que se escondeu o passado
e se abriu um novo presente? INFO MANÍACO
é um one-man-show em que o humano
se repensa enquanto entidade figurativa.
Um ator em cena tanto fala dele mostrando tudo,

Fausto, concebido em 2018 para comemorar
os 25 anos do CCB, narrava a história de um
espetáculo de ambição desmedida que não
chegava a acontecer, mas absorvia uma boa parte
do Orçamento de Estado e criava uma tragédia
nacional – tudo permanentemente noticiado
na televisão. Encenava-se também a tentativa
de instalação de um poder populista, fracassada
no final. Regressando à receção polémica deste
espetáculo, a Mala Voadora convidou Alex Cassal
para escrever um monólogo para Jorge Andrade:
inFausto. Se Fausto reunia cerca de 100 pessoas
em palco, inFausto é um monólogo. Mas nem por
isso a escalada de intriga diminui. Pelo contrário,
Fausto descobriu-se, foi afinal alvo de uma
maquiavélica conspiração internacional.

TONAN QUITO
Ensaio de Orquestra

quer pelo seu percurso como músico de jazz,
quer pelo seu percurso como autor e realizador.
Fellini utiliza a orquestra, os instrumentos,
os músicos e a música como metáfora duma
sociedade em crise. Apesar de Fellini afirmar que
não tinha qualquer interesse na política, constrói
um filme em torno de uma orquestra que não quer
compreender a sua natureza coletiva, onde cada
elemento tem uma visão aumentada de si próprio,
e une-se apenas com o propósito de destronar
aquele que entende ser o seu inimigo em comum:
o maestro. Como um personagem deixa claro logo
no início: todos nós tocamos o nosso instrumento
apenas para nos deleitarmos com a aranha,
que no teto se balança na sua teia. O filme
foi muito criticado pois muitos, considerando
uma apologia ao fascismo. Outros que era uma
abordagem política ingénua. Outras ainda
o consideravam reacionário, conservador...
Mas para o próprio Fellini: Ensaio de Orquestra
não é nada disso.
É um apólogo ético que tem o exemplo
de O Maestro da Orquestra contido em Massa
e Poder de Elias Canetti, uma reflexão monumental
sobre a natureza da violência: “Deste modo,
para a orquestra, o maestro incorpora literalmente
a obra que estão a tocar, a simultaneidade dos
sons, assim como a sua sequência. Por causa disto,
durante a performance, nada existe além dessa
obra, por isso o maestro é quem governa
o mundo”. De facto, diverti-me com a ideia
de usar essa citação nos créditos iniciais do filme,
mas pensei melhor. Não é o meu estilo.»
Tónan Quito

GAIVOTAS EM BELÉM
BRUNA CARVALHO
9-10 MAR \ BB

ARTISTA A DEFINIR
12-13 MAR \ BB

4-5 MAR \ GA
«Este projeto surge a partir de um convite
do Gonçalo Marques (Hot Club), para fazer
um espetáculo com a orquestra de jazz do Hot
Club; poderia ser qualquer coisa, mas logo surgiu
a ideia de fazer uma adaptação para teatro
do filme Ensaio de Orquestra, de Federico Fellini.
No filme, uma orquestra de música clássica
encontra-se num oratório para ensaiar.
Neste caso pretende-se adaptar o guião
para uma orquestra de jazz. Percebemos
que a pessoa certa para fazer comigo
esta adaptação seria o Filipe Melo,

BESTIÁRIO
18-20 MAR \ BB

CÁTIA TERRINCA
O Silêncio
2, 3 ABR \ BB
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MIGUEL LOUREIRO
Boom!
(título provisório)

8-10/11 ABR data extra \ PA
Uma velha senhora (Flora Goforth), rica, doente,
a morrer, viciada no álcool e nos medicamentos,
hipocondríaca, dita as suas memórias a uma
secretária, «Blackie», do alto do seu monte,
uma villa italiana a sul de Nápoles, na Divina Costiera.
É guardada por um capataz (Rudy) com cães ferozes
que a protegem do Mundo, depois de um passado
agitado, quatro casamentos enterrados.
Um intruso, espécie de Anjo da Morte, o jovem
belo Flanders, figura crística de redenção, poeta,
criador de móveis, que tem como estranha
profissão dar apoio a velhas senhoras ricas
que se preparam para morrer. Versado nos mistérios
da filosofia hindu, que usa como consolo.
Uma amiga, a «Bruxa de Capri», Marquesa Condetti,
cúmplice e companhia de Flora, par na excentricidade,
que profetiza a vinda do jovem. Dois criados ainda,
Simonetta e Giulio, que içam e descem bandeiras
da villa da velha senhora.
Cenário e galeria bizarros de uma peça sobre
a redenção, o erotismo, o misticismo, a doença
e o fim dos caminhos. Os velhos temas.
Tudo num quadro de excessivo camp,
de estranheza e desajustamento, uma das últimas
peças de Williams, 1963, que terá sido um flop
à estreia. Transposto também em fracasso
no cinema, por Elizabeth Taylor e Richard Burton.
A proposta deste espetáculo é lançada então
a partir desta perplexidade, deste desamparo
na compreensão da fábula que propõe,
fábula sobre os seres singulares, sobre a perda
do seu encanto, e sobre o Grande Desconhecido
que os aguarda, a eles e a nós. Um espetáculo
de excessos sobre o Excesso.

© Festival di spoleto / ph. mlantonelli-agf

TEATRO PRAGA
A Sagração da Primavera

18-21 novembro

MIGUEL FILIPE
Xenakis
7-8 OUT \ PA

SEÑOR SERRANO
The Mountain
14-15 OUT \ PA
The Mountain é uma reflexão ora irónica,
ora virulenta, sobre a sociedade da imagem,
cujo poder e perversão engendra novos e falsos
paradigmas sobre a realidade. Uma encenação
inteligente sobre a manipulação que as novas
tecnologias proporcionam para distorcer
e inventar novos factos.
“The Mountain blends the first expedition
to Mount Everest, which success is still uncertain
today; Orson Welles sowing panic with his radio
show The War of the Worlds; badminton players
playing baseball; a fake news website; a drone
scrutinizing the audience; lots of snow; mobile
screens; fragmented images; and Vladimir Putin
discoursing delighted on truth and trust”.
Señor Serrano

CARTAS DE CASANOVA

Com Metropolitana
Direção de Orquestra: Pedro Neves

1/3-5 NOV \ PA

15-16 JUL \ GA

emma dante

Barbara Métais-Chastanier.

17-18 JUN \ GA

FESTIVAL DE ALMADA
BARO D’EVEL
Falaise
La Scortecata

contre les parois. Il fallait crier pour se repérer.
Il fallait chanter pour éclairer le noir. Ici aussi,
ça crie, ça cherche, ça tâtonne. Ça avance
du mieux que ça peut dans le tunnel de l’époque.
Difficile de savoir si c’est le pied du mur ou
le sommet du monde, si la vie y meurt ou si elle
renait. Mais ça chute et ça se relève avec la même
évidence, avec la même innocence, avec la même
insistance. Ça veut s’en sortir. Coûte que coûte.
C’est nombreux. C’est un troupeau. C’est une foule.
Presque une famille. Et dans les interstices
d’un monde en ruine, ça invente du nouveau.
Une autre fin du monde est possible – elle a même
commencé. Voilà ce que disent ces corps.
Ceux de la vie qui luit, ceux de la vie qui cogne».

«Dans l’obscurité des cavernes, le son était
pour les hommes une boussole, la lumière
qui les guidait dans l’aveugle, le chant qui éclairait

A partir da obra de António Mega Ferreira, Cartas
de Casanova propõe um retrato histórico, social
e político de Lisboa após o terramoto de 1755,
cidade a que chega no verão de 1757, após
a sua fuga da prisão dos Piombi, em Veneza.

CARLA MACIEL
ALBANO JERÓNIMO
TERESA SOBRAL
16-18 DEZ \ PA
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Dança
Uma programação que reflete a multiplicidade
de materiais que a dança contemporânea
convoca para pensar a história individual e coletiva
das sociedades. Dos nomes emergentes
aos consagrados, da performance ao teatro físico,
é sempre o corpo a interrogar a humanidade.

OLGA RORIZ
Insónia
13-14 JAN | GA
Insónia é um espetáculo dirigido por Olga Roriz
para um elenco renovado e criado em parceria
com a equipa criativa das peças anteriores.
A ingressão de novos elementos no corpo
de bailarinos renova pontos de vista e opções
estéticas. Bailarinos de quatro nacionalidades:
portuguesa, italiana, irlandesa e polaca foram
o resultado da escolha de uma audição
internacional. A inspiração partiu de A casa
das belas adormecidas um romance de Yasunary
Kawabata, sobre a juventude, a velhice, a beleza
e o erotismo, o desejo e as memórias, onde jovens
mulheres nuas, intocadas e intocáveis, dormem
profundamente sob o efeito de poderosos
narcóticos deixando, sem o saber, que o seu corpo
seja contemplado por homens idosos em busca
de uma pobre consolação para a perda de juventude.
Na introdução, escrita por Mishima, pode ler-se:
»A casa das belas adormecidas é um submarino
no qual as pessoas são apanhadas numa
ratoeira e o ar que respiram está a desaparecer
gradualmente» (…) O desejo prende-se
inevitavelmente a fragmentos, e, sem nenhuma
subjetividade, as próprias belas adormecidas
são fragmentos de seres humanos avivando
o desejo na sua maior intensidade.

LA VERONAL
Pasionaria
11-12 FEV \ GA
La Veronal, companhia de dança contemporânea
de Marcos Morau, estreia-se em Lisboa.
O projeto artístico de Morau reside na busca
constante de novos suportes expressivos
e de referências culturais como o cinema,
a literatura e a fotografia, que dão corpo
a uma linguagem narrativa surpreendente.

Pasionaria é o nome de um lugar imaginário,
habitado por seres semelhantes a nós, mas
desenhados para nos imitarem e que não passam
de simulacros do humano. Pasionaria questiona
o desapego emocional dos nossos dias e propõe
uma reflexão sobre a ideia de progresso que
nos é imposta, lançando-nos para o individualismo
e a cobardia moral, que vai tornando o mundo
num lugar de adultos indefesos.

CLARA ANDERMATT
Pantera
19-20 MAR \ GA

MORITZ OSTRUSCHNJAK
8-9 ABR \ GA

24-25 JUN \ PALCO GA

CRYSTAL PITE
Revisor
28-30 ABR \ GA
Adaptada da novela de Gogol, que em português
ganhou o título de O Inspector, Crystal Pite,
coreógrafa solicitada pelas maiores companhias
de dança europeias e ex-bailarina, encena
os meandros da corrupção numa peça onde
dança e teatro se combinam, para dar a ver
em caricatura o mundo da política.

Pantera. Músico. Cabo-verdiano.
Nascido Orlando Barreto, na ilha de Santiago
em 1967. Pantera deixou-nos aos 33 anos.
E talvez isso sirva para adensar o mito.
Estava prestes a gravar um álbum, mas infelizmente
tal nunca chegou a acontecer. Orlando Pantera
guardava em si a potência de vir a ser um dos
grandes criadores daquilo a que se chama
«música do mundo» e de, universalmente,
marcar uma geração.
Não faltam exemplos de artistas que hoje singram
nas mesmas águas e que foram profundamente
afetados pela sua forma de compor, jeito de tocar
e modo de cantar. Falamos de alguém que seria
hoje, seguramente, um astro maior da cultura
de Cabo Verde e mais além, tanto pela riqueza
musical e poética das suas composições,
como pela sua presença eletrizante em palco.
Na sua voz pulsava Cabo Verde, dançavam as
suas gentes – explorando as formas da tradição
compunha a sua contemporaneidade e dela
brotava uma poesia repleta de amor, perspicácia
e assertividade.

DUARTE VALADARES

A coreógrafa Clara Andermatt e o compositor
João Lucas irão dirigir esta homenagem,
na companhia de alguns dos intérpretes - músicos
e bailarinos - com quem Pantera se cruzou em
Uma História da Dúvida (1998) e Dan Dau (1999),
para além de outros colaboradores a definir.

«Esta peça surge a partir de uma figura que
desenhei a partir da memória de um concerto.
Chamei-a Guintche e, entretanto, cresceu,
ganhou vida própria, autonomia, rebelou-se.
O desenho gera figuras com vida própria, seres
cujo destino é defraudar expectativas. Guintche
é a vida intensa que se formou e apartou do fundo
informe original. Deixou de ser a prótese
de um pensamento para se tornar numa dança.»

BERNARDO CHATILLON
25-26 MAR \ PA
(nova criação)

HOTSPOT:
JEFTA VAN DINTHER
HOTSPOT:
JAN MARTENS
JUN \ BB

BEATRIZ DIAS
30 SET ⁄ 1 OUT \ PA
(nova criação)

TEMPS D’IMAGES
7-9 OUT \ BB
(projeto a definir)

13-15 MAI \ BB

MARCO DA SILVA FERREIRA
AEROWAVES
20-21 MAI \ PA
(projeto a definir)

TEMPS D’IMAGES
28-29 MAI \ BB
(projeto a definir)

HOTSPOT:
MARLENE FREITAS
Guintche
25-26 JUN \ PA

27-28 OUT \ GA

SHARON EYAL & GAI BEHAR
Chapter Three’ The Brutal
Journey of the Heart
4-5 NOV \ GA
Moment. Silence. Dryness. Emptiness. Fear.
Wholeness. Concealment. Longing. Black. Moon.
Water. Corner. Smell. Demon. Gap. Coldness. Eyes.
Intension. Impulse. Fold. Hideout. Color. Lis. Salt.
huge. Side. Stitches. Love. Point.
“...things get broken, and sometimes they get
repaired, and in most cases, you realize that
no matter what gets damaged, life rearranges
itself to compensate for your loss, sometimes
wonderfully.”
Hanya Yanagihara ⁄ Little Life

ALKANTARA FESTIVAL
11-13 NOV \ BB
(projeto a definir)

Marlene Freitas

BALLET TRIÁDICO
Centenário Oskar Schlemmers
25-26 NOV \ PA
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Carta branca
Jonathan Uliel Saldanha
2022
HHY & The Kampala Unit + Flo +
Sekelembele
29 JAN \ PA
Fundados pelo músico e artista Jonathan Saldanha
durante sua residência em Nyege Nyege, HHY
& The Kampala Unit é uma exploração futurística
de um território novo, misturando dub, techno,
percussão tradicional e elementos de trance
sobre passagens cinematográficas fantasmagóricas.
Uma colaboração de Saldanha na eletrónica
e produção com a feroz trompetista e ativista
do gueto Florence Lugemwa, o percussionista
Omutaba em baterias híbridas e a participação
especial da Kampala Prison Brass Band.

