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& Philippe Marques
CONCERTOS NÓMADAS
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14 OUT
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Orquestra
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16 OUT
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Marco da Silva
Ferreira
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OUTRAS MÚSICAS

11 NOV

Cuckoo
Jaha Koo
TEATRO

12 A 14 NOV
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MÚSICA

DANÇA
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& João Paulo Santos
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Texto de Rui Miguel Abreu
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CONCERTOS NÓMADAS
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10

Interpretam
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OUTRAS MÚSICAS

4 NOV

Kurt Weill – entre
dois mundos
Nuno Vieira
de Almeida,
Ricardo Panela,
Susana Gaspar
CONCERTOS NÓMADAS

4 NOV

Chapter 3: The Brutal
Journey of the Heart
Sharon Eyal &
Gai Behar | L-E-V
DANÇA

4 E 5 NOV

13

Alma Ensemble
CONCERTOS NÓMADAS

18 NOV

14
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João Paulo Esteves
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HÁ FADO NO CAIS
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ÓPERA

20 NOV
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Iberian Impressions
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CONCERTOS NÓMADAS
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25 NOV
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OUTRAS MÚSICAS
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MÚSICA ERUDITA

27 NOV

16

Christina Margotto
CONCERTOS NÓMADAS

2 DEZ
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MÚSICA ERUDITA

4 DEZ
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8 DEZ

17
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24

Misty Fest
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25
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MÚSICA
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Misty Fest
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Jules Maxwell
PRODUÇÃO EXTERNA

21 NOV

24

Misty Fest
Edu Lobo &
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MÚSICA

22 NOV
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MÚSICA

24 NOV
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INFORMAÇÕES
GERAIS
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MÚSICA/DANÇA

Miguel Filipe
Bochecha — sementes
para um futuro

MÚSICA DE CÂMARA

Ensemble MPMP
2 OUT

7 E 8 OUT

O Ensemble MPMP, grupo que tem desenvolvido
um trabalho de proximidade com musicólogos e
compositores com vista à redescoberta de património
passado e à valorização de repertórios contemporâneos,
apresenta um programa que une o Brasil a Portugal.
Do compositor brasileiro José Maurício Nunes Garcia
(1767-1830) irão interpretar Ulissea, um drama heroico
para soprano, coro e orquestra sobre poema de Miguel
António de Barros (1772-1827). Do português Marcos
Portugal (1762-1830) será tocada a serenata L'augùrio di
felicità. Direção musical do maestro Jan Wierzba.

Bochecha – sementes para um futuro é um espetáculo
musical e coreográfico para um trio de performers.
Como concretizar as nossas vontades, se as mesmas
estão bloqueadas pela constante atividade mental? Quase
sem nos deixar um passo, mexer, concretizar algo... Ou
estagnamos, ou explodimos de tanta frenética atividade.
Tornamo-nos então seres polirrítmicos, pois vivemos em
dualidade, entre sonho e decisão, entre possibilidade
e realidade. Toda a música tocada ao vivo é inscrita no
repertório erudito contemporâneo para percussão solo.
Inspirado livremente na história de vida e poesia de Stella
do Patrocínio.

Ensemble MPMP presents a program that unites Brazil and
Portugal. The ensemble will perform the heroic drama Ulissea
by Brazilian composer José Maurício Nunes Garcia (17671830) and the serenade L'augùrio di felicità by the Portuguese
Marcos Portugal (1762-1830). Musical direction by conductor
Jan Wierzba.

Bochecha — sementes para um futuro [Cheek — seeds for
a future] is a musical and choreographic show for a trio of
performers. All the music is played live and is part of the
contemporary classical repertoire for solo percussion. The
show is freely inspired by the life and poetry of Stella do
Patrocínio.

Domingo, Pequeno Auditório, 17h00, M/6 anos, 20€ e 25€

Sexta-feira e sábado, Pequeno Auditório,
Sexta-feira, 21h00, Sábado, 19h00, Classificação Etária:
A classificar pela CCE, 12€ e 15€

CONCERTOS NÓMADAS

Duarte Pereira Martins
& Philippe Marques
La fièvre du temps – Bailados
Portugueses vol. I

1

Concerto de apresentação do disco La fièvre du temps —
Bailados Portugueses vol. I, pelos pianistas Duarte Pereira
Martins e Philippe Marques. O programa começa com
excertos de Petrushka, de Igor Stravinsky, e passa pela
obra A princeza dos sapatos de ferro, de Ruy Coelho,
excertos da peça Cinderela, de Sergei Prokofiev, e ainda
as obras Paris 1937, de Fernando Lopes-Graça, e La Valse,
de Maurice Ravel.

Pelléas et Mélisande
de Claude Debussy

7 E 9 OUT

Texto de Isabel Novais

7 E 9 OUT

Uma floresta num reino distante. Uma mulher perdida,
com um passado misterioso, que se envolve numa
história de amor tão intensa quanto proibida. A Orquestra
XXI estreia-se no domínio da ópera com uma versão
semi-encenada de Pelléas et Mélisande, de Claude
Debussy, sob a direção de Dinis Sousa. Esta obra-prima
do repertório operático, raramente apresentada em
palco, será encenada por Kristiina Helin, com um elenco
de exceção que inclui André Baleiro e Susana Gaspar
nos papéis principais, para além de Stephan Loges no
papel de Golaud, Elodie Méchain a interpretar a sua mãe
Geneviève e Patrick Bolleire como Rei Arkel.
A forest in a distant kingdom. A woman, lost and with a
mysterious past, becomes involved in a love story as intense as
forbidden. Orquestra XXI makes its debut in the field of opera
with a semi-staged version of Pelléas et Mélisande, by Claude
Debussy, under the direction of conductor Dinis Sousa. This
masterpiece of the operatic repertoire, rarely performed on
stage, will be staged by Kristiina Helin, with an international cast.

3

Concert for the presentation of the album La fièvre du temps –
Bailados Portugueses vol. I, by pianists Duarte Pereira Martins
and Philippe Marques. The program begins with excerpts from
Petrushka by Igor Stravinsky. It proceeds with A princeza dos
sapatos de ferro by Ruy Coelho, excerpts from Cinderella, by
Sergei Prokofiev, and also the works Paris 1937, by Fernando
Lopes-Graça, and La Valse,
by Maurice Ravel.
Sexta-feira, Centro de Congressos e Reuniões,
19h00, M/6 anos, 10€

4

Espetáculo Inaugural
da Temporada 2022-2023
— Um Chão Comum
Pelléas et Mélisande
de Claude Debussy
Encenação Kristiina Helin
Orquestra XXI

Sexta-feira e domingo, Grande Auditório, Sexta-feira, 19h00,
Domingo, 17h00, M/6 anos, 24€ a 40€, Coprodução Centro
Cultural de Belém, Orquestra XXI
Espetáculo em francês, legendado em português

7 OUT

1. Bochecha — sementes para um futuro, Miguel Branco, S/Título, 1995,
Óleo sobre madeira, 24x38cm © Miguel Branco
2. Duarte Pereira Martins e Phillipe Marques © DR
3. Pelléas et Mélisande de Claude Debussy © DR

A PROPÓSITO DE

ÓPERA

2

Em 1889, no decurso de uma entrevista, Claude Debussy
(1862- 1918) abordou o que entendia como um bom
libreto para ópera: «Um sobre coisas ditas pela metade.
Dois sonhos associados: eis o ideal. Sem país, sem
data. […]; personagens que não falam; simplesmente
submetidos à vida, ao destino, etc.»
Sensivelmente na mesma altura, Maurice Maeterlinck
(1862-1949) conquistava o público e a crítica com a sua
produção teatral de carácter simbolista. O Simbolismo
surgiu por volta de 1885 e foi um movimento estético
de reação ao naturalismo e ao realismo, manifestando
repulsa por representações objetivas e um gosto
acentuado pelo indefinido e vago, misterioso e
transcendente. Debussy frequentava o círculo simbolista,
identifica-se esteticamente com o movimento e já
tinha pensado abordar musicalmente La Princesse
Maleine, a primeira peça de Maeterlink. Mas foi a
atmosfera peculiar de Pelléas et Mélisande que captou
a sua atenção quando foi à estreia em Paris, em 1893. Os
personagens estavam despojados de vontade própria,
espaço e tempo eram vagos e o enredo desenvolvia-se
sem rumo aparente. De imediato percebeu que havia
ali uma afinidade estética extraordinária e que o texto
poderia corresponder à sua visão particular sobre ópera,
tentada noutros projetos, mas nunca verdadeiramente
concretizada. Debussy conseguiu a aprovação de
Maeterlink e entregou-se à composição diretamente
a partir do texto teatral. Não foi um processo de
composição fácil, demorou alguns anos e bastantes
recuos que revelam a luta interior do compositor com
a procura de uma abordagem nova à ópera, em rutura
com as conceções mais em voga de Verdi ou Wagner.
No tratamento vocal, recusou o virtuosismo do belcanto
e a organização da obra em árias e recitativos. Em
vez disso enveredou por uma escrita vocal quase em
recitativo contínuo que procura respeitar a naturalidade
do discurso falado, enfatizando a qualidade do texto
simples, quase despojado, de Maeterlink. A sugestão de
ária é remetida com economia para alguns momentos-chave do drama. A orquestra, por seu turno, é usada
com contenção ao longo de todo o drama e só ganha
proeminência nos interlúdios sinfónicos que ligam as
cenas. Mas é uma contenção aparente. O despojamento
da ação e da psicologia dos personagens é habilmente
capitalizado por Debussy. A orquestra incorpora esta
ausência e opacidade em atmosferas de sonho, mistério,
tensão, presságio e maravilhamento que submergem o
público e o transportam sem resistência para a cena. A
invenção melódica e as cambiantes expressivas trabalham
em profusão para iluminar de significados o «canto
5

falado» dos personagens. Para isso Debussy recorre à
ambiguidade tonal, bem como motivos pentatónicos,
escalas modais, octatónicas e de tons inteiros que
expandem e destabilizam o universo sonoro e sublinham
a sensação de transcendência, mas também de terra
estranha, perda e confusão. O dispositivo orquestral
nunca é usado na totalidade, mas vai-se fragmentando
em diferentes conjuntos, cada um com uma cor tímbrica
própria para tingir e singularizar cada cena. Para sublinhar
a intemporalidade do enredo e a arbitrariedade dos
personagens e ações, a música desenrola-se ao longo dos
atos sem qualquer sentido de desenvolvimento temático.
Há, no entanto, alguns leitmotivs na orquestra associados
a personagens e conceitos, nomeadamente uma
recorrente oscilação regular de 2.ª maior ao longo de
alguns compassos, interpretada por alguns autores como
símbolo do destino; um pequeno arabesque no oboé a
simbolizar o mistério de Mélisande e um motivo rítmico
e melódico algo hesitante, que invoca a inquietação de
Golaud.

DANÇA

João Cristóvão Leitão
& Rodrigo Teixeira
PAISAGEM
O artista João Cristóvão Leitão e o coreógrafo Rodrigo
Teixeira apresentam PAISAGEM, um espetáculo que tem
como ponto de partida o atual contexto contemporâneo,
(in)diretamente caracterizado por modelos relacionais
onde a violência é protagonista. O mecanismo cénico
sugere a ideia de laboratório onde, em constante tensão
e previsível implosão, dois corpos repetem um dueto que
nunca chega a acontecer.
Espetáculo inserido na programação do festival Temps
d’Images.
The artist João Cristóvão Leitão and the choreographer
Rodrigo Teixeira present PAISAGEM [LANDSCAPE]. This show
takes as its starting point the current contemporary context,
(in)directly characterized by relational models where violence
is the protagonist. The scenic mechanism suggests the idea
of a laboratory where, in constant tension and predictable
implosion, two bodies repeat a duet that never happens.
This show is part of Temps d’Images festival.
Sábado e domingo, Black Box, Sábado, 21h00, Domingo,
19h00, Classificação Etária: A classificar pela CCE, 12,50€,
Coapresentação Centro Cultural de Belém, Temps d’Images

CONCERTOS NÓMADAS

Philippe Marques
Bomtempo | Beethoven
14 OUT
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O conjunto das sonatas para piano de João Domingos
Bomtempo são o mais importante contributo de um
autor português para o repertório pianístico do séc. XX.
Neste recital de piano, Philippe Marques colocará em
diálogo a obra de Bomtempo com duas sonatas de
Beethoven, aproveitando para celebrar o bicentenário da
composição da derradeira sonata (op. 111) do mestre de
Bona. Esta é a música representativa do progresso,
da democracia e da liberdade.
The set of piano sonatas by João Domingos Bomtempo is
the most important contribution of a Portuguese author
to the 20th-century piano repertoire. In this piano recital,
Bomtempo's work dialogues with two sonatas by Beethoven,
taking the opportunity to celebrate the bicentennial of the
composition of the last sonata (op. 111) by the Bonn master.
Sexta-feira, Centro de Congressos e Reuniões, 19h00,
M/6 anos, 10€

4. PAISAGEM © DR
5. Phillipe Marques © DR
6. The Mountain © Jordi Soler

A PROPÓSITO DE

O teatro de Señor Serrano
A Montanha de onde a
verdade se despenha

8 E 9 OUT

A ópera Pelléas et Mélisande estreou na Opéra-Comique
de Paris em 1902. O público dividiu-se perante a
concepção inovadora apresentada, mas a obra acabou
por seduzir e vingar inequivocamente, com reprises todos
os anos entre 1902 e 1914. Em Portugal a estreia fez-se
no Teatro São Carlos em 1925 e desde então quase não
voltou aos nossos palcos. Esta é a grande oportunidade
de reencontramo-nos com o universo fascinante de
Pelléas et Mélisande conduzidos pela sensibilidade e
sofisticação extremamente singular de Debussy.

