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Setúbal é cada vez mais (re)conhecida como cidade de criação 
e inspiração artística e, por essa razão, depois de forçada, mas 
necessária, paragem, retomamos a nossa programação cultural com 
enorme vigor reivindicativo e reflexivo.
A Mostra de Artes Performativas em Setúbal (MAPS) quer 
mapear na cidade as artes alternativas e mais emergentes. Vamos 
fazê-lo com a abordagem de temas relacionados com humanidade, 
com o retomar das nossas vidas neste novo quotidiano e com o 
papel de cada um de nós na sociedade. Queremos, acima
de tudo, usar a nossa lucidez para refletir sobre os factos que 
conduzem o nosso dia-a-dia.
Avançamos para o MAPS 2020  com a garantia de que serão 
respeitadas, escrupulosamente, todas as orientações das 
autoridades de saúde em matéria de prevenção do contágio 
do COVID-19. Contudo, e mesmo com um público que terá, 
obrigatoriamente de ser reduzido, oferecemos um programa 
desafiador que, estamos certos, poderá deixar todos perante o 
desassossego das nossas próprias mentes, porque somos seres 
culturais e as artes e cultura sempre foram vitais para o nosso 
equilíbrio emocional e senso crítico.
Entre 2 e 10 de julho receberemos cerca de meia centena de artistas 
nas mais variadas manifestações artísticas das artes performativas, 
num espaço, com entrada livre, que se tem vindo a construir desde 
a primeira edição do MAPS . Trata-se dos antigos Armazéns Papéis 
do Sado, hoje com um projeto em desenvolvimento a que chamamos   
A Gráfica – Centro de Criação Artística. O MAPS  não ficará, 
contudo, confinado entre estas paredes. Irá também invadir ruas da 
cidade, centro histórico, Jardim do Bonfim e Praça do Bocage .
Estão, desde já, todos e todas convidados a assistir aos vários 
espetáculos que preparámos para vós.

A Presidente da Câmara Municipal de Setúbal
Maria das Dores Meira

É com imensa satisfação que apresentamos a segunda edição do 
MAPS  - Mostra de Artes Performativas em Setúbal .
Neste ano, tão particular, iniciaremos a mostra com criações 
singulares, que nascem e adaptam-se no contexto do confinamento 
causado pela pandemia e demonstra que em tempos difíceis a arte 
está sempre presente como uma essência da nossa humanidade, 
como uma reflexão necessária à vida, ao tempo e à substância de 
que somos feitos.
Esta Mostra, conta com trabalhos de artistas contemporâneos 
portugueses em diferentes áreas artísticas, performance, 
dança, música, artes visuais  e teatro, têm como traço comum, o 
pensamento e a reflexão das ansiedades e questionamentos do 
séc. XXI, o Homem e a sua condição no tempo e no espaço.
Há um contentamento, impossível de reprimir, nesta segunda edição 
do MAPS , um contentamento por o estarmos a concretizar num ano 
em que imprevistos desabaram sobre o planeta, e mesmo assim, 
resistimos com arte. É a arte que nos distingue dos demais seres 
que connosco partilham este lugar.
Convidamos-vos a fazer a diferença na fruição destes eventos.

O Vereador do Pelouro da Cultura
Pedro Pina
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DE 2 A 10 DE JULHO
Entrada livre

A MOSTRA DE ARTES PERFORMATIVAS EM SETÚBAL (MAPS) nasce da 
vontade de dar palco aos artistas emergentes e à criação contemporânea.
Este ano propõe-se, uma vez mais, uma programação eclética e provocatória, 
desafiando o público a refletir sobre a corporalidade, a humanidade, a lucidez
e a atualidade.
Nesta edição, apresentamos apenas artistas nacionais, porque sentimos a 
urgência, particularmente no contexto atual, de dar voz e corpo ao seu trabalho.
A abertura acontece com a estreia absoluta da nova criação de JEAN PAUL 
BUCCHIERI , com interpretação de JOÃO LAGARTO, uma performance criada 
em tempos de confinamento e pandemia mundial, onde a arte é mais do que 
necessária, é essencial! 
O público pode ainda descobrir ou rever os trabalhos de BEATRIZ DIAS e ANA 
RITA TEODORO que convocam o corpo e a voz, ancestrais femininos. TIAGO 
BÔTO & WAGNER BORGES que criam um doc-ficcional/real provocatório, 
RICARDO GUERREIRO CAMPOS que tendo como suporte a memória visual cria 
um arquivo imagético, RITA VILHENA & YAEL KARAVAN que nos levam a refletir 
de que forma as nossas ações afetam o mundo e o nosso corpo. FERNANDO 
MOTA e CATARINA REQUEIJO apresentam dois projetos cheios de subtileza e 
humor destinados aos mais novos, mas a que os adultos não vão ficar indiferentes 
e a Revista FOmE ocupa o espaço d’ A Gráfica com o trabalho de JOÃO FORTUNA.
O MAPS  acontece dentro e fora de portas, estruturas como o TEATRO SÓ, 
TEATRO DO MAR, ATELIÊ DE ÓPERA DE SETÚBAL e TEATRO O BANDO 
fazem as honras da “casa” e convidam o público a deambular pela cidade. Entre               
A Gráfica (antigo armazém de Papéis do Sado), o Jardim do Bonfim e as ruas da 
Baixa da cidade será possível sentir o pulsar artístico que a cidade respirará entre 
2 e 10 de julho.