Cobra Coral
12 MAR \ PA
A voz e o ritmo circular são elementos fundacionais
deste coletivo vocal que explora a interceção
da música contemporânea com estados vocais
hipnagógicos. Formado pelas artistas: Catarina
Miranda (Portugal), coreógrafa, que usa a voz
como componente essencial do seu trabalho;
Clélia Colonna (França), cantora, performer
e investigadora do canto polifónico oriental
e mediterrânico; Ece Canlı (Turquia), artista
que trabalha com técnicas vocais expandidas.
Esta pesquisa vocal é organizada em torno
de um sistema de pulso circular, onde as três vozes
se mantêm inter-relacionadas através de códigos
visuais e gestos, partindo da matriz rítmica para
dinâmicas de reação e mutação. Cântico ritual,
hipnose e práticas contemporâneas da voz
são sintetizados pela máquina vocal feminina.

Virgínia Rodrigues com
Quarteto de Contrabaixos
14 MAI \ PA
Virgínia Rodrigues é uma cantora baiana,
descoberta por Caetano Veloso durante

um ensaio do Bando de Teatro Olodum,
em Salvador, em 1997. A sua música tem influência
de música clássica, samba e jazz, ao mesmo tempo
que as suas letras têm referências a entes do
candomblé e umbanda. A sua voz grave e profunda
é singular, o que a levou a colaborações com
Djavan, Gilberto Gil e Milton Nascimento.
Em colaboração com um quarteto de mulheres
contrabaixistas que tocam os seus instrumentos
como melodia e como percussão, iremos
apresentar um concerto singular, onde algumas
das canções de repertório do candomblé
são orquestradas para esta formação.

Libidinal Lake

tocando instrumentos experimentais híbridos
numa descarga visceral direcionada ao corpo.
Chowk Bwa | Banda haitiana tradicional de Mizik
Rasin - música de raiz, Chouk Bwa, anteriormente
Chouk Bwa Libète, desenvolve a sua música
a partir de estilos tradicionais de percussão
e voz de chamada e resposta de origem no Vodu
haitiano. «Chouk Bwa» significa «raiz» em crioulo
haitiano. Três percussionistas e dois bailarinos
são conduzidos pelo compositor Jean Claude
«Sambaton» Dorvil na voz e no fer, uma barra
/ sino de ferro que anuncia diferentes ritmos
utilizados para chamar os espíritos, assistido
por Gomez «Djopipi» Henris. Chouk Bwa mostra
a profunda herança africana do Haiti, arrancada

da África e secretamente replantada em uma
nova terra. Os membros da banda falam pelo Haiti,
uma nação que viveu os tempos mais difíceis
e mantém um espírito implacável e força através
de sua cultura. Em colaboração com o duo Belga
The Ångströmers a sonoridade do ensemble
é expandido para territórios eletrónicos, este novo
projeto combina uma nova sensibilidade dub
ao ritmo e espiritualidade haitiana. Raízes radicais
de Vodou público urbano.
Normal Nada | Normal Nada é um produtor
de música eletrónica radicada nos subúrbios
de Lisboa, natural da Guiné-Bissau.
Editou pela Príncipe o disco Transmutação
Cerebral.

Fábrica das Artes

2-3 JUL \ GA
Instalação/concerto, Lago Libidinal é um sistema
multinível onde a superfície de um lago sintético
interage com a caixa preta que o cerca e com
uma orquestra que o interpreta. Este lago
é uma matriz onde smartphones, lítio, mercúrio
vermelho, fungos bioluminescentes e lama látex
se relacionam com a superfície e com os
mecanismos de luz forense, que revelam
contaminações ocultas e transformam vetores
contagiosos em linguagem.

PAOO Papalagui

Amostra

12-16 JAN \ PA \ online
M/6 (famílias) \ M/8 (escolas)

16 JAN \ SLFB

Uma rede linfática de derivados inorgânicos
de origem metálica interage com seu falso ciclo
de luz circadiana, envolvendo organismos
humanoides polimórficos, numa carcaça tóxica
totémica.

O agente imobiliário Cândido, da Selva Resorts,
convidou a chefe da tribo a visitar Portugal
e Maila ficou abismada com o sistema social
dos Papalagui (“estrangeiros” em selvajanês):
uma imensidão de objetos, roupas, prédios,
veículos, máquinas, telemóveis, écrans
e computadores, tudo embrulhado em conceitos
desconhecidos para os selvaganeses, como
a propriedade privada, a divisão social das tarefas,
o dinheiro, a internet ou mesmo o trabalho.

Acid Drum Trio
+ Chowk Bwa + Normal Nada
6 AGO
Acid Drum Trio | Ensemble de percussão
constituído em Kampala Uganda com três virtuosos
jovens músicos pertencentes ao Nilotika Cultural
Ensemble, um bastião na defesa e desenvolvimento
da música tradicional daquela zona de África.
Em conjunto com o produtor Jonathan Saldanha
desenvolveram um objeto híbrido, focado no
ritmo, mas bebendo igualmente das matrizes
tradicionais e da música de dança contemporânea,

Caótica
PAOO - Performing Arts Online Object

Nas Ilhas Selvagens do Arquipélago da Madeira,
«o ecossistema mais intacto do Atlântico», existe
uma tribo autossuficiente de origem portuguesa,
comandada pela carismática Maila.

A Selva Resorts planeia construir nas Selvagens
o “Resort de Luxo mais Selvagem do Mundo”
e com a ajuda e desajuda de Maila, Cândido
tenta convencer o maior número de clientes,
ao vivo e online, a comprar o seu pedaço
de paraíso na Terra.
De António-Pedro e Caroline Bergeron
Baseado em Papalagui (Discursos de Tuiavii,
Chefe de Tribo de Tiavéa nos mares do Sul)
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Mostra plataforma nacional
de artes performativas
para a infância e juventude
(sala a confirmar)

Uma iniciativa da Caótica com a cumplicidade
e coprodução do CCB – Fábrica das Artes,
Culturgest – Fundação CGD, São Luiz Teatro
Municipal, LU.CA – Teatro Luís de Camões
e Teatro Nacional D. Maria II.
Cinco instituições culturais e uma companhia
convidam profissionais do país inteiro para
descobrir o que os une e celebrar com
o público a diversidade da criação e programação
contemporânea para a infância. Um intenso
encontro onde, para além da apresentação
de cinco espetáculos oriundos de várias regiões
do país, se tentará traçar um retrato do ecossistema
cultural dos mais novos para no futuro juntar forças
e encontrar formas de lhe dar maior relevância
e visibilidade no panorama artístico nacional
e internacional.
No dia 16 de janeiro, no CCB, os participantes
irão assistir ao espetáculo O Cão que Vem
de Tão Tão Longe, de Uma iniciativa da Caótica.
Conceção de Caroline Bergeron com Aida Tavares, Ana Ascensão,
Madalena Wallenstein, Magda Bizarro, Raquel Santos, Susana
Menezes e Tiza Gonçalves / Consultoras: Maria de Assis
e Raquel Santos / Produção: Manuela Tavares e Catarina
Carvalho – Caótica / Design Gráfico: Sónia Vieira

2.2

Plano de Atividades 2022

UMCOLETIVO
O Cão que vem de Tão-Tão Longe
15/18-21 JAN
M/3 anos
O Cão Que Vem de Tão-Tão Longe é um
espetáculo vagabundo para pais & filhos, a partir
da vida e da música de Moondog, Louis Thomas
Hardin, o excêntrico e visionário Viking que
tocou nas ruas de Nova Iorque e foi admirado
por Stravinski e Zappa. É um objeto excêntrico
e minimalista, ao mesmo tempo, feito à mão
para ver às cegas, como ele compôs a sua obra.
Também pode ser um sonho bom ou um poema
anticapitalista, como aqueles carrinhos que
os miúdos fazem com as latas de sardinha.

Orfeu

Com os Novos Criadores das Infâncias 2022,
a tarefa de acompanhar nove jovens músicos
foi entregue a Filipe Faria e Sérgio Peixoto,
fundadores do Consort de Música Antiga
e Contemporânea Sete Lágrimas, na intersecção
com o seu universo artístico, filosófico,
temático e processual.
O desenho da proposta de acolhimento destes
jovens artistas leva-os a percorrer três momentos
da Temporada Sete Lágrimas como observadores:
Philharmonie Luxembourg (nova criação
dirigida a jovens públicos no âmbito da trilogia
multidisciplinar com uma equipa internacional
a partir de e com Sete Lágrimas). Irão ainda
trabalhar em residência com a equipa artística
multidisciplinar deste projeto; Fundação Calouste
Gulbenkian (Diáspora com Coro Gulbenkian)
e CCB/Fábrica das Artes (Grande Auditório
no Festival Big Bang).

As cortes de Júpiter

Esta experiência, desdobrada em três residências
artísticas, resultará na seguinte programação:

Dramaturgia: Cátia Terrinca e José Pinto \ Criação Coletiva
Interpretação: Cátia Sá e Cátia Terrinca \ Sonoplastia: Cátia Sá
Cenografia: Bruno Caracol \ Direção técnica: João P. Nunes
Produção: UMCOLETIVO \ Coprodução: GO-Romaria Cultural
& CAEP - Centro de Artes e Espetáculos de Portalegre

Ensaio geral
Ensaios abertos com conversa
25 JAN \ GA
3 FEV | PA

La Veronal
10 FEV | GA

Clara Andermatt
18 MAR | GA

Sete
Novos criadores das infâncias
Sete Lágrimas

© Damian Siqueiros

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 tem vindo a desenvolver.

9

caspublic
& kopergietery
3-5 Junho

e explorado as áreas da mediação e intervenção
artística, cultural e educativa para apoiar
os percursos de novos criadores das infâncias.
Neste gesto de abertura do espaço de criação
artística e da programação, partilhando
experiências, conhecimento e os caminhos
que têm sido aqui percorridos, entregamos
o mundo aos novos.

Este projeto convoca, ainda, a cumplicidade
de um criador artístico ou de um coletivo
que tenha já cruzado a sua experiência significativa
e reflexão consistente nas áreas da criação
com a programação da Fábrica das Artes

• Lágrimas Sete, um concerto de abertura deste
ciclo dos Sete Lágrimas, no Pequeno Auditório do
CCB, que integra estes jovens artistas
como músicos convidados;
• Miniconcertos Sete, quatro novas criações
a partir do universo musical dos Sete Lágrimas
(Terra, Península, Noite e Mar). Explorando
as potencialidades transversais do universo
criativos dos Sete Lágrimas, que se expande
para além dos seus textos musicais, procuramos
os cruzamentos temáticos, metodologias, processos
à volta da arte, da história, da geografia e da ciência;
• Diálogos Sete, um ciclo de conversas mediadas
por este grupo de Novos Criadores à volta do
universo artístico, filosófico, temático e processual
de Sete Lágrimas, com músicos, encenadores,
dramaturgos, cenógrafos, musicólogos
e programadores;
• Caminhos Sete, uma formação de música
e transversalidade disciplinar dirigida a educadores,
professores, artistas e pais.
• Sete Lágrimas Sete Mundos – Caderno
de Campo, uma publicação exploratória
que se irá dirigir a estes diversos públicos.
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• Por fim, Palco Sete, concerto final entrega
aos Novos Criadores das Infâncias o Pequeno
Auditório do CCB. Afonso Albuquerque, Bruna
de Moura, Estrela Martinho, Guilherme Fortunato,
Paulo Amendoeira, Rebeca Amorim Csalog,
Sofia Queiroz, Teresa Duarte e Tomás Longo
irão reunir neste concerto as novas criações
resultantes do trabalho desenvolvido
em 2021/2022 (pag. X).

Lágrimas Sete
Sete Lágrimas

18 FEV \ PA
M/6 anos
Concerto de abertura dos Sete + Palestra
Duas décadas de Sete Lágrimas. O caminho
percorrido por este projeto de Música Antiga
e Contemporânea resulta numa experiência
invulgar reconhecida, nacional e internacionalmente,
como precursora de uma linguagem e estéticas
próprias. Profundamente dedicados aos diálogos
da Música Antiga com a contemporaneidade
– bem como da música erudita com as tradições
seculares –, Sete Lágrimas juntam músicos
de diferentes horizontes musicais em torno
de projetos conceptuais animados tanto
por profundas investigações musicológicas
como por processos de inovação, irreverência
e criatividade em torno dos sons, instrumentário
e memórias da Música Antiga. Os novos Criadores
das Infâncias 2022 são convidados a participar
neste concerto que inaugura este ciclo Sete.
PALESTRA
João Soeiro de Carvalho (INET-md/NOVA)
mediada pelos Novos Criadores das Infâncias.
Sete Lágrimas
Filipe Faria (voz), Sérgio Peixoto (voz), Tiago Matias (tiorba,
guitarra barroca e guitarra romântica), Juan de la Fuente Alcón
(percussão).
Novos Criadores das Infâncias
Afonso Albuquerque (guitarra e cavaquinho), Bruna de Moura
(violoncelo), Estrela Martinho (flauta e voz), Guilherme Fortunato
(guitarra), Nazaré Silva (voz), Paulo Amendoeira (percussão),
Rebeca Amorim Csalog (harpa, produção executiva), Sofia Queiroz
(contrabaixo), Teresa Duarte (voz) e Tomás Longo (vibrafone)

Miniconcertos Sete

Caminhos Sete

FEV-ABR \ vários espaços CCB \ online

27-29 JAN \ FA
Para adultos
Formação com Filipe Faria, Sérgio Peixoto
e Catarina Gouveia

No projeto Novos Criadores das Infâncias
a Fábrica das Artes abre a 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. Convocámos ainda
a cumplicidade de um criador artístico que
connosco tenha já cruzado a sua experiência
e reflexão nas áreas da criação, da mediação
e intervenção artística, cultural e educativa,
para apoiar os percursos de Novos Criadores
das Infâncias. Nesta temporada será o grupo
Sete Lágrimas a acompanhar jovens músicos
na criação de quatro espetáculos portáteis.

