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A meio de uma temporada especialmente 
densa, quando ainda ecoam as vozes de 
Saramago, de Beckett ou de Tabucchi, 
ou as palavras omnipresentes de 
Cervantes, os passos de Raimund 

Hoghe, de Olga Roriz ou de Miguel Moreira, ou a 
aventura épica do Théâtre du Soleil, esperam-nos 
ainda outras tantas caminhadas. Entre a ópera, a 
música, a dança e o teatro, uma dezena de co-produ-
ções dão corpo à ideia de que um teatro, este Teatro, 
é um lugar de partilha e construção de realidades 
através da acção conjunta de contributos singulares. 
Alguns dos fantasmas que habitam a programação 
dos próximos meses dão pelo nome de Shakespeare 
e Flaubert, Brecht e Eurípides, Cervantes e Pessoa, 
Rui Zink e Evelyne de la Chenelière… Das suas pala-
vras, matéria plástica e infusão de sentido, aprovei-
taremos para extrair os fantasmas dos nossos  
desejos, ambições feitas carne e presença e troca… 
Aproveitaremos para viver a vida de todos os dias  
na companhia dos seus intérpretes e co-autores: 
Luís Miguel Cintra, Jorge Listopad, Natália Luíza, 
Diogo Infante, Jorge Andrade, Tiago Rodrigues, 
Gonçalo Amorim, Paula de Vasconcelos, José 
Eduardo Rocha, a Companhia de Música Teatral…

JOSé LuíS FERREIRA
DIRECTOR ARTíSTICO 
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um teatro onde vivem as palavras de  
que se faz o nosso futuro, um teatro 
onde o gesto se faz linguagem, onde  
o pensamento busca formas de se fazer 
acção, um teatro onde ecoa uma memó-

ria que apenas o exercício artístico pode libertar.  
um teatro onde vivem pessoas, espectadores obses-
sivos ou curiosos à descoberta de um mundo novo, 
um teatro onde os corpos se fazem presentes e em-
penhados. um teatro onde cabem tantos teatros  
é uma utopia, um projecto em permanente lança-
mento, um projecto que tem que viver diariamente  
a rugosidade do presente.

Em três anos, um deles bissexto, cabem 
muitos dias, muitos desejos, muitas  
dúvidas e erros, muitos momentos felizes, 
cabem quase centena e meia de projectos, 
de geometria e êxito variáveis, alguns a 

conseguirem impor-se na memória viva da cidade, 
outros a desaparecerem na espuma dos dias. Ao  
longo de três anos, tive a felicidade de conhecer  
e trabalhar com uma equipa infatigável que fez do 
seu entusiasmo e da sua capacidade de sacrifício o 
conteúdo concreto de uma ideia de serviço público. 
Tive o privilégio de sentir a presença de perto de 
cento e cinquenta mil espectadores, cidadãos  
disponíveis para o prazer das artes. Agora, o futuro. 
Obrigado.

Quarenta anos de democracia resgataram-
-nos de um Portugal cinzento, analfabe-
to, reverente, exaurido por uma guerra 
sem destino, empobrecido pela emigra-
ção em massa, aparentemente impotente 

para sacudir a modorra de meio século. Quatro escas-
sas décadas, porque quarenta anos são pouco na vida 
de uma sociedade. Mas escassas, também, porque 
aquilo que vislumbrámos demora a construir-se, por-
que a ideia de liberdade não se esgota na sua forma, 
antes exige uma espécie de determinação e vontade 
crítica, de cidadãos inteiros, a que não é alheia a aven-
tura do conhecimento, o prazer da aventura estética. 
Investiremos pois boa parte do semestre a pensar  
e a glosar essa ideia de que a nossa democracia já  
tem uma idade madura: à investigação do medo que 
Jorge Listopad opera a partir das palavras de Rui Zink, 
soma-se a história mítica de íon, na visão do Teatro da 
Cornucópia. Às músicas urbanas de Sérgio Godinho  
e seus convidados, junta-se o repertório erudito  
do séc. XX, espécie de estado das coisas musicais 
proposto por Bruno Monteiro e João Paulo Santos.

Pelo meio, a Festa do Jazz chega à 12ª  
edição e transborda pela primeira vez das 
paredes desta casa; o FIMFA, o Alkantara  
e o Festival de Almada reincidem nas suas 
propostas; a Fundação José Saramago  

e a Casa da América Latina assinalam os aniversários 
de Júlio Cortázar; Aldina Duarte conduz-nos pelos  
fados e por tudo; chegamos ao fim de três anos de  
leitura integral do monumental e divertido Quixote…
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6 A 9 FEV
ÓPERA / ESTREIA

cABAret  
vicente
DE JOSé EDuARDO ROCHA
ENSEMBLE JER E  
ARTISTAS CONVIDADOS
QuINTA A SÁBADO ÀS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
SALA PRINCIPAL; m/12
€12 A €15 (COM DESCONTOS €5 A €10,50)

Vicente é o nome que se dava aos corvos que 
habitavam o quotidiano lisboeta, à entrada das 
tabernas e barbearias, nas torres da Sé. Vicente  
é o santo padroeiro de Lisboa, supliciado em 
Valência, cujo corpo chegou ao Tejo acompanhado 
desde Sagres por dois corvos marinhos que nunca 
deixaram de sobrevoar a sua barca. Cabaret Vicente 
é uma espécie de ópera de câmara, a primeira  
obra de teatro musical sobre a enigmática figura  
de São Vicente. Em cena, um ensemble de cantores, 
actores e músicos que dão corpo e alma a um  
‘santo cabaret’, feito de histórias da história, 
hagiografia e taumaturgia, dramaturgia e ironia e, 
não esqueçamos, de música. Sagrada e profana.

chei A eStá liSBoA de SA nt oS e  SA nteiroS
cA dA ruA cA dA r ecA nt o SAgr A díSSimo,  São  v er íS Simo
por ém h á um SA nt o incA ndeScente
[p or ém h á um SA nt o]  t endo por nome  São  v icen t e
v er íSSimo foi  m á rtir m AS n ão S olitá r io
pA deceu muit oS t or ment oS com AS ir m ã S Júli A  e  m á x im A
m A rtír io tão m A iS mov ente  Sofr er A Acr e
o noSS o São v icente
DO LIBRETO DE CABARET VICENTE, POR JOSé EDuARDO ROCHA E PEDRO VIEIRA DE MOuRA

LEGENDA

Música, dramaturgia,  
Encenação e direcção musical: 
José Eduardo Rocha 
Libreto: Pedro Vieira de Moura  
e José Eduardo Rocha, com a 
colaboração de Nelson Guerreiro  
e Mário Caeiro
Letras: Pedro Vieira de Moura  
e José Eduardo Rocha
Dispositivo cénico: André Banha 
Figurinos: José Eduardo Rocha 
Desenho de luz: Daniel Worm 
d’Assumpção
Assistentes de cena: Daniel 
Coimbra e Paula Custódio
Execução de guarda-roupa:  
Isabel Rodrigues
Produção executiva: Sofia Ventura 
Curador Projecto Vicente:  
Mário Caeiro

Interpretação
Cantores: Catarina Molder 
(soprano), Ana Urbano (mezzo), 
Marco Alves dos Santos (tenor)  
e Pedro Morgado (barítono)  
Actores: Ana Dionísio, Daniel 
Coimbra, Isabel Galvão, João Abel, 
João Pedro Santos, José Mendes, 
Nuno Crespo e Rosa Abreu 
Músicos (Ensemble JER):
Duncan Fox (contrabaixo), Marcos 
Lázaro (violino), Nuno Morão 
(percussão), Ricardo Alves 
(trompa), Ricardo Torres (clarinete) 
e Vasco Lourenço (piano)