Cada espaço de apresentação terá uma lotação limitada, de acordo com as regras 
e as medidas delineadas pela Direção Geral de Saúde.

Todos os eventos são de entrada livre mediante reserva obrigatória através do 
email: maps@mun-setubal.pt

2 a 8 de Julho |  Espaço Revista FOmE
JOÃO FORTUNA CTRL + ALT + ERROR | A Gráfica

2 de Julho | Quinta-feira
JEAN PAUL BUCCHIERI  Poema à Duração | 21h30 - A Gráfica

3 de Julho | Sexta-feira
BEATRIZ DIAS  Musculus | 21h30 - A Gráfica

4 de Julho | Sábado
CATARINA REQUEIJO Muita Tralha Pouca Tralha | 15h00 e 17h00 - Jardim do 

Bonfim
TEATRO SÓ Sómente | 16h00 e 18h00 - Jardim do Bonfim

RICARDO GUERREIRO CAMPOS
Que sabemos nós da Multidão? | 19h00 - Jardim do Bonfim

5 de Julho | Domingo
FERNANDO MOTA Photomaton | 15h00 e 17h00 - A Gráfica

ATELIÊ DE ÓPERA DE SETÚBAL NESSUN DORMA | 19h00 às 21h00 - Baixa e 
Centro Histórico

6 de Julho | Segunda-feira
RITA VILHENA & YAEL KARAVAN MA-MA | 19h00, 20h00 e 21h00 - A Gráfica

ANA RITA TEODORO Fantôme Méchant | 22h00 - A Gráfica

7 de Julho | Terça-feira
RICARDO GUERREIRO CAMPOS

Que sabemos nós da Multidão? | 20h30 - A Gráfica
TIAGO BÔTO & WAGNER BORGES  EX(AM) | 21h30 - A Gráfica

8 de Julho | Quarta-feira
JEAN PAUL BUCCHIERI  Poema à Duração | 21h30 - A Gráfica

9 de Julho | Quinta-feira
RICARDO GUERREIRO CAMPOS

Que sabemos nós da Multidão? | 19h00 - Praça do Bocage
TEATRO DO MAR Asa D’areia | 21h30 - Praça do Bocage

10 de Julho | Sexta-feira
TEATRO O BANDO Movimento Zebra | 19h00 e 20h00 - A Gráfica
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Exposição
de QUINTA 2 a QUARTA 8 de Julho
Vários horários 
A Gráfica – Centro de Criação Artística 

JOÃO FORTUNA CTRL + ALT + ERROR     
FOmE

A FOmE ocupa do espaço d’A Gráfica em continuidade com uma instalação do 
artista JOÃO FORTUNA.
Esta é uma exposição imersiva que procura colocar o observador num estado de 
profunda reflexão, transportando-o entre a micro escala das colagens analógicas 
em profundidade e a macro escala de projeções holográficas.
Partindo do questionamento e ânsias inerentes ao ser humano do séc. XXI o 
objetivo desta exposição é submergir o observador numa narrativa que viaja entre 
passado, presente e futuro; numa constante diluição e sobreposição do tempo 
e dos assuntos, em que o olhar saltita entre as primitivas tribos da amazónia e a 
super indústria do Séc. XXI, entre o lixo e a floresta intocada, entre o sublime e o 
grotesco, entre o Homem e o humano.

FOmE é uma Associação que fomenta e divulga a criação artística emergente, 
sobretudo na Margem Sul do Tejo, através de uma edição independente trimestral, 
exposições, concertos e outras iniciativas.

JOÃO FORTUNA, natural de Valença do Minho vive e trabalha no Barreiro.
Trabalha como artista, focando o seu trabalho na colagem, com uma técnica        
de sobreposição de imagens em profundidade.

criação JOÃO FORTUNA | apoio técnico PEDRO FARIA CUNHA | registo vídeo ANDRÉ QUENDERA | 
registo fotográfico DAVID ROMÃO | produção FOmE/MARGARIDA MATA

Sem limite de idade
 
HORÁRIO
Nos dias em que decorrem apresentações n’A Gráfica, a instalação pode ser visitada pelo público 1 hora 
antes do início dos espetáculos
2 de julho das 19H00 (inauguração) às 21H00
3 de julho das 18H00 às 23H00
5 de julho das 16H00 às 21H00
7 de julho das 19H30 às 20H30
8 de julho das 19H00 às 21H00

fotografia João Fortuna



8 9

Teatro
QUINTA 2 de Julho
QUARTA 8 de Julho
21h30
A Gráfica – Centro de Criação Artística  