Terra

Bruna Moura (violoncelo)
Tomás Longo (vibrafone)
24-27 FEV
M/6 anos

Península
Estrela Martinho (flauta e voz)
Sofia Queiroz (contrabaixo)
10-13 MAR
M/6 anos

Noite
Afonso Albuquerque (guitarra e cavaquinho)
Paulo Amendoeira (percussão)
26–29 MAR
M/6 anos

Mar
Nazaré Silva (voz)
Guilherme Fortunato (guitarra)
21-24 ABR
M/6 anos
Rebeca Amorim Csalog
Harpista convidada e apoio aos projetos no âmbito
dos Novos Criadores das Infâncias 2022.

Uma proposta de formação transversal,
de cruzamentos temáticos, que mergulha
no universo criativo de Sete Lágrimas e na matéria
que anima as suas investigações e propostas.
O desdobramento destes temas propõe
complementar metodologias de trabalho,
na sala de aula, à volta da arte, da história,
da geografia e da ciência.

Diálogos Sete
26 FEV ⁄ 20 MAR \ FA
M/12 anos
Conversas com a mediação
dos Novos Criadores das Infâncias
No contexto do projeto Novos Criadores
da Infância, a Fábrica das Artes propõe um ciclo
de conversas à volta do universo artístico,
filosófico, temático e processual de Sete Lágrimas,
com músicos, encenadores, dramaturgos,
cenógrafos, musicólogos e programadores.
A partilha das suas experiências e desafios
conceptuais são o ponto de partida.
26 fev (online + presencial)
Filipe Faria e Sérgio Peixoto
20 mar 15h30 (online)
Benjamin Prins (encenador/dramaturgo),
Pénélope Driant (encenadora/dramaturga)
e Nina Ball (cenógrafa/figurinista)

Palco Sete
Concerto final com Novos Criadores da Infância
6-7 MAI \ PA
M/6 anos
Na intersecção do universo artístico, filosófico,
temático e processual de Sete Lágrimas, a Fábrica
das Artes desafia um conjunto de oito jovens
músicos a desenvolverem novas experiências,
linguagens e criações. O ciclo SETE - Novos
Criadores - apresenta, no Pequeno Auditório
do CCB, as quatro novas criações resultantes
do trabalho desenvolvido em 2021/2022.
Novos Criadores das Infâncias
Afonso Albuquerque (guitarra e cavaquinho) ⁄ Bruna de Moura
(violoncelo) ⁄ Estrela Martinho (flauta e voz) ⁄ Guilherme Fortunato
(guitarra) ⁄ Nazaré Silva (voz) ⁄ Paulo Amendoeira (percussão)
Rebeca Amorim Csalog (harpa, produção executiva)
Sofia Queiroz (contrabaixo) ⁄ Teresa Duarte (voz)
Tomás Longo (vibrafone)

Sete Lágrimas Sete Mundos
Caderno de campo
A conceção deste Caderno de Campo decorrerá
durante os seis meses de residência criativa
que antecedem a abertura ao público deste ciclo.
Os Sete Lágrimas com a Fábrica das Artes
e a colaboração dos Novos Criadores das Infâncias
irão reunir nesta publicação exploratória que dão
a conhecer o universo musical e criativo dos Sete
Lágrimas, com atividades multidisciplinares e jogos
para crianças e jovens

História de Babar,
O pequeno elefante
26-30 MAR \ BB
M/3 anos
Espetáculo de teatro e música
Nova Criação de Primeiros Sintomas,
a partir de Jean de Brunhoff e Francis Poulenc
O projeto A História de Babar, o Pequeno Elefante
propõe a adaptação cénica de Histoire de Babar,
le Petit Éléfant de Jean de Brunhoff, a partir
da composição para piano e narrador de Francis
Poulenc. Publicada pela primeira vez em 1939,
a história de Jean de Brunhoff, dirigida para
o público infantil, e acompanhada por ilustrações
do próprio autor, conta a história de um pequeno
elefante, de como ele perdeu a mãe na floresta,
morta por um caçador; e de como chegou
à cidade, onde foi adotado por uma velha senhora
que o educou como um ser humano, vestindo-o
com roupas condignas e ensinando-lhe as boas
maneiras. O pequeno elefante chama-se Babar
e, depois das suas aventuras na cidade, regressará
à floresta, onde se tornará rei.
Encenação e tradução: Bruno Bravo \ Música (a partir de Francis
Poulenc) e sonoplastia: Sérgio Delgado \ Interpretação: Nídia
Roque (narrador, atriz) Sérgio Delgado (músico) \ Cenário
e figurinos: Stéphane Alberto \ Desenho de luz: Alexandre Costa
Produção: Leonardo Garibladi

Loo
Ponten Pie
28-30 ABR \ BB
3 aos 5 anos
Espetáculo de teatro
Além de ser o nome dum vento, Loo é também
o nome da nossa protagonista, a personificação
deste elemento. O espetáculo, uma visão da sua
dura tarefa de empurrar as dunas do deserto
e devastar as zonas húmidas, mares e oceanos
que encontra pelo caminho, deixando barcos
paralisados no meio de um mar de areia,
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destruindo para sempre a sua possibilidade
de navegar. Destinado a crianças entre os três
e os cinco anos, é uma proposta não convencional,
sem texto e sensorial.
Ideia original e direção: Sergi Ots \ Assistente de direção: Emilie
de Lemos / Guião: Emilie de Lemos e Sergi Ots \ Intérprete:
Natàlia Méndez \ Cenografia: Adrià Pinar e Sergi Ots / Construção
da cenografia e acessórios: Adrià e Pau Seguí \ Figurinos: Marcel
Bofill e Nahoko Maeshima \ Luzes: Adrià Pinar \ Produção Ponten
Pie e Festival El Més Petit de Tots

Balada das vinte meninas
friorentas
Margarida Mestre
13-15 ⁄ 17-22 MAI \ FA
M/5 anos
Espetáculo de música
Este espetáculo é um Poema feito canção
em redor do universo das Andorinhas.
Dos seus voos, dos seus ninhos e ovinhos.
Uma história de gerações e migrações envolta
em vento, movimento, surpresa e sensações.
Acompanhada pela delicadeza do piano,
pelo som de objetos inesperados e pela força
das percussões. Inventada a partir do poema
com o mesmo nome de Matilde Rosa Araújo
e da partitura para o mesmo poema
de Fernando Lopes-Graça.
Direção, interpretação e voz: Margarida Mestre \ Composição
musical, espaço sonoro e interpretação (piano): Rui Ferreira
Desenhos projetados em cena: Marta Rego \ Manipulação
de slides ao vivo e adufe: Sofia A. Portugal \ Um poema
de Matilde Rosa Araújo \ Música original de Fernando
Lopes Graça

BALADA DAS VINTE MENINAS
FRIORENTAS: DERIVAÇÕES
DO VOO INAUGURAL
Margarida Mestre
26/28 MAI / 2/4 JUN \ FA
Formação para adultos
Como abordar um objeto artístico para a infância
no seu desenvolvimento em prática pedagógica?
Como tornar a experiência do objeto ao vivo num
pretexto para continuar a descobrir? Como é que
as matérias iniciais da performance são inspiração
contínua para os dias que virão? Como continuar
o voo da imaginação...

9 (neuf)

PROGRAMAÇÃO DIGITAL
ADICIONAL

Cas Public & Kopergietery
3-5 JUN \ PA
Espetáculo de dança
M/9 anos
Conhecido pela sua dança eloquente,
a Cas Public acolhe agora um performer atípico,
Cai Glover, que superou uma deficiência auditiva
e se tornou num bailarino profissional. A coreógrafa
Hélène Blackbrun deu um passo fora do vulgar
e usou a sua deficiência auditiva como ponto
de partida para a sua nova criação. Percebendo,
experimentando e compreendendo. Os nossos
sentidos permitem-nos apreender o mundo
à nossa volta. Esta condição essencial é como
uma janela para aquilo que está fora de nós;
sem ela somos iludidos. Como é possível capturar
a grandeza monumental da 9.ª sinfonia – uma das
obras-primas do repertório clássico – se, como
Beethoven, a nossa audição é prejudicada?
O espetáculo 9 tornou este desafio numa viagem
ousada e cheia de sensações. Em coprodução
com Kopergietery o trabalho foi desenvolvido
para atrair todas as gerações, quebrando os limites
do silêncio de forma a superar as diferenças
e transformar o corpo em linguagem.

No Fundo Portugal é Mar
Visita virtual

Nós Pensamos Todos em Nós

Graça Castanheira

Filme documentário

Exposição em versão virtual
Para todos \ Gratuito

Partindo da programação de 2015 da Fábrica
das Artes do CCB, que reuniu os nossos melhores
ou mais significativos espetáculos e oficinas
dos anos precedentes (quase um Best Of Fábrica
das Artes), este documentário e o livro a que está
associado são o resultado de um longo ciclo
de reflexões conduzidas a muitas vozes sobre
o trabalho de criar programação artística
para a infância.
Com a participação de artistas, pensadores
e crianças (também elas pensadoras),
este documentário regista as várias dimensões
da programação da Fábrica das Artes
ao longo daquele ano.

Produção: Cas Public & Kopergietery \ Coreógrafa: Hélène
Blackburn \ Dramaturgia: Johan De Smet \ Música: Martin
Tétreault \ Vídeos: Kenneth Michiels \ Desenho de luz: Emilie
B-Beaulieu, Hélène Blackburn \ Figurinos: Michael Slack, Hélène
Blackburn \ Fotografia: Damian Siqueiros

A instalação vídeo No fundo Portugal é Mar,
de Graça Castanheira, está agora disponível
em versão virtual. Criada com base em imagens
cedidas pela Estrutura de Missão para a Extensão
da Plataforma Continental (EMEPC), esta exposição
utiliza vídeos captados por mergulhadores e pelo
ROV Luso, um robô telecomandado que desce
a seis mil metros de profundidade.
Muito embora seja popular a expressão «ponta
do icebergue» para indiretamente referir a parte
que não é visível, o certo é que sabemos pouco
sobre as realidades submergidas do território.
O que esta instalação se propõe fazer é imergir,
viver abaixo da linha de água durante o tempo
em que é percorrida por quem a visita.
Um movimento exploratório por território
marítimo português.
Mesmo depois do término do ciclo No fundo
Portugal é Mar, a exposição continuará disponível
em formato digital. Para quem não a pôde visitar
e para quem a visitou e deseja regressar.

Artes nas Férias do Verão

Programa inserido no ciclo No Fundo Portugal é Mar.
O Ciclo No Fundo Portugal é Mar resulta de uma parceria entre
a Estrutura de Missão para a Extensão da Plataforma Continental
(EMEPC) e o Centro Cultural de Belém (CCB – Fábrica das Artes).

Balada das vinte meninas friorentas:
Instruções de voo
4-8 / 11-15 JUL \ FA
6 aos 12 anos
Chegar no ar. Pegar nos materiais. Lançar.
Desenhar. Apanhar a corrente. Rodopiar.
Voos rasantes. Multiplicar. Partir. Ir. Voltar.
Quatro jovens artistas das áreas do teatro,
da performance e da música, mergulham
com Margarida Mestre no universo do espetáculo
A Balada das Vinte Meninas Friorentas para,
ao longo de uma semana, percorrerem
novos voos criativos.
Com Bernardo Souto, Bruna Moura, Catarina Rabaça
e Sofia Fialho, a partir do universo artístico de Margarida Mestre.

De Graça Castanheira e Madalena Wallenstein
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Pensamento
A proposta de programação de Pensamento
para 2022 tem o intuito de estabelecer pontes
com a restante atividade do CCB dando,
simultaneamente, continuidade a projetos
já existentes.
Nesse sentido retomamos o ciclo Conversas com
História, numa série de entrevistas conduzidas
por Raquel Varela e regressamos aos debates
literários, moderados por Helena Vasconcelos,
integrados no ciclo Formas de Ler, desta vez
em torno da obra Em Busca do Tempo Perdido,
de Marcel Proust.
Complementando o Laboratório de Ópera
e posterior apresentação de As Cortes de Júpiter,
acolheremos o Colóquio Internacional 500 Anos
Gil Vicente, organizado em parceria com o Centro
de Estudos de Sociologia e Estética Musical da Fac.
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa (CESEM/FCSH).
Propomos um ciclo de Oficinas Críticas,
orientado por Luís Mestre.
Estas oficinas visam incentivar o espírito
observador, a análise crítica, e uma atitude
de questionamento e posicionamento perante
a atividade artística e cultural.

© estelLe valente

Numa primeira fase, presencialmente,
são apresentados conceitos teóricos
e os espetadores assistem a um espetáculo
da programação do CCB.

Convidamos, a partilhar o seu conhecimento,
pensadores como Jacques Rancière,
Sandra Laugier, Catherine Larrére, Allain Caillé,
Jean- Marie Schaeffer e Catherine Malabou
e outros, para com eles abordar e discutir
estas questões.
Com a parceria de Filipa Lowndes Vicente,
falamos de racismo e a representação do outro,
no ciclo Visualidades Negras, partindo das obras
de duas personalidades norte-americanas do
século XIX – Frederick Douglass e Soujurner Truth.
Obras que revelam o poder transformador
da fotografia, enquanto catalisador de mudanças
sociais e políticas e de promoção de dignidade
de mulheres e homens negros norte-americanos.
Inspirados por esta contracorrente à narrativa
visual dominante, nestas conferências, queremos
ouvir algumas das vozes, nacionais e internacionais,
que atualmente têm abordado de forma crítica
a relação entre visualidade e negritude, entre
imagens e racismo, o direito a representação
no espaço público como modo de justiça racial
e social; ou, as muitas implicações éticas em lidar,
hoje, com os legados visuais do passado.
Para 2022, estruturamos uma programação que
refletindo sobre a história, visa pensar temáticas
contemporâneas, encarando os seus múltiplos
cruzamentos e expressões como possibilidades
de múltiplos futuros.