6

4

14 E 15 OUT

Texto de Rui Catalão
O corpo inerte de um montanhista estendido na neve;
dois homens a jogarem badminton; uma «apresentadora»
que tenta convencer o público a aceitar que a sua
raqueta serve para jogar basebol e que ela própria se
chama Vladimir Putin — assim tem início The Mountain.
TEATRO

Agrupación Señor Serrano
The Mountain
14 E 15 OUT

The Mountain, da companhia de teatro catalã Agrupación
Señor Serrano (vencedora do Leão de Prata da Bienal de
Veneza 2015), 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, by the Catalan theater company Agrupación
Señor Serrano, is a sometimes ironic, sometimes virulent
reflection on the society of the image, whose power and
perversion engenders new and false paradigms about
reality. An intelligent play about the manipulation that new
technologies provide to distort and invent new facts.
Sexta-feira e sábado, Pequeno Auditório, Sexta-feira, 21h00,
Sábado, 19h00, Classificação Etária: A classificar pela CCE,
14€ e 17,50€.
Espetáculo em inglês, legendado em português
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Já houve um tempo em que o teatro nos servia de
transporte para modos de vida distantes, intimidades
vedadas às relações sociais e fantasias que a nossa
imaginação não alcançava. Mas o coletivo Señor Serrano
(fundado em 2006, em Barcelona, por Àlex Serrano, e
vencedor do Leão de Prata da Bienal de Veneza em 2015)
fundamenta a sua proposta teatral num contexto em que
os meios de comunicação invadiram o nosso sentido de
realidade. Numa época tão delirante, em que o real é
produzido por mestres da ficção e a mentira alimenta a
nossa necessidade de estarmos informados, podemos,
ainda assim, ambicionar atingir a verdade?
A aspiração à verdade norteia a obra teatral de Señor
Serrano desde a estreia do espetáculo Katastrophe
(2011). Recorrendo a um sortido de dispositivos cénicos
e ferramentas tecnológicas, ora atuais, ora em desuso,
o seu modelo de produção sugere outra coisa: a ilusão,
as aparências, as próprias intenções fraudulentas são de
facto as matérias-primas das suas peças.
Espetáculo de 2020, The Mountain transforma o palco
num estúdio de efeitos especiais. Maquetas e modelos,
artefactos e documentos são usados para desconstruir
a fabricação da mentira, ou para sugerir a ilusão de
real. Este dispositivo de revelação vem-nos alertar que
a necessidade permanente de usar as mais recentes
inovações tecnológicas deve-se a um mecanismo de
confiança dos seres humanos que está também a ser
atualizado a cada momento.
Por recorrerem a discursos ou equipamento que nos
são familiares, os truques que reconhecemos como
truques remetem-nos para a maestria, ou a falta dela,
do ilusionista: apreciamos o talento de quem nos
convence ou entretém sem precisarmos de acreditar
no que dizem ou fazem. Por outro lado, perante uma
tecnologia inovadora ou uma forma de comunicar inédita,
de que desconhecemos o potencial de penetrar no
nosso sentido de realidade, entramos num estado de
pensamento mágico. Aquilo que aceitamos como verdade
dilui-se numa experiência religiosa. Deixamos de pensar
no ilusionista e só acreditamos nos seus truques. >>>>
7

Perante certas evidências, que satisfazem o nosso sentido
de real, do que é verdade («isto aconteceu mesmo, eu vi,
eu ouvi») suspendemos a dúvida, o pensamento cético.
Esquecemo-nos de perguntar: «em que condições é
que eu vi ou ouvi?» E é assim que podemos ver um filme
como A Guerra dos Mundos sem duvidar de que é uma
fantasia, para depois acreditarmos em certas notícias que
foram produzidas com cenas retiradas de... A Guerra dos
Mundos.
Sem essa confiança, sem essa fome por novidades e atrações,
que nos convencem imediatamente, nenhum ilusionista se
prestaria a enganar-nos! Esta disposição psíquica permite-nos acolher as novidades e integrá-las facilmente nas nossas
vidas, mas também nos torna presas fáceis de propostas
fraudulentas. Para que tal disposição, comum a qualquer
ser humano, se torne clara ao espectador, The Mountain
revisita episódios da nossa história em que o sentimento
de confiança foi manipulado com grande eficácia. E é
assim que Orson Welles, que nunca pretendeu subir o
Monte Evereste (como o lendário George Mallory), ou
libertar-se das sombras da caverna de Platão (como a
sua mulher Ruth Turner), se torna também ele um dos
protagonistas desta peça.
Para o público culto, Welles é apenas um grande actor,
um dos mestres da ilusão cinematográfica, em filmes
como Citizen Kane ou F is for Fake (em que ele tanto nos
ludibria com histórias de personagens verdadeiras, como
se tudo fosse uma fantasia, como nos leva a acreditar
em mentiras por si criadas, mas que nós aceitamos
como narrativas reais devidamente documentadas). Mas
houve um tempo, nomeadamente em 1938, em que ele
convenceu uma nação inteira de estar a ser alvo de uma
invasão extraterrestre, apesar de apenas ter dramatizado,
numa transmissão radiofónica, um romance de ficção
científica do séc. XIX.
O público contemporâneo pode espantar-se com a
ingenuidade e a crendice de gerações anteriores. Tal
acontece por estar familiarizado com essas mesmas
tecnologias e modos discursivos que iludiram os seus
antepassados. Mas esse público não concebe de igual
maneira a possibilidade de estar a ser manipulado por
novos meios tecnológicos e discursivos que abraçou sem
tão pouco os compreender.
Num divertimento que corresponde a uma visita
guiada à oficina do ilusionista, The Mountain confirma a
importância que damos à busca da verdade, ao mesmo
tempo que nos alerta para uma tendência que contradiz
essa busca: a de nos deixarmos dominar pelo impacto da
novidade, do acontecimento extraordinário, do discurso
escandaloso...

7. Camané © Kenton Thatcher
8. Domitila, Carla Caramujo © Sonia Godinho
9. C A R C A Ç A, Marco da Silva Ferreira © Marco da Silva Ferreira

DANÇA

Marco da Silva Ferreira
CARCAÇA
27 E 28 OUT

9
ÓPERA

7

HÁ FADO NO CAIS

Camané
Convidados especiais:
João Barradas e
Ricardo Toscano
14 OUT

Camané apresenta-se no ciclo Há Fado no Cais fazendo
uma retrospetiva de carreira e juntando alguns temas
do seu novo disco, Horas Vazias, lançado em outubro
de 2021. Entre clássicos, inéditos e fados tradicionais,
Camané apresenta-se com os cúmplices de sempre:
José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel
Proença (viola de fado) e Paulo Paz (contrabaixo).
O espetáculo contará com os convidados especiais João
Barradas (acordeão) e Ricardo Toscano (saxofone).
Para assistir ao vivo ou online, na plataforma BOL.
As usual, Camané performs in the Há Fado no Cais concert
series doing a career retrospective and adding some songs
from his new album, Horas Vazias, released in October 2021.
Camané performs with his usual accomplices: José Manuel
Neto (Portuguese guitar), Carlos Manuel Proença (fado guitar),
and Paulo Paz (double bass). The show will feature special
guests João Barradas (accordion) and Ricardo Toscano
(saxophone). To watch live or online at the BOL platform.
Sexta-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 12,50€ a 25€
(ao vivo) e 6,5€ (online), Coprodução Centro Cultural de Belém,
EGEAC/Museu do Fado

Orquestra Metropolitana
de Lisboa
Domitila, ópera de
João Guilherme Ripper
16 OUT

Estreada em março de 2000, Domitila nasceu da
encomenda a João Guilherme Ripper (n. 1959) de
um ciclo de canções que tratasse da temática do
relacionamento entre D. Pedro I e a Marquesa de
Santos, Domitila de Castro Canto e Melo. No entanto,
o compositor optou por compor uma ópera. Agora,
e a propósito das comemorações dos 200 anos da
independência do Brasil, o CCB encomendou ao
compositor uma versão orquestral para ser estreada em
Portugal, juntando a soprano Carla Caramujo à Orquestra
Metropolitana de Lisboa, que será dirigida pelo maestro
Tobias Volkmann.
Domitila premiered in March 2000 and was born from the
commission to João Guilherme Ripper (b. 1959) for a song
cycle dealing with the theme of the relationship between
D. Pedro I and Domitila de Castro, Marchioness of Santos.
However, the composer chose to compose an opera. CCB
commissioned the composer to create an orchestral version
to be premiered in Portugal.
Domingo, Grande Auditório, 17h00, M/6 anos, 21€ a 35€,
Coprodução Centro Cultural de Belém, Metropolitana
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Em C A R C A Ç A, um elenco de 10 intérpretes usa
a dança como ferramenta para pesquisar sobre
comunidade, construção de identidade coletiva, memória
e cristalização cultural. Partem de trabalho de pernas
(footwork) que lhes é familiar, oriundo do clubbing,
dos balls, das battles, das cyphers, e do estúdio para
se aproximarem de danças folclóricas padronizadas e
imutáveis que herdaram e revisitam. Traçam discursos
entre o que herdaram e o que vivem. Como se decide
esquecer e tornar memória? Qual o papel das identidades
individuais na construção de uma comunidade? Qual a
sua força motriz?
In C A R C A Ç A [C A R C A S S], a cast of ten performers uses
dance as a tool to explore community, collective identity
development, memory and cultural crystallization. How does
one decide to forget and turn into memory? What role do
individual identities play in the making of a community? What
is its driving force?
Quinta e sexta-feira, Grande Auditório, 21h00, M/12 anos,
12€ a 20€, Coprodução Centro Cultural de Belém, Teatro
Municipal do Porto, Big Pulse Dance Alliance, New Baltic
Dance, Julidans, Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer, Dublin
Dance Festival e ONE Dance Week

CONCERTOS NÓMADAS

André Baleiro &
João Paulo Santos
Canção Portuguesa
28 OUT

Este recital do barítono André Baleiro e do pianista
João Paulo Santos inicia-se com Vianna da Motta e
termina com Freitas Branco, os expoentes de referência
na reinvenção da arte musical no início do séc. XX em
Portugal. O programa passa ainda por obras de Joly Braga
Santos, Fernando Lopes-Graça e António Fragoso, mas
também pela música das compositoras Francine Benoît e
Berta Alves de Sousa. A poesia deste programa percorre
várias épocas e estão presentes temáticas relacionadas
com o mar, a saudade, a partida, a morte e o amor
maternal, destacando-se textos de Camões, Antero de
Quental e Fernando Pessoa.
This recital by the baritone André Baleiro and the pianist João
Paulo Santos begins with Vianna da Motta and ends
with Freitas Branco, the leading exponents in the reinvention
of musical art in the early 20th century in Portugal.
The program also includes works by Joly Braga Santos,
Fernando Lopes-Graça and António Fragoso, as well as music
by composers Francine Benoît and Berta Alves de Sousa.
Sexta-feira, Centro de Congressos e Reuniões, 19h00
M/6 anos, 10€
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OUTRAS MÚSICAS

6 VIOLAS
Interpretam canções de
José Mário Branco

OUTRAS MÚSICAS

10

Flamingods

13

11 NOV

Com um estilo muito próprio de constante reinvenção, o
coletivo de Londres e Bahrein Flamingods tem conseguido
conquistar o seu lugar e vem provar isso mesmo no CCB.
A banda de ethno-folk psicadélico permite-nos perceber
que tanto dança confortável em territórios do psicadelismo
como do experimentalismo rock.