JEAN PAUL BUCCHIERI  POEMA À DURAÇÃO     
Estreia Absoluta 

POEMA À DURAÇÃO é um projeto a partir do texto homónimo do autor austríaco 
Peter Handke . Trata-se de uma reflexão sobre o conceito de duração que nos 
convida a repensar a ideia de tempo. Este conceito não valida uma resposta 
eficaz, mas torna-se evidente que por um momento pensamos poder encontrá-la.            
O autor convida-nos a descobrir na intuição e nos sentimentos a possibilidade de 
percecionar a ideia de duração. Estamos perante uma figura que deambula entre 
uma intensa reflexão filosófica sobre este conceito e a descrição de lugares onde 
aparentemente esta mesma duração se torna clara, evidente e acima de tudo 
percetível. Fá-lo através de um texto que é descrito como um poema, mas que,  
por momentos, mais parece um ensaio, uma tentativa de compreender o que não é 
palpável nem alcançável.

“ E os locais da duração também nada têm de notável, muitas vezes nem estão 
assinalados em nenhuma mapa ou nem têm no mapa qualquer nome.”

texto Peter Handke | tradução José A. Palma Caetano | encenação e desenho de Luz Jean Paul 
Bucchieri | interpretação João Lagarto | dramaturgia David Antunes | estreia absoluta 2 de julho no 
âmbito do MAPS – Mostra de Artes Performativas de Setúbal

M/12 
45 minutos

imagem jpb
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Performance
SEXTA 3 de Julho
21h30
A Gráfica – Centro de Criação Artística  

BEATRIZ DIAS  MUSCULUS

À procura do ser ancestral, da voz antiga e do caráter primitivo do corpo num lugar 
de suspensão e de embate com o tempo. Como evocar a mulher ancestral do 
século XXI? MUSCULUS abrange uma busca significativa do corpo performático 
como uma manifestação da imagem humana comum. No sentido lato podemos 
observar que no período musteriense (paleolítico) surge o Neandertal com 
uma soberba corpulência do género feminino, algo que estava diluindo e/ou 
acumulando com a evolução dos tempos. Os seus corpos eram atarracados, 
musculados, largos e selvagens como o dos homens. Como evocar um corpo 
ancestral feminino no século XXI? Será que este corpo criará uma amálgama própria? 
É possível encontrar um código genético para esse corpo?

BEATRIZ DIAS, natural de Saint-Maurice, França. Licenciada pela Escola Superior 
de Dança de Lisboa. Trabalhou com Tiago Rodrigues em “Assim tipo... Dança 
Contemporânea” para a Companhia Instável. Na qualidade de intérprete integrou 
peças de André de Campos,  Olga Roriz, Tamara Cubas e de Maurícia | Neves. É 
atualmente co-criadora e intérprete do WBMotion Kulturverein, tendo integrado 
“Feinprobe Honiguss 7” e “Ligdraca – Der Lichtdrachen” e bailarina da Companhia 
Olga Roriz. É colaboradora nos laboratórios de improvisação EXCALIBUR 
orientados por Mariana Tengner Barros.

conceito e performance BEATRIZ DIAS | música e sonoplastia MIGUEL LUCAS MENDES | 
desenho e operação de luz ANDRÉ DE CAMPOS | esculturas cenográficas ANDRÉ DE CAMPOS 
| produção, gestão e difusão FILIPE METELO e PATRÍCIA SOARES | produção FUSÃO | apoio 
à criação e à residência artística na Companhia Olga Roriz no âmbito do projeto Inter ferências                
performance estreada no Festival INTERFERÊNCIAS

M/16
30 minutos

fotografia Susana Chicó
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Teatro
SÁBADO 4 de Julho
15h00 & 17h00
Jardim do Bonfim  

CATARINA REQUEIJO MUITA TRALHA POUCA TRALHA

Escolher não é tarefa fácil. Escolher o que se leva em viagem também não.          
Há sempre alguma coisa que nos pode fazer falta... Quem nunca teve vontade     
de levar a casa toda? 
Pouco habituado a viajar, o casal Odete e Alfredo decide ir ver a sua sobrinha 
Manela participar numa corrida de automóveis. Mas antes da viagem é preciso 
preparar a bagagem. É aqui que os problemas começam. Levam o quê? Pouca 
tralha? Muita tralha? Apenas o essencial? Estas decisões difíceis podem complicar 
o início da viagem. Só o início?... É o que vamos ver.