Uma semana depois, numa sessão online,
os participantes exploram e colocam em prática
as ferramentas adquiridas.

CONVERSAS COM HISTÓRIA

Apresentamos ainda novos espaços
de reflexão e discurso com os ciclos Diálogos
de Estética e Visualidades Negras.

Moderação de Raquel Varela

No ciclo Diálogos de Estética, com curadoria
de Jacinto Lageira, pretendemos abordar
a estética numa perspetiva interseccional
com outras áreas, nomeadamente, urbanismo,
arquitetura, ecologia, literatura, feminismo,
entre outras.

8 JAN / 5 FEV / 5 MAR
2 ABR / 7 MAI / 4 JUN
A história pública regressa ao CCB.
Mais do que nunca urge pensar o futuro a partir
da revisitação crítica do passado, para um público
não académico, amplo, que é chamado
a participar no ciclo Conversas com História.
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FORMAS DE LER
JAN / FEV / MAR

COLÓQUIO INTERNACIONAL
500 ANOS DE GIL VICENTE

Moderação de Helena Vasconcelos

5 FEV

5 sessões

Complementarmente ao Laboratório de Ópera
e posterior apresentação de As Cortes de Júpiter,
com coordenação artística e musicológica
de Jenny Silvestre, acolheremos o Colóquio
Internacional dedicado ao tema 500 Anos
de Gil Vicente, sob a direção científica
do Prof. Dr. Manuel Pedro Ferreira, coordenação
do Prof.ª Dr.ª Luísa Cymbron, ambos investigadores
no Centro de Estudos de Sociologia e Estética
Musical.

Curadoria e moderação dde Prof. Filipa
Lowndes Vicente (Investigadora do Instituto
de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa)

13 jan

Do Lado de Swan
27 jan

À Sombra das Raparigas em Flor
10 fev

O Lado de Guermantes
24 fev

Sodoma e Gomorra
10 mar

A Prisioneira e Albertine
Desaparecida (A Fugitiva)
24 mar

O Tempo Reencontrado
A monumental obra de Marcel Proust, considerada
uma das mais importantes de todos os tempos,
tem sido estudada, avaliada, dissecada, por
incontáveis especialistas e leitores entusiastas.
É possível que tudo já tenha sido dito sobre
este livro de culto, dividido em sete volumes,
três dos quais publicados postumamente.
Sabemos que Proust recreou cuidadosamente
(e exuberantemente) o passado através do poder
da memória. Simultaneamente, num golpe
de génio, transformou a vida em Arte, criando
uma estética inimitável. Harold Bloom, no seu
Cânone Ocidental, refere-se a Em Busca do
Tempo Perdido como «a verdadeira persuasão
do ciúme sexual» e não há dúvida que esse
sentimento avassalador atravessa toda a obra.
Mas não podemos restringir a análise ao ciúme
e à nostalgia, uma vez que o autor inclui, na sua
teia densamente urdida, referências à filosofia,
à sociologia, à arte, à música, aos costumes,
à sexualidade, à política e, principalmente,
a uma ideia revolucionária do Tempo.
Todas estas áreas, e muitas mais, são objeto
de reflexão ao longo da narrativa, o que faz
de Em Busca do Tempo Perdido um romance
que não tem fim. Grande número de
personagens corresponde a figuras da época
e os acontecimentos subtilmente inscritos nas
suas vidas marcaram a passagem do século XIX
para o século XX, dando-nos uma perspetiva
essencial desse tempo de viragem. Nas sessões
que dedicaremos a Em Busca do Tempo Perdido
esperamos esmiuçar as diversas vertentes deste
insólito «romance» e, se possível, descobrir
novas abordagens e novos prazeres.

Jenny Silvestre Ribeiro
Coordenação Artística e Musicológica

Laboratório de Ópera
As Cortes de Júpiter

Manuel Pedro Ferreira
(CESEM/FCSH) – Direção Científica

Gil Vicente séc. XVI

Luísa Cymbron
(CESEM/FCSH) – Coordenação Científica

Recuperação Histórica
do repertório de Gil Vicente,
séc. XIX

DIÁLOGOS DE ESTÉTICA
FEV-JUN / SET-NOV
1 sessão por mês

Curadoria e moderação de Jacinto Lageira
(Univ. Sorbonne)
Um ciclo de conferências moderado
pelo Prof. Jacinto Lageira, que ao longo
de 8 encontros com diferentes oradores
internacionais, pretende promover o pensamento
e falar sobre estética e o seu cruzamento
com questões sociais, económicas, políticas,
ecológicas, feministas e outras temáticas
da atualidade. Esta proposta inclui a edição
de uma publicação bilingue, em 2023, compilando
todas as intervenções dos oradores convidados.
Conferências em francês ou inglês, legendadas.

VISUALIDADES NEGRAS
ABR

COLÓQUIO INTERNACIONAL
CENTRO EUROPEU
DE ESTUDOS DO MODERNISMO
THE MATERIALITY OF MODERNISMS
15-17 DEZ

Um ciclo que pretende refletir sobre as questões
dos períodos colonial e pós-colonial, abordando
a questão do racismo, com um orador
em cada sessão.

Para além da questão literária, este evento
pretende valorizar uma abordagem interdisciplinar
entre os âmbitos visual e textual, em que
o conceito de materialidade representa
o elemento de ligação teórica.

OFICINAS CRIATIVAS
COM LUÍS MESTRE

Cerca de 60 investigadores a falar em duas sessões
paralelas, 2 mesas redondas e 3 keynote speakers:
Johanna Drucker, Maurizio Ferraris, Jacinto
Lageira (a confirmar).

Jan-Jun
2 SESSÕES

JUL-DEZ
2 SESSÕES

Oficinas orientadas pelo ator, encenador
e professor Luís Mestre, em modelo de seminário
centrado na leitura, análise, comentário e discussão
tanto de textos críticos, teóricos e ensaísticos,
como de espetáculos de teatro, onde
se pretende que os participantes desenvolvam
uma capacidade analítica mais apurada
do fenómeno especificamente teatral,
permitindo uma fundamentação e agilização
da sua intervenção crítica.

Parcerias: Instituto de História da Arte (NOVAFCSH),
Centro de Investigação Internacional da Universidade de Perugia
e Embaixada de Itália em Lisboa (a confirmar).
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Garagem Sul

Exposições de Arquitetura
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Exposições
Em 2022, a Garagem Sul vai continuar a consolidar
a sua posição como espaço de apresentação,
questionamento e debate do papel da arquitetura
na sociedade. A estrutura do programa permanece
inalterada em relação ao que têm sido os últimos
anos, fundando-se em duas exposições centrais,
eventualmente acompanhadas de uma exposição
de arquivo, às quais se associam vários programas
paralelos e atividades complementares, como são
os programas públicos, conferências, publicações
e outras formas de ampliar os seus públicos
e conteúdos, de que é exemplo a seleção autoral
para a construção de um auditório de verão,
na Praça CCB.

© pierre antoine

Tal como em 2021, em 2022 a atividade
da Garagem Sul vai fortalecer-se através da
consolidação de parcerias institucionais a nível
nacional e internacional, planeando com maior
antecipação as exposições de 2023 por forma
a garantir coproduções internacionais de relevo
que, também, sejam capazes de ampliar as
fontes de receita associadas. Essa consolidação
pressupõe continuar a alargar as competências
da equipa de produção e, como consequência,
reforçar a qualidade e acutilância da produção
da Garagem Sul, contribuindo para a afirmação
do Centro Cultural de Belém como um lugar
de excelência no panorama das instituições
que afirmam a posição da arquitetura
na construção da cultura europeia.

At Play:
Arquitetura & Jogo
Curador David Malaud
28 setembro — 30 janeiro

At Play:
Arquitetura & Jogo
8 set 2021 – 30 jan 2022
Curadoria de Cédric Libert
At Play: Arquitetura & Jogo é uma exposição
sobre o jogo e a imaginação, as experiencias
construídas e as narrativas mitológicas.
Centra-se na ideia de «Criação de Mundos»
aproxima duas personagens: 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». Estes mundos, e os mecanismos
de invenção de que dependem, são a essência
da exposição, que aborda temas tao variados como
a infância e a educação, o planeamento urbano,
o espaço público, a história, a arquitetura,
a arte e a invenção, com o objetivo de traçar
a historia tanto dos «Mundos» imaginários
quantos dos imaginados. Cada um de nos
e um arquiteto brincalhão. Da cabana solitária
à arca cosmopolita, construímos mundos que
habitamos ou coabitamos. O mundo do jogo
situa-se no misterioso intervalo que liga as nossas
subjetividades à realidade exterior. Por vezes
acontece que as arquiteturas se cristalizam no
espaço efémero, transformando-se durante algum
tempo no palco das nossas vidas, no horizonte
dos nossos hábitos. Este poder da imaginação
está no centro da exposição, em que os lugares
de recreio da infância e o dos arquitetos, artistas
e designers se encontram.
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Ciclos / Trienal de
Arquitectura de Lisboa
28 set 2021 – 12 fev 2022
Curadoria de Pamela Prado
e Pedro Ignacio Alonso
Ciclos descrevem a exploração do enredo
entre a arquitetura e as economias circulares.
Evitando o uso excessivo de termos como
ecologia, sustentabilidade ou resiliência,
a exposição tem como foco os ciclos
de arquitetura e de construção.
Se uma mudança radical vier a acontecer
no paradigma económico nos próximos anos,
ela trará novos desafios para as práticas materiais,
juntamente com contextos políticos, culturais
e artísticos mais amplos. Dentro das noções do
reutilizar, cuidar e reparar, mas também para além
delas, a exposição motiva também debates sobre
a ideia de re-design. Todo o design é re-design:
todo o bom design deve ser reciclado. Este mote
pretende proporcionar uma visão crítica sobre
a inovação. Ciclos revê, assim, a posição atual
de quem opera em arquitetura, já não dentro
de hierarquias lineares ou piramidais,
mas integrando novos tipos de circuitos
transdisciplinares.

Rádio Antecâmara
22 fev – 4 set 2022
Curadoria de Alessia Allegri
e Pedro Campos Costa
O espaço em que habitamos não é só construído
de paredes. Umas dessas matérias espaciais,
que não vemos mas sentimos com o corpo
e com a cabeça, é o som. Som que é também
o lugar da palavra, e é uma dimensão fundamental
da arquitetura. Ao apresentar essa dimensão
preceptiva do espaço, esta exposição explora
os modos através dos quais a arquitetura constrói
a nossa experiência quotidiana do espaço
e do meio ambiente. A componente central
da exposição é um estúdio de gravação que,
de fevereiro a setembro de 2022, vai acolher

em residência a Rádio Antecâmara, uma rádio
que emite arquitetura e usa as ondas hertzianas
e os circuitos digitais para questionar e expandir
noções de cidade, lutando por fazer da cidade
um lugar heterogéneo de encontro e de descoberta.
Em órbita em torno do espaço performativo
e habitado do estúdio, os conteúdos da exposição
vão demonstrar como o som modela a nossa
perceção do espaço e que a matéria dos edifícios
nem sempre é visível.

Arquivo IV
22 fev – 4 set 2022
Curadoria a definir
As exposições Arquivo (Marques da Silva
em Paris, Arquitetura em Movimento, Fragmentos
Arqueológicos) têm sido um suporte fundamental
para diversificar a oferta da Garagem Sul,
alargando os seus públicos e a oferta de
conteúdos. A sua organização, mais elástica
e circunstancial do que o programa principal
permite estabelecer outras expectativas
de parcerias e relações institucionais,
assim como absorver propostas de grande
interesse que, de outro modo, não seria possível
acolher. Por outro lado, a complementaridade
temática com a exposição principal tem vindo
a promover várias ressonâncias e diálogos
promissores. O plano de 2022 contempla
a execução de uma quarta exposição da série
Arquivo, com tema e conteúdos a definir,
a realizar em paralelo com a exposição
Rádio Antecâmara.

Edições
Cadernos da Garagem
Embora modestos e discretos na sua difusão,
os Cadernos da Garagem têm produzido
um importante lastro de conteúdos que assegura
a continuidade no tempo das questões e debates
subjacentes às exposições e atividades
da Garagem Sul que, por alguma razão,
não são objeto de publicação. Em 2021 foram
exemplo os números dedicados à Arquitetura
do Bacalhau (em complemento da exposição
O Mar É a Nossa Terra, com financiamento
dos EEA Grants) e a Manuel Graça Dias na Tevê
(em complemento com o ciclo de cinema).
Em 2022 prevê-se a edição de um número que
encerra e faz o balanço do ciclo a programação
Arquitetura de Verão (2017-2020) e um outro
associado à exposição Arquivo IV.

Arquiteturas
da Aprendizagem
A exposição central do programa de 2023
vai resultar de uma coprodução internacional
(Arc-en-Rêve em França, e Z33 na Bélgica)
e terá um catálogo impresso publicado em inglês,
em parceria com uma editora com distribuição
internacional, cuja publicação está agendada
para a inauguração da exposição em Bordéus.
O livro, que consistirá também no catálogo
da exposição a apresentar em 2023, vai abordar
as questões centrais da exposição – organizada
também em parceria com o Plano Nacional das
Artes –, nomeadamente a organização dos espaços
de ensino e aprendizagem, com enfoque na faixa
etária da adolescência, combinando exemplos
contemporâneos de arquitetura escolar com
um panorama sintético das principais questões
em debate em várias geografias desde
os anos de 1950.

Serviço Educativo
Visitas guiadas

Oficinas

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.