4 NOV

Para celebrar o 80.º aniversário de José Mário Branco,
o grupo 6 VIOLAS, fundado pelo violetista José
Valente, inaugura um enquadramento musical inédito,
estabelecendo um inesperado vínculo entre a música
erudita e a canção de intervenção. Neste concerto,
os 6 VIOLAS relembram um pouco deste importante
repertório para a música portuguesa, homenageando o
seu autor através de uma viagem entre a memória e o
desassossego.
To celebrate the 80th birthday of José Mário Branco,
the group 6 VIOLAS, founded by the violist José Valente,
inaugurates an unprecedented musical framework,
establishing an unexpected link between classical music and
intervention songs. In this concert, the 6 VIOLAS recall this
repertoire, paying homage to its author through a journey
between memory and unrest.
Sexta-feira, Pequeno Auditório, 21h00, M/6 anos, 12€ e 15€

CONCERTOS NÓMADAS

Nuno Vieira de Almeida,
Ricardo Panela,
Susana Gaspar
Kurt Weill – entre
dois mundos
4 NOV

O pianista Nuno Vieira de Almeida concebeu um recital
que o junta ao barítono Ricardo Panela e à soprano
Susana Gaspar em torno do universo de Kurt Weill. As
obras de Weill começam por ser expoentes de um certo
expressionismo musical, acessível, para mergulharem
depois na fronteira, muitas vezes difícil de discernir,
entre a música erudita e a música ligeira. Mas em ambos
os casos o génio de Weill está presente e estará em
destaque neste concerto.
Pianist Nuno Vieira de Almeida conceived a recital that brings
him together with baritone Ricardo Panela and soprano
Susana Gaspar around the universe of Kurt Weill.
Sexta-feira, Centro de Congressos e Reuniões, 19h00,
M/6 anos, 10€

10. 6 Violas © DR
11. Nuno Vieira de Almeida, Susana Gaspar, Ricardo Panela © Maria Silva/CCB
12. Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart © Stefan Dotter for Dior
13. Flamingods © DR
14. Cuckoo © Radovan Dranga
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With their style of constant reinvention, the London and
Bahrein collective Flamingods has managed to conquer their
place and is proving it at the CCB. The psychedelic ethnic-folk
band allows us to understand that they dance comfortably in
psychedelic and experimental rock territories.

DANÇA

Sharon Eyal & Gai Behar |
L-E-V
Chapter 3: The Brutal
Journey of the Heart

Sexta-feira, Pequeno Auditório, 21h00, M/6 anos, 12€ e 15€

TEATRO

Jaha Koo
Cuckoo

4 E 5 NOV

12 A 14 NOV

L-E-V, a aclamada companhia de dança israelita fundada
por Sharon Eyal e Gai Behar, estreia-se em Lisboa com
Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart, última
parte da trilogia Love Cycle. Neste espetáculo, nove
bailarinas/os embarcam numa viagem intensa pelos
altos e baixos do amor e das relações. Com figurinos
deslumbrantes de Maria Grazia Chiuri, diretora criativa
da Christian Dior Couture, e uma banda sonora etérea
composta por Ori Lichtik, colaborador musical habitual
da L-E-V.
L-E-V, the acclaimed Israeli dance company founded by
Sharon Eyal and Gai Behar, makes its Lisbon debut with
Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart. In this show, nine
dancers embark on an intense journey through the ups and
downs of love and relationships. With costumes by Maria
Grazia Chiuri, creative director of Christian Dior Couture, and
a soundtrack composed by Ori Lichtik.
Sexta-feira e sábado, Grande Auditório, Sexta-feira, 21h00,
Sábado, 19h00, Classificação Etária: A classificar pela CCE,
Duração: 55 minutos, 21€ a 35€
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MÚSICA DE CÂMARA

DSCH – Schostakovich
Ensemble
Schubertíada
6 NOV

O DSCH – Schostakovich Ensemble apresenta um
concerto dedicado à música de um dos nomes mais
fulgurantes e geniais da História da Música: Franz
Schubert. Schubertíadas era o nome dado já na altura
às reuniões que tinham no centro a figura e a música
de Schubert. É, pois, nesse espírito, e recuando à Viena
de há dois séculos, que se desenrola este concerto,
que incluirá três famosas obras-primas Schubert:
o Grand Duo, a Arpeggione e o primeiro Trio com Piano.

Há vinte anos houve uma grande crise económica na
Coreia do Sul. Esta crise teve um enorme impacto na
geração jovem, a que pertence o artista sul-coreano
Jaha Koo. Em diálogos agridoces e humorísticos, Jaha e as
suas inteligentes panelas de arroz levam-nos numa viagem
pelos últimos vinte anos da história coreana, combinando
a experiência pessoal com acontecimentos políticos e
reflexões sobre a felicidade, as crises económicas e a morte.
Espetáculo inserido na programação do Alkantara
Festival.
Twenty years ago there was a major economic crisis in
South-Korea. This crisis had a huge impact on the young
generation to which South Korean artist Jaha Koo belongs. In
bittersweet and humorous dialogues, Jaha and his clever rice
cookers take you on a journey through the last 20 years of
Korean history, combining personal experience with political
events and reflections on happiness, economic crises and
death.
This show is part of Alkantara Festival.
Sábado a segunda-feira, Black Box, Sábado e domingo, 16h00,
Segunda-feira, 21h00, M/6 anos, 12,50€.
Espetáculo em coreano e inglês, legendado em português,
Coprodução Centro Cultural de Belém, Alkantara Festival

14

The DSCH – Schostakovich Ensemble presents a concert
dedicated to the music of one of the most brilliant names
in the History of Music: Franz Schubert. Schubertiade was
the name given at the time to meetings created around the
universe of Schubert. This concert takes place in this spirit.
It will include three famous Schubert masterpieces: the
Grand Duo, the Arpeggione, and the Piano Trio No. 1.
Domingo, Pequeno Auditório, 17h00, M/6 anos, 12€ e 15€
11

A PROPÓSITO DE

MÚSICA

Carta Branca a
Pedro Carneiro #1
12 NOV

Para a Temporada 2022-2023 – Um Chão Comum, o
CCB deu «carta branca» ao músico Pedro Carneiro para
fazer a curadoria de um ciclo de concertos. O primeiro
concerto desta Carta Branca celebra a percussão, o
centro da vida criativa do músico há mais de três décadas,
através da obra incontornável de alguns criadores
que fazem parte da história dos séculos XX e XXI: Toru
Takemitsu, Iánnis Xenákis e Alejandro Vinão, pontuados
por momentos de improvisação/criação.
For the 2022-2023 Season – A Common Ground, CCB gave
«carte blanche» to the musician Pedro Carneiro to curate
a concert series. The first concert of this Carte Blanche
celebrates percussion through the work of some creators who
are part of the history of the 20th and 21st centuries: Toru
Takemitsu, Iánnis Xenákis, and Alejandro Vinão, punctuated by
moments of improvisation/creation.
Sábado, Pequeno Auditório, 21h00, M/6 anos, 12€ e 15€
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Carta Branca a
Pedro Carneiro
A música como arte social
12 NOV

Texto de Rui Miguel Abreu
(o autor escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico)

Propor Carta Branca a um artista tão multifacetado como
Pedro Carneiro pode resultar numa verdadeira aventura.
Além de ser director artístico da Orquestra de Câmara
Portuguesa e da Jovem Orquestra Portuguesa, colectivos
de que é igualmente maestro titular, Pedro é ainda um
aplaudido compositor e renomado instrumentista, capaz
de se expressar nos domínios da música contemporânea,
da improvisação livre ou da música antiga com igual
autoridade. Este seu regresso ao Centro Cultural de
Belém, onde há cerca de década e meia realizou amplo
trabalho como artista em residência, tem por isso mesmo
um sabor «muito especial», garante-nos.
Quando questionado sobre a sua carregada agenda,
Pedro não hesita e deixa escapar uma frase expressiva:
«Está valente!». De facto, entre os compromissos com
orquestras ou solicitações para se enquadrar nos mais
aventureiros programas de jazz contemporâneo —
apresentou-se, por exemplo, ao lado do pianista Rodrigo
Pinheiro no cartaz de 2022 do reputado Jazz em Agosto
da Fundação Calouste Gulbenkian —, Pedro Carneiro
vai trilhando um caminho muito personalizado sem real
paralelo. «Muita coisa mudou desde que comecei a tocar
no CCB por volta de 1996», explica-nos, reforçando a
ideia de que o espírito de aventura é força motriz decisiva
no seu percurso. «Já toquei de tudo no Centro Cultural
de Belém, da improvisação livre à música antiga, passando
por diferentes expressões de música contemporânea.
E em contextos muito diferentes também, do solo à
orquestra. Lembro-me de uma experiência em duo
muito boa com o Louis Sclavis, por exemplo», recorda
Pedro, referindo-se a um encontro com o clarinetista e
saxofonista francês. Ora é precisamente esse contínuo
fluxo de mudança que Pedro Carneiro pretende celebrar
no programa que concebeu para responder ao tremendo
desafio que é esta Carta Branca.
«Interessa-me a percussão, claro, mas também
ressalvar o papel da música como arte social. 		
Interessa-me também a vida, a direcção de 		
orquestra. Quero mesmo que o programa possa 		
de alguma forma reflectir toda a amplitude do 		
meu trabalho», adianta Pedro Carneiro quando 		
instado a clarificar o que se vai poder ver e escutar no
Centro Cultural de Belém a propósito deste convite.

15. Pedro Carneiro © Patricia Andrade
16. Filipa Palhares, Alma Ensemble © DR
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Haverá dois momentos mais importantes: o primeiro a 20
de Abril, no Pequeno Auditório, ocasião que o maestro,
compositor e músico imagina como «mais íntima»; o

segundo, que terá lugar a 24 de Junho, terá outro fôlego,
com Pedro Carneiro a usar a expressão «Grande Festa»
para classificar aquilo que tem em mente.
Celebrar a percussão, a música de conjunto e o
facto desta arte poder — e dever! — ser ferramenta
fundamental na construção de comunidades é o desígnio
deste programa com que Pedro Carneiro pretende,
na medida do possível, ocupar diferentes espaços do
CCB. «A música», diz-nos, «é espaço de reflexão e de
participação e eu gosto muito de pensar em peças que
apelem a esse sentido de participação comunitária».
Pedro Carneiro nasceu perto de Lisboa, na margem sul,
em 1975, no seio de uma família de fortes inclinações
artísticas — o pai era trompetista principal de orquestra, a
mãe actriz. Na busca pela sua própria voz musical estudou
piano, trompete e violoncelo, até que sentiu o fundo
apelo da percussão. Aos 12 anos focou os seus estudos
no campo da percussão ingressando no Conservatório
Nacional, em Lisboa. E com uma bolsa da Fundação
Gulbenkian acabou por se dirigir a Londres onde estudou
sob orientação próxima do percussionista David Corkhill
e do maestro Alan Hazeldine na prestigiada Guildhall
School of Music and Drama. Milão foi o destino seguinte
onde aprofundou conhecimentos de direcção com
Emilio Pomàrico na Scuola Civica. Ou seja, obteve uma
sólida formação académica que lhe serviu de fundação
para um percurso que hoje lhe permite ser reconhecido
internacionalmente como um dos percussionistas de
topo no campo das músicas eruditas. Um estatuto
cimentado com uma entrega e uma paixão que lhe tem
valido o privilégio de ter obras compostas especialmente
para si por grandes compositores. Ser chamado para
tocar e gravar com verdadeiras instituições do mundo
erudito como a Los Angeles Philharmonic, a Helsinki
Philharmonic, a Budapest Festival Orchestra e várias
outras orquestras de renome baseadas em Seattle ou
São Paulo, em Viena ou Leipzig revela igualmente muito
do alcance do seu trabalho. Mérito de uma visão que não
tem admitido desvios.
Mas Pedro Carneiro tem também um foco no futuro
e assumiu como parte importante da sua missão o
trabalho com jovens músicos, tendo ajudado a fundar em
2007 a Orquestra de Câmara Portuguesa, um colectivo
de excelência que reuniu alguns dos melhores jovens
profissionais do país e que conquistou o estatuto de
«Orquestra em Residência» no Centro Cultural de Belém.
Não satisfeito, em 2013 também ajudou a criar a Jovem
Orquestra Portuguesa, hoje projecto integrado na Federação
Europeia de Jovens Orquestras Nacionais e com diversas
digressões internacionais no seu vasto e rico currículo.