Produção: JER Produções (Nuno 
Morão e José Eduardo Rocha)

Co-produção: JER Produções,  
São Luiz Teatro Municipal  
e Projecto Travessa da Ermida/
Vicente

FEVE R E I RO FEVE R E I RO6
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7 E 8 FEV
MÚSICA

cArloS mendeS 
feStA dA vidA
50 ANOS DE CARREIRA
SEXTA E SÁBADO ÀS 23H30
JARDIm DE INVERNO; m/3
€10 SEM DESCONTOS

Uma voz. Um piano. Juntos, no grande palco da vida, da alegria e dos 
afectos. Autor, compositor e cantor de temas intemporais como Festa 
da Vida, Amélia dos Olhos Doces, Ruas de Lisboa, Alcácer Que Vier  
e Meu Menino Povo, Carlos Mendes preparou um espectáculo a solo, 
intimista, para comemorar 50 anos de carreira. Festa da Vida convida-
-nos à partilha de 50 anos de estórias, de risos e de celebrações que 
marcam a história da música portuguesa. 

Co-apresentação: Triângulo do Mar – Produções Artísticas  
e São Luiz Teatro Municipal

12 FEV
MÚSICA

luíSA SoBrAl
there’S A flower  
in my Bedroom
QuARTA ÀS 21H
SALA PRINCIPAL; m/3
€7 A 22€ (COM DESCONTOS: €5 A 15,40)

Após a aclamação unânime de The cherry on my cake, chegou a vez  
de Luísa Sobral mostrar, nas principais salas do país, There’s a flower  
in my bedroom, lançado em 2013. Assim, a voz de Mom says e Xico 
sobe ao palco do Teatro São Luiz a fechar um início de ano frenético, 
com a digressão nacional e internacional.

10 E 24 FEV, 10 E 24 MAR,
7 E 28 ABR, 12 E 26 MAI,
9 E 23 JuN, 7 E 21 JuL
ENCONTROS

ler dom 
quixote
SEGuNDA ÀS 21H
JARDIm DE INVERNO
ENTRADA LIVRE

Chega ao último semestre  
a maratona que foi juntando,  
a cada duas semanas, uma  
comunidade de fiéis do cavaleiro 
da triste figura e seu fiel escu-
deiro. Ao longo de três tempora-
das, lemos, falámos, comentá-
mos e relacionámos a obra de 
Cervantes com as nossas vidas  
e os nossos mundos. Chegámos 
a 2014 à beira das cinquenta 
sessões. Agora estugamos o 
passo. À semelhança do nosso 
herói, procuramos o regresso  
ao fim.

Comissário:  
Alvaro García de Zúñiga

Um programa  
São Luiz Teatro Municipal 

Voz e guitarra: Luísa Sobral
Contrabaixo: João Hasselberg
Piano: João Salcedo
Bateria: Carlos Miguel Antunes

Co-apresentação:  
Sons em Trânsito e  
São Luiz Teatro Municipal

8 9FEVE R E I RO FEVE R E I RO
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15 FEV
MÚSICA 

Al mutAmid
REI-POETA DO AL ANDALuS
DIRECÇÃO ARTíSTICA  
DE CARLOS GOMES  
DIRECÇÃO MuSICAL  
DE FILIPE RAPOSO
SÁBADO ÀS 21H
SALA PRINCIPAL; m/3
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A €10,50)

Portugal, Espanha e Marrocos: três tradições musi-
cais abraçadas numa criação musical original, dedi-
cada à vida e à obra do Rei-Poeta, Al Mutamid.  
Num concerto encenado cinematograficamente,  
um grupo de músicos e intérpretes de primeira água –  
herdeiros estudiosos das respectivas tradições  
musicais – cantam em português, castelhano e árabe 
a contemporaneidade e o brilho do território cultural  
e emocional do Al Andalus. A viagem segue a pista 
da poesia de uma das suas figuras mais fascinantes: 
o rei da taifa de Sevilha entre 1069 e 1090 e princi-
pal figura do esplendor poético da região durante o 
século XI. As vozes de Janita Salomé, Cesar Carazo  
e El Arabi Serghini conduzem-nos através dos sons 
de brilhantes instrumentistas como Eduardo Paniagua 
e Jamal Bem Allal, dirigidos por Filipe Raposo. 

Direcção artística e vídeo: Carlos Gomes
Direcção musical: Filipe Raposo
Direcção de fotografia e desenho de luz: Miguel Robalo
Guarda roupa: Ana Direito
Voz e fídula: Cesar Carazo (ESP)
Voz e viola andalusa: El Arabi Serghini (MAR)
Voz e percussão: Janita Salomé (POR)
Saltério e vários instrumentos: Eduardo Paniagua (ESP)
Piano: Filipe Raposo (POR)
Alaúde e violino: Jamal Ben Allal (MAR)
Percussão: Joaquim Teles (POR)

Produção: AMG Music;
Co-apresentação: AMG Music e São Luiz Teatro Municipal

Apoio: Governo de Portugal/Secretário de Estado da Cultura – DGArtes  
e Embaixada de Marrocos em Portugal

10

22 FEV
MÚSICA

mário lAginhA novo trio
terrA SecA
QuINTA ÀS 21H
SALA PRINCIPAL; m/3
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A €10,50)

O novo trio de Mário Laginha nasceu a 18 de Setembro de 2013, no  
palco do Grande Auditório da Culturgest, em Lisboa. Ao pianista, junta-
ram-se o contrabaixista Bernardo Moreira e o jovem guitarrista Miguel 
Amaral. A formação é uma novidade, mas o que faz com que este trio 
seja realmente original é a sua música, acabada de gravar em disco 
com o título Terra Seca. Da junção dos três instrumentos surge uma 
identidade que não se encerra em nenhuma das cores mais caracterís-
ticas de cada um. Este novo chão consegue mesmo romper com o 
fado, trazendo a guitarra portuguesa para paisagens ainda por explorar. 
O jazz talvez seja o terreno mais próximo, com a liberdade que lhe  
é característica, mas não chega para definir a sonoridade que, por  
momentos, faz desta formação um agrupamento de música de câmara 
que navega entre o estilo clássico e o contemporâneo. O encontro  
das três criatividades libertou os instrumentos do seu quotidiano  
e deixou-os à solta num universo por cartografar. 

12 FEV
LITERATuRA

o perSeguidor
100 ANOS COM CORTÁZAR, 
30 ANOS SEM CORTÁZAR 
QuARTA ÀS 18H30
JARDIm DE INVERNO
ENTRADA LIVRE

No ano em que se assinala o centenário do nasci-
mento de Julio Cortázar (Embaixada da Argentina 
em Ixelles, Bélgica, 26 de Agosto de 1914 – Paris, 
França, 12 de Fevereiro de 1984), a Casa da América 
Latina e a Fundação José Saramago celebram o  
autor de Rayuela, juntando música às suas palavras, 
José Rui Martins, do Trigo Limpo – Teatro ACERT,  
lê fragmentos de O Perseguidor, conto que homena-
geia o saxofonista Charlie Parker, cujos temas  
serão interpretados pelo quarteto de Carlos Martins.  
A acompanhar os sons, as ilustrações de Juan 
Muñoz e a voz de Cortázar. Abre-se assim a come-
moração destes 100 anos com Cortázar, 30 anos 
sem Cortázar, precisamente no dia em que se  
assinalam 30 anos da sua morte.