CATARINA REQUEIJO 1973, Angola.
Tem o curso de formação de atores da Escola Superior de Teatro e Cinema. Iniciou 
o seu percurso teatral em 1990 no TEUC (Teatro dos Estudantes da Universidade 
de Coimbra). Como atriz trabalhou profissionalmente com Tiago Rodrigues, Luís 
Miguel Cintra, Luís Gaspar, Nuno Cardoso, Madalena Vitorino, Jorge Andrade, 
Giacomo Scalisi, entre outros.
Desde 1999, colabora regularmente em projetos dirigidos a um público infantil.
Encenou os espetáculos Amarelo, A Grande Corrida, Muita Tralha Pouca Tralha, 
MESA e É p’ró menino e p’rá menina).
É, desde 2015, responsável pelo projeto Boca Aberta, produzido pelo TNDM II, 
dirigido a público do pré-escolar.

direção artística e interpretação CATARINA REQUEIJO | texto original CATARINA REQUEIJO e 
INÊS BARAHONA | conceção plástica MARIA JOÃO CASTELO | assistência de encenação VICTOR 
YOVANI | coprodução TEATRO MARIA MATOS e FORMIGA ATÓMICA ASSOCIAÇÃO CULTURAL 

M/6 
30 minutos

fotografia José Frade
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Teatro
SÁBADO 4 de Julho
16h00 & 18h00
Jardim do Bonfim  

TEATRO SÓ SÓMENTE

O ritmo a que a sociedade vive e evolui, faz com que os mais velhos estejam a 
ser esquecidos, ou mesmo abandonados. No crepúsculo da vida, um homem 
pode fechar-se na bolha solitária do passado. É preciso coragem para continuar 
a procurar alegria e amigos. Sómente é o retrato de um homem que permaneceu 
jovem de coração, mas que está preso num corpo desgastado pela passagem do 
tempo. Conseguirá sair da bolha?  Uma peça de teatro sem diálogos, na qual o 
carinho, a emoção e a poesia das imagens estão em primeiro plano. 
A solidão e o envelhecimento são um tema recorrente nas peças do TEATRO SÓ. 
Porém, as personagens não são tocadas pelo desespero, mas sim pela reflexão 
dos gestos e pela gratidão da memória. A palavra “recordação” vem do francês 
“recour” (re-coração). Recordar é isso: fazer passar pelo coração, uma e outra vez...

TEATRO SÓ é uma companhia de teatro Portuguesa sediada em Berlim e Odemira 
a desenvolver um trabalho multidisciplinar relacionando artes circenses, técnica 
de máscara, teatro físico e artes plásticas.
Os temas em cena tocam diretamente os estigmas sociais, transversais a 
diversas culturas e gerações, nos quais o público é testemunha de si mesmo, 
não pelo uso da palavra, mas pela poesia visual e linguagem emocional do corpo.                    
Esta aparente simplicidade representa a própria simplicidade da condição 
humana, uma fragilidade que qualquer um de nós entende independentemente da 
nacionalidade, religião ou condição social. 

encenação, dramaturgia e interpretação SÉRGIO FERNANDES | música original FERDINAND BREIL 
| figurinos TUYA HERMANN | adereços OLGA DUMOVA | máscara BERNARDO REY e SÉRGIO 
FERNANDES | cenário (banco) LUÍS LINO e EDDIE DORNER | operador de som JOÃO VEIGA

Sem limite de idade
25 minutos

fotografia Florian Gaether
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Instalação/Performance
SÁBADO 4 de Julho 19H00 I Jardim do Bonfim
TERÇA 7 de Julho 20H30 I A Gráfica – Centro de Criação Artística 
QUINTA 9 de Julho 19h00 I Praça do Bocage 

RICARDO GUERREIRO CAMPOS
QUE SABEMOS NÓS DA MULTIDÃO?

A performance QUE SABEMOS NÓS DA MULTIDÃO? assenta sobre a revisitação 
da instalação Espaço Vazio, integrante da exposição Silêncio, apresentada em 
2016 na Galeria Branca do Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro. 
Esta proposta insere-se numa linha de investigação visual e performativa cujo 
âmago se centra no questionamento do corpo enquanto mecanismo de produção 
e interpretação de imagens, afirmando a relevância da memória visual para a 
construção de um arquivo imagético que nos constrói enquanto humanos. 
Que sabemos nós da multidão? ocupa o espaço entre corpos fracionados que 
suspendem o gesto implícito na boca descoberta - na multidão -, e interpõe—
lhes um corpo novo que se descobre, espelhando, e desenha uma composição 
coreográfica de gestos mínimos. Suficientes. Contidos.

RICARDO GUERREIRO CAMPOS é artista visual e performer. Estudou Pintura 
na Faculdade de Belas-Artes da Universidade Lisboa e expõe regularmente 
em exposições individuais e coletivas e colabora com estruturas de criação 
artística. No âmbito da sua prática artística, tem desenvolvido uma série de 
experimentações plásticas e performativas em torno da memória, da imagem e da 
infância. É também educador artístico, professor e mediador cultural em diferentes 
contextos, tendo vindo a aprofundar questões sobre Arte e Educação em projetos 
de intervenção (contextos formais e não-formais) e de investigação.