José Lencastre, Rodrigo Pinheiro ou Pedro Melo Alves
também o colocam na linha da frente das chamadas
músicas criativas, um campo de efervescente invenção
em que pode expressar todas as novas ideias que vai
desenvolvendo e que lhe têm valido os mais rasgados
elogios da crítica especializada.
Dar Carta Branca a Pedro Carneiro é, definitivamente,
abrir espaço para uma desafiante aventura em que todos
somos convidados a participar.

CONCERTOS NÓMADAS

Alma Ensemble
18 NOV

O Alma Ensemble, grupo vocal fundado pela maestrina
Filipa Palhares, junta-se a dois artistas contemporâneos —
Nuno da Rocha e André Hencleeday — para um concerto
marcado por três estreias absolutas. De Nuno da Rocha
será estreada a peça O Freunde, nicht diese Töne!, para
coro e gira-discos. Já do compositor Alfredo Teixeira
será apresentada pela primeira vez a peça Von Alcippe
fur Beethoven, para coro e guitarra elétrica. O concerto
encerra com a estreia de uma obra do duo Nuno da
Rocha e André Hencleeday, Ardia na Fuga, para coro,
piano preparado, guitarra elétrica e gira-discos.
Alma Ensemble, a vocal group founded by conductor Filipa
Palhares, will premiere three pieces in this concert: O Freunde,
nicht diese Töne!, for choir and turntable, by Nuno da Rocha;
Von Alcippe fur Beethoven, for choir and electric guitar, by
Alfredo Teixeira; and Ardia na Fuga, for choir, prepared piano,
electric guitar, and turntable, by the duo Nuno da Rocha and
André Hencleeday.
Sexta-feira, Pequeno Auditório, 19h00, M/6 anos, 10€
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Por outro lado, reflectindo o lado mais exploratório da
sua personalidade artística, Pedro Carneiro nunca deixou
de buscar novos sons e timbres, tendo literalmente
inventado vários tipos de baquetas e outros acessórios
para expandir as possibilidades sonoras da marimba,
com algumas dessas inovações a serem inclusivamente
adoptadas por outros percussionistas a nível mundial.
Colaborações recentes no mundo da improvisação
mais arrojada com músicos como Carlos Zíngaro,
13

HÁ FADO NO CAIS

Maria Ana Bobone
Convidados especiais:
João Paulo Esteves da Silva
e Pedro Caldeira Cabral
19 NOV

Maria Ana Bobone regressa ao CCB com o seu último
disco, Maria Ana, um trabalho inovador em que a cantora
e pianista assina a composição da maioria dos temas,
desta vez em português e acercando-se da linguagem do
fado. Focado na importância da palavra e da poesia,
bem-servidas pela música, este trabalho é o passo
seguinte num percurso artístico que se tem destacado
pela inovação e originalidade. O espetáculo contará com
os convidados especiais João Paulo Esteves da Silva
(piano) e Pedro Caldeira Cabral (guitarra portuguesa).
Para assistir ao vivo ou online, na plataforma BOL.
Maria Ana Bobone returns to the Centro Cultural de Belém
with her latest album, Maria Ana, an innovative work in which
the singer and pianist compose most of the songs, this time in
Portuguese and approaching the language of fado. The show
will feature musical guests João Paulo Esteves da Silva (piano)
and Pedro Caldeira Cabral (Portuguese guitar). To watch live
or online at the BOL platform.
Sábado, Pequeno Auditório, 19h00, M/6 anos, 12€ e 15€
(ao vivo) ou 5€ (online), Coprodução Centro Cultural de Belém,
EGEAC/Museu do Fado
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ÓPERA

A hora espanhola
de Maurice Ravel
Encenação Jorge Balça
Ensemble Mediterrain e
Companhia Portuguesa de
Bailado Contemporâneo
20 NOV

Neste espetáculo, a ópera e o bailado surgem de mãos
dadas. A ópera cómica A hora espanhola, de Maurice
Ravel, terá no elenco Marco Alves dos Santos, Cátia
Moreso, João Terleira, José Corvelo e Laurence Meikle.
O Ensemble Mediterrain irá ainda interpretar, sob a
direção de Bruno Borralhinho, a peça do célebre bailado
El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla. Um
espetáculo com encenação de Jorge Balça, coreografia
de Miguel Ramalho e a participação dos/as bailarinos/as
da Companhia Portuguesa de Bailado Contemporâneo.
In this show, opera and dance appear hand in hand. The
comic opera L'heure espagnole, by Ravel, will feature Marco
Alves dos Santos, Cátia Moreso, João Terleira, José Corvelo
and Laurence Meikle. The Ensemble Mediterrain will also
perform, under the direction of conductor Bruno Borralhinho,
the famous ballet El sombrero de tres picos, by Manuel de
Falla. A show staged by Jorge Balça, choreography by Miguel
Ramalho, and featuring the dancers of the Portuguese
Contemporary Dance Company.
Domingo, Grande Auditório, 17h00, M/6 anos, 21€ a 35€
Espetáculo em francês, legendado em português
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CONCERTOS NÓMADAS

MÚSICA ERUDITA

Paulo Oliveira
Iberian Impressions

Orquestra Metropolitana
de Lisboa e Coro
Infanto-Juvenil da
Universidade de Lisboa
Concerto de Encerramento
do Festival Música Viva 2022

25 NOV

Este recital do pianista Paulo Oliveira representa uma
viagem pela música ibérica para piano. Começa e acaba
com duas obras de construção mais formal, as Sonatinas
de Armando José Fernandes e de Xavier Montsalvatge,
respetivamente. Inclui ainda a suíte España, de Isaac
Albéniz, e a 1.ª série das Cenas Portuguesas de José
Vianna da Motta. Apresenta também um conjunto de
obras de Pedro Blanco, compositor espanhol que se
radicou no Porto.

27 NOV

O Festival Música Viva encerra a sua 28.ª edição com a
Orquestra Metropolitana de Lisboa e o Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa. Tudo começa com
uma das mais belas melodias de Claude Debussy, a Petite
suite, que será tocada na versão orquestral. Seguem-se
obras de duas personalidades que morreram no mesmo
ano em que a Metropolitana foi fundada, há três décadas.
Primeiro, Constança Capdeville, com Que mon chant ne
soit plus d’oiseau. Depois, Olivier Messiaen, que em Três
pequenas liturgias nos apresenta a arte como expressão
serena da sua fé católica.

This recital by the pianist Paulo Oliveira represents a
journey through Iberian music for piano. It begins and ends
with the Sonatinas by Armando José Fernandes and Xavier
Montsalvatge, respectively. It also includes works by Isaac
Albéniz, José Vianna da Motta, and Pedro Blanco.
Sexta-feira, Centro de Congressos e Reuniões, 19h00
M/6 anos, 10€

The Música Viva Festival closes its 28th edition with the Lisbon
Metropolitan Orchestra and the Children's Choir of the
University of Lisbon. It all starts with Claude Debussy's Petite
Suite. Following are works by Constance Capdeville, with Que
mon chant ne soit plus d’oiseau, and Olivier Messiaen, with
Trois petites liturgies.

OUTRAS MÚSICAS

Prétu

26 NOV

Domingo, Grande Auditório, 17h00, M/6 anos, 12€ a 20€
Coprodução Centro Cultural de Belém, Metropolitana,
Miso Music Portugal

Prétu (anteriormente conhecido como Chullage) é uma
das vozes cimeiras do hip hop português, conhecido
pelo seu «liricismo» e intervenção política. Nos últimos
anos decidiu criar um projeto onde pudesse produzir as
músicas para juntar o seu próprio multiverso sónico ao
universo mais negro das suas letras. O resultado foi Prétu:
uma justaposição de samples de referências africanas,
com as influências eletrónicas onde expressa o seu
pensamento sobre descolonização, pan-africanismo,
afro-futurismo e amor.
Prétu (formerly known as Chullage) is one of the leading voices
of Portuguese hip hop, known for his political intervention.
In recent years he created the project Prétu: a juxtaposition
of samples of African references, with electronic influences
where he expresses his thoughts on decolonization, pan-Africanism, Afro-futurism, and love.
Sábado, Pequeno Auditório, 21h00, M/6 anos, 10,50€ e 13€
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17. Maria Ana Bobone © Frederico Van Zeller
18. Maurice Ravel, 1925 © DR
19. Prétu © Monica Miranda
20. Concerto Encerramento Festival Música Viva 22, Pedro Neves © DR
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MÚSICA ERUDITA

MÚSICA ERUDITA

Orquestra de Câmara
Portuguesa
Dmitri Shostakovich

Orquestra Sinfónica
Portuguesa
200 Anos de César Franck

4 DEZ

21
CONCERTOS NÓMADAS

Christina Margotto
2 dez
A pianista Christina Margotto apresenta neste recital um
programa que se centra em compositores representativos
de quatro gerações no desenvolvimento da música
brasileira, incluindo Villa-Lobos, Carmargo Guarnieri,
Radamés Gnatalli e Marlos Nobre. Cada um deles deixou
contribuições singulares ao desenvolvimento estilístico
da música clássica brasileira, desde uma abordagem
fundamentalmente nacionalista, até um estilo mais
universal, em que elementos do folclore regional são
incorporados em moldes formais cosmopolitas.

Dmitri Shostakovich é sem dúvida um dos
pilares da história da música do século XX. Dono de
uma trajetória única e turbulenta, foi ao mesmo tempo
combatido e homenageado pelo regime soviético,
vivenciando tanto a vanguarda artística dos primeiros
tempos pós-revolução russa, quanto as perseguições
estalinistas. Neste concerto vamos poder ouvir duas
obras fundamentais para o repertório de qualquer
orquestra de câmara: o Concerto para piano, trompete
e orquestra de cordas, marcado ainda por um certo
otimismo característico da juventude, e a Sinfonia n.º 14,
marcada pelo pessimismo e pelo sarcasmo do final da
maturidade de Shostakovich.

Domingo, Grande Auditório, 17h00, M/6 anos, 18€ a 30€
Coprodução Centro Cultural de Belém, OPART/Teatro Nacional
de São Carlos

24
MÚSICA ERUDITA

Real Câmara com
Mira Glodeanu &
Céline Scheen
Salve Regina!
8 DEZ

22

O agrupamento Real Câmara junta-se à soprano Céline
Scheen, sob a direção da violinista Mira Glodeanu, num
programa que reúne uma seleção de obras de alguns dos
maiores compositores do barroco tardio, que exemplifica
a melhor escrita vocal sacra em estilo concertado ao
gosto italiano. Vamos poder ouvir os Salve Regina de
Scarlatti e Händel, mas também o Ave Regina cœlorum,
de Johann Joseph Fux, e um muito operático Haec est
regina virginum, de Antonio Caldara. Completam este
programa obras instrumentais dos mesmos autores, bem
como um divertimento do compositor português de
origem genovesa Pedro Jorge Avondano.
The Real Câmara ensemble joins the famous soprano Céline
Scheen under the direction of the violinist Mira Glodeanu. This
program is composed of an original selection of works by some
of the late Baroque composers: Scarlatti, Händel, Johann
Joseph Fux, Antonio Caldara, and the Portuguese composer of
Genoese origin Pedro Jorge Avondano.
Quinta-feira, Pequeno Auditório, 17h00, M/6 anos, 12€ e 15€

Compositor, pianista, organista e professor, César Franck
(1822-1890) foi uma das mais importantes figuras da
vida musical francesa do seu tempo. O programa deste
concerto centra-se inteiramente no repertório do
compositor. De realçar duas importantes composições
para piano e orquestra: Les djinns e Variações sinfónicas.
Será solista António Rosado, nome maior do pianismo
português. O programa termina com a Sinfonia em Ré
menor, a única sinfonia que Franck escreveu.
César Franck was one of the most important figures in
French musical life of his time. This concert focuses entirely
on the composer's repertoire: Les djinns and the Symphonic
Variations will be played. António Rosado, the biggest name
in Portuguese piano music, will be soloist. The program ends
with the Symphony in D minor, the only symphony that Franck
wrote.

Domingo, Grande Auditório, 17h00, M/6 anos, 21€ a 35€

Sexta-feira, Centro de Congressos e Reuniões, 19h00
M/6 anos, 10€
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Dmitri Shostakovich is undoubtedly one of the pillars of
20th-century music history. We will be able to hear in this
concert two fundamental works for the repertoire of any
chamber orchestra: the Piano Concerto No. 1, still marked by a
certain optimism characteristic of youth, and Symphony No. 14,
characterized by pessimism and the sarcasm of Shostakovich's
late maturity.