Co-apresentação: Casa da América Latina, Fundação 
José Saramago e São Luiz Teatro Municipal

“Viemos para uma zona pouco 
habitada, para uma terra seca.  
A música tem este deslumbra-
mento: uma ideia, uma pura 
abstracção, materializa-se e vai-
-se transformando, crescendo, 
criando raízes. A terra é seca 
mas é fértil. Agrada-me a ideia 
de podermos estar a povoá-la.”
mário Laginha

Mário Laginha piano
Miguel Amaral guitarra portuguesa
Bernardo Moreira contrabaixo

FEVE R E I RO FEVE R E I RO
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5 A 16 MAR
TEATRO / ESTREIA

ode mArítimA
álvAro de cAmpoS 
POR DIOGO INFANTE E JOÃO GIL
DIRECÇÃO CéNICA  
DE NATÁLIA LuIZA
QuARTA A SÁBADO ÀS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
SALA PRINCIPAL; CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A €10,50)
SESSÃO LGP 9 MAR

Amanhece. Um homem observa o porto. Assume  
o comando de um paquete que não chegou a entrar 
no cais. Começa uma viagem para dentro de si,  
percorrendo imaginariamente todos os comporta-
mentos humanos e procurando “sentir tudo de  
todas as maneiras”. Nesta viagem imaginária –  
em que símbolos e sensações se confundem, sol-
tando-se das amarras da razão – o poeta percorre  
o imaginário marítimo português. Sustenta na  
metáfora de fluxo e refluxo do movimento marinho  
a contradição violenta de um homem que tenta  
religar diferentes identidades. Transforma-se ele 
próprio no cais e no destino, dando corpo à viagem. 

Direcção cénica: Natália Luiza
Música original: João Gil 
Cenografia: Fernando Ribeiro
Desenho de luz: José Álvaro Correia 
Interpretação: Diogo Infante e João Gil

Co-produção: Teatro Nacional São João  
e São Luiz Teatro Municipal

Apoio: Montepio

8 MAR
POESIA

100 AnoS
o diA triunfAl  
de fernAndo peSSoA
JOSé NEVES LÊ  
O GuARDADOR DE REBANHOS
SÁBADO ÀS 22H30
JARDIm DE INVERNO; m/3
ENTRADA LIVRE

Diz o mito que, no dia 8 de Março de 1914, 
Fernando Pessoa se abeirou de uma cómoda  
alta e escreveu, de um jacto, O Guardador de 
Rebanhos, assim fazendo nascer Alberto Caeiro 
e a aventura dos heterónimos. Escreveria tam-
bém Chuva Oblíqua, «a reacção de Fernando 
Pessoa contra a sua inexistência como Alberto 
Caeiro», e terá tido ainda tempo para esboçar 
Ricardo Reis e criar, de Álvaro de Campos,  
a Ode TriunfaI… Cem anos depois, celebramos  
o dia mais importante e controverso das letras 
portuguesas. Porque a estrita verdade histórica 
nem sempre é o que mais conta e um dia assim 
vale seguramente a pena…

Ah, todo o cAiS é umA SAudAde de pedrA!
e quAndo o nAvio lArgA do cAiS
e Se repArA de repente que Se ABriu um eSpAço
entre o cAiS e o nAvio,
vem-me, não Sei porquê, umA AngúStiA recente,
umA névoA de SentimentoS de triStezA.
ODE MARíTIMA, ÁLVARO DE CAMPOS 

MARÇO MARÇO
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2 ABR
MÚSICA

portugAl  
do pASSAdo 
e do preSente
RECITAL DE VIOLINO E PIANO
BRuNO MONTEIRO E  
JOÃO PAuLO SANTOS

QuARTA ÀS 21H 
SALA PRINCIPAL; m/3
PREÇÁRIO A DEFINIR 

A propósito dos quarenta anos de democracia,  
o violinista Bruno Monteiro e o pianista João Paulo 
Santos regressam ao palco principal do São Luiz 
para um programa que, desta feita, invoca a  
música portuguesa do passado e do presente:  
o romantismo de Freitas Branco e de Óscar da Silva 
(na sua sonata Saudade, que recebe neste concerto 
a sua primeira audição em Lisboa) até à linguagem 
actual de António Pinho Vargas.  
Três dos grandes compositores nacionais, em  
obras raramente ouvidas: a Sonata nº1 para Violino 
e Piano, de Luís de Freitas Branco (1890-1955), 
Quasi una Sonata para Violino e Piano, de António 
Pinho Vargas (n. 1951) e a Sonata Saudade para 
Violino e Piano, de Óscar da Silva (1870-1958).

13 A 22 MAR
TEATRO / ESTREIA

A inStAlAção  
do medo
DE RuI ZINK
ENCENAÇÃO DE JORGE LISTOPAD

13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 E 22 ÀS 23H30 
SUB-PALCO; CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
€7

Ouve-se o elevador a subir e a campainha que  
soa na casa de uma mulher que vive sozinha com 
uma criança. Quando alguém nos bate à porta,  
abrimos ou não. A mulher abre a porta porque tem 
medo. Entram dois homens: o controlador, o chefe, 
eventualmente sedutor, e um operário, um falso  
bruto. Trazem uma missão importante: cumprir  
a directiva governamental que impõe a instalação  
do medo em todos os lares num curto prazo de 
tempo estipulado pela lei. Aqui começa o teatro,  
segundo o recente romance de Rui Zink, adaptado 
por Jorge Listopad, que também encena. Pequenas 
e grandes discussões, filosofia e drama, tudo perto 
de tudo e a instalação do medo está quase concluí-
da. A tensão cresce e as três personagens movem-
-se entre o dramático, o trágico, o cómico, até o  
burlesco, e já ninguém sabe como tudo isto vai  
acabar. A única moral: não se deve abrir a porta  
a quem e ao que não foi convidado.

Dramaturgia e encenação: Jorge Listopad
Interpretação: Diogo Dória, José Artur Pestana  
e Joaquina Chicau

Co-produção: Companhia de Teatro Salomé  
e São Luiz Teatro Municipal

MAR, ABR E MAI

quArentA AnoS  
de democrAciA
Ao longo de dois meses, assinalamos a passagem do quadragésimo 
aniversário do 25 de Abril. A música e o teatro, veículos de língua  
e pensamento, permitem-nos aproximações diversas, umas mais 
directas e interpeladoras, outras mais universais e reflexivas, a  
esta ideia de uma sociedade com uma democracia a entrar na idade 
madura. À estreia de um drama íntimo a partir de Rui Zink, com 
adaptação e encenação de Jorge Listopad, soma-se a dimensão 
trágica do texto de Eurípides na visão de Frederico Lourenço e  
Luís Miguel Cintra. Às músicas urbanas de Sérgio Godinho e seus 
convidados, junta-se o repertório erudito do século XX, espécie  
de estado das coisas musicais. A rematar, três dias de discussão 
pluridisciplinar animada por dois jornalistas que viveram 
intensamente as últimas décadas. Portugal. Ainda há futuro?