M/3
60 minutos

fotografia Ricardo Guerreiro Campos
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DOM 5 DE JUL
15h00 & 17h00
A Gráfica – Centro de Criação Artística   

FERNANDO MOTA PHOTOMATON      
Divertimento para Viola Portuguesa e mala preparada 

PHOTOMATON é um solo portátil, uma instalação itinerante, um álbum de peças 
poéticas insólitas, uma invenção plástico-sonora sem manual de instruções.
A Mala Preparada é uma antiga mala de cartão onde habitam cordas, molas, rodas 
e outras patifarias tocadas com as mãos, pauzinhos chineses, um arco de violino e 
o diabo a sete.
A partir deste instrumento, da viola portuguesa e de outros objetos sonoros 
escreveremos os nossos cadernos de viagem, com tocadores de violinos de 
pregos, bailarinas em danças serpentinas filmadas pelos irmãos Lumière, 
chapéus-de-chuva-espanta-espíritos e luminárias que se despedem à chuva...

FERNANDO MOTA
Compositor, músico e artista multi-disciplinar.
Desde 2010 que tem vindo a criar uma série de espetáculos desenvolvendo uma 
linguagem cénica multidisciplinar e universal, em criações como MAPA, PEIXE 
LUA, PHOTOMATON e QUANDO O HOMEM LAVRAVA O MAR.
Desde 1994 que compõe música para teatro, dança e cinema de animação, tendo 
colaborado com diversos diretores, companhias e produtoras. 
Foi nomeado para o Europe Prize New Theatrical Realities XI, promovido em 
2008 pela Comissão Europeia com o alto patrocínio do Parlamento Europeu. Pela 
música original de “Por Detrás dos Montes” do Teatro Meridional, recebeu uma 
Menção Honrosa (Prémio Nacional da Crítica 2006). 

concepção e interpretação FERNANDO MOTA | videos FERNANDO MOTA, INÊS VON BONHORST, 
irmãos LUMIÈRE e vários anónimos do séc. XXI

M/6
30 minutos aproximadamente

fotografia Susana Paiva
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Música
DOMINGO 5 de Julho
Das 19h00 às 20h30
Estátua Luísa Todi I Praça do Bocage (espelho d’água) I Arcada do Município I Casa 
da Cultura I Largo Ribeira Velha I Rua Dr. Paula Borba I Largo da Misericórdia I Casa 
Gonçalense I Poço do Concelho I Igreja de Sta Maria I Largo Joaquim António de Aguiar I 
Topo da Tv. da Porta do Sol (Museu Trabalho) I Miradouro (Museu Trabalho) I Casa Bocage 
I A Gráfica (exterior) I Sopé da Tv. da Porta do Sol I Escola de Hotelaria I Fórum Luísa Todi 
(exterior) I Av. Luísa Todi (Vários locais) I Auditório José Afonso I Casa da Baía I Largo Marquês 
de Pombal I Largo da Fonte Nova I Casa Luísa Todi (Rua da Brasileira) I Praça Teófilo Braga I 
Largo do Carmo I Escola Conde de Ferreira   

ATELIÊ DE ÓPERA DE SETÚBAL NESSUN DORMA   
“Que ninguém durma! Que ninguém durma!” 

Liberdade, disseram, é o nome da doença que acometeu 36 pessoas.             
Foram confinadas entre a casa onde nasceu Bocage e a casa onde nasceu Luísa 
Todi e sujeitas a análises clínicas. Estas nada revelaram, a não ser níveis elevados 
de endorfina, oxitocina, dopamina e serotonina.
Foram identificados porque cantavam a plenos pulmões, faziam gestos de uma 
exuberância livre, pintavam o cabelo de verde e vestiam-se com o rigor de quem 
celebra a vida.
Os reputadíssimos cientistas que os identificaram, notaram também, que os 
infetados pela Liberdade tinham tendência a colher pedaços de sol como quem 
apanha laranjas e que as formigas subiam pelos seus corpos em busca dos sais de 
felicidade presente no suor dos enfermos. 
O Coro Setúbal Voz é um projeto de música erudita, marcado pela busca 
de uma identidade própria, com base na elaboração de novas criações em 
profunda relação com as artes contemporâneas. Em dezembro de 2019, 
o Coro setúbal Voz , iniciou um processo de desenvolvimento vocal 
individual a partir de árias de ópera. Tal processo levou à formação do 
ATELIÊ DE ÓPERA DE SETÚBAL fundado no dia 29 de fevereiro de 2020 
com o recital encenado ÉDIPO, O REI LAGARTO na belíssima Quinta dos 
Moinhos. NESSUN DORMA é a sua segunda criação e trata-se de um 
percurso circular com 36 estações: em cada estação um cantor, um músico 
e uma ária de ópera.