Pianist Christina Margotto presents in this recital a program
that focuses on composers representing four generations in
the development of Brazilian music, including Villa-Lobos,
Carmargo Guarnieri, Radamés Gnatalli, and Marlos Nobre.

21. Christina Margotto © Lidyane Ponciano
22. Orquestra de Câmara Portuguesa © Patricia Andrade
23. Real Câmara com Mira Glodeanu © Jean-Baptiste Millot
23. 200 anos de César Franck, António Rosado © Bruno Simão

11 DEZ

HÁ FADO NO CAIS

Pedro de Castro convida
Bernardo Couto e
Luís Guerreiro
Um Concerto de Guitarra
Portuguesa
9 DEZ

Pedro de Castro, um dos mais carismáticos guitarristas
portugueses, apresenta um disco instrumental — editado
pela Museu do Fado Discos — no qual reúne temas dos
grandes nomes da composição para Guitarra Portuguesa
a quem o guitarrista presta homenagem. O músico
convidou para este festim os guitarristas Bernardo Couto
e Luís Guerreiro.
Para assistir ao vivo ou online, na plataforma BOL.

OUTRAS MÚSICAS

Gabriel Ferrandini
Casino
22 DEZ

Gabriel Ferrandini é mais do que uma promessa cumprida
de um baterista da música contemporânea portuguesa.
O artista e músico extravasou amplamente esse território
para se afirmar vulnerável e visceralmente curioso ao
mundo em redor, sempre com a música a marcar o
compasso de uma visão de arte total, onde a dimensão
poética se insinua. Será um espetáculo dinâmico e
impactante, com desenho de luz de Rui Monteiro,
colaborador de Tiago Rodrigues, Gus Van Sant e Robert
Wilson.
Gabriel Ferrandini is more than a promise kept by a drummer
of contemporary Portuguese music. At CCB, the artist and
musician will present a dynamic and impactful show,
with lighting design by Rui Monteiro, collaborator of
Tiago Rodrigues, Gus Van Sant, and Robert Wilson.
Quinta-feira, Pequeno Auditório, 21h00, M/6 anos, 10,50€ e 13€

In this concert, Pedro de Castro, one of the most charismatic
Portuguese guitarists, presents an instrumental album in
which he brings together compositions from the great names
of Portuguese Guitar to whom the guitarist pays tribute. The
musician invites guitarists Bernardo Couto and Luís Guerreiro
to this Feast. To watch live or online at the BOL platform.
Sexta-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 12,50€ a 30€
(ao vivo), 6,50€ (online), Coprodução Centro Cultural
de Belém, EGEAC/Museu do Fado
17

ÓPERA

Orquestra de Câmara
Portuguesa e Coro
Participativo
Il Viaggio a Reims
de Gioachino Rossini
29 E 30 DEZ

Com apenas 32 anos, Rossini era já um compositor
consagrado. É assim que no ano de 1824 Rossini recebe
um convite para assumir a direção do Teatro Italiano
de Paris. Uma vez chegado à capital francesa, é-lhe
proposto trabalhar numa nova ópera para fazer parte
das comemorações em torno da coroação de Carlos X
na Catedral de Reims durante a primavera daquele
ano. Essa ópera viria a ser Il Viaggio a Reims, que agora
apresentamos com um elenco nacional, incluindo alguns
dos melhores representantes do canto em Portugal a que
se junta a Orquestra de Câmara Portuguesa e um Coro
Participativo.
At just 32 years old, Rossini was already an established
composer. In 1824 Rossini received an invitation to take
over the direction of the Italian Theater in Paris. He was
then comissioned to work on a new opera to be part of the
celebrations around the coronation of Charles X. This opera
would later become Il Viaggio a Reims. This new production of
the opera will bring together some of the best representatives
of singing in Portugal. They will be joined by the Portuguese
Chamber Orchestra and a Participatory Choir.
Quinta e sexta-feira, Grande Auditório, 18h00, Classificação
Etária: A classificar pela CCE, 24€ a 40€
Coprodução Centro Cultural de Belém, Égide - Associação
Portuguesa das Artes
Espetáculo em italiano, legendado em português

PENSAMENTO

Políticas da Estética:
O Futuro do Sensível
Chega ao fim no mês de outubro o ciclo de conferências
Políticas da Estética: O Futuro do Sensível, com curadoria
e moderação do filósofo Jacinto Lageira, que reuniu
alguns dos nomes centrais do pensamento francófono
e que trouxe para o CCB, sob o ponto de vista da
sensibilidade e da estética, o debate sobre temáticas
urgentes, como o feminismo, a discriminação, a natureza
e a ecologia, a política e a economia.

CONFERÊNCIA — POLÍTICAS DA ESTÉTICA: O FUTURO DO SENSÍVEL

Emanuele Coccia
A moda ou o futuro político
do sensível
13 OUT

Filósofo e Professor Associado da École des hautes
études en sciences sociales, Emanuele Coccia estará
no CCB a falar sobre como a moda é uma forma de
reconhecimento da nossa identidade moral mais profunda
e de natureza sensível e que essa identidade sensível é
objeto de manipulação e negociação coletiva. Atualmente,
Emanuele Coccia encontra-se a escrever um livro sobre a
relação entre a moda e a filosofia com o diretor criativo da
Gucci, Alessandro Michele.
Philosopher and Associate Professor at the EHESS, Emanuele
Coccia will be at the CCB talking about how fashion is a
way of recognizing our deepest moral identity and that this
sensitive identity is an object of manipulation and collective
negotiation.
Quinta-feira, Sala Almada Negreiros, 18h30, 7€ (Desconto de
20% para estudantes). Conferência em francês com tradução
simultânea em português

CONFERÊNCIA — POLÍTICAS DA ESTÉTICA: O FUTURO DO SENSÍVEL

OFICINA

Luís Mestre
Oficinas Críticas #2 – The
Mountain, da companhia
Señor Serrano
15 E 20 OUT

As Oficinas Críticas, que se desenvolvem ao longo
de três sessões, têm como objetivo aguçar o espírito
observador e a análise crítica do teatro hoje. Na
primeira sessão, o dramaturgo e encenador Luís Mestre
partilhará o movimento de transformação do drama até à
contemporaneidade, para depois dotar os participantes
com ferramentas de análise crítica e teatral. Após o
espetáculo, que constitui a segunda sessão, haverá uma
sessão final online na qual os participantes usarão os
conceitos abordados.
The Critical Workshops, created by playwright and director
Luís Mestre, aim to sharpen the observer spirit and critical
analysis of theater today.
Sábado e quinta-feira, Sala Lopes-Graça, 17h00 (sábado –
exposição teórica), 19h00 (sábado – espetáculo The Mountain),
18h30 (quinta – debate online), M/16 anos, 25€ (Desconto de
20% para estudantes).

Marie-José Mondzain

O valor da oficina inclui um bilhete para o espetáculo The
Mountain, da companhia Señor Serrano, no dia da sessão
presencial (15 out).

Filósofa e diretora de investigação no Centre National
de la Recherche Scientifique, em Paris. Considerada uma
referência fundamental do pensamento contemporâneo, a
autora tem contribuído para o debate vital acerca do poder
persuasivo das imagens, articulando o campo da estética
com as maiores preocupações éticas.

CONFERÊNCIAS

Philosopher and Director of the Groupe de Sociologie Politique
et Morale at the Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS) in Paris. The author has contributed to the vital debate
about the persuasive power of images, articulating the field of
aesthetics with ethical concerns.

Estas conferências, inseridas nas comemorações do
Centenário do nascimento de Gonçalo Ribeiro Telles,
visam, não só, homenagear e relembrar a sua obra, mas
também abordar matérias em que o seu pensamento
se pode refletir, no presente e no futuro. Serão focados
conceitos base do desenvolvimento e o ordenamento
da paisagem no espaço rural e no urbano, a todas as
escalas de conceção, relacionado com a aptidão e
sustentabilidade ecológicas da paisagem, assim como as
necessidades e modos de vida das pessoas.

27 OUT

Quinta-feira, Sala Almada Negreiros, 18h30, 7€ (Desconto de
20% para estudantes). Conferência em francês com tradução
simultânea em português
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Gonçalo Ribeiro Telles
– 100 Anos
3, 10, 17 E 24 NOV

These conferences, part of the commemorations of the
centenary of the birth of Gonçalo Ribeiro Telles, aim not only
to honor and remember his work but also to address matters
in which his thinking can be reflected, in the present and the
future.

CONFERÊNCIAS

Nuno Vieira de Almeida
Estórias da Arte – Música
5 E 19 NOV / 3 E 17 DEZ

Neste ciclo de conferências pretende-se abordar a
história e as estórias das artes performativas, através de
um olhar mais próximo e experimentado nas diversas
áreas a abordar. Nestas quatro sessões, o pianista Nuno
Vieira de Almeida irá abordar as obras de artistas como
Maria Callas, Herbert von Karajan, Giuseppe Verdi, Pierre
Boulez, Patrice Chéreau, Richard Wagner, Alban Berg,
Hans Werner Henze, Clara Haskil, Mozart ou Karl Böhm.
PROGRAMA

5 NOV Callas, Karajan, Verdi e o que se lhe segue
19 NOV Boulez, Chéreau, Wagner – uma santíssima Trindade
3 DEZ O século XX não mete medo – Berg, Henze e Boulez
17 DEZ Clara Haskil, Mozart, Böhm e os outros

This conference series intends to approach the history and
stories of the performing arts, through a closer and more
experienced look at the different areas addressed. In these
four sessions, pianist Nuno Vieira de Almeida will talk about
Maria Callas, Herbert von Karajan, Giuseppe Verdi, Pierre
Boulez, Patrice Chéreau, Richard Wagner, Alban Berg, Hans
Werner Henze, Clara Haskil, Mozart or Karl Böhm.
Sábados, Centro de Congressos e Reuniões, 17h00, 7€
(Desconto de 20% para estudantes para bilhete de sessão)

LEITURAS

Festival Esta noite grita-se
11 A 13 / 25 A 27 NOV

Decorre em 2022 a 6.ª temporada do festim Esta noite
grita-se, um ciclo de leituras interpretadas de textos de
teatro. A relação com o espectador é informal e íntima,
e pretende acima de tudo cativar e emocionar, tentando
aliviar a carga erudita normalmente atribuída ao texto
dramático. A Sala de Leitura do CCB junta-se este ano,
pela primeira vez, a este festival, com seis sessões no mês
de novembro.
In 2022, the 6th season of the festival Esta noite grita-se
[Tonight we scream] will take place, a cycle of readings
performed from theater texts. The CCB Reading Room joins
this festival for the first time this year, with six sessions in
November.
Sexta-feira a domingo, Sala de Leitura, 19h00, 5€

Quintas-feiras, Centro de Congressos e Reuniões, 18h30
Entrada livre, Uma iniciativa apoiada pelo CCB

Evento organizado no âmbito da Temporada
Portugal-França 2022.