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.
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Conferências
2022 é o ano que marca a terceira e última
edição do ciclo de conferências Campo Comum,
programa produzido em parceria com a Trienal
de Arquitectura de Lisboa, contudo ainda
não estão definidos os oradores e as datas
em que estes momentos vão acontecer.
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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 neoliberalização 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.
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Atividade comercial
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Lojas
Após um período de especial dificuldade
para as lojas do CCB, fundamentalmente marcado
pelo encerramento dos espaços em virtude
da pandemia e outros impedimentos pontuais,
mas anunciando já no verão de 2021 uma retoma
progressiva da atividade, a par do aumento
de circulação de público e visitantes, projeta-se
2022 como um tempo de franca recuperação
e dinâmica comercial, permitindo manter
a inovação e o ritmo próprio da atividade
comercial.
Tendo consolidado a presença de espaços
comerciais diversificados, alguns dos quais
demonstraram ser verdadeiras âncoras
no acolhimento dos públicos, é natural
que continuem a surgir mudanças neste eco
sistema. Será mantida a relação de proximidade
com cada um, bem como as ações concertadas
para animar a vinda de público e clientes

3.1
até ao CCB, seja através de edições de Mercados
de Rua, instalação de pop up stores, como
acontece com a Portugal Manual, decoração
de espaços no verão e na época de Natal, campanhas
específicas e outro tipo de ações conjuntas.
Além das lojas e comércio de rua, ao longo de 2021
foi feita uma prospeção alargada ao mercado
de arrendamento de médio prazo (3 a 5 anos)
para escritórios e outros serviços.
Esta abordagem traduziu-se na realização
de contratos de arrendamento de espaços e salas
habitualmente utilizados como gabinetes de
trabalho ou salas de reuniões, e deverá manter-se
em 2022, garantindo assim a melhor taxa
de ocupação dos espaços, em anos de menor
procura para eventos de tipologia mais clássica,
e assim complementando a atividade do Centro
de Congressos e Reuniões.

Eventos, congressos
e reuniões
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Pela primeira vez no longo historial de atividades
comerciais da FCCB, 2022 aproxima-se sem
perspetivas concretas de eventos ou congressos
com reserva firme. No entanto, antecipando
esta realidade, ao longo de 2021 foram levadas
a cabo uma série de ações no sentido
de diversificar e alargar a ação do Centro
de Congressos e Reuniões, e assim garantir
a sua atividade nos anos seguintes.
Ao longo de 2022 será necessário continuar
a estreitar relações com PCO´s, agências
de viagens com departamento de Eventos,
agências de comunicação, e outros players
do mercado para que saibam que podem
encontrar no CCB espaços e equipas preparadas
para dar resposta a qualquer tipologia de evento.
É certo que os eventos em formato digital vieram
para ficar, mas haverá certamente uma retoma
de eventos presenciais, mesmo que com
um número de participantes mais reduzido.
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A relação de proximidade com clientes reveste-se
da maior importância nesta abordagem
que requer um esforço comercial por parte
de cada uma das gestoras de eventos, que
incorporou esta perspetiva nas suas funções.
Assim, à semelhança do que já aconteceu em 2021,
o orçamento contempla uma verba específica
para criação e divulgação de campanhas, realizadas
maioritariamente em suporte digital, com propostas
de redução do preço dos espaços ao longo do ano,
por exemplo. Também está previsto retomar
a participação em feiras internacionais.
A intensa ocupação dos dois Auditórios
com programação cultural agrava a dificuldade
em atrair clientes e eventos de grande escala
ao Centro de Congresso e Reuniões. Para
procurar compensar a ausência de dois espaços
importantes na atividade comercial, em 2022
será feita uma aposta forte em espaços alternativos,
como o Espaço Gregotti (antigo Restaurante

3.2
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TOPO Belém), que agora se oferece como
uma área aberta, com apoio de cozinha e acesso
ao terraço. Este novo espaço é um bom exemplo
da capacidade de reinvenção do CCB, que
se apresenta como lugar de criação de novas
experiências. Também concorrem de forma
muito positiva para este objetivo, as duas parcerias
estratégicas que a área de eventos tem com
as empresas Casa do Marquês e SmartChoice,
nas áreas de catering e audiovisuais, respetivamente.
Na sequência de procedimentos concursais, foi
possível celebrar contratos, permitindo a operação
e oferta integrada destas duas empresas no CCB,
contribuindo assim para a criação e produção
de eventos «chave na mão».

Decorridos dez meses de presença da EMOLCP,
o Módulo 1 foi alvo de algumas obras de beneficiação
no final de 2021, designadamente nas salas
e espaços públicos, e na receção, que sofreu
uma remodelação grande, com projeto da Arquiteta
Ana Costa. Todas estas melhorias contribuem
para a apresentação do CCB enquanto instituição
inovadora e em constante reinvenção, o que
muito contribui para nos posicionarmos também
enquanto Centro de Congressos e Reuniões
com estes mesmos valores.

Restauração e catering
Na área de oferta de restauração, o ano arrancará
com uma novidade, pois ainda em 2021 abrirá
um espaço novo no Centro de Congressos
e Reuniões. O anterior CCB Café dará lugar
a um espaço reformulado e enquadrado
no contrato de exploração do Restaurante
Este Oeste, com oferta de cafetaria e almoços.
A oferta gastronómica diferencia-se de outras
existentes no CCB, pois aposta em produtos
frescos, de cultura biológica, e também porque
todo o projeto está alicerçado numa forte
componente de responsabilidade social,
em parceria com a Associação Semear.
Este espaço, além do serviço de cafetaria
que presta, pretende-se que seja também
uma alavanca para a área comercial, na relação
com o tecido empresarial, e mais um ponto
de interesse no Mercado CCB, assim que
seja possível retomar a sua realização.
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Nas restantes áreas de restauração, mantém-se
em funcionamento a Padaria da Esquina
do chef Vitor Sobral e a Geladaria Davvero,
lojas de rua com esplanada, situadas no Caminho
Pedonal, que constituem pontos de atracão
durante o dia e que prestam apoio ao público
dos Auditórios à tarde e noite, sempre
que há atividades culturais.
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O Restaurante Este Oeste mantém o seu
funcionamento habitual, agora também com
serviço de take away, o que permite alargar
a capacidade de resposta. Para 2022 estão
previstas algumas melhorias no espaço,
designadamente na esplanada e na entrada.
Naquilo que diz respeito a serviços de catering,
o CCB dispõe de um espaço para refeições
designado Bar de Artistas, com exploração
pela empresa Truques & Aplausos, que presta
serviço de refeições e apoio de camarins para
colaboradores e artistas. No que diz respeito
à atividade comercial, mantém-se o contrato
com a empresa Casa do Marquês, parceiro
de catering para eventos, que ocupa a sala Vitorino
Nemésio e presta apoio nos diferentes espaços
do CCB. Apesar do decréscimo da atividade na
área de eventos, esta é uma parceria que dá muita
confiança às equipas e aos clientes, pela qualidade
e profissionalismo com que trabalham.

Comunicação e marketing
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Relação com os media
e presença nas redes sociais
No âmbito do projeto transversal de transformação
digital iniciado há três anos no CCB, tem sido
possível desenvolver a área digital, designadamente
com a construção de um novo website,
o lançamento de uma PWA, a instalação
de mupis digitais no exterior do CCB, entre outras
ações. Desta forma, tem sido reduzida a pegada
ecológica, com a diminuição de impressões em
papel e em plástico, e também potenciado uma
comunicação mais ágil e atrativa, junto do público.
Igualmente enquadrada neste programa,
foi realizada uma renovação da identidade visual
do CCB, com o atelier Change is Good.
Implementada ainda em 2021, esta nova imagem
deverá estar plenamente consolidada em 2022,
pelo que será dada continuidade a este trabalho,
tão importante na renovação da instituição
e no trabalho contínuo de aproximação
aos seus públicos.
A lógica de temas «chapéu» para cada temporada
artística - que se iniciaram em 2020/21 com ENTRE
e prossegue em 2021/22 com MUNDOS - dará
o mote à comunicação nas redes sociais
e na relação com os media. Com uma programação
artística marcada pela quantidade e pela diversidade,
o tema da temporada será o fio condutor,
que permitirá alimentar as redes sociais,
com uma linguagem artística e visual coerente,
e conteúdos claros e apelativos.
Os conteúdos para o digital têm de ser
uma prioridade: mais dinâmicos, com imagens
de «bastidores», conversas com artistas,
programadores, etc. Uma das propostas
para o futuro passa assim pela criação regular
de podcasts CCB, com conteúdos próprios,
mas passa sobretudo pelo trabalho mais apurado
em cada uma das redes sociais em que o CCB
está presente, estando a ser pensado o início
de atividade na rede social Twitter.

Para os materiais impressos será feita uma aposta
na sua redução, passando a produzir-se folhas
de sala apenas para programação de música
clássica. Na restante programação as folhas
de sala passarão a estar disponíveis no website
e na PWA, com 48 horas de antecedência,
e através de QRcode à entrada da sala
de espetáculo. A mesma lógica deverá
ser utilizada para os programas anuais,
que poderão ser substituídos por formatos
mais leves e mais ágeis, que geram menos
desperdício.
Relativamente ao Centro de Congressos
e Reuniões, é determinante trabalhar com
ferramentas como o SEO e o Google Addwords,
pois são estratégias que não só irão posicionar
o CCB em destaque face aos seus concorrentes,
mas também aumentar o número de visitantes,
a taxa de conversão e, consequentemente,
gerar mais consultas. Também será necessário
trabalhar a rede Linkedin com mais assertividade
e campanhas específicas, bem como dar
continuidade ao envio regular de NL com
entrevistas a organizadores de eventos e clientes,
e novidades comerciais do Centro de Congressos
e Reuniões do CCB.
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Amigos, mecenas
e parcerias institucionais
Em 2022, serão retomados dois projetos
iniciados em anos anteriores, mas interrompidos
por vicissitudes várias. O primeiro diz respeito
ao Cartão CCB, e tem como objetivo levar
o CCB e este programa de fidelização
de públicos até às Escolas e Universidades,
através de um roadshow. O CCB apresenta-se
nas Escolas e nas Universidades durante dois dias,
com um espaço próprio e programação artística,
dando a conhecer a sua atividade e as vantagens
de adesão ao Cartão CCB. Esta ação deverá ser
retomada em 2022, na região da Grande Lisboa.

É fundamental compreender como somos vistos
pelo público, e também interpretar essa visão
à luz dos valores da FCCB, de modo a poder
desenvolver a nossa atividade com maior eficácia
e pertinência.

4.2

O segundo projeto diz respeito ao sector
empresarial, e trata-se de um encontro exclusivo
para Mecenas e Parceiros. Em sinal de apreço
pelo contributo das empresas ao longo dos últimos
anos, tornando possível a atividade do CCB graças
aos seus apoios e contributos, será organizado
um encontro formal, com os representantes
dos Órgãos Sociais da FCCB, que se reúne
com os mecenas e parceiros numa noite com
um programa que espelhe o que já foi feito,
e o tanto que ainda desejamos realizar
em conjunto.

Relação com os públicos
2022 será ainda um ano de incertezas, mas com
a certeza de que o CCB quer estar cada vez mais
perto do seu público. Queremos dar continuidade
aos projetos iniciados em 2021, e assim continuar
a trabalhar para o relançamento da oferta cultural
e comercial pós PPUE. Queremos continuar a
fidelizar os nossos públicos e a alargar segmentos,
a aumentar os novos públicos através de ações
apoiadas na ferramenta de CRM, já em utilização.
Mas queremos conhecer ainda melhor o nosso
público e os seus interesses, por isso o principal
projeto de 2022 será o lançamento de um Estudo
de Públicos, um projeto alargado, com bastante
ambição, que será levado a cabo com um parceiro
externo. Este trabalho está enquadrado na
segunda Candidatura SAMA, aprovada em 2021,
e irá envolver o trabalho de uma equipa interna,
mas também de uma empresa externa (nas áreas
de estudos de mercado/tendências de consumo),
no desenvolvimento do estudo e na apresentação
dos resultados. Este trabalho de fundo, muito
aguardado pelas equipas do CCB, reveste-se
de extrema importância neste momento de viragem
em que estamos, e deve ser um instrumento
de análise e de suporte a toda atividade da FCCB,
nas suas diferentes áreas de atuação.
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Continuará a ser dada prioridade em 2022
à qualidade do serviço o acolhimento presencial,
seja na apresentação dos espaços, seja na
qualidade do serviço prestado, proporcionando
assim uma boa costumer experience a cada um
dos nossos visitantes. Assim, vamos querer acolher
cada vez melhor o nosso público e, para isso,
haverá uma atenção continua à apresentação
dos espaços e das equipas, sejam as equipas fixas
ou em regime de trabalho rotativo.
Em conjunto com a equipa da Garagem Sul
será relançado o programa de visitas guiadas
ao edifício, com o objetivo de atrair e diversificar
públicos, e tornar o programa não só atrativo
e pedagógico como rentável. Serão abordadas
as dinâmicas dos espaços, dando a conhecer
o edifício através da história da sua localização,
da envolvente paisagística e das intenções da
Equipa de Arquitetos.
Também na época de Natal, sempre vivida
com espírito de festa, serão desenvolvidas ações
que atraiam público e visitas ao CCB. Para 2022
está a ser pensada uma intervenção artística,
pelo que será dirigido o convite a um artista
para que pense num projeto transversal,
que traga ao CCB o ambiente de Natal.

4.3

O edifício, as instalações
e os equipamentos
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Projetos e obras
O plano de atividades para o ano 2022 tem
em consideração a difícil conjuntura económica,
que terá implicações para o normal funcionamento
da Fundação no futuro próximo, e que afetará
negativamente a perspetiva de receitas a curto
e médio prazo.
Neste sentido, procura-se concentrar
a programação de investimentos de 2022 somente
em intervenções prioritárias, que permitam manter
a elevada qualidade de serviço que o CCB deve
oferecer aos seus públicos, com vista à garantia
da sua satisfação e fidelização.
Assim, destacam-se:

Adaptação de gabinetes
no Piso 3 do Centro de Reuniões
O objetivo deste projeto consiste em transformar
o atual layout dos gabinetes do Piso 3 do Centro
de Reuniões, numa disposição mais atrativa
para a utilização de escritório.
Será prevista a demolição de uma ilha interior,
a renovação dos revestimentos de parede
e dos pavimentos, novos tetos falsos e iluminação
LED, bem como um novo conjunto de mobiliário
moderno e compatível com a imagem do CCB.