MARÇO MARÇO / AB R I L
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27 A 30 MAR
TEATRO / ESTREIA

MALA VOADORA

hAmlet  
DE WILLIAM SHAKESPEARE
DIRECÇÃO DE JORGE ANDRADE

QuINTA A SÁBADO ÀS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
SALA PRINCIPAL; CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A €10,50)

Um homem de acção movido por uma pergunta:  
o que podemos fazer pelos nossos mortos, sabendo 
que de nada adianta rezar por eles? Para este 
Hamlet, a Mala Voadora usa a versão conhecida 
como o “mau quarto” – texto que, como era hábito 
na época, resultou de testemunhos de quem  
conheceu o espectáculo original e, provavelmente  
a troco de dinheiro, o descreveu para que pudesse 
ser vendido a outras companhias. O texto é irregu-
lar, imperfeito. Um rascunho sujo. Uma versão 
apressada da narrativa. Mas, na verdade, adequa-se  
perfeitamente ao palco. É feita para companhias 
mais pequenas, prevê que os mesmos actores  
desempenhem vários papéis. É mais uma peça  
de grupo, com papéis mais equilibrados. Com um 
Hamlet menos introspectivo e mais cru, é uma  
peça da vingança mais pura e bruta. Alec Guinness 
chamou-lhe “o Hamlet com uma avaria nos travões”.

Direcção: Jorge Andrade
Tradução e apoio dramatúrgico: 
Fernando Villas-Boas
Assistência de encenação:  
David Cabecinha
Cenografia e figurinos:  
José Capela
Desenho de luz:  
Daniel Worm d’Assumpção
Música: Rui Lima e Sérgio Martins

Interpretação: Anabela Almeida, 
Carlos António, David Cabecinha, 
David Pereira Bastos, João 
Vicente, Jorge Andrade,  
Manuel Moreira e Marco Paiva 
(elenco em construção)

Co-produção: mala voadora  
e São Luiz Teatro Municipal

mala voadora é uma estrutura apoiada pelo 
Governo de Portugal/Secretário de Estado  
da Cultura - DGArtes e associada d’O Espaço 
do Tempo e da Associação Zé dos Bois.

MARÇO MARÇO



5 E 6 ABR
MÚSICA

12ª feStA  
do JAzz 
do São luiz
SÁBADO E DOMINGO DAS 14H30 ÀS 02H00
m/3
PASSE 1 DIA: €15; PASSE 2 DIAS: €25;  
PASSE JÚNIOR/DIA: €7,50

A festa do jazz português faz 12 anos em Abril.  
É um mês bom para comemorar, lembrando que  
todas as liberdades são conquistadas. A Festa do 
Jazz do São Luiz conseguiu, graças aos músicos 
portugueses e à direcção assumida, consolidar um 
espaço de encontro e de partilha que vai além da 
música improvisada. Este ano, as principais novida-
des são o contágio de concertos a outros espaços, 
nas imediações do São Luiz, e os convites a dois 
músicos e compositores estrangeiros para envolve-
rem músicos portugueses nos seus projectos. 
Continuamos a apresentar as escolas de música  
de todo o país, num acontecimento único no mundo, 
que todos os anos nos mostra a última fornada de 
talento. Não faltarão os concertos, com grandes  
nomes como João Hasselberg, Joana Sá, Jeffery 
Davis e Óscar Graça, Daniel Bernardes, Ficções, 
Miguel Moreira, Jacob Sacks e Steffen Shorn,  
entre outros. 

Direcção artística: Carlos Martins
Produção executiva: Luís Hilário
Organização: Associação Sons da Lusofonia

Co-Produção: Associação Sons da Lusofonia  
e São Luiz Teatro Municipal

FESTA DO JAZZ DO SÃO LuIZ 2013

em 2013, A feStA do JAzz  
voltou A encher o São luiz.  
e m  2 0 14 ,  A S  p r i n c i pA i S 
n o v i d A d e S  vã o  S e r  o  
c o n tá g i o  d e  c o n c e r t o S  
A  o u t r o S  e S pA ç o S ,  n A S 
i m e d i A ç õ e S  d o  S ã o  l u i z ,  
e  o S  c o n v i t e S  A  d o i S  
m ú S i c o S  e  c o m p o S i t o r e S 
e S t r A n g e i r o S  pA r A 
e n v o lv e r e m  m ú S i c o S 
p o r t u g u e S e S  n o S  
S e u S  p r o J e c t o S .
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24 ABR A 4 MAI
TEATRO / ESTREIA

TEATRO DA CORNuCÓPIA

íon
ADAPTADO DE EuRíPIDES 
TRADuZIDO POR FREDERICO LOuRENÇO
ENCENAÇÃO DE LuIS MIGuEL CINTRA

QuARTA A SÁBADO ÀS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
SALA PRINCIPAL; CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A 10,50)
SESSÃO LGP 4 MAI

Como resposta ao desafio do Teatro São Luiz de criação de um 
espectáculo que pudesse ser pertinente nas datas em que deveria ser 
apresentado, o 40º aniversário do 25 de Abril de 1974, e à semelhança 
do que Pasolini fez com o seu Pílades, resolvemos adaptar a tradução 
de Frederico Lourenço do Íon de Eurípides. Nunca o Teatro da 
Cornucópia representou Eurípides, e o Íon é uma das suas mais belas 
peças. Com as histórias da mitologia clássica, propomo-nos construir 
um espectáculo que fecha com uma página de Pasolini e pretende falar 
dos nossos dias ou do sentimento de crise política do nosso tempo.  
O espectáculo passa a ser portanto uma leitura da história mítica de 
Íon, filho do sol e futuro salvador da Cidade que deverá ressuscitar da 
sua decadência. Nasce ainda um atrito ou tensão trágica ou descarga 
cómica, entre a pequena humanidade individual das três figuras 
principais e o seu imenso destino político. Como na sagrada família 
cristã, não sendo no entanto santas as três figuras.  Luís Miguel Cintra

10 A 12 ABR 
MÚSICA

Sérgio godinho
liBerdAde 
QuINTA A SÁBADO ÀS 21H
SALA PRINCIPAL; m/3
PREÇÁRIO A DEFINIR

Liberdade é, de todas as palavras e conceitos  
que uso na minha vida, e por arrasto nas canções, 
a que mais acarinho e que mais defendo,  
aquela que dá ao norte a sua bússola.
Sérgio Godinho

Ao longo de três dias, Sérgio Godinho revê, através 
do seu repertório, os quarenta anos do Portugal  
democrático. Desde a música empenhada, bandeira 
de causas e consciência social, ao diário íntimo  
e plural, uma visão de nós próprios a partir do  
trabalho de um dos mais importantes criadores  
de imaginário destas últimas quatro décadas.

QuINTA A SÁBADO ÀS 23H30
JARDIm DE INVERNO; m/3
PREÇÁRIO A DEFINIR

A convite de Sérgio Godinho, três criadores emer-
gentes encerram as noites no Jardim de Inverno.  
A uni-los, a canção Liberdade.

Co-Produção: Vachier & Associados  
e São Luiz Teatro Municipal

25 A 27 ABR
DEBATE

portugAl.  
e o futuro?
SEXTA E SÁBADO ÀS 17H30; DOMINGO ÀS 15H
JARDIm DE INVERNO
ENTRADA LIVRE

Quarenta anos depois do 25 de Abril, importa  
reflectir sobre os caminhos que levou a construção 
democrática. Da efervescência revolucionária à  
normalização, da utopia socialista à utopia capitalis-
ta, Portugal transformou-se, mudou radicalmente a 
sua paisagem, ultrapassou o analfabetismo primário, 
caminhou na universalização do acesso aos bens 
públicos. Mas parece não ter sabido criar mecanis-
mos de participação democrática, vencer a distân-
cia que vai do cidadão comum ao exercício do  
poder. Em três dias, discutimos economia, política, 
artes, cultura, vislumbramos possibilidades de  
futuro.