25. Festival Esta noite grita-se © Sónia Godinho
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TEATRO

António-Pedro,
Caroline Bergeron
e Gonçalo Alegria
PAOO Papalagui
23 A 27 NOV

Estreia do novo espetáculo da companhia Caótica, PAOO
Papalagui, baseado no livro O Papalagui – Discursos de
Tuiavii, Chefe de Tribo de Tiavéa nos Mares do Sul. Neste
espetáculo somos transportados até às Ilhas Selvagens
do arquipélago da Madeira, «o ecossistema mais intacto
do Atlântico», onde a agência imobiliária Selva Resorts
planeia construir «o resort de luxo mais selvagem do
mundo». Vamos falar de propriedade privada, da divisão
social das tarefas, de dinheiro, da Internet e do papel do
trabalho.
O espetáculo pode ser visto ao vivo e/ou online.
Company Caótica premieres a new show, PAOO Papalagui,
base on the book The Papalagui. In this show, we’ll talk about
private property, the social division of tasks, money, the
Internet, and the role of work.
The show can be seen live and/or online.
Quarta-feira a domingo, Black Box, Escolas: dias 23, 24 e
25 – 11h00, Famílias: dias 26 e 27 – 15h30, M/8 anos (escolas),
M/6 anos (famílias), 3,50€ (dias úteis), 7€ (fim-de-semana),
Coprodução Centro Cultural de Belém/Fábrica das Artes,
Caótica

FÁBRICA DAS ARTES — PARA
TODAS AS INFÂNCIAS

27

GARAGEM SUL – EXPOSIÇÕES
DE ARQUITETURA
EXPOSIÇÃO

Ciclos.
Curadoria: Pamela Prado
e Pedro Ignacio Alonso
29 SET 22 A 12 FEV 23

Esta exposição examina práticas arquitetónicas e
artistas contemporâneos que refletem sobre a arte de
conceber ciclos, abordando as suas investigações sobre
o passado e o presente da construção, a sua relação com
a geopolítica do extrativismo e os futuros da indústria da
construção. Afastando-se de modelos lineares para o
circular na arquitetura contemporânea, Ciclos expõe o
compromisso da arquitetura com o interminável processo
de transformação e redistribuição da matéria.
This exhibition examines contemporary architectural
practices and artists reflecting upon the art of designing
cycles, addressing their enquiries into the past and present
of construction, its relation to the geopolitics of extractivism,
and futures for the building industry. Moving away from
linear systems towards circular models within contemporary
architecture, Cycles showcases architecture’s compromise
and complicity within the endless processes of matter’s
transformation and redistribution.
Terça-feira a domingo, Garagem Sul, 10h00 às 18h00, 6€ (50%
desconto para estudantes, maiores de 65 anos e membros
da Ordem dos Arquitectos), Coprodução Centro Cultural de
Belém/Garagem Sul, Trienal de Arquitectura de Lisboa

VISITAS

Visitas à Exposição
e à Cidade
2, 15 E 29 OUT
6 E 19 NOV
4 E 17 DEZ
2 OUT

15h00 — Visita à exposição por André Tavares,
programador da Garagem Sul
15 OUT

15h00 — Visita à exposição por Francisco Adão da
Fonseca, fundador da Skrei — Oficina de Arquitetura
Integrada
29 OUT

15h00 — Visita à exposição por Pamela Prado e Pedro
Ignacio Alonso, equipa de curadoria da exposição
6 NOV

15h00 — Visita à exposição para famílias
19 NOV

15h00 — Visita à exposição por Cristina Veríssimo
e Diogo Burnay, equipa de curadoria da Trienal de
Arquitectura de Lisboa 2022
4 DEZ

15h00 — Visita à exposição por Rita Aguiar Rodrigues,
arquiteta responsável pelo design expositivo da exposição
17 DEZ

15h00 — Visita à cidade: Ateliers da Penha pelo Colectivo
Warehouse, coletivo de arquitetura e arte
Entrada livre / Free entry
Reservas para / Reservations to garagemsul@ccb.pt ou/or
(+351) 213 612 614/5

Festival Big Bang Lx22
21 E 22 OUT

O festival ideal para quem tem ouvidos curiosos e
espíritos destemidos regressa para a sua 12.ª edição. As
pessoas jovens percorrem este labirinto de aventuras
musicais através de um programa colorido e diverso de
espetáculos multidisciplinares, instalações interativas,
músicas de muitos estilos e formatos. O Big Bang oferece
muita aventura e uma viagem aliciante para crianças,
jovens e pessoas adultas.
The perfect festival for those with fearless spirits returns for
its 12th edition. Young people travel through this labyrinth of
musical adventures through a colorful and diverse program of
multidisciplinary shows, interactive installations, music of many
styles and formats. The Big Bang offers a lot of adventure and
an exciting journey for children, young people and adults.

29

Sexta-feira e sábado, Vários horários, 4 aos 12 anos e famílias,
Sexta-feira: 3,50€ (espetáculos e instalações) / 2,5€ (oficinas)
Sábado: 4,50€ (espetáculos e instalações) / 3,5€ (oficinas)
26. Big Bang Festival © DR
27. PAOO Papalagui © DR
20

28

28. Ciclos.Terra © Daniel Malhão
29. Visitas Garagem Sul © FG+SG
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OFICINA PARA FAMÍLIAS

Isto não é uma coisa
Conceção e orientação:
Baileia
1 OUT, 19 NOV

Nesta oficina-instalação vamos convidar as crianças a
brincar com materiais que poderiam ser um pedaço de
parede, uma janela ou restos de uma construção. Um
encontro de corpos com texturas, densidades e pesos
diversos. Encontrar uma coisa, ouvir o desejo dela, mover,
transformar e criar mundos. Um convite para estar em
movimento, num espaço cuidadosamente preparado
em que cada pessoa se torna cocriadora da própria
experiência.
In this installation workshop, we will invite children to play
with materials that could be a piece of wall, a window, or the
remains of a building. This workshop is an invitation to be on
the move in a carefully prepared space where each person
becomes a co-creator of their own experience.
Sábados, Garagem Sul, 11h00, 2 aos 5 anos, 6€ por criança
Duração: 90 minutos

OFICINA PARA FAMÍLIAS

Ciclos com a Natureza
Conceção e orientação:
António Alexandre e
Inês Guia
15 OUT, 4 DEZ

Nesta oficina vamos descobrir de onde vêm os materiais,
o que é a circularidade dos recursos e estimular
o pensamento crítico, tendo como base a melhor
professora: a Natureza. As crianças vão encontrar novas
formas de cuidar dos espaços que as rodeiam com base
nas necessidades, recursos e pessoas que as podem
ajudar a cumprir os objetivos de casa ou da escola.
No final serão verdadeiras especialistas na redução,
reciclagem e reutilização, sempre inspirados pelos ciclos
da natureza.
In this workshop children will discover where the materials
come from. Children will discover new ways to care for the
spaces around them based on needs, resources and people
who can help them meet their goals at home or at school.
Sábado e domingo, Garagem Sul, 11h00, 6 aos 12 anos
6€ por criança, Duração: 90 minutos

OFICINA PARA FAMÍLIAS

Plantar a Cidade
Conceção e orientação:
Parto Atelier
2 OUT, 17 DEZ

Como imaginamos a cidade no futuro? Serão todas as
pessoas responsáveis pelo espaço público que partilham?
Então, porque não pensá-lo coletivamente? A partir de
um mapa de lugares que conhecemos e da recolha de
objetos e memórias que fazem parte do nosso quotidiano
comum, desafiamos o público a pensar de que forma
podemos plantar novas ideias para os espaços vazios da
cidade, tornando-a mais sustentável, produtiva e solidária.
How do we imagine the city in the future? Will all people be
responsible for the public space they share? So why not think
about it collectively? This workshop challenges the public
to think about how we can plant new ideas for the city's
empty spaces, making it more sustainable, productive, and
supportive.
Sábado e domingo, Garagem Sul, 11h00, 6 aos 15 anos
6€ por criança, Duração: 90 minutos

OFICINA PARA FAMÍLIAS

UpPlaying
Conceção e orientação:
NovoNovo e Circular
Economy Portugal
6 NOV

A uma atividade que promove a utilização de materiais
marginalizados para criar jogos mais ou menos
conhecidos. Cada família escolhe os materiais e o tipo
de jogo que mais gosta e cria três conjugações diferentes.
No final leva para casa a sua preferida.
Children will create more or less known games with
marginalized materials during this workshop. Each family
chooses the materials and type of game they like best.
Afterward, they will create three different combinations.
In the end, take home their favorite.
Domingos, Garagem Sul, 11h00, 6 aos 12 anos, 6€ por criança
Duração: 90 minutos

PRODUÇÕES EXTERNAS
JAZZ

Ravi Coltrane
Cosmic Music:
A Contemporary Exploration
into the Music of John &
Alice Coltrane
13 OUT

Deixe os sons e o espírito do jazz dominarem os seus
sentidos, enquanto Ravi Coltrane e a sua banda exploram
a música cósmica, mística e espiritual dos seus pais, John
e Alice Coltrane. Ravi Coltrane é um saxofonista, líder de
banda e compositor aclamado pela crítica. Ao longo de
uma carreira de mais de vinte anos, Ravi Coltrane gravou
álbuns notáveis em nome próprio e para outros, sendo
fundador da proeminente editora independente, RKM.

MÚSICA

Lisa Gerrard &
Jules Maxwell
Misty Fest
21 NOV

Lisa Gerrard e Jules Maxwell, dos Dead Can Dance, irão
apresentar ao vivo, pela primeira vez, o seu aclamado
álbum Burn. Lisa Gerrard é um nome inevitável no lado
mais desafiante da música contemporânea, mas também
alvo de devoção popular. Por seu lado, Jules Maxwell, que
assegura os teclados em Dead Can Dance, tem um vasto
percurso musical, compondo regularmente para teatro,
incluindo para a companhia Shakespeare Globe.
Dead Can Dance's Lisa Gerrard and Jules Maxwell will perform
their critically acclaimed album Burn live for the first time.
Segunda-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 25€ a 40€
Produção Uguru

Let the sounds and spirit of jazz overwhelm your senses as
Ravi Coltrane and his band explore the cosmic, mystical, and
spiritual music of his parents, John and Alice Coltrane.
Quinta-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 22€ a 45€
Produção Incubadora d’Artes

MÚSICA

Christian Löffler & Detect
Ensemble Live | Joep
Beving
Misty Fest
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10 NOV

Christian Löffler regressa a Portugal para apresentar
Parallels: Shellac Reworks, em que reinterpreta
compositores como J. S. Bach, Beethoven, Chopin,
Wagner, Smetana e Bizet, misturando um quarteto de
cordas e produções eletrónicas. Na mesma noite,
Joep Beving regressa ao seu registo original de piano solo
com Hermetism, uma nova digressão que se baseia no
quarto álbum do compositor e pianista holandês.
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Christian Löffler returns to Portugal to present Parallels:
Shellac Reworks, in which he reinterprets classical composers,
mixing a string quartet and electronic productions. On the
same night, Joep Beving returns to his original solo piano
record with Hermetism, a new tour based on the Dutch pianist
and composer's fourth album.
Quinta-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 25€ a 50€
Produção Uguru
31. Ravi Coltrane © DR
32. Misty Fest, Christian Löffler e Joep Beving © DR
33. Misty Fest, Lisa Gerrard e Jules Maxwell © DR

30. Oficinas Famílias © Joana Melo/CCB

Reservas para as Oficinas para Famílias:
garagemsul@ccb.pt ou (+351) 213 612 614/5
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MÚSICA

Edu Lobo & Mônica Salmaso
Misty Fest
22 NOV

78 anos de vida, pelo menos 60 de música. Em mais de
três dezenas de álbuns de originais, Edu Lobo afirmou
uma visão singular da bossa nova e da Música Popular
Brasileira que continua viva e vibrante. É exatamente
essa a visão que agora o guitarrista e compositor traz a
Portugal na companhia de Mônica Salmaso, uma das
suas grandes intérpretes.
Throughout his career, Edu Lobo affirmed a unique vision of
bossa nova and Brazilian Popular Music that remains alive
and vibrant. The guitarist and composer brings to Portugal
this vision in the company of Mônica Salmaso, one of his great
interpreters.
Terça-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 30€ a 60€
Produção Uguru

MÚSICA

Soweto Gospel Choir
25 E 26 NOV

O Soweto Gospel Choir tem vindo a espalhar alegria por
todo o mundo durante quase duas décadas. Composto
por grandes artistas da África do Sul, o coro traz aos
palcos nacionais a alegria da música gospel sul-africana,
num espetáculo repleto de cor, emoção e harmonias
únicas, em honra de Nelson Mandela e da luta do país
pela liberdade — FREEDOM.
Comprised of the best artists from South Africa, the Soweto
Gospel Choir brings the joy of South African gospel music to
CCB, in a show full of color, emotion, and unique harmonies, in
honor of Nelson Mandela and the country's fight for freedom.
Sexta-feira e sábado, Grande Auditório, Sexta-feira, 21h00
Sábado, 16h00, M/6 anos, 18€ a 37,50€
Produção UAU

MÚSICA

Ólafur Arnalds
Some Kind of Peace
15 DEZ

Ólafur Arnalds tem finalmente marcada data de regresso a
Portugal, onde esteve pela última vez antes da pandemia,
em 2019. Traz consigo a música especial de Some Kind of
Peace, um novo álbum que representa também uma nova
atitude na sua vida.
Ólafur Arnalds has finally set a date to return to Portugal,
where he was last before the pandemic, in 2019. And with him
he brings the special music of Some Kind of Peace, a new
album that also represents a new attitude in his life.
Quinta-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 30€ a 60€
Produção Uguru

MÚSICA

JAZZ

Sarah McKenzie,
Jaques Morelenbaum,
Romero Lubambo
24 NOV

Sarah McKenzie apresenta-se em 2022 com um trio
muito especial que inclui duas estrelas da música
brasileira: o guitarrista Romero Lubambo e o violoncelista
Jaques Morelenbaum. Presença habitual ao lado dos
compositores mais influentes da Música Popular Brasileira,
Lubambo e Morelenbaum são artistas criativos e não
convencionais, cruzando jazz, samba e tradição clássica
com absoluta facilidade.
Sarah McKenzie will perform with a special trio that features
two Brazilian music stars: guitarist Romero Lubambo and
cellist Jaques Morelenbaum.
Quinta-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 20€ a 40€
Produção Incubadora d’Artes

n Hamasyan
Misty Fest
TIGRA

6 DEZ

Elogiado pela imprensa internacional, Tigran Hamasyan
vem agora a Portugal com o seu trio em que pontuam o
incrível baterista Arthur Hnatek e o baixista elétrico Marc
Karapetian. Na bagagem trazem The Call Within, um disco
que, escreveu-se na revista online portuguesa Rimas e
Batidas, «tem matéria para o espírito, produto natural de
um artista que se inspira na poesia, na contemplação dos
mapas e nas lendas que o folclore cristão e pré-cristão da
Arménia resguardou como sinais fundos de identidade».

