
Organizado pelo Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) e Câmara Municipal de 
Coimbra/Convento São Francisco, o Festival teve em 2016 a sua primeira edição conjunta. 
Esta iniciativa parte de um interesse comum pela dança contemporânea, reconhecendo  
o lugar central que esta ocupa na renovação da linguagem das artes performativas  
nas últimas décadas. O festival pretende dar conta do panorama criativo da dança nacional 
e internacional, além de promover atividades pedagógicas direcionadas para públicos 
escolares. Nesta edição, o Festival Abril Dança dá mais um passo no sentido de se constituir 
como uma iniciativa de âmbito regional e nacional, mais aberta e plural na forma e nas 
linguagens de criação, propondo espetáculos de dança em vários registos, a exibição de 
filmes, documentários, workshops e conversas com os artistas.
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1 Coexistimos, De Inês Campos
2 A Viagem, De Filipa Francisco 
3 Girl, De Lucas Dhont 
4 Poeira de Estrelas, Coreografia e interpretação de Yola Pinto, Música ao vivo por Noiserv  
5 Lento e Largo, Nova criação de Jonas & Lander
6 Um Saco e uma Pedra — Peça de Dança para Ecrâ, De Tânia Carvalho + La Valse, De João Botelho
7 Um Solo para a Sociedade, De Paulo Ribeiro

8 Pina, De Wim Wenders
9 Parece que o Mundo, De Clara Andermatt & João Lucas 
10 Revoluções, De Né Barros com Haarvöl e Digitópia 
11 Dançar o Silêncio, De Adriana Campos  
12 A Meio da Noite, De Olga Roriz
13 Sai da Aula e Dança, Performance/Percurso com Escolas
14 A Dança — Le Ballet de L’Opera de Paris, De Frederick Wiseman
15 Oficina de Danças Tradicionais Portuguesas, PédeXumbo 
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Convento  
São Francisco
—
Teatro Académico  
de Gil Vicente



Sáb 16 fev • 16H00
Oficina de Danças  
Tradicionais Portuguesas
PédeXumbo 

Monitora Ana Silvestre  
Local Black box Convento São Francisco 
01H30 • M12
Inscrições Projeto Educativo e Mediação de Públicos  
pemp1@coimbraconvento.pt

Uma oficina de danças de raiz tradicional que explora o repertório de Norte ao Sul 
do país. Trata-se de um repertório que varia de região para região e que nos leva a 
dançar em roda, pares e quadrilhas. Com esta oficina conhecem-se ainda formas de 
estar e de fazer de um país que de pequeno tem muito pouco. 
É sem dúvida uma oficina que leva ao contacto e ao sorriso.

Dom 17 fev • 18H00
A Viagem
De Filipa Francisco  

Conceção e direção artística Filipa Francisco 
Direção musical Ricardo Freitas
Música original António Pedro
Interpretação Susana Gaspar, David Marques e elementos do Grupo 
Folclórico da Cova do Ouro e Serra da Rocha (São Paulo de Frades) e o 
Grupo Folclórico e Etnográfico do Brinca (Eiras)
Músicos Ricardo Freitas, elementos dos Grupos Folclóricos
Assistência de direção artística Pietro Romani
Figurinos Ainhoa Vidal
Máscaras do entrudo artesão José Cerdeira  
e Alfredo Antunes, Góis
Desenho de luz e direção técnica Mafalda Oliveira
Desenho de som Ricardo Figueiredo
Produção executiva Sara Abrantes, Eduardo Pinto
Produção e difusão Materiais Diversos 
Coprodução Mundo em Reboliço, Festival Materiais Diversos, Guimarães 
2012 – Capital Europeia da Cultura, Teatro Virgínia
Agradecimentos alkantara, RE.AL, Câmara Municipal  
de Góis, Casa da Cultura
Um projeto financiado por Governo de Portugal – Secretário de Estado 
da Cultura / Direcção-Geral das Artes 
Local Grande Auditório Convento São Francisco 
01H00 • M6
“A Viagem” insere-se no projeto de programação patrimonial 
e cultural em rede ‘Coimbra Região de Cultura’, promovido pela 
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra

“A Viagem” é uma criação da coreógrafa Filipa Francisco, construída com grupos 
locais de danças tradicionais em confronto com a música e dança contemporâneas. 
Expressão das culturas populares regionais, as danças tradicionais são um elemento 
de grande interesse, pela riqueza que encerram no domínio das tradições transmitidas 
de geração em geração, por via das canções, movimentos e trajares. “A Viagem” 
problematiza o modo como estas manifestações populares se encontram com a 
modernidade, originando novos significados, permitindo nova apropriação e novo 
entendimento do seu papel nos dias hoje.