Encenação e adaptação:  
Luis Miguel Cintra
Tradução: Frederico Lourenço
Cenografia e figurinos:  
Cristina Reis
Desenho de luz: Cristina Reis,  
Luis Miguel Cintra e Rui Seabra

Interpretação: Guilherme Gomes, 
João Grosso, José Manuel Mendes, 
Luís Lima Barreto, Luis Miguel 
Cintra e Luísa Cruz

Co-produção: Teatro da 
Cornucópia e São Luiz Teatro 
Municipal

O Teatro da Cornucópia é uma estrutura 
apoiada pelo Governo de Portugal/Secretário 
de Estado da Cultura – DGArtes
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15 A 18 MAI
DANÇA

ANDRé BRAGA E CLÁuDIA FIGuEIREDO / 
CIRCOLANDO

pAuS e pétAlAS
QuINTA A SÁBADO ÀS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
PALCO DA SALA PRINCIPAL; CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
€13 (COM DESCONTOS: €5 A €9,10)

Um dueto sobre as relações entre o homem e a mulher. Sobre o amor, 
portanto, nos seus versos e reversos: ternura, agressividade, fusão,  
incomunicação, êxtase, frustração, liberdades, dependências. Pedras, 
paus, picos, pétalas, rosas bravas. Um casal de todos os tempos,  
aqui e agora. A invenção do amor em tempos de cólera. No núcleo  
do projecto, o corpo e os seus modos silenciosos de falar. Emoção,  
movimento, respiração, dança. Nos restos de uma casa-cidade  
demolida, a desagregação de um país, de uma vida, de uma relação.  
E o amor como possibilidade de esperança e de futuro.

“por entre  
verdeS duroS  
velhoS clAroS 
queBrAdoS rAmoS 
outro BrAnco  
doce mAio vem”
WILLIAM CARLOS WILLIAMS

“o Amor trAnScende 
Sempre, é o  
Agente de todA A 
trAnScendênciA. 
ABre o futuro;  
não o porvir, que  
é o AmAnhã que Se 
preSSupõe certo, 
repetição com 
vAriAçõeS de hoJe  
e réplicA do ontem. 
o futuro, eSSA 
ABerturA Sem 
limite, pArA outrA 
vidA que noS 
ApArece como A vidA 
de verdAde. o futuro 
que AtrAi tAmBém  
A hiStóriA.”
MARíA ZAMBRANO

7 A 11 MAI
FESTIVAL

fimfA lx14
PROGRAmA A ANUNCIAR

A Tarumba-Teatro de Marionetas realiza em 2014  
a décima quarta edição do FIMFA Lx – Festival 
Internacional de Marionetas e Formas Animadas,  
de 7 a 25 de Maio. Este projecto multidisciplinar,  
de dimensão internacional, continua a impulsionar  
a promoção, divulgação e reconhecimento do  
universo das formas animadas. O festival arranca  
no dia 7 de Maio, no São Luiz, e os espectáculos 
programados prometem revelar a múltipla presença 
da marioneta nas artes cénicas contemporâneas  
de vários países. Transformadores, renovadores,  
inventores de objectos e de ideias, revolucionários  
e criadores de todo o mundo vão revelar a imagina-
ção e a riqueza deste campo artístico, que continua 
a explorar terrenos novos e imprevistos.

Direcção artística: Luís Vieira e Rute Ribeiro
Parceiro estratégico: EGEAC

Co-produção: A Tarumba-Teatro de Marionetas, Centro 
Cultural de Belém – Fábricas das Artes, Maria Matos 
Teatro Municipal, Museu da Marioneta, Teatro Nacional 
D. Maria II e São Luiz Teatro Municipal

A Tarumba-Teatro de Marionetas é uma estrutura financiada pelo 
Governo de Portugal/Secretário de Estado da Cultura – DGArtes  
e apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa.

Direcção artística: André Braga  
e Cláudia Figueiredo
Interpretação: André Braga  
e Ainhoa Vidal
Composição musical:  
Pedro Gonçalves
Desenho de luz: 
Francisco Tavares Teles
Desenho de som: André Pires

Co-produção: Circolando,  
Centro Cultural Vila Flor,  
Teatro Nacional São João  
e São Luiz Teatro Municipal 

Circolando é uma estrutura financiada pelo 
Governo de Portugal/Secretário de Estado  
da Cultura – DGArtes
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11 JAN
15 FEV, 17 MAI, 14 JuN 
INFÂNCIA

COMPANHIA DE MÚSICA TEATRAL

opuS tutti
peçA A peçA
SÁBADOS ÀS 10H30 E 12H (2 SESSõES DIÁRIAS)
JARDIm DE INVERNO; PúBLICO-ALVO: PAIS E BEBéS DOS 0 AOS 36 mESES
€3 BEBéS; €7 ADuLTOS

Peça a peça, vamos juntar os pais e os filhos pequenos e brincar ao 
teatro e à música. Entre o Jardim de Inverno e os jardins de infância da 
Baixa, a Companhia de Música Teatral parte de um conjunto de peque-
nas peças músico-teatrais – associadas a pequenas instalações sono-
ras e plásticas, criadas no âmbito do projecto Opus Tutti – para criar 
um programa que vai habitar o São Luiz ao longo de todo o semestre. 
Concertos regulares e oficinas que juntam pequenos e crescidos são 
oportunidades para compreendermos a importância das linguagens 
das artes e para procurarmos afinar o nosso modo comum de ser.

Concepção e Produção: Companhia de Música Teatral

Apoio: Governo de Portugal/Secretário de Estado da Cultura / DGArtes e Fundação Calouste Gulbenkian/
Projecto Opus Tutti

21 MAI A 8 JuN
ARTES PERFORMATIVAS

AlKAntArA 
feStivAl 2014
PROGRAmA A ANUNCIAR

Regressa o maior festival de artes performativas  
de Lisboa. Entre Maio e Junho, o Alkantara junta 
artistas dos quatro cantos do mundo num balanço 
colectivo do estado do planeta. Nos palcos princi-
pais de Lisboa, contam-nos as suas histórias sobre 
o que acontece nesse espaço incrivelmente rico 
que existe entre as pessoas: entre o político e o  
íntimo. Tal como em edições anteriores, o São Luiz  
é um dos principais co-produtores do festival, apre-
sentando na Sala Principal e no Jardim de Inverno 
vários testemunhos de beleza e de coragem. Neste 
espaço, feito de passagens, a margem sul do Tejo 
dialoga com a margem norte do Congo; a mais  
famosa mulher de um médico francês do século XIX 
cruza-se com uma hikikomori da Tóquio contempo-
rânea; um matemático com uma fórmula para  
encontrar o verdadeiro amor senta-se à mesa com 
uma sniper das forças especiais dinamarquesas  
e com o melhor falsificador da história da arte.

Parceiro estratégico: EGEAC

Co-Produção: Centro Cultural de Belém, Culturgest, 
Fundação Calouste Gulbenkian, Fundação EDP,  
Maria Matos Teatro Municipal, Teatro Nacional  
D. Maria II e São Luiz Teatro Municipal

ALkANTARA é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal/Secretário  
de Estado da Cultura – DGArtes e apoiada pela Câmara Municipal de Lisboa.