36

2 outubro
6 novembro
3 e 4 dezembro
entrada livre

Praised by the international press, Tigran Hamasyan is now
coming to Portugal with his trio featuring the incredible
drummer Arthur Hnatek and electric bassist Marc Karapetian.
In the luggage, they bring The Call Within.
Terça-feira, Grande Auditório, 21h00, M/6 anos, 25€ a 50€
Produção Uguru
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34. Misty Fest, Edu Lobo & Mônica Salmaso © DR
35. Sarah McKenzie © DR
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36. Soweto Gospel Choir © DR
37. Misty Fest, Tigran Hamasyan © DR
38. Ólafur Arnalds © DR
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INFORMAÇÕES
GERAIS
Centro Cultural de Belém
Praça do Império
1449-003, Lisboa, Portugal
(+351) 213 612 400
ccb@ccb.pt
www.ccb.pt
TRANSPORTES

Elétrico: E15
Autocarros: 728, 714, 727, 729, 751
Comboio: Cais do Sodré – Porto Brandão – Trafaria
SALAS

Não é permitido filmar, fotografar, gravar, fumar, comer ou
beber nas salas de espetáculo. Não é permitida a entrada
durante o espetáculo, salvo indicações dos assistentes de
sala. Não se esqueça de desligar o seu telemóvel.
BILHETEIRA CCB

Todos os dias, das 11h00 às 19h00.
Em dias de espetáculo, a bilheteira encerra 30 minutos
após o início do mesmo.
A Bilheteira CCB é uma bilheteira Ticketline e, como
tal, vende bilhetes para outras salas de espetáculos em
Portugal. Nestes bilhetes acresce uma taxa suplementar
de 1€ por bilhete.
Na Bilheteira CCB, encontra uma loja sempre com
novidades e onde pode adquirir catálogos das
exposições, DVD, entre outros produtos.
Reservas: 1820 (todos os dias da semana, 24h por dia).
Os bilhetes terão de ser levantados nas 48h seguintes à
reserva ou 72h no caso de ser portador de Cartão CCB.
Telefone: (+351) 213 612 627, a partir das 13h00
E-mail: bilheteiraccb@ccb.pt
Ticketline / Telefone: 707 234 234 ou (+351) 21 794 14 00
E-mail: ticketline@ticketline.pt
SALAS E AUDITÓRIOS

Os espaços são devidamente higienizados, antes e depois
dos espetáculos.
Em espetáculos sem lugar marcado, a entrada faz-se por
ordem de chegada.
As portas abrem 30 minutos antes da hora do espetáculo.
DESCONTOS

Os descontos só são válidos em espetáculos de produção
ou coprodução CCB e de valor superior a 12€. Aos
portadores do Cartão CCB os descontos são aplicados
em bilhetes de valor superior a 8€.

DESCONTOS

23 SETEMBRO > 6 OUTUBRO 2022
DESCONTO ABERTURA DE TEMPORADA 2022-2023

— 30% de desconto para o público em geral e 35%
de desconto para portadores do Cartão CCB na compra
de todos os bilhetes para a temporada.
A PARTIR DE 7 OUTUBRO 2022
DESCONTO COMPRA ANTECIPADA

— No dia 30 de cada mês pode usufruir de 30%
de desconto em todos os bilhetes para espetáculos
dos meses seguintes (em fevereiro de 2023 o desconto
será aplicado no dia 28).
DESCONTO CCB 30 ANOS

— 30% de desconto para todas as pessoas que
celebrarem 30 anos entre o dia 1 de janeiro e 31 de
dezembro de 2023.
DESCONTOS CCB / CIDADE ABERTA

— 20% de desconto na compra de bilhetes para
4 e 5 espetáculos diferentes
— 30% de desconto para o público em geral e 35%
de desconto para portadores do Cartão CCB na compra
de bilhetes para 6 a 8 espetáculos diferentes
— 40% de desconto para o público em geral e 45%
de desconto para portadores do Cartão CCB na compra
de bilhetes para 9 ou mais espetáculos diferentes.
PREÇO ÚNICO DE 5€

— Estudantes e profissionais do espetáculo (este preço
só se aplica a espetáculos de Produção CCB adquiridos
na Bilheteira CCB e que se realizem no Grande e no
Pequeno Auditórios).

CENTRO DE CONGRESSOS
E REUNIÕES

Entre os Jerónimos e a Torre de Belém, o Centro de
Congressos e Reuniões do Centro Cultural de Belém
é o equipamento ideal para a realização de todo o tipo
de eventos institucionais, empresariais, científicos,
comerciais, culturais e sociais.
Para visita e aluguer de espaços, consulte o
Departamento de Gestão de Eventos através do
e-mail eventos@ccb.pt.
Horário: Segunda a sexta-feira, das 10h00 às 18h00.
Sábados, domingos e feriados das 10h00 às 17h00.

SALA DE LEITURA

CARTÃO CCB

A Sala de Leitura do CCB dispõe de um fundo
bibliográfico generalista, com enfoque nas áreas da
Literatura e das Artes Visuais.

Descubra todas as vantagens e junte-se a nós.
O Cartão CCB apresenta 4 modalidades de acordo com
os seus interesses: Cartão Individual, Cartão Jovem,
Cartão Família e Cartão Sénior.

A Sala de Leitura do Centro Cultural de Belém, instalada
no Piso 1 do Centro de Congressos e Reuniões, é mais
um espaço aberto à programação cultural do CCB,
essencialmente consagrado ao livro, aos escritores
e à leitura.

Horário: Segunda a sexta-feira, das 10h00 às 19h00.
Sábados das 10h00 às 17h00. Domingos e feriados,
encerrada.

FÁBRICA DAS ARTES – PARA
TODAS AS INFÂNCIAS

A programação da Fábrica das Artes do CCB, centrada
nas artes performativas e na pesquisa sobre os caminhos
das suas transversalidades com outras áreas do
conhecimento, tem dois eixos principais – espetáculos e
oficinas – e segmenta-se em espaços de encontro e de
mediação que visam a aproximação dos públicos, criando
condições favoráveis à receção da obra de arte.
Contactos: (+351) 21 361 28 99 (de terça a domingo,
das 11h00 às 13h00 e das 15h00 às 18h00) ou
fabricadasartes@ccb.pt.

GARAGEM SUL – EXPOSIÇÕES
DE ARQUITETURA

A programação da Garagem Sul tem como expectativa
recentrar o debate e a compreensão da arquitetura
como a arte de construir e transformar o mundo físico
e o ambiente construído. Ao contrário da celebração
da autoria e da excecionalidade, é necessário conceber
a arquitetura como um trabalho complexo que exige
uma profunda articulação e compreensão social, desde
o contexto económico e cultural até aos sistemas de
produção e às competências tecnológicas.
Horário: Terça-feira a domingo, das 10h00 às 18h00.
Encerra à segunda-feira.
Contactos: (+351) 213 612 614/5 ou garagemsul@ccb.pt.

MUSEU COLEÇÃO BERARDO
Aberto todos os dias das 10h00 às 19h00.
Última entrada às 18h30.
Contactos: (+351) 213 612 878 ou
museuberardo@museuberardo.pt

JARDINS

No conhecido Jardim das Oliveiras, virado para o rio,
encontrará a esplanada do restaurante EsteOeste e os
acessos à Fábrica das Artes e à Garagem Sul.
Pode ainda encontrar no CCB o Jardim da Água, virado
a norte, à saída do Museu Coleção Berardo, e o mais
recente Bosque Vertical, no Caminho José Saramago.

Tenha acesso a um ano de descontos em todos os
espetáculos CCB e entrada gratuita na Garagem Sul
— Exposições de Arquitetura. Venha acompanhado,
oferecemos um desconto especial a quem trouxer
consigo.

CARTÃO OFERTA / DOSE CCB

Cada Cartão / Dose CCB permite um conjunto de
experiências, seja na forma de espetáculos de Música,
Teatro, Dança, performances, atividades infantojuvenis,
visitas a exposições, ou ainda, ofertas nas lojas aderentes
do CCB.
Carregue cada cartão com um valor de 20€, 30€ ou 50€,
personalize o cartão e ofereça aos melhores amigos ou
família. A cultura é o melhor remédio e a Dose CCB não
tem contraindicações.

PODCASTS CCB

Ligue-se ao canal de Spotify do CCB e oiça podcasts
dedicados a uma grande variedade de temáticas: da
história à filosofia, passando pela arquitetura, pela
literatura ou pela gastronomia.
Poderá ouvir as entrevistas da historiadora Raquel Varela
no ciclo Conversas com História, os áudiolivros de Alice
no País das Maravilhas e Alice do Outro Lado do Espelho,
bem como os textos de Gonçalo M. Tavares do ciclo
Dicionário de Artistas, entrevistas a escritores por
Helena Vasconcelos em Palavra Cruzada, entre muitos
outros conteúdos.

VISITAS GUIADAS

O CCB é um dos edifícios icónicos de Lisboa.
Acolhe várias salas de espetáculos, exposições,
um centro de reuniões e lojas.
Agora é possível descobrir todos os espaços, jardins e
bastidores, em visitas guiadas. Vamos subir o pano!
Marcações: visitas@ccb.pt
Valor por visitante: 5€ / 3€ estudantes e séniores
Grupo mínimo/máximo: 10 pax / 30 pax
Visita aos bastidores: 8€/pessoa

APOI O I NSTITUCI ONAL

PARCEI RO I NSTITUCI ONAL

PARCEI RO MEDI A PARA
A TEMPORADA 2022/2023

PROJE TO C C B - C IDADE DIGITAL
C OF IN AN C IADO POR

EMP RESAS CCB

MEC EN AS GAR AGEM SUL

Este programa pode ser alterado por motivos imprevistos. Consulte sempre a programação atualizada em ccb.pt
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CALENDÁRIO
OUTUBRO

1 outubro Sábado
11h00 Garagem Sul: Oficina para famílias, Isto não
é uma coisa
2 outubro Domingo
10h00 às 18h00 Mercado CCB
a Cidade 11h00 Garagem Sul: Oficina para famílias,
Plantar a Cidade
15h00 Garagem Sul: Visita à exposição Ciclos.
por André Tavares
17h00 Música de Câmara: Ensemble MPMP
7 outubro Sexta-feira
19h00 Ópera: Orquestra XXI / Kristiina Helin: Pelléas et
Mélisande de Debussy
19h00 Concertos Nómadas: Duarte Pereira Martins
& Philippe Marques
21h00 Música/Dança: Miguel Filipe, Bochecha —
sementes para um futuro
8 outubro Sábado
19h00 Música/Dança: Miguel Filipe, Bochecha —
sementes para um futuro
21h00 Dança: Temps d’Images, João Cristóvão Leitão
& Rodrigo Teixeira, PAISAGEM
9 outubro Domingo
17h00 Ópera: Orquestra XXI / Kristiina Helin: Pelléas et
Mélisande de Debussy
19h00 Dança: Temps d’Images, João Cristóvão Leitão
& Rodrigo Teixeira, PAISAGEM
13 outubro Quinta-feira
18h30 Pensamento: Políticas da Estética: O Futuro do
Sensível, Emanuele Coccia
21h00 Produção Externa: Ravi Coltrane
14 outubro Sexta-feira
19h00 Concertos Nómadas: Philippe Marques
21h00 Há Fado no Cais: Camané
21h00 Teatro: Agrupación Señor Serrano, The Mountain
15 outubro Sábado
11h00 Garagem Sul: Oficina para Famílias, Ciclos com
a Natureza
15h00 Garagem Sul: Visita à exposição Ciclos.
por Francisco Adão da Fonseca
17h00 Pensamento: Oficinas Críticas #2 – The Mountain
com Luís Mestre
19h00 Teatro: Agrupación Señor Serrano, The Mountain
16 outubro Domingo
17h00 Ópera: Orquestra Metropolitana de Lisboa,
Domitila de João Guilherme Ripper