Árias de ópera dos séculos XVII ao XIX
conceção e direção artística JORGE SALGUEIRO | corporalidade IOLANDA RODRIGUES | direção 
vocal CARINA MATIAS FERREIRA, JOÃO MENDONZA e JULIANA TELMO | interpretação ATELIÊ DE 
ÓPERA DE SETÚBAL | produção ASSOCIAÇÃO SETÚBAL VOZ

90 Minutos
ilustração Paula Moita
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Performance
SEGUNDA 6 de Julho 
19h00, 20h00 e 21h00 
A Gráfica – Centro de Criação Artística    

RITA VILHENA & YAEL KARAVAN MA-MA     
  

MA-MA é uma performance duracional que visa refletir sobre o lugar onde 
vivemos, o planeta Terra/mãe Terra. Sobre a nossa fragilidade e o perigo eminente 
ao qual está sujeita a vida na terra, através da pressão do aumento demográfico 
humano, da nossa ambição desmedida e inconsciente, e também das mudanças 
climáticas e do aquecimento global. Ver o planeta Terra como um corpo fértil de 
mulher foi uma metáfora dada em várias tradições que se concentra nos aspetos 
vitais e nutritivos da natureza ao encarná-la na forma da mãe/mulher. E agora,
que acontece com a nossa mãe Terra, que está sendo submetida a níveis extremos 
de poluição e emissões de carbono, quantidades escandalosas de plástico, 
monocultura, etc.. Pretendemos observar os efeitos que as nossas ações e os 
resíduos das nossas ações têm sobre o nosso corpo. A performance inclui um 
vídeo criado na zona da Castanheira de Pêra. 

RITA VILHENA criação e dança. Fundadora da Baila Louca improvisação e 
performance na Holanda. Coreógrafa e intérprete premiada, Rita segue explorando 
temas como Performance e Ritual, assim como a sua atividade internacional com o 
Contacto Improvisação desde 2002. 

YAEL KARAVAN ISR/UK Premiada performer, bailarina e diretora, viajou pela 
Europa, Rússia, Brasil e Japão desenvolvendo uma linguagem física que liga leste 
e oeste, teatro e dança. Desde 99 que se apresenta em teatros, festivais, galerias, 
museus e espaços públicos, com trabalho teatral e site-specific pelo mundo.

conceito, conceção e interpretação RITA VILHENA e YAEL KARAVAN | parceiro institucional 
REPÚBLICA PORTUGUESA - Ministério da Cultura | residências artísticas ESTÚDIOS VICTOR 
CÓRDON e COMPANHIA OLGA RORIZ 

M/16

Instalação MA-MA: um eco da performance
RITA VILHENA & YAEL KARAVAN | A Gráfica
7 de julho das 19h30 às 20h30
8 de julho das 19h às 21h00

fotografia Rita Vilhena & Yael Karavan
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Dança
SEGUNDA 6 da Julho
22h00 
A Gráfica – Centro de Criação Artística     

ANA RITA TEODORO 
FANTÔME MÉCHANT / ASSOMBRO       

A sombra de um país não larga o seu corpo. Presente mas ignorada, essa sombra 
é parte integrante do sujeito e da sua identidade cultural. ANA RITA TEODORO 
cria uma série de quadros vivos. Imagens fixas, onde a canção emerge de uma 
voz deslocada da sua boca. «Assombro» tenta de compreender pela dança e a 
reativação de cantos tradicionais portugueses, os fantasmas que nos assombram 
hoje. Chamá-los, ouvir as suas vozes e por meios de dissociação, procurar a 
transgressão.

Orientadas nas canções de mulheres, as canções foram selecionadas a partir 
dos registos de Giacommetti (anos 60/70) e do projeto atual de Tiago Pereira 
MPAGDP. Um pretexto para falar de «Assombro» como crise de identidade, como 
meio de transgressão das condições femininas. Que lugar resta para as canções 
do passado, em perigo de serem esquecidas nos arquivos? 
Canções engolidas pelo tempo, reivindicam a sua voz atual.

ANA RITA TEODORO é coreógrafa, performer, artista pluridisciplinar. A base do 
seu trabalho coreográfico repousa na tese uma Anatomia Delirante que, procura 
extrapolar temporalidades, matérias, texturas, formas, cores, temperaturas 
e funções do corpo humano convencionado – mestra em “Dança, Criação e 
Performance” pelo CNDC de Angers e a Universidade Paris 8. Profissional desde 
2009 com inúmeras peças, Ana Rita foi artista associada ao CND (Centre National 
de la Danse, Pantin) e faz parte da Associação Parasita. 
Filipe Pereira é coreógrafo, bailarino e designer floral. O seu trabalho tem-se 
desenvolvido a partir de uma reflexão sobre a hierarquia dos dispositivos nas artes 
cénicas, dispersando a coreografia para os diversos elementos constituintes de 
um espetáculo, como a luz e a cenografia.

coreografia e interpretação ANA RITA TEODORO | desenho de luz JOSÉ ÁLVARO CORREIA | 
adaptação de JAY COLLIN | realização e adaptação de FELIPE PEREIRA | produção ASSOCIAÇÃO 
PARASITA - Claraluz Keiser | coprodução Théâtre de Vanves | com o apoio de Fundação Calouste 
Gulbenkian, CND de Paris (Centre National de la Danse), Residências Artísticas Espaço do 
Tempo (Montemor-o-Novo, Portugal), CND de Pantin (Centre National pour la Danse, Pantin) | 
agradecimentos TIAGO PEREIRA (MPAGDP), BERNARDO CHATILLON e a todos os “ fantasmas” que 
me acompanharam em residência no CND

M/16
30/40 minutosfotografia Marie-Eve
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Teatro
TERÇA 7 de Julho
21h30
A Gráfica – Centro de Criação Artística     

TIAGO BÔTO & WAGNER BORGES  EX(AM)     
  

EX(AM) é uma proposta de exame numa reflexão doc-ficcional/real, em formato 
de observatório. Dois atores em cena, dispostos a serem julgados através de uma 
jornada perceptiva de cada corpo, essência, ritmo, dinâmica, forma e conteúdo. 
Através de um dispositivo cénico que cruza a biografia (fotografias, vídeos-
caseiros e a herança individual) versus os corpos reais, como arquivo, dando a 
cada espectador a oportunidade de adivinhar as respostas certas a 50 perguntas, 
construindo desta forma o perfil de cada um deles. Quão real isto é?