15 FEV
opuS 2
Propõe uma viagem numa má-
quina movida a música. Uma má-
quina capaz de voar, de navegar, 
de levar pequenos e crescidos  
a ouvir pássaros, peixes e até  
o som das estrelas. Com uma 
harpa à proa e com as vozes  
a remar.
Linguagem Principal:  
Música (harpa, voz) e Teatro 
Intérpretes: Ana Dias  
e Lavínia Moreira

17 MAI
opuS 6
Leva-nos ao Mercado dos Sons, 
onde viajantes – que correm  
o mundo à procura do que une 
as palavras, os tambores e os 
gamelões – partilham com os 
mais pequenos as suas mais  
recentes aquisições sonoras. 
Entre a dança e a música,  
coleccionam-se os espécimes 
que nos fazem crescer.
Linguagens Principais:  
Música (voz e percussão)  
e Movimento
Interpretação:  
Joana Veiga e Jorge Oliveira 

14 JuN
opuS 7
É um Jardim de flores sonívoras 
e de abelhas que valsam. Onde  
o vento murmura e a chuva  
canta. Onde as estrelas brilham 
quando cintilam as caixas de 
música. Onde os pássaros  
passam e param sem pressa. 
Dizem que é essa a melhor  
forma de aprender a voar
Linguagem Principal:  
Música (percussão, voz) 
Interpretação: Rui Pires

15 E 29 MAR
worKShopS pArA  
pAiS e criAnçAS
COM PAuLO  
MARIA RODRIGuES
SÁBADO DAS 10H30 ÀS 13H
PARA FAmÍLIAS
PREÇO ÚNICO 3€

15 MAR
AfinAção do BrincAr
Baseia-se na ideia de que a  
arte e a ludicidade partilham  
um território e de que é possível 
entrar no mundo da música e do 
movimento a partir de pequenos 
jogos nos territórios da sensibili-
dade e emoção. O workshop  
procura esbater as fronteiras  
entre o sério e o divertido, o som 
e o movimento, a estrutura e  
o improviso. Ao mesmo tempo, 
propõe-se a ideia de que a  
necessidade de comunicar  
e de nos relacionarmos uns  
com os outros está na raiz  
do discurso artístico.

29 MAR
AfinAção do ouvir
Experiência colectiva de criação 
centrada na escuta. A partir dos 
sons que nos rodeiam – os que 
existem e os que podemos fazer 
com a voz ou com o corpo – 
constroem-se texturas sonoras 
que se vão progressivamente 
organizando e dando origem a 
pequenas composições espon-
tâneas. Afinação do Ouvir pre-
tende tornar-nos mais sensíveis, 
mais atentos, mais despertos 
para o que nos rodeia, mas  
também mais capazes de nos 
ouvirmos melhor a nós próprios 
e aos outros.
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7 A 15 JuN
TEATRO / ESTREIA

MuNDO PERFEITO

BovAry
TEXTO E ENCENAÇÃO  
DE TIAGO RODRIGuES  
A PARTIR DE GuSTAVE FLAuBERT

SEXTA E SÁBADO ÀS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
SALA PRINCIPAL; CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A €10,50)
SESSÃO LGP 8 JuN

Dizemos “Bovary” em voz alta e sentimos 
imediatamente o cheiro a perfume e escândalo. 
Retrato da vida de uma mulher que, buscando  
fugir ao tédio de uma vida banal, embarca em 
relações adúlteras e vive muito acima das suas 
possibilidades, Madame Bovary é hoje considerada 
a obra seminal do realismo e um dos marcos da 
literatura mundial. Publicado pela primeira vez  
em fascículos em La Revue de Paris, em 1856,  
o romance de Gustave Flaubert foi acolhido  
por uma parte da sociedade francesa como um 
atentado à boa moral cristã. Em Janeiro de 1857 
começa o julgamento que senta o autor no banco 
dos réus, acusado de obscenidade pelo Ministério 
Público. Tal como em Três dedos abaixo do joelho,  
a multipremiada colagem teatral de relatórios dos 
censores do teatro durante a ditadura em Portugal, 
Tiago Rodrigues visita o território do confronto 
entre arte e lei, entre artistas e Estado. Em Bovary,  
o julgamento de Gustave Flaubert por atentado  
à moral serve como ponto de partida para uma 
adaptação da sua obra prima. 

Adaptação e encenação: Tiago Rodrigues
Música: Alexandre Talhinhas
Cenografia e figurinos: Magda Bizarro e Tiago Rodrigues
Produção executiva: Magda Bizarro e Rita Mendes

Intérpretes: Carla Galvão, Carla Maciel,  
Isabel Abreu, Pedro Gil e Tiago Rodrigues

Co-produção: Mundo Perfeito e São Luiz Teatro Municipal

Mundo Perfeito é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal/
Secretário de Estado da Cultura – DGArtes

BovAry SomoS nóS.
26J u N H O J u N H O
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19 A 21 JuN
FESTAS DE LISBOA

AldinA duArte
fAdoS e tudo
QuINTA A SÁBADO ÀS 18H30, 21H E 23H30
SALA PRINCIPAL E JARDIm DE INVERNO; m/3
PREÇÁRIO A DEFINIR

Em Junho, em plenas Festas de Lisboa, Aldina 
Duarte é a anfitriã de um programa intenso, 
divertido e inesperado. O humor, a poesia, a dança  
e o cinema, redescobrem-se na sua relação com o 
fado, património do mundo. Ou então, é o fado que 
se revê dançado, filmado, dito, glosado e também, 
claro,  cantado e tocado. Em cada dia, na Sala 
Principal e no Jardim de Inverno, alguns dos 
melhores fadistas juntam-se a um elenco de 
cúmplices numa série de momentos únicos, numa 
linguagem intimista e despojada. Cinco sessões 
raras em apenas três dias. São Fados e Tudo…  

Produção: Radar dos Sons 
Apoio: EGEAC – Festas de Lisboa

22 E 28 JuN
MÚSICA

PROJECTO ORQuESTRA  
GERAÇÃO/SISTEMA PORTuGAL

feStivAl dAS 
orqueStrAS 
municipAiS 
gerAção
DOMINGO E SÁBADO ÀS 17H
JARDIm DE INVERNO; m/3
ENTRADA LIVRE

O projecto Orquestra Geração/Sistema Portugal  
volta a apresentar as Orquestras Municipais,  
que congregam os jovens músicos mais talentosos 
dos municípios da Amadora, de Loures e do 
Atlântico (Oeiras, Sintra e Sesimbra). Destinado  
a promover a inclusão de crianças e jovens de 
bairros desfavorecidos e a promover o acesso à 
formação musical, o projecto chega a 800 crianças 
de escolas do 1º e do 2º ciclos e, em alguns casos, 
do 3º ciclo dos respectivos agrupamentos. Na Área 
Metropolitana de Lisboa existem actualmente doze 
orquestras locais. A responsabilidade pedagógica  
e artística é da Escola de Música do Conservatório 
Nacional. No dia 22 de Junho apresentam-se no  
São Luiz a Orquestra Municipal Geração Bora Nessa 
de Loures, dirigida pelo maestro António Saiote  
e a Orquestra Municipal Geração do Atlântico,  
sob a batuta do maestro José Gomes. No dia 28  
sobem ao palco a Orquestra Municipal Geração  
de Vialonga e a Orquestra Municipal Geração da 
Amadora, conduzida pelo maestro Juan Maggiorani.