22 outubro Sábado
10h00 às 18h00 Fábrica das Artes: Festival Big Bang Lx22
para público geral
27 outubro Quinta-feira
18h30 Pensamento: Políticas da Estética: O Futuro do
Sensível, Marie-José Mondzain
21h00 Dança: Marco da Silva Ferreira, C A R C A Ç A
28 outubro Sexta-feira
19h00 Concertos Nómadas: André Baleiro &
João Paulo Santos
21h00 Dança: Marco da Silva Ferreira, C A R C A Ç A
29 outubro Sábado
15h00 Garagem Sul: Visita à exposição Ciclos.
por Pamela Prado e Pedro Ignacio Alonso

NOVEMBRO

3 novembro Quinta-feira
18h30 Pensamento/Garagem Sul:
Gonçalo Ribeiro Telles – 100 Anos
4 novembro Sexta-feira
19h00 Concertos Nómadas: Nuno Vieira de Almeida,
Ricardo Panela e Susana Gaspar, Kurt Weill – entre dois
mundos
21h00 Outras Músicas: 6 VIOLAS interpretam canções de
José Mário Branco
21h00 Dança: Sharon Eyal & Gai Behar – L-E-V,
Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart
5 novembro Sábado
17h00 Pensamento: Estórias da Arte – Música com
Nuno Vieira de Almeida (Callas, Karajan, Verdi e
o que se segue)
19h00 Dança: Sharon Eyal & Gai Behar – L-E-V,
Chapter 3: The Brutal Journey of the Heart
6 novembro Domingo
10h00 às 18h00 Mercado CCB
11h00 Garagem Sul: Oficina para Famílias, UpPlaying
15h00 Garagem Sul: Visita à exposição Ciclos.
para famílias
17h00 Música de Câmara: DSCH – Schostakovich
Ensemble, Schubertíada
10 novembro Quinta-feira
18h30 Pensamento/Garagem Sul:
Gonçalo Ribeiro Telles – 100 Anos
21h00 Produção Externa: Misty Fest, Christian Löffler
& Detect Ensemble Live | Joep Beving
11 novembro Sexta-feira
19h00 Pensamento: Festival Esta noite grita-se
21h00 Outras Músicas: Flamingods

20 outubro Quinta-feira
18h30 Pensamento: Oficinas Críticas #2 – The Mountain
com Luís Mestre

12 novembro Sábado
16h00 Teatro: Alkantara Festival, Jaha Koo, Cuckoo
19h00 Pensamento: Festival Esta noite grita-se
21h00 Música: Carta Branca a Pedro Carneiro

21 outubro Sexta-feira
10h00 às 18h00 Fábrica das Artes: Festival Big Bang Lx22
para público escolar

13 novembro Domingo
16h00 Teatro: Alkantara Festival, Jaha Koo, Cuckoo
19h00 Pensamento: Festival Esta noite grita-se

14 novembro Segunda-feira
21h00 Teatro: Alkantara Festival, Jaha Koo, Cuckoo
17 novembro Quinta-feira
18h30 Pensamento/Garagem Sul:
Gonçalo Ribeiro Telles – 100 Anos
18 novembro Sexta-feira
19h00 Concertos Nómadas: Alma Ensemble
19 novembro Sábado
11h00 Garagem Sul: Oficina para famílias, Isto não é
uma coisa
15h00 Garagem Sul: Visita à exposição Ciclos.
por Cristina Veríssimo e Diogo Burnay
17h00 Pensamento: Estórias da Arte – Música com
Nuno Vieira de Almeida (Boulez, Chéreau, Wagner – uma
santíssima Trindade)
19h00 Há Fado no Cais: Maria Ana Bobone
20 novembro Domingo
17h00 Ópera: Ensemble Mediterrain e Companhia
Portuguesa de Bailado Contemporâneo, A hora
espanhola de Ravel
21 novembro Segunda-feira
21h00 Produção Externa: Misty Fest, Lisa Gerrard
& Jules Maxwell
22 novembro Terça-feira
21h00 Produção Externa: Misty Fest, Edu Lobo
& Mônica Salmaso
23 novembro Quarta-feira
11h00 Fábrica das Artes: António-Pedro, Caroline
Bergeron e Gonçalo Alegria, PAOO Papalagui
24 novembro Quinta-feira
11h00 Fábrica das Artes: António-Pedro, Caroline
Bergeron e Gonçalo Alegria, PAOO Papalagui
18h30 Pensamento/Garagem Sul:
Gonçalo Ribeiro Telles – 100 Anos
21h00 Produção Externa: Sarah McKenzie, Jaques
Morelenbaum, Romero Lubambo
25 novembro Sexta-feira
11h00 Fábrica das Artes: António-Pedro, Caroline
Bergeron e Gonçalo Alegria, PAOO Papalagui
19h00 Pensamento: Festival Esta noite grita-se
19h00 Concertos Nómadas: Paulo Oliveira
21h00 Produção Externa: Soweto Gospel Choir
26 novembro Sábado
15h30 Fábrica das Artes: António-Pedro, Caroline
Bergeron e Gonçalo Alegria, PAOO Papalagui
16h00 Produção Externa: Soweto Gospel Choir
19h00 Pensamento: Festival Esta noite grita-se
21h00 Outras Músicas: Prétu
27 novembro Domingo
15h30 Fábrica das Artes: António-Pedro, Caroline
Bergeron e Gonçalo Alegria, PAOO Papalagui
17h00 Música Erudita: Orquestra Metropolitana de
Lisboa e Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa,
Concerto de Encerramento do Festival Música Viva 2022
19h00 Pensamento: Festival Esta noite grita-se

DEZEMBRO

2 dezembro Sexta-feira
19h00 Concertos Nómadas: Christina Margotto
3 dezembro Sábado
10h00 às 18h00 Mercado CCB
17h00 Pensamento: Estórias da Arte – Música com
Nuno Vieira de Almeida (O século XX não mete medo –
Berg, Henze e Boulez)
4 dezembro Domingo
10h00 às 18h00 Mercado CCB
11h00 Garagem Sul: Oficina para famílias, Ciclos com a
Natureza
15h00 Garagem Sul: Visita à exposição Ciclos.
por Rita Aguiar Rodrigues
17h00 Música Erudita: Orquestra de Câmara Portuguesa,
Dmitri Shostakovich
6 dezembro Terça-feira
21h00 Produção Externa: Misty Fest, Tigran Hamasyan
8 dezembro Quinta-feira
17h00 Música Erudita: Real Câmara com Mira Glodeanu
& Céline Scheen, Salve Regina!
9 dezembro Sexta-feira
21h00 Há Fado no Cais: Pedro de Castro convida
Bernardo Couto e Luís Guerreiro, Um Concerto de
Guitarra Portuguesa
11 dezembro Domingo
17h00 Música Erudita: Orquestra Sinfónica Portuguesa —
200 Anos de César Franck
15 dezembro Quinta-feira
21h00 Produção Externa: Ólafur Arnalds
17 dezembro Sábado
11h00 Garagem Sul: Oficina para famílias, Plantar a
Cidade
15h00 Garagem Sul: Visita à cidade, Ateliers da Penha
pelo Colectivo Warehouse
17h00 Pensamento: Estórias da Arte – Música com
Nuno Vieira de Almeida (Clara Haskil, Mozart, Böhm
e os outros)
22 dezembro Quinta-feira
21h00 Outras Músicas: Gabriel Ferrandini, Casino
29 dezembro Quinta-feira
18h00 Ópera: Orquestra de Câmara Portuguesa & Coro
Participativo, Il Viaggio a Reims de Gioachino Rossini
30 dezembro Sexta-feira
18h00 Ópera: Orquestra de Câmara Portuguesa & Coro
Participativo, Il Viaggio a Reims de Gioachino Rossini
EXPOSIÇÕES

29 setembro 2022 a 12 fevereiro 2023
10h00 às 18h00 Garagem Sul: Terça-feira a domingo,
encerra à segunda-feira
Ciclos.
Curadoria: Pamela Prado e Pedro Ignacio Alonso
Coprodução Centro Cultural de Belém/Garagem Sul, Trienal
de Arquitectura de Lisboa
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Viva a cultura.
Toda a informação em www.ccb.pt
ou dirija-se à Bilheteira do CCB
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Na sequência das Temporadas 2020-2021 — Entre e 2021-2021 — Mundos, que
privilegiavam, respetivamente, a natureza indefinida da atualidade e a diversidade
e cruzamento de mundos culturais distintos, chegamos à temporada 2022-2023
com o mote Um Chão Comum, alertando assim à atenção para a necessidade da
existência de um chão comum nesta diversidade que caracteriza o mundo em que
vivemos.
O Centro Cultural de Belém enquanto instituição cultural estabelece, assim,
um ponto comum entre o que é diverso, fomentando o diálogo entre disciplinas
artísticas e diferentes formas de entender o mundo, sem apagar os aspetos unívocos
de cada uma destas formas de expressão.
Integrando a sua programação sob o mote Um Chão Comum, o CCB promove
a ideia de que a cultura ganha relevância quando trabalha e cresce nos espaços entre
identidades, entre modelos, paradigmas, géneros artísticos, formulações culturais e
idiossincrasias individuais, estabelecendo pontes interculturais e intersubjetivas.
Academia Portuguesa de Cinema Agrupación Señor Serrano Alfredo Teixeira Alkantara
Festival Alma Ensemble André Baleiro André Hencleeday António Alexandre AntónioPedro António Rosado Arthur Hnatek Baileia Bernardo Couto Bruno Borralhinho
Camané Caótica Carla Caramujo Carlos Manuel Proença Caroline Bergeron Cátia
Moreso Céline Scheen Christian Dior Couture Christian Löffler Christina Margotto
Circular Economy Portugal Colectivo Warehouse Companhia Portuguesa de Bailado
Contemporâneo Coro Infanto-Juvenil da Universidade de Lisboa Cristina Veríssimo
Dinis Sousa Diogo Burnay DSCH – Schostakovich Ensemble Duarte Pereira Martins
Edu Lobo EGEAC Elodie Méchain Emanuele Coccia Ensemble Mediterrain Ensemble
MPMP Festival Esta noite grita-se Festival Música Viva Filipa Palhares Flamingods
Francisco Adão da Fonseca Gabriel Ferrandini Gai Behar Gonçalo Alegria Incubadora
d’Artes Inês Guia Jacinto Lageira Jaha Koo Jan Wierzba Jaques Morelenbaum João
Barradas João Cristóvão Leitão João Guilherme Ripper João Paulo Santos João
Terleira Joep Beving Jorge Balça José Corvelo José Manuel Neto José Valente Jules
Maxwell Kristiina Helin L-E-V Laurence Meikle Lisa Gerrard Luís Guerreiro Luís Mestre
Marc Karapetian Marco Alves dos Santos Marco da Silva Ferreira Maria Ana Bobone
Maria Grazia Chiuri Marie-José Mondzain Miguel Filipe Miguel Ramalho Mira Glodeanu
Miso Music Portugal Misty Fest Mônica Salmaso Museu do Fado Natalyia Stepanska
NovoNovo Nuno da Rocha Nuno Vieira de Almeida Ólafur Arnalds OPART Ori Lichtik
Orquestra de Câmara Portuguesa Orquestra Metropolitana de Lisboa Orquestra
Sinfónica Portuguesa Orquestra XXI Pamela Prado Parto Atelier Patrick Bolleire Paulo
Oliveira Paulo Paz Pedro Carneiro Pedro de Castro Pedro Ignacio Alonso Philippe
Marques Prétu Ravi Coltrane Real Câmara Ricardo Panela Ricardo Toscano Rita
Aguiar Rodrigues Rodrigo Teixeira Romero Lubambo Rui Monteiro Sarah McKenzie
Sharon Eyal Skrei — Oficina de Arquitetura Integrada Soweto Gospel Choir Stephan
Loges Susana Gaspar Tamila Kharambura Teatro Nacional de São Carlos Temporada
Portugal-França 2022 Temps d’Images Tigran Hamasyan Tobias Volkmann Trienal de
Arquitectura de Lisboa UAU Uguru Vasco Dantas Rocha 6 VIOLAS
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