TIAGO BÔTO & WAGNER BORGES 
Parceria Criativa, existente desde 2014, que desenvolve um trabalho de pesquisa 
teatral e experimentação artística: Tiago Bôto (Escola Profissional de Teatro de 
Cascais e Licenciatura em Teatro/Interpretação pela ESMAE) e Wagner Borges 
(Bacharelato de Formação de actores pela ESTC), contam já com 9 produções, 
enquanto cocriadores. Vencedores da Secção «MAIS FESTA», Inserido no Festival 
Internacional de Teatro de Setúbal – XVI FESTA DO TEATRO’14 com o Espetáculo 
«da Inutilidade». Têm sido programados e acolhidos em diversos Festivais de 
Teatro pelo país.

criação e interpretação TIAGO BÔTO e WAGNER BORGES | produção TIAGO BÔTO e WAGNER 
BORGES | voz-off teaser LARA MATOS | fotografias ALÍPIO PADILHA
Residência Artística Teatro da Garagem
Espetáculo estreado em 2018, na Rua das Gaivotas 6 - Teatro Praga, em Lisboa.

M/12
90 min

imagem Tiago Bôto & Wagner Borges
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Espetáculo de Rua/Multidisciplinar
QUINTA 9 de Julho
21h30
Praça do Bocage     

TEATRO DO MAR ASA D’AREIA       

ASA D’AREIA é um espetáculo/instalação que funde o vídeo documental e o 
conceptual com o circo, nomeadamente a arte do equilíbrio (arame e corda 
bamba) e a dança.
Debruça-se sobre a temática dos povos migratórios, contextualizando-se, de 
forma mais particular e numa perspetiva humanitária, nos que estão retidos em 
campos de refugiados. O foco do trabalho, que foge da mera ilustração do tema, 
ou de uma abordagem de análise política sobre o mesmo, visa essencialmente 
uma investigação sobre a natureza, comportamento e relações humanas, quando 
subordinados a condições extremas, num lugar inóspito, vazio de esperança e/ou 
expetativas de futuro.
Dois personagens buscam um lugar vital, essencial, que lhes preserve a dignidade 
e a capacidade de resistir.

O TEATRO DO MAR surgiu em Sines, Portugal, a 08/03/1986, fundado por Julieta 
Aurora Santos (Diretora Artística e Encenadora) e por Vladimir Franklin.
A Companhia desenvolve um trabalho de investigação e criação particularmente 
vocacionados para o espaço público (teatro de rua). Investindo numa criação 
dramatúrgica própria e num trabalho multidisciplinar, cruza um teatro 
essencialmente físico com o circo, a dança, as formas animadas, a música original 
e as novas tecnologias do vídeo, na busca de um significado comum e global e da 
afirmação de uma linguagem de caráter universal, passível de ser entendida por 
qualquer tipo de públicos. Já recebeu inúmeros prémios e menções honrosas.

criação e direção JULIETA AURORA SANTOS | interpretação DOUGLAS MELO e KÁTIA ROCHA 
| banda sonora TIAGO INUIT | cenografia ROBERTA CANGUSSU, LUÍS SANTOS e ADRIANA 
FREITAS | construção LUÍS SANTOS | figurinos e adereços ADRIANA FREITAS | video-art/mapping 
CARLOTTA PREMAZZI | video-documental ISABEL TEIXEIRA | apoio à edição video DIOGO 
VILHENA | apoio ao movimento ANA PONTES | desenho de luz LUÍS SANTOS | operação técnica 
LUÍS SANTOS e CARLOS CAMPOS | consultoria/investigação TIAGO CARDOSO | direção financeira 
e gestão SÓNIA CUSTÓDIO | direção de produção FREDERICO SALVADOR | produção ROBERTA 
MARQUES | coprodução TEATRO DO MAR / MAPS – Mostra de Artes Performativas de Setúbal / 
Município de Setúbal

M/3
35 minutos (aprox.)

fotografia Dina Rito
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Ocupação Teatral
SEXTA 10 de Julho
19H00 e 20h00
A Gráfica – Centro de Criação Artística      

TEATRO O BANDO MOVIMENTO ZEBRA      
Abertura ao público do processo criativo 

Sejam bem-vindos ao MOVIMENTO ZEBRA. Este é um lugar onde a imaginação 
invade o ar que respiramos. Sim, aqui ainda podemos respirar. Aproxima-te, sem 
medo. O teatro foi o pretexto para nos encontrarmos. A curiosidade é o que nos 
mantém juntos. Aqui, cada voz conta. E tu, queres fazer parte deste MOVIMENTO? 
O MOVIMENTO ZEBRA é um projeto de formação teatral do TEATRO O BANDO, 
que integra o “Setúbal, Território Intercultural” – Plano Municipal para a Integração 
de Migrantes, cofinanciado pelo FAMI – Fundo Asilo, Migração e Integração. 