Apoio: BNP Paribas e Barclays Bank

J u N H O2 8J u N H O
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27 A 30 JuN
TEATRO

TEATRO EXPERIMENTAL DO PORTO

oS negócioS do  
Senhor Júlio céSAr
DE BERTOLT BRECHT
ENCENAÇÃO DE GONÇALO AMORIM

SEXTA, SÁBADO E SEGuNDA ÀS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
SALA PRINCIPAL; m/12
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A €10,50)

O Teatro Experimental do Porto apresenta Os negócios do  
senhor Júlio César, de Bertolt Brecht, numa altura em que vive  
um momento de renovação artística, liderada pelo encenador 
Gonçalo Amorim. Com este trabalho, o encenador prossegue  
a sua investigação teatral sobre as manhas do poder político,  
a crise do capitalismo e as forças sistémicas que este exerce  
sobre o indivíduo. Com adaptação de Rui Pina Coelho, o romance, 
que Brecht deixou inacabado em 1939, confronta-nos com a 
aprendizagem de um jovem biógrafo que – através dos relatos  
de um banqueiro e das notas de um escravo – acede aos aspectos 
menos gloriosos da ascensão de Júlio César, desmitificando o 
carismático ditador romano. A época de Brecht, marcada pela 
ascensão de Hitler e pelo terror e miséria do III Reich, é aqui posta 
em diálogo com as contradições do tempo presente, lançando-nos 
nesse torvelinho onde a História acontece.

3 0 J u N H OJ u N H O

Encenação: Gonçalo Amorim
Adaptação e apoio à dramaturgia: 
Rui Pina Coelho a partir da 
tradução de António Ramos Rosa
Apoio ao movimento: Vera Santos
Cenografia: Rita Abreu
Desenho de luz:  
Francisco Tavares Teles
Figurinos: Catarina Barros
Música original: Pedro Boléo  
e Samuel Coelho
Sonoplastia e desenho de som: 
Luís Aly
Adereços: João Rosário
Stencil: André Neves
Escultura: Hernâni Miranda
Assistência de encenação:  
João Villas-Boas 

Intérpretes: Ana Brandão,  
Carlos Marques, Catarina Lacerda, 
Daniel Pinto, Inês Pereira,  
João Miguel Mota, Nicolas Brites, 
Paulo Moura Lopes, Pedro Pernas  
e Samuel Coelho (músico) 

Co-produção: CCT|TEP-Teatro 
Experimental do Porto e Teatro 
Nacional São João 

CCT/TEP-Teatro Experimental do Porto é uma 
estrutura financiada pelo Município de Vila 
Nova de Gaia/Gaianima EEM e pelo Governo 
de Portugal/Secretário de Estado da Cultura 
– DGArtes
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5 E 6 JuL
INFÂNCIA

COMPANHIA DE MÚSICA 
TEATRAL

BABelim
SÁBADO ÀS 16H30 DOMINGO ÀS 10H30
PALCO DA SALA PRINCIPAL; PúBLICO-ALVO:  
PAIS E BEBéS DOS 0 AOS 36 mESES
€3 BEBéS; €7 ADuLTOS

Babelim é um termo inventado para designar a for-
ma de comunicação que precedeu a linguagem. É 
comunicação feita de sons, imagens e movimentos. 
É falado, cantado e dançado pelas pedras, pelas 
plantas e pelos animais. Perdeu-se com o tempo  
e com a pressa de nos tornarmos grandes. Mas os 
bebés e as mães ainda o falam. Babelim é também 
um lugar, uma paisagem, um conjunto de quadros 
sonoros e visuais. Ora envolve sonoridades comple-
xas, ora se entrega à simplicidade. O piano é o ele-
mento central: útero ressoador e másculo, ponto de 
partida para um fluxo de comunicação entre todos 
os intervenientes: bebés, crianças e adultos, artistas 
profissionais e audiência. Babelim procura uma arte 
inspirada nos afectos. É uma experiência participati-
va, fluída, em que cada espectador é convidado  
a encontrar a harmonia do momento.

Direcção musical e artística: Paulo Maria Rodrigues
Artistas convidados: Pedro Ramos, Sara Costa
Criação plástica: Ana Guedes 
Coordenação geral: Helena Rodrigues 

Concepção e Produção: Companhia de Música Teatral

Companhia de Música Teatral é uma estrutura financiada  
pelo Governo de Portugal/Secretário de Estado da Cultura –  
DGArtes e Fundação Calouste Gulbenkian/Projecto Opus Tutti

3 A 5 JuL
MÚSICA

AdriAnA queiroz  
e concerto 
moderno
Kw
QuINTA A SÁBADO ÀS 21H30
JARDIm DE INVERNO; m/3
€10 (COM DESCONTOS: €5 A €7)

KW é um concerto mergulhado no caleidoscópico 
universo musical de Kurt Weill, uma viagem que 
começa na Alemanha com Aufstieg und Fall der 
stadt Mahagonny e Happy End, passa por França  
e pelas suas canções como Complainte de la  
Seine ou Youkali e chega à América com One touch 
of Venus e Lost in the stars. KW é também uma 
forma de repensar do mundo maravilhosamente 
dissonante e melodicamente encantador de  
Kurt Weill.

Voz: Adriana Queiroz
Orquestra de cordas: Concerto Moderno
Direcção e arranjos: César Viana
Desenho de luz: Helena Gonçalves
Figurinos: José António Tenente
Apoio vocal: Luís Madureira 

10 A 13 JuL
TEATRO / ESTREIA NACIONAL

PIGEONS INTERNATIONAL

l’Architecture  
de lA pAix
DE PAuLA DE VASCONCELOS  
E EVELYNE DE LA CHENELIÈRE

QuINTA A SÁBADO ÁS 21H; DOMINGO ÀS 17H30
SALA PRINCIPAL; CLASSIFICAÇÃO A DEFINIR
€12 A €15 (COM DESCONTOS: €5 A 10,50)

Um homem e uma mulher. Abateu-se uma tragédia 
nas suas vidas, mas, miraculosamente, eles sobrevi-
veram. Na tentativa de perceber o que lhes aconte-
ceu, descobrem uma nova maneira de existir em 
conjunto e de transcender aquilo que os poderia  
ter aniquilado. À sua volta gravitam fantasmas,  
desconhecidos, seres que aparecem e desapare-
cem, sem explicação, mas que são também pilares 
da arquitectura da nova vida que estão a construir.  
Como fazer a ponte entre ontem e amanhã?  
Como substituir a ruínas do passado por novas  
estruturas que permitam que a vida prossiga sem 
negar a história? Os princípios de harmonia arqui-
tectónica dos templos do mundo são transponíveis 
para as relações humanas? Em todo o mundo  
há arquitectos a pensar nos princípios essenciais  
à reconstrução de sítios devastados pela guerra.  
No entanto, para além da reconstrução de edifícios 
e de comunidades, é o princípio da reconstrução,  
ele mesmo, que é objecto de questão: como  
aprender com o passado, numa perspectiva  
de elevação das consciências?

Texto: Evelyne de la Chenelière
Encenação: Paula de Vasconcelos
Desenho de luz: Stéphane Ménigot
Cenografia: Paula de Vasconcelos
Direcção de produção:  
Paul-Antoine Taillefer
Direcção técnica:  
Jean-François Bernier

Intérpretes: Ana Brandão, Carlos 
Mil-Homens, Marc Béland, Pascale 
Montpetit (elenco a definir) 

Co-produção: Pigeons International 
e São Luiz Teatro Municipal

“como SuBStituir  
AS ruínAS do 
pASSAdo por 
eStruturAS novAS 
que permitAm que  
A vidA proSSigA  
Sem negAr A 
hiStóriA? como  
fAzer A ponte entre 
ontem e AmAnhã?”