Reabilitação de espaços técnicos
• Instalação de elevador na Entrada de Artistas
do Centro de Espetáculos
Considera-se a instalação de um elevador
de passageiros – novo elevador E209 – com acesso
independente pelo exterior e paragem no Piso -1.
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• Beneficiação dos pavimentos dos espaços
técnicos nos Pisos -1 e -2 do Centro
de Espetáculos
Os espaços técnicos nos Pisos -1 e -2
do Centro de Espetáculos estão muito desgastados
pela intensa utilização de quase 30 anos.
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Já foram feitas intervenções em 2020 ao nível
das claraboias e lanternins, de modo a prevenir
as infiltrações que já se têm verificado
nos últimos anos.
Prossegue-se assim 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.

Beneficiação de instalações sanitárias
do Grande Auditório
Estas instalações sanitárias são frequentemente
alvo de reclamações do público visitante,
maioritariamente pela insuficiente oferta
de cabines nas instalações femininas
e pela inexistência de cabines acessíveis.
A obra de beneficiação que se programa para
2022 incide especialmente na resolução destas
questões, considerando a criação de novas
cabines, incluindo uma acessível para pessoas
em cadeiras de rodas.
Todas as portas de madeira serão recuperadas
e envernizadas, e serão aplicados novos tetos
falsos de gesso cartonado.
Inclui-se também a substituição pontual de loiças
sanitárias e de alguns equipamentos, tais como
espelhos, dispensadores de sabonete, torneiras,
ralos e sifões.
As instalações a intervir são todas as que servem
o público visitante, desde o Piso 0 ao Piso 2
do Grande Auditório.

Jardins e arranjos exteriores
• Recuperação do lago do Jardim
do Pequeno Auditório
O lago do Jardim do Pequeno Auditório carece
de uma intervenção semelhante à que se realizou
em 2019 no Jardim da Água e no Jardim
das Oliveiras em 2021.
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Prevê-se para 2022 uma obra de substituição
do sistema de impermeabilização, com remoção
total das várias telas e remendos que foram
aplicados ao longo dos anos, para garantia
de uma eficaz estanquicidade às perdas
de água que frequentemente se registam.
• Recuperação dos lagos do Terraço Sul
do Centro de Reuniões
No seguimento das intervenções planeadas para
os outros módulos, propõe-se o mesmo princípio
de recuperação para os lagos do Terraço Sul do
Centro de Reuniões, finalizando assim a completa
renovação da impermeabilização dos lagos do CCB.
Os objetivos desta obra são semelhantes
aos do projeto do Jardim das Oliveiras no
Centro de Exposições. Pretende-se substituir
integralmente as várias impermeabilizações
que foram sendo aplicadas aos longos
dos anos por todo um novo sistema moderno
e com maior garantia de durabilidade.
O sistema hidráulico de recirculação da água
e o sistema de abastecimento serão revistos,
para permitir um maior controlo sobre
os consumos de água, e para identificar
mais rapidamente eventuais perdas de água.
• Requalificação dos passeios
exteriores do CCB
Pretende-se instalar pinos autorretrateis,
para controlar o acesso automóvel na Rua 2/3,
que é atualmente desprovido de barreiras físicas.

Instalações e equipamentos
de segurança
• Instalação de sistema de controlo
de acessos
O sistema de controlo de acessos que se propõe
instalar permitirá melhorar substancialmente
a segurança do edifício e libertar recursos de
vigilância para outros serviços mais importantes.
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.

Definiu-se um primeiro nível de controlo
dos acessos no Centro de Reuniões a instalar
em 2022, que será posteriormente expandido
em 2023 para o Centro de Espetáculos e em 2024
para o Centro de Exposições.
O investimento é muito superior no primeiro
ano, dado que é necessário adquirir o software
e respetivas licenças.
• Sinalização e iluminação
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.
A sinalização das zonas técnicas já foi concluída
no início do ano 2021, e programa-se a instalação
nas zonas de público para o final do ano 2021
e início de 2022.

Propõe-se assim a substituição dos 12 elevadores
do CCB ao longo dos próximos 4 anos, começando
pelo E102 e E206 em 2022.
• Substituição de portões
No alçado sul dos edifícios estão instalados
4 portões automáticos, que apesar de várias ações
de manutenção, a sua estrutura mecânica está
muito oxidada, cuja recuperação é muito onerosa,
optando-se pela instalação de novos portões.
Em 2022 pretende-se substituir 2 portões:
acesso ao Parque 2 e ao Cais da Restauração.
• Sistema de aquecimento
de águas sanitárias
Este projeto, que tem sido adiado, pretende
instalar sistema de aquecimento solar de águas
sanitárias para serviço nos camarins do Centro
de Espetáculos

Foram selecionados materiais mais nobres
para a sinalização das zonas públicas, obtendo-se
uma solução mais cuidada e diferenciadora
deste tipo de equipamentos.
Sistema de CCTV
Realizado em 2021 importante investimento
da substituição do sistema de gravação de imagem,
projeta-se a conclusão em 2022 com a instalação
de um último gravador de backup.

Instalações e equipamentos
mecânicos
• 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.

Instalações e equipamentos
elétricos
• Quadros elétricos
Com quase 30 de funcionamento, alguns
equipamentos necessitam de ser remodelados,
tendo também em atenção às novas normas
técnicas.
• Remodelação do sistema
de Gestão Técnica Centralizada
Nos 28 anos da sua existência, o sistema GTC
do CCB tem acompanhado a evolução tecnológica
da indústria com atualizações oportunas, que têm
mantido e melhorado a performance da instalação,
protegendo e valorizando o investimento inicial.
Em 2014 iniciou-se uma atualização mais profunda
do sistema de GTC, em virtude da necessidade
de compatibilização do software de gestão
com os equipamentos disponíveis no mercado,
como por exemplo as eletrobombas e os chillers
produtores de água refrigerada que tiveram
de ser substituídos nesta data. Projeta-se
assim a continuidade da remodelação do sistema
do Centro de Exposições em 2022, concluindo
assim a remodelação do hardware e software

Manutenção
e gestão técnica
Com a estabilidade nos últimos anos na formação
da equipa de Manutenção (eletricistas, serralheiros,
etc.), para 2022 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
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5.2
(Construção Civil, AVAC e Instalações
Elétricas), numa gestão das diferentes tarefas
de conservação, tendo em conta o planeamento
e outras necessidades.
Na área da construção civil, há a necessidade
do rejuvenescimento e alargamento da equipa
técnica, por forma a responder às necessidades
diárias de intervenção da equipa na resolução
de avarias e nas ações de manutenção preventiva.

Plano de Atividades 2022

Ambiente, qualidade
e acessibilidades
Na importância das áreas ajardinadas que tem
no complexo CCB, em 2022 continuar-se-á
na recuperação e manutenção mais cuidada
gestão dos espaços exteriores.

No campo do mobiliário, em 2022 projeta-se
a estufagem de cadeiras utilizadas nos eventos
do Centro de Reuniões assim como a recuperação
de outro mobiliário

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.

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 do projeto SAMA,
vai implicar em 2022 o esforço continuado
da equipa TIC nas atividades dos sistemas
que foram instalados e dos que resultarão
da nova candidatura.
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5.3

5.4

Em 2022, a regulamentação da proteção
de informação de utilizadores de tecnologias
de informação, o reforço da segurança nos
sistemas informáticos e ampliação de novos
serviços, serão igualmente áreas de intervenção
da TIC.

Segurança

© risco

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 constate observação
das regras e procedimentos.

5.5
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.

© estelLe valente

Gestão do arquivo,
da coleção e reservas
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No âmbito da missão, visão e competências
do Acervo e Arquivo Histórico, a prossecução
estratégica do processo e das tarefas inerentes
à disponibilização online do património
arquivístico e artístico da FCCB, cuja digitalização,
iniciada no ano transato, foi possível após
um investimento consequente em infraestrutura
tecnológica aferida à gestão de documentação
e de coleções, cumprirá em 2022 mais uma etapa
de desenvolvimento, desta feita tendo em conta
a comunicação da documentação desenhada
do arquivo do Concurso e Construção do CCB.
Do mesmo modo, a acessibilidade à documentação
fotográfica espelho da missão CCB no que
às áreas da produção e apresentação de artes
performativas diz respeito, constitui mais uma
etapa tendente à introdução de uma nova
dinâmica ao nível da modernização administrativa
e interação com o utilizador remoto.
Estando o Acervo e Arquivo Histórico já disponível
ao público – seja através da consulta online,
seja através da consulta presencial – importará
agora dar-lhe notoriedade, e fazer a ponte
com a academia e as instituições congéneres.

Vittorio Gregotti
e Manuel Salgado
desenho do grande auditório
do ccb,
com estudo de cores.
imagem gentilmente cedida pelo atelier risco

A promoção da comunicação e do acesso
continuado às coleções da FCCB e ao seu valor
informativo, histórico e cultural, que corporizam
a memória e a identidade da instituição, constituem
parâmetros complementares ao seu já vasto
programa cultural e educativo, contribuindo,
assim, para a captação de novos públicos
e parceiros.
Quanto ao acervo de obras de arte, em 2022
será dada particular atenção à preservação
e conservação do acervo de bens culturais
propriedade da FCCB. Além da manutenção
das necessárias condições ambientais
e de instalação, acondicionamento e segurança,
em alguns casos será necessário levar a cabo
ações de conservação e restauro, que permitam
voltar a expor algumas obras até agora em reserva,
dando-lhes visibilidade, através da promoção
de estratégias de divulgação que promovam
a sua fruição pública.
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Recursos humanos
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As pessoas são o principal ativo da FCCB, sem
estes os processos não funcionam. É necessário
formar, recrutar e motivar profissionais dispostos
a entregar um resultado que faça sentido para
estes e para a Fundação. Neste contexto, a gestão
do capital humano é de extrema importância,
cabendo à Direção de Recursos Humanos (DRH),
aos Diretores e Coordenadores de todos
os serviços, conduzir um dos maiores ativos
das organizações.
Conhecedores da importância do desenvolvimento
pessoal e profissional na motivação dos colaboradores
e da influência desta na prossecução dos objetivos
estratégicos da Fundação, a DRH, para além
de continuar a encetar políticas de valorização
do capital humano propostas em 2021, propõe-se
a realizar para o próximo triénio políticas
de melhoria nos seguintes cinco pontos:

• Desenvolvimento de Competências –
implementar um conjunto de habilidades,
conhecimentos e comportamentos que visem
contribuir para um desempenho de tarefas
de forma mais eficaz;
• Cultura Organizacional Saudável – apostar
num conjunto de normas, valores
e comportamentos que valorizem a FCCB;
• Clima Organizacional Favorável – aplicar medidas
que visem incrementar o nível de satisfação
de todos os profissionais da FCCB;
• Atração e Retenção de Talentos – desenvolver
a capacidade de atrair bons profissionais,
mantendo-os motivados por bastante tempo
na FCCB;
• Transformação Digital – continuar a aposta
em novas tecnologias, que têm um papel muito
importante no desenvolvimento do capital humano
e num maior índice de produtividade para a FCCB.

Desenvolvimento
de competências
Cultura organizacional
saudável

Recrutamento, seleção
e estágios profissionais
No recrutamento continuará a ser utilizado
o método de triagem curricular e entrevista
presencial ou com recurso a plataforma de reunião
online podendo, ainda e em casos específicos,
ser utilizados testes escritos para aferição do
potencial. Será sempre dada admissibilidade de
concurso a candidatos internos, desde que estes
tenham as competências requeridas no respetivo
aviso. Continuarão a ser respeitadas todas as
matérias de igualdade de género, orientação
religiosa, idade, ou outra, que não seja pragmática
na avaliação da capacidade para a função
do candidato. Não obstante, sobre a idade,
será necessário tomar atenção à idade média
dos colaboradores da Fundação, atualmente
nos 45,8 anos.

Os Estágios Profissionais em colaboração
com o Instituto de Emprego e Formação
Profissional, bem como os Estágios Curriculares
em colaboração com instituições universitárias
continuarão a ser aposta da FCCB, pois oferecem
não só a possibilidade de formação específica
tendo em vista a integração de jovens no mercado
de trabalho, como potenciam a imagem da FCCB
como entidade formadora de referência,
onde se aprendem as melhores práticas do setor,
favorecendo o recrutamento e a retenção
dos melhores profissionais.
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Clima Organizacional
favorável

43
mulheres
44%

homens
56%

25
13

Atração e retenção
de talentos

6

Transformação
digital
20-30 31-40

Head count
Número de efetivos
O número de efetivos apresentados contabiliza
a média do número de colaboradores em cada ano,
sendo natural a ocorrência de flutuações ao longo
do ano. Nos últimos anos regista-se uma tendência
de consolidação do número de 155 efetivos.
Para 2022 prevê-se que a média de colaboradores
não seja substancialmente alterada.

163

152
152

2010

2011

166

167

155

144
144

2012

Uma análise atenta, visando o estudo continuado
das necessidades e da otimização das equipas,
procurará dar provimento às expetativas
e necessidades identificadas em todas as áreas
de atividade do CCB, porém regendo-se pelo
necessário e estrito cumprimento orçamental.

2013

134
2014

155

142
2015

2016

2017

2018

155
155

2019

2020

154

2021

2022

número
médio
colaboradores
155

41-50

51-60

> 61

Sistema de gestão
de desempenho (SGD)
Em 2022 prosseguirá a aplicação do Sistema
de Gestão de Desempenho (SGD), de acordo
com o preceituado no respetivo Manual atualizado
no ano precedente.
A avaliação por objetivos no Grupo 2 foi retomada
em 2021, e avançará para os Grupos 3 e 4,
em 2022 e 2023, respetivamente.

No início de 2022 será concluído o objetivo
da DRH colocar o SGD em formato digital,
que entrará em operação no segundo semestre
de 2022, facilitando assim a introdução
dos dados e a monitorização do processo.

77

Plano de Atividades 2022

Para 2022 o SGD estabelecerá uma nova
pontuação individualizada de 1, 2, 3, 4 e 5 pontos
nos respetivos parâmetros, possibilitando fazer
uma maior gradação na pontuação atribuída.
No mesmo sentido, são introduzidos cinco níveis
de qualificação do desempenho, adicionando
o Muito Bom, à qualificação até agora estabelecida.

0-5%

25-30%

45-50%

Novo software de RH

A distribuição da Curva de Gauss para 2022
será alterada nos termos do quadro que a seguir
se apresenta, prevendo o enquadramento global
das avaliações de desempenho e procurando
uma operacionalidade financeira associada
à progressão, sempre condicionada pela
disponibilidade orçamental em cada ano.