Fundado em 1974, e constituindo-se como uma das mais antigas cooperativas 
culturais do país, o TEATRO O BANDO assume-se como um coletivo que elege 
a transfiguração estética enquanto modo de participação cívica e comunitária. 
Na sua génese encontra-se o teatro de rua e as atividades de animação para 
a infância, em escolas e associações culturais, integradas em projetos de 
descentralização. O TEATRO O BANDO continua a procurar o singularismo das 
suas criações, na medida em que pretende alcançar obras de arte mais acutilantes 
e inesperadas. O Bando tem a sua sede na Quinta em Vale dos Barris, em Palmela.

A partir do trabalho de formação desenvolvido com: Allanis Oliveira, Annie 
Hodouin, Carole Khoudja, Chelsea Pinto, Cristina Bertoloni, Emma Saraiva, Fátima 
Bertholet, Filipa Monteiro, Hanani Pinto, Iluka Paley, Isabel Rebelo, Joana Amorim, 
Knud Kusche, Lena Lenowska, Lom Rossman, Mareile Paley, Mário Rivoire, Rafael 
Narciso, Rafaela Correia, Rafaela Martinez, Raquel Correia, Rita Pinto, Rodrigo 
Piedade, Rute Correia, Timo Paley, Tygo Schaay, Zora Kimball. 

direção artística e formação teatral JULIANA PINHO | assistência e tradução AMARÍLIS ANCHIETA 
| coordenação de produção RAQUEL BELCHIOR | implantação cénica JOÃO BRITES e RUI 
FRANCISCO | assistência musical FILIPA RIBEIRO | apoio ao elenco ALESA HERERO e DIANA 
FERNANDES |  figurinos e adereços SARA RODRIGUES | captação de video ANOUK DE JONGE, 
MIGUEL MARES, RAQUEL BELCHIOR | edição MIGUEL MARES

Sem limite de idade
50 minutos

ilustração Maria Pires
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Talks
SEXTA 3 de Julho - 19H00
A Gráfica – Centro de Criação Artística      

PROGRAMAR EM ESPAÇOS NÃO CONVENCIONAIS     
FOmE 

O MAPS apresenta vários espectáculos em espaços que não são, à partida, 
espaços de espectáculo. Uma antiga fábrica, uma igreja ou um bar são espaços 
de aproximação das pessoas às artes? Quais são os desafios que encontramos na 
escolha destes espaços para programação?

com: RUI DÂMASO (a Out.ra), JOÃO LEIRÃO e CRISTINA HENRIQUES
(Moledo Acontece) e ANTÓNIO MESTRE (MAU - Quinta do Anjo).
Moderação: MARGARIDA MATA.

SEXTA 8 de Julho - 19H00
A Gráfica – Centro de Criação Artística      

SER ARTISTA EMERGENTE NA LINHA DO SADO    
FOmE 

Existe uma cena artística no campo das artes visuais e nos cruzamentos 
disciplinares no eixo Barreiro – Setúbal? Quais são as características 
diferenciadoras deste meio artístico e geográfico?

com: MONSTRO COLECTIVO (Sérgio Braz D  Almeida e João Bordeira),
JOÃO FORTUNA e INÊS PUCARINHO.
Moderação: PATRÍCIA PAIXÃO. 

fotografia David Romão
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JARDIM DO BONFIM

PRAÇA DO BOCAGE

A GRÁFICA
Centro de Criação Artística 

Ladeira da Ponte de São Sebastião 
(Antigo Armazém de Papéis do Sado)

e ainda: Estátua Luísa Todi I Praça 
do Bocage (espelho d’água) I Arcada 
do Município I Casa da Cultura I 
Largo Ribeira Velha I Rua Dr. Paula 
Borba I Largo da Misericórdia I Casa 
Gonçalense I Poço do Concelho I 
Igreja de Sta Maria I Largo Joaquim 
António de Aguiar I Topo da Tv. 
da Porta do Sol (Museu Trabalho) I 
Miradouro (Museu Trabalho) I Casa 
Bocage I A Gráfica (exterior) I Sopé 
da Tv. da Porta do Sol I Escola de 
Hotelaria I Fórum Luísa Todi (exterior) 
I Av. Luísa Todi (Vários locais) I 
Auditório José Afonso I Casa da Baía 
I Largo Marquês de Pombal I Largo 
da Fonte Nova I Casa Luísa Todi (Rua 
da Brasileira) I Praça Teófilo Braga I 
Largo do Carmo I Escola Conde de 
Ferreira