J u LH OJ u LH O

FESTIVAL DE ALMADA NO SÃO LuIZ
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17 A 20 JuL
TEATRO / DANÇA / MÚSICA

COMéDIAS DO MINHO

mApA. terrA.  
lugAr. cASA. corpo.
10 ANOS DE COMéDIAS DO MINHO

PROGRAmA A ANUNCIAR

Há dez anos que as Comédias do Minho fazem intervenção cultural  
nos concelhos de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila 
Nova de Cerveira. Em 2014, a programação operacionaliza-se entre os 
conceitos de Mapa, Terra, Lugar, Casa e Corpo: reflexo de um trabalho 
em escala, poética de todo um território e de cada corpo em ação.  
Em Lisboa, as Comédias do Minho apresentam-se num registo de mini 
festival, em programa alargado que inclui cinco novas criações com  
envolvimento da população do Vale do Minho, um percurso criativo 
para famílias, um filme em estreia (com cinco histórias, uma para cada 
concelho minhoto), vários momentos para tratar da memória e da dis-
cussão de um projeto que se tornou referência da prática artística terri-
torial e, não menos importante, um arraial minhoto à porta do São Luiz!

Comédias do Minho é promovida pelos municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura,  
Valença, Vila Nova de Cerveira e pela Caixa de Crédito Agrícola. Tem como mecenas a Ventominho.
Comédias do Minho é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal/Secretário de Estado  
da Cultura – DGArtes

Artista na 
Cidade 2014
Tim Etchells

alkantara festival
British Council
Carpe Diem arte e Pesquisa
CCB
Culturgest
eGeaC
teatro Maria Matos
teatro são luiz
temps d’images

www.artistanaCiDaDe.CoM

J u LH O
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BilheteirA

deScontoS

Horário
Todos os dias das 13H às 20H
Em dias dE EspEcTáculo, 
aTé 30 minuTos dEpois 
do início do mEsmo.

rEsErvas
TEl. 213 257 650
bilHETEira@TEaTrosaoluiz.pT

bilHETEira onlinE
www.TEaTrosaoluiz.pT 
www.bilHETEiraonlinE.pT  

ouTros locais dE vEnda
maria maTos TEaTro municipal

50% 
maiorEs dE 65 anos, EsTudanTEs, 
dEsEmprEgados, pEssoas com 
dEficiência E acompanHanTE, 
profissionais do EspEcTáculo
carTão maria & luiz

30%  
grupos dE 10 pEssoas ou mais

20%  
proTocolos E acordos

€ 3  
prEÇo EspEcial
grupos EscolarEs com 10 ou  
mais alunos E com marcaÇão 
prévia (prEÇo por pEssoa). 
por cada 10 alunos, EnTrada 
graTuiTa para 1 profEssor.

€5  
mEnorEs dE

30 anos

maria & luiz
um carTão, 
dois TEaTros
E bilHETEs  
a mETadE  
do prEÇo
por um ano.
prEÇo 10€

Condições: Válido durante 12 meses a partir do 
momento da compra. Desconto mediante apresentação 
do cartão, apenas válido na bilheteira física e online  
do Teatro Maria Matos e do Teatro São Luiz. Não 
acumulável com outros descontos e não extensível a 
espectáculos de preço único e outros selecionados.  
A utilização do cartão é pessoal e intransmissível.  

mais informaÇõEs Em
www.TEaTrosaoluiz.pT
www.TEaTromariamaTos.pT 

QuEm TEm EnTrE 30 E 65 anos TEm  
um carTão para ir ao TEaTro  
maria maTos E ao TEaTro são luiz 
duranTE um ano com 50% dEsconTo.
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Director Artístico
José Luís Ferreira
Directora Executiva e  
Adjunta da Direcção Artística
Aida Tavares
Adjunta da Direcção Executiva 
margarida Pacheco
Secretariado de Direcção
Olga Santos
Direcção de Produção
Tiza Gonçalves (directora)
Susana Duarte (adjunta)
mafalda Sebastião
margarida Sousa Dias
Direcção Técnica
Hernâni Saúde (director)
João Nunes (adjunto)
Iluminação
Carlos Tiago
Ricardo Campos
Ricardo Joaquim
Sérgio Joaquim
Maquinistas
António Palma
Cláudio Ramos
Paulo mira
Vasco Ferreira
Som
Nuno Saias
Ricardo Fernandes
Rui Lopes
Encarregado Geral
manuel Castiço
Carlos Ramos
Secretariado Técnico
Sónia Rosa 
Direcção de Cena
Andreia Luís
José Calixto
maria Távora
marta Pedroso 
Ana Cristina Lucas (assistente)
Direcção de Comunicação
Ana Pereira 
Luís Gouveia monteiro
Nuno Santos
Bilheteira
Cidalina Ramos
Hugo Henriques
Soraia Amarelinho
Frente de casa
Letras e Partituras
Assistentes de sala
Carla Pignatelli
Carolina Serrão
Constança Sá
Cristiano Varela
Delfim Pereira
Domingos Teixeira
Hernâni Baptista
João Cunha
Leonor martins
manuel Veloso
maria Veloso
Severino Soares
Segurança
Securitas
Limpeza
Astrolimpa

como chegAr
coordEnadas gps
n38º 42.5364́ , w0009º 8.5531´
parQuEs dE EsTacionamEnTo
largo camõEs
cHiado (largo do carmo)
comboio
cais do sodré 
mETro
baixa-cHiado
auTocarros
58, 790
ElécTrico
E28

contActoS
são luiz TEaTro municipal
rua anTónio maria cardoso, 38
1200-027 lisboa

gEral
TEl. 213 257 640 
 info@TEaTrosaoluiz.pT
 www.TEaTrosaoluiz.pT 
comunicaÇão
imprEnsa, Escolas E parcErias
TEl. 213 257 661
comunicaÇão@TEaTrosaoluiz.pT
café são luiz
TEl. 213 460 898
www.cafEsaoluiz.pT

lugarEs para EspEcTadorEs 
com mobilidadE rEduzida
a sala principal E o Jardim 
dE invErno são ToTalmEnTE 
acEssívEis por ElEvadorEs. 

sEssõEs com inTErprETaÇão 
Em língua gEsTual porTuguEsa
nos EspEcTáculos dE TEaTro 
assinalados no programa.
rEcomEnda-sE a marcaÇão prévia 
aTé 7 dias anTEs da sEssão.

EsTacionamEnTo disponívEl 
para EspEcTadorEs com  
mobilidadE condicionada

saiba como rEcEbEr a  
nossa programaÇão Em  
www.TEaTrosaoluiz.pT

sEJa fã  
a dobrar
facEbook.com/saoluizTEaTromunicipal

equipA

quAtro eScASSAS décAdAS, 
porque quArentA AnoS  
São pouco nA vidA de umA 
SociedAde. mAS eScASSAS, 
tAmBém, porque Aquilo  
que viSlumBrámoS demorA 
A conStruir-Se, porque  
A ideiA de liBerdAde não  
Se eSgotA nA SuA formA, 
AnteS exige umA eSpécie de 
determinAção e vontAde 
críticA, de cidAdãoS 
inteiroS, A que não é 
AlheiA A AventurA do 
conhecimento, o pr Azer  
dA AventurA eStéticA.
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São
luizum teAtro onde vivem AS pAlAvrAS  

de que Se fAz o noSSo futuro, um teAtro 
onde o geSto Se fAz linguAgem, onde o 
penSAmento BuScA formAS de Se fAzer 
Acção, um teAtro onde ecoA umA memóriA 
que ApenAS o exercício ArtíStico pode 
liBertAr. um teAtro onde vivem peSSoAS, 
eSpectAdoreS oBSeSSivoS ou curioSoS  
à deScoBertA de um mundo novo,  
um teAtro onde oS corpoS Se fAzem 
preSenteS e empenhAdoS.
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