10%

Em 2021 foi implementado o novo software de RH
e ao longo do ano foram sendo implementadas as
melhorias decorrentes, tendo em vista a melhoria

5%

contínua de procedimentos e processos,
que visam automatizar e criar relatórios que
constituam mais valia para a gestão de recursos.

Employee Engagement Survey
Índice de satisfação e comprometimento laboral

insuficientes

uficiente

Bom

muito bom

Foi proposto 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

excelente

Formação
Em 2022 o desenvolvimento desta área deverá
seguir a tendência dos últimos anos na melhoria
não só do número de ações e horas formativas,
como também na qualidade das mesmas.
Continuaremos a desenvolver sessões de trabalho
pedagógico colaborativo, de modo a definir
e atualizar metodologias e estratégias de atuação
entre colaboradores das diferentes direções.
A formação específica em Liderança para todas
as Chefias e Coordenações deverá ser continuada.
O maior desafio continuará a ser melhorar a taxa
de execução do Plano de Formação.
Não tendo sido possível implementar a Academia
Online FCCB planeada para 2021, este será
um projeto para arrancar no início de 2022.
Com a implementação desta Academia, a FCCB
será dotada de uma plataforma própria online,
com conteúdos programáticos que virão ajudar
a desenvolver as competências dos nossos
colaboradores, com as vantagens inerentes
a esta forma de transmitir e adquirir
conhecimentos.

para 2021. Este projeto terá início no último
trimestre de 2021 e prolongar-se-á para o primeiro
trimestre de 2022.

HR balanced scorecard
1808

A criação do HR Balanced Scorecard está
em processo de finalização, e deverá estar
concluída em fevereiro de 2022.
Esta ferramenta irá servir como um ponto
de orientação, em termos da definição
de prioridades da política de recursos humanos,

assim como servir de base à medição
do desempenho e contribuição da área,
dotando a DRH e consequentemente
a Administração de dados que apoiem
as tomadas de decisão estratégicas.

1304
1202

Transformação digital

889
721

2015

621

2016

2017

2018

2019

2020

Acompanhando a transformação digital de toda
a FCCB, a DRH continuará a apostar na introdução
de novos softwares, ou melhoria dos existentes
nas seguintes áreas:

• Melhoria do Software para o SGD;

• Melhoria do Software de Recrutamento
& Seleção;

• Utilização do Software da Gestão Documental
na digitalização dos processos individuais
dos colaboradores.

• Novo Software de acompanhamento
da Medicina no Trabalho;

• Melhoria do Software para a Gestão
da Formação;
• Nova plataforma CCB online para e-learning;
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Orçamento
As restrições legais e comportamentais, impostas
desde o início de 2020 para mitigar os efeitos
da pandemia provocada pelo SARS-CoV-2,
tiveram um forte impacto nas atividades
económicas, em especial nas que envolvem maior
interação pessoal. Assim tem sido nas atividades
principais da Fundação, seja na vertente cultural,
pela imposição de restrições no acesso do público
e a incerteza quanto à concretização
da programação prevista, seja na vertente
comercial, pela fortíssima contração da procura
de espaços para eventos e pela menor afluência
do público às lojas e aos espaços de restauração
do CCB. A aprovação e disponibilização
de vacinas contra o coronavírus, a par do sucesso
das campanhas de vacinação, acalenta a esperança
de um levantamento definitivo dessas restrições
e de uma recuperação económica para níveis
de 2019, a partir do 1.º semestre de 2022.
Persiste, no entanto, um grau de incerteza
elevado, não se podendo excluir a persistência
do coronavírus, nem se afastar a possibilidade
de alterações comportamentais por parte
dos consumidores e das empresas, que continuem
a afetar os sectores mais dependentes da interação
pessoal, mesmo na ausência de confinamentos
legalmente decretados. A incerteza verifica-se
também na dinâmica de recuperação do setor
do turismo nacional, especialmente relevante
para o número de visitantes dos espaços do CCB
e a procura de espaços para eventos.
No 1.º semestre de 2021, o Centro de Congressos
e Reuniões do CCB, foi a sede da Presidência
Portuguesa do Conselho da União Europeia,
no âmbito de um contrato de arrendamento
celebrado com o Estado Português, tendo-se
iniciado a ocupação do espaço em outubro 2020.
O rendimento gerado por este contrato
em 2020 e em 2021, permitiu à Fundação
fazer face aos efeitos económicos adversos
da pandemia, mantendo os compromissos
em matéria de programação cultural (na medida
do possível, dadas as restrições legais) e o nível
de recursos humanos, materiais e financeiros.

8.1

Neste enquadramento, a proposta de orçamento
para 2022, reflete os seguintes pressupostos:
• A retoma da atividade cultural, com alargamento
da oferta, mas com a manutenção do rácio
rendimentos / gastos, verificado antes
da pandemia, de forma a não prejudicar
o saldo orçamental;

Para 2022, prevê-se a manutenção de um EBITDA
positivo, mas um Resultado Líquido negativo
de -976 m€, o que não se verificava desde 2017.

• A recuperação parcial na procura por espaços
para eventos, apontando-se para um nível
de rendimento 15% abaixo da média observada
no triénio 2016-2018, por prudência e atendendo
ao reduzido número de eventos em carteira
para o próximo ano (2019, foi um ano atípico,
com eventos de grande envergadura,
pelo que não foi considerado como referência);

Demonstração do Resultado Líquido

• O recebimento integral de rendas de lojas
e de outros espaços, depois do período
temporário de apoio aos lojistas, a que acresce
o rendimento de novos contratos celebrados
em 2021;
• A variação em gastos com o pessoal,
que não abrange os órgãos sociais, decorrente
do sistema de gestão de desempenho em vigor
e de uma nova contratação;
• O desenvolvimento dos projetos CCB-Cidade
Aberta e CCB-Cidade digital, de transformação
digital, com o financiamento já aprovado
do sistema de apoio à transformação digital
da Administração Pública (COMPETE 2020);
• O reforço do subsídio ao funcionamento
pelo Ministério da Cultura, conforme
comunicação recebida para o efeito;
• A sujeição da concretização do plano
de investimentos à existência de receita
que não seja aplicada nas despesas
correntes e de programação;
• A prudência na previsão das restantes
naturezas de receitas da Fundação
(parques de estacionamento, rendas
dependentes do volume de negócios
nos serviços e espaços de restauração,
etc).

2020
2021
2022
Rendimentos e gastos
	Executado	Estimativa	Orçamento
		

Vendas e prestações de serviços e concessões

3 037

5 597

3 502

Transferências e subsídios correntes obtidos

7 993

8 251

8 629

e fornecimentos e serviços externos

-3 868

-5 303

-5 833

Gastos com o pessoal

-5 318

-5 260

-5 535

-8

-

-

242

109

87

Resultado antes de depreciações
e gastos de financiamento (EBITDA)

2 078

3 394

850

Gastos/reversões de depreciação e amortização

-1 975

-1 973

-1 955

103

1 421

-1 105

Juros e rendimentos similares obtidos

161

178

140

Juros e gastos similares suportados

-9

-11

-11

255

1 588

-976

-

-

-

255

1.588

-976

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

Imparidades e provisões
Outros rendimentos e gastos

Resultado operacional
(antes de gastos de financiamento)

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento

Resultado líquido do exercício

valores em milhares de euros
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Resultado de exploração*
No período de 2020 a 2022, a Fundação receberá
verbas referentes a candidaturas apresentadas
à Agência de Modernização Administrativa (AMA)
no âmbito do Programa Compete 2020.
A candidatura CCB – Cidade Digital iniciou-se em 2019
e tem o final previsto em 2021, com um investimento
total de 736m€ e uma comparticipação de 419m€.
A segunda candidatura apresentada, CCB - Cidade
Aberta, iniciou-se em 2021 e tem o final previsto

2020
2021
2022
	Executado	Estimativa	Orçamento
		

Vendas e serviços prestados

3 037

5 597

3 502

Subsídios à exploração

7 809

8 219

8.629

Subsídios ao investimento

182

170

170

Outros rendimentos

337

33

216

Rendimentos de exploração

11 365

14 019

12 517

Fornecimentos e serviços externos e CMV	

-3 868

-5 303

-5 833

Gastos com o pessoal

-5 318

-5 260

-5 535

Gastos de depreciação/amortização (excepto edifício)

-796

-795

-777

Outros gastos

-166

-62

-299

-10 148

-11 420

-12 444

1 217

2 599

73

152

167

129

11

-

-

53

-

-

-1 178

-1 178

-1 178

255

1 588

-976

Gastos de exploração
Resultado de exploração
Rendimentos - Gastos financeiros
Outros ganhos - Outros gastos
Imparidades e provisões
Gastos de depreciação/amortização (do edifício)
Resultado líquido do exercício

em 2022, com um investimento total de 674m€
e um financiamento previsto de 384m€.
O efeito, não recorrente, desta candidatura
nos FSE de 2022, será de 357m€.
O quadro seguinte destaca as várias naturezas
de receita própria da Fundação. No seu conjunto,
estão orçamentados rendimentos próprios
que são superiores em 10%, ou 366m€,
aos executados em 2020.

Orçamento 2022 – Rendimentos próprios
			

Orçamento 2022 vs. Estimativa 2021

2020
2021
2022
	Executado	Estimativa	Orçamento
%
					

Eventos comerciais *

€

1 948 119

4 551 522

1 428 399

-69%

-3 123 123

Receitas da programação cultural

596 142

547 040

1 017 874

86%

470 834

Rendas de lojas e espaços de restauração

481 648

462 543

783 061

69%

320 518

Outras rendas, estacionamento
e refaturação de serviços

279 938

147 823

341 899

131%

194 076

Rendimentos financeiros

160 979

209 428

140 000

-33%

-69 428

Outros rendimentos próprios

146 508

175 669

267 861

52%

92 192

3 613 334

6 094 025

3 979 094

-35%

-2 114 931

valores em milhares de euros

Os subsídios à exploração são a principal fonte
de financiamento da Fundação, prevendo-se
que em 2022 atinjam 69% dos rendimentos
de exploração e dos gastos de exploração.

Total

valores em euros

O total orçamentado em Gastos para 2022,
é de 11,4 M€, um valor que é superior em 24%
(2,18 M€) ao executado em 2020. Neste valor,
os Custos com o Pessoal representam 49% (5,5 M€),
os Custos de Produção 23% (2,7 M€) em os Custos
Gerais 28% (3,2 M€).

2020
2021
2022
Executado	Estimativa	Orçamento

Subsídios à exploração

7 809

8 219

8 629

Ministério da Cultura

7 728

8 064

8 400

81

155

229

SAMA	

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

valores em milhares de euros

*

O resultado de exploração não inclui a amortização do edifício (tendo em conta que a Fundação não detém
a sua propriedade, apenas o seu usufruto perpétuo e gratuito), mas inclui todos os encargos com a sua manutenção
e com as depreciações e amortizações de investimentos efetuados após a constituição da Fundação.
Não inclui também imparidades e provisões, correções de anos anteriores, rendimentos e gastos financeiros
e outros rendimentos de caráter extraordinário.

*

ao executado de 2020 em 81% (1,2 M€),
em relação direta com a interrupção
da atividade cultural e eventos comerciais
em 2020, e a retoma prevista para 2022.
Já nos Custos Gerais, o orçamento para 2022
é superior ao executado em 2020 em 32%
(765 m€). Este aumento é explicado com os FSE
da candidatura SAMA e aumento de custos
de manutenção com a retoma da atividade.

O serviço de banqueting em eventos é faturado diretamente aos clientes pelo arrendatário
dos espaços de restauração, ao qual a FCCB cobra renda em função do volume de negócios.
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Orçamento 2022 – Gastos por natureza
			

Orçamento 2022 vs. Estimativa 2021

2020
2021
2022
	Executado	Estimativa	Orçamento
%
€
					

Custos com o pessoal

5 317 826

5 259 758

5 535 457

5%

275 699

Custos de produção

1 486 997

2 244 784

2 686 205

20%

441 421

Custos gerais *

2 413 672

3 092 180

3 178 551

3%

86 371

Gastos

9 218 494

10 596 721

11 400 213

8%

803 492
valores em euros

No quadro seguinte, apresenta-se a repartição
dos Gastos pelas atividades da Fundação.

Orçamento 2022 – Gastos por atividade
			

Orçamento 2022 vs. Estimativa 2021

2020
2021
2022			
Executado	Estimativa	Orçamento
%
€
			

Programação cultural

3 277 513

3 593 170

4 387 960

22%

794 790

2 860 433

3 056 423

3 154 124

3%

97 701

Áreas administrativas e de gestão

1 682 298

1 785 421

1 691 125

-5%

-94 296

Comunicação e relações públicas

871 492

1 067 102

1 099 639

3%

32 538

Atividades comerciais

512 359

910 606

710 864

-22%

-199 742

SAMA	

14 400

183 999

356 500

94%

172 501

9 218 494

10 596 721

11 400 213

8%

803 492

Manutenção, conservação e segurança

Total

valores em euros

© estelLe valente

*

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:

2020
2021
2022
	Executado	Estimativa	Orçamento
1 028 637

1 052 980

1 043 090

valores em euros

Plano de Atividades 2022
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Plano de investimento
		

		

A inexistência de uma dotação própria
para investimento, implicará que a execução
do orçamento de investimento só poderá ter
concretização na medida da captação de receita
própria que não seja aplicada nas despesas
correntes e de programação. Nessa medida,
em sede de proposta de orçamento a integrar
no orçamento de Estado, a despesa
de investimento está aquém das necessidades
previstas, tendo-se inscrito um montante

de 500 m€ (incluindo o IVA dado tratar-se
de uma demonstração de fluxos de tesouraria),
pese embora as necessidades de investimento
identificadas, superem largamente este valor,
como descrito de seguida.
O quadro seguinte destaca a tipologia
de investimentos (valores sem iva) efetuados
de 2018 a 2020, a estimativa para 2021
e as necessidades previstas para 2022.

2018
2019
2020
2021
2022
	Executado	Executado	Executado	Estimativa	Orçamento

1

1.1	Equipamentos audiovisuais

505 927

118 409

38 613

296 560

230 000

Centro de Espetáculos

110 185

115 297

122 929

254 006

571 000

Centro de Exposições

117 529

1 616

8 645

-

-

Edifícios e instalações técnicas

126 573

73 094

359 411

322 712

619 500

Tecnologias de informação e comunicação

80 882

225 005

290 389

425 345

291 200

Segurança

100 829

39 909

12 173

159 964

105 000

70 000
20 000

Beneficiação de pavimento de soalho das áreas de circulação

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

2

Centro de Espetáculos

2.1

Grande Auditório

573 330

832 160

1 458 587

15 000
5 000

571 000

2.1.1	Piano Steinway (renting)

75 000

2.1.2	Remodelação da iluminação - Working Light

20 000

Cadeiras para fosso de orquestra - primeira plateia (quantidade: 80)

25 000

2.1.4	Iluminação arquitetural – remodelação equipamentos LED	

80 000

2.1.5	Linóleo preto/branco para palco

18 000

2.1.6

Tela de retroprojeção 18x10m para palco

12 000

2.1.7

Rack de dimmers 5kW de 96 canais

50 000

2.2

Pequeno Auditório 		

2.2.1	Sistema de varas de palco

135 000

2.2.2	Novo sistema de som

120 000

2.3

Vários		

2.3.1	Equipamentos para rede DMX e Artnet

8 000

2.3.2

4 000

Tampos para estrados de exterior

2.3.3	Guinchos pontuais
2.3.5	Equipamentos vários

1 041 925

120 000

1.3

2.3.4	Máquina de lavar roupa
Total

230 000

1.2	Remodelação de gabinetes do piso 3

2.1.3
Centro de Congressos e Reuniões

Centro de Congressos e Reuniões

2022
Orçamento

10 000
4 000
10 000

1 816 700

valores em euros sem IVA

3
Seguidamente apresenta-se em detalhe a previsão
de necessidades de investimento para o ano
de 2022.

Segurança

3.1	Novo sistema controlo de acessos ⁄ fechos de portas – Centro de Congressos e Reuniões

105 000
35 000

3.2	Remodelação do sistema de deteção de intrusão do Centro de Congressos e Reuniões

25 000

3.3	Gravador de backup do sistema CCTV	

20 000

3.4	Renovação de extintores
3.5	Plano Segurança – nova sinalética e iluminação de emergência ⁄ zonas públicas

5 000
20 000

>
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e orçamentais previsionais

8.3

<
		

		

2022
Orçamento

4

619 500

Tecnologias de informação e Comunicação

Balanço
2022
2021
2020
	Orçamento	Estimativa	Executado
			

4.1	Substituição de 2 portões do Centro de Reuniões (lado Avenida da Índia)

60 000

4.2	Sistema de pinos para limitar entrada da rua 2/3

20 000

Ativo
			

4.3	Substituição de pavimentos de circulações - Centro de Espectáculos / camarins

60 000

Ativo não corrente

4.4

20 000

Ativos fixos tangíveis

4.5	Elevadores - substituição E102 (C. C. Reuniões) e E206 (Centro de Espectáculos)

131 000

Ativos intangíveis

4.6	Grande Auditório - remodelação das instalações sanitárias

60 000

Outros ativos financeiros

4.7	Impermeabilização do lago do jardim do Pequeno Auditório

20 000

4.8	Impermeabilização lago do Jardim Sala Vitorino Nemésio / lado sul - Centro de Congressos e Reuniões

35 000

Ativo corrente 			

4.9	Elevador E209 - na nova porta de artistas

27 000

Inventários

95 810

95 810

20 678

4.10	Remodelação do Sistema de Gestão Técnica - 3.ª fase / Centro de Exposições

60 000

Clientes, contribuintes e utentes

165 120

65 120

276 236

4.11	Instalação de aquecimento solar térmico (AQS) - camarins do Centro de Espetáculos

40 000

Estado e outros entes públicos

30 000

25 000

56 731

4.12	Substituição das bombas secundárias de água quente - AVAC - 2.ª fase

30 000

Outras contas a receber

282 047

98 168

323 588

4.13	Empilhador (substituição do equipamento FIAT)

28 000

4.14

Beneficiação de pavimento de soalho das áreas de circulação

Plotter para Sala de Desenho

8 000

4.15	Ampliação sistema de telefones e intercomunicadores da nova central telefónica

5 000

4.16	Renovação equipamentos dos quadros eléctricos

7 500

4.17	Jardim Oliveiras - tanques de compensação da recirculação de água dos lagos

8 000

Diferimentos
Outros ativos financeiros
Caixa e depósitos

Total do ativo

		
3 745 966

3 530 529

2 729 093

81 425 740

82 645 403

83 920 072

6 843 024

6 843 023

6 888 636

92 014 730

93 018 955

93 537 801

354 480

354 480

108 609

8 515 028

8 515 028

4 200 000

2 208 837

2 208 837

1 540 334

11 651 322

11 362 443

6 526 176

103 666 052

104 381 398

100 063 977

Património líquido			
5

TIC – Informática

5.1	Renovação de equipamentos: computadores e portáteis
5.2	Monitores e impressoras
5.3	Servidores de suporte a sistemas

291 200
15 000
8 000
30 000

5.4	Equipamento de armazenamento de dados (NAS)

15 000

5.5	Renovação de software (Office, Windows, SQL,Oracle Java, Adobe Criat/Prem. etc.)

15 000

5.6	Equipamento para rede estruturada de dados - swicths
5.7

Cibersegurança e suas necessidades

5.8	Estudo de substituição de sistemas (imobilizado, integração AD Azure, Click Up)
5.9	Renovação de telemóveis
5.10	Licença Team Viewer
5.11	Licença DIESE - gestão espectáculos e eventos

7 500
15 000
10 000
3 000
34 200
3 800

5.13	Licença LOBA - site (assistência técnica)

4 800

5.14	Licença HUBSPOT - CRM

15 900

5.15	Licença Zoom corporativa

3 000

5.17	SAMA 2 - Projeto 2021

		

179 570 374

179 570 374

- 83 946 603

- 83 597 140

Outras variações no património líquido

5 407 576

5 407 576

690 752

Resultado líquido do exercício

- 975 878

1 588 297

255 458

101 550 734

102 619 644

96 919 444

Excedentes de revalorização

Total do património líquido

Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões

6 000

Fornecedores

valores em euros

398 320

409 633

398 320

409 633

530 928

152 993

Adiantamentos de clientes, contribuintes e utentes			
Estado e outros entes públicos

187 973

187 973

Fornecedores de investimento			
Outras contas a pagar
Diferimentos

Total do passivo
1 816 700

398 320
398 320

Passivo corrente 			

100 000

		

Total

179 570 374
- 82 451 338

Resultados transitados

5 000

5.12	Licença GESTISOFT - gestão RH (licença anual + assistencia técnica)

5.16	Licença de video-audio on demand e streaming em direto

Património ⁄ capital

Total do património líquido e do passivo

534 623

558 994

91

254 733
3 485
239 583
123 807
1 349 998

463 474

463 474

763 294

1 716 998

1 363 434

2 734 900

2 115 318

1 761 754

3 144 533

103 666 052

104 381 398

100 063 977

valores em euros

Demonstração de fluxos de caixa
2022
2021
2020
	Orçamento	Estimativa	Executado

Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de clientes

Demonstração de resultados
2022
2021
2020
	Orçamento	Estimativa	Executado
			

Rendimentos e gastos
			
Vendas
Prestações de serviços e concessões
Transferências e subsídios correntes obtidos
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

20 500

5 364

7 356

7 979 484

Pagamentos a fornecedores

- 6 776 402

- 5 096 270

- 4 484 921

Pagamentos ao pessoal

- 3 260 756

- 2 967 449

- 3 016 173

Pagamentos de prestações sociais

- 1 298 000

- 1 298 000

- 1 298 988

Caixa gerada pelas operações

1 308 565

4 891 853

3 638 280

Pagamentos ⁄ recebimentos do imposto s/ rendimento

- 915 000

- 915 000

- 913 101

Outros recebimentos ⁄ pagamentos

- 33 565

- 361 827

- 832

Fluxos de caixa das actividades operacionais (A)

360 000

3 615 026

2 724 347

3 029 212

8 251 284

7 993 272

Fluxos de caixa das atividades de investimento			

- 20 004

- 10 281

- 20 433

Pagamentos respeitantes a:				

Gastos com o pessoal

- 5 535 457

- 5 259 758

- 5 317 826

Imparidade de inventários e ativos biológicos (perdas/reversões)

-

-

8 633

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

-

-

10 670

Provisões (aumentos/reduções)

-

-

9 441

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)

-

-

24 803

-

-

- 62 711

108 140

129 473

346 521

- 20 648

- 20 350

- 104 062

850 051

3 394 527

2 077 533

Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros

- 500 000

- 1 277 691

-

- 260 029

- 552 879
- 120 381

- 4 175 000

- 3 062 605

- 2 255 825

Recebimentos provenientes de:				
Activos fixos tangíveis

-

-

Activos intangíveis

-

-

-

4 175 000

5 817 700

807 715

Investimentos financeiros
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Fluxos de caixa das actividades de investimento (B)

Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento

4 458 878

5 591 425

- 5 292 630 - 3 847 343

Outros gastos

8 064 000

3 481 145

- 5 812 934

Outros rendimentos

6 189 572

8 400 000

8 629 309

Fornecimentos e serviços externos

Aumentos/reduções de justo valor

4 243 723

Recebimentos de transferências e subsídios correntes

-

-

-

-

140 000

151 130

146 153

- 360 000

1 368 505

- 1 975 217

Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Gastos/Reversões de depreciação e amortização

- 1 954 759

- 1 973 06

- 1 974 522

Recebimentos provenientes de:				
Outras operações de financiamento

Imparidade de investimentos depreciáveis ⁄ amortizáveis (perdas ⁄ reversões)			

-

-

-

Pagamentos respeitantes a:				
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento)

Juros e rendimentos similares obtidos

- 1 104 708

1 421 521

103 011

140 000

178 355

160 979

- 11 170

- 11 579

- 8 532

Resultado antes de impostos

- 975 878

1 588 297

255 458

Imposto sobre o rendimento

-

-

-

Juros e gastos similares suportados

Resultado líquido do exercício

- 975 878

1 588 297

Financiamentos obtidos

-

-

-

Juros e gastos similares

-

-

-

Outras operações de financiamento

-

-

-

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (C)

-

-

-

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

-

4 983 531

749 130

Efeito das diferenças de câmbio 		

-

-

Caixa e seus equivalentes no início do período

10 723 865

5 740 334

4 .991 204

Caixa e seus equivalentes no fim do período

10 723 865

10 723 865

5 740 334

255 458
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência			
valores em euros

Caixa e seus equivalentes no início do exercício

10 723 865

5 740 334

4.991 204

– Equivalentes a caixa no início do exercício

- 8 515 028

- 4 200 000

- 3 040 000
-

+ Saldo de gerência não constitui equivalentes de caixa

-

-

– Variações cambiais de caixa no início do exercício

-

-

-

2 208 837

1 540 334

1 951 204

2 142 185

1 473 682

1 828 426

66 652

66 652

122 778

= Saldo da gerência anterior
Da execução orçamental
De operações de tesouraria
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício

10 723 865

10 723 865

5 740 334

– Equivalentes a caixa no fim do exercício

- 8 515 028

- 8 515 028

- 4 200 000

+ Saldo de gerência não constitui equivalentes de caixa

-

-

-

– Variações cambiais de caixa no fim do exercício

-

-

-

2 208 837

2 208 837

1 540 334

2 142 185

2 142 185

1 473 682

66 652

66 652

66 652

= Saldo para a gerência seguinte
Da execução orçamental
De operações de tesouraria

valores em euros

Demonstração orçamental previsional
		
		
		

2022
Orçamento

Receita corrente
-

R2

Contribuições para a Segurança Social, CGA e ADSE	

-

R3

Taxas, multas e outras penalidades

-

R4	Rendimentos de propriedade

140 000
8 400 000
294 310
-

R6	Venda de bens e serviços

4 243 723

R7	Outras receitas correntes

-

Receita de capital
-

R9

-

R10	Outras receitas de capital

-

R11	Reposições não abatidas aos pagamentos

-

Receita efetiva [1]

D7	Investimento

2022
Orçamento

13 078 033

500 000

D8
Transferências de capital
D81	Administrações públicas
D811	Administração central - Estado
D812	Administração central - Outras entidades
D813	Segurança Social
D814	Administração regional
D815	Administração local
D82	Instituições sem fins lucrativos
D83	Familias
D84	Outras

-

D9	Outras despesas de capital

-

Despesa efetiva [4]
Despesa não efetiva [5]
D10	Despesa com ativos financeiros
D11	Despesa com passivos financeiros
Despesa total [6] = [4]+[5]

R8	Venda de bens de investimento
Transferências de capital

		

Despesa de capital

R1	Receita fiscal
R11	Impostos diretos
R12	Impostos indiretos

R5
Transferências correntes
R51	Administrações públicas
R511	Administração central - Estado
R512	Administração central - Outras entidades
R513	Segurança Social
R514	Administração regional
R515	Administração local
R52	Exterior - UE	
R53	Outras

		

13 078 033
4 175 000
17 253 033

Saldo total [3]-[6]

-

Saldo global [1]-[4]

-

valores em euros

Receita não efetiva [2]
R12	Receita com ativos financeiros
R13	Receita com passivos financeiros
Receita total [3] = [1] + [2]

4 175 000
17 253 0334

D1	Despesas com pessoal
D11	Remunerações certas e permanentes
D12	Abonos variáveis ou eventuais
D13	Segurança social

4 144 134
232 467
1 097 155

D2	Aquisição de bens e serviços

6 776 402

D3	Juros e outros encargos

-

D4
Transferências correntes
D41	Administrações públicas
D411	Administração central - Estado
D412	Administração central - Outras entidades
D413	Segurança Social
D414	Administração regional
D415	Administração local
D42	Instituições sem fins lucrativos
D43	Famílias
D44	Outras

-

D5	Subsídios
D6	Outras despesas correntes

327 875

contraCapa: Tratamento gráfico a partir de foto de estelLe valente
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