Qui 21 mar • 21H30
Lento e Largo
Nova criação de 
Jonas & Lander 

Direção artística, coreografia e interpretação Jonas Lopes  
e Lander Patrick 
Interpretação Ana Vaz, Lewis Seivwright, Mathilde Bonicel
Intérprete estagiária Francisca Pinto
Cenografia e adereços Rita Torrão
Cenografia, desenho de luz e direção técnica Rui Daniel
Assistência técnica e à robótica Joana Mário e Filipe Metelo
Make up Filipa Vieira da SilvaGestão,  
Produção Patrícia Soares  
Difusão nacional Produção d’Fusão 
Difusão internacional Ingrida Gerbutaviciute 
Produção Sinistra Associação Cultural
Coprodução Rede 5 Sentidos — Centro Cultural Vila Flor, Centro de Artes 
de Ovar, O Espaço do Tempo, Teatro Académico de Gil Vicente, Teatro 
Micaelense, Teatro Municipal da Guarda, Teatro Municipal do Porto – 
Rivoli, Teatro Nacional São João, Teatro Virgínia, Teatro Viriato), Teatro 
Freiburg (DE), Teatro do Bairro Alto
Apoio a residências artísticas Rede 5 Sentidos, Arts Printing House, 
Estúdios Victor Cordon, Município de Ílhavo – 23 Milhas, Fabrik Potsdam.

Seg 08 abr • 18H30
Girl 
De Lucas Dhont  

Com Victor Polster, Arieh Worthhalter, Oliver Bodart
Origem Holanda, Bélgica, 2018
Local auditório TAGV 
01H50 • M14 • 5€/3,5€*
*< 25, estudante, > 65, comunidade UC,  
grupo ≥ 10, desempregado, parcerias

Lara, de 15 anos, está determinada a tornar-se uma bailarina profissional. Com o 
apoio do seu pai, ela lança-se nesta busca pelo absoluto numa nova escola. As 
suas frustrações e impaciência são intensificadas quando percebe que o seu corpo 
não obedece facilmente à rigorosa disciplina necessária, já que nasceu um rapaz.

Qua 10 a Sáb 13 • 10–13H00
Dançar o Silêncio 
De Adriana Campos 

Local Galeria Pedro Olayo (filho) Convento São Francisco 
03H00• 8€/7€*/5€*
Entrada Gratuita mediante inscrição na Bilheteira do CSF

 
Oficina inspirada nos desenhos de António Jorge Gonçalves e textos de Ondjaki 
apresentados no Convento São Francisco, na exposição “Desenhar o silêncio”,  
entre os dias 16 de fevereiro e 15 de abril. A oficina convida a descobrir o trabalho  
dos dois criadores, à medida que se experimentam novas formas de expressão 
através do movimento. Inventam-se novos caminhos no espaço da exposição, para 
podermos juntar, às imagens e às palavras, a dança, os gestos e os movimentos.  
No final, convidamos a família e os amigos para descobrirmos, em conjunto,  
o silêncio, dançando

Qua 17 abr • 21H30
Parece que o Mundo 
De Clara Andermatt  
& João Lucas 

Direção Clara Andermatt 
Cocriação Clara Andermatt, João Lucas
Interpretação Ana Moreno, Felix Lozano, Gil Dionísio, Joana Guerra, João 
Madeira, Jolanda Loellmann, Liliana Garcia 
Composição de música eletrónica Jonas Runa
Cenografia Artur Pinheiro 
Figurinos Ana Direito 
Desenho de luz José Álvaro Correia 
Operação de som Ricardo Figueiredo 
Operação de luz Luís Moreira 
Apoio O Espaço do Tempo, Musibéria, Estúdios Vítor Córdon CNB-TNSC, 
Jazzy Dance Studios, Playbowling de Cascais  
Parceiros de Comunicação Antena 2, Lisboa Arte Hostel
Produção Companhia Clara Andermatt 
Coprodução São Luiz Teatro Municipal, Teatro Municipal do Porto,  
Cine-Teatro Louletano, Companhia Clara Andermatt 
Local auditório TAGV 
01H20 • M6 • 7€/5€*
*< 25, estudante, > 65, comunidade UC,  
grupo ≥ 10, desempregado, parcerias

 
A coreógrafa Clara Andermatt junta-se ao pianista e compositor João 
Lucas, seu colaborador de longa data. Uma cumplicidade alimentada pelo 
questionamento das relações expressivas entre o movimento e a música.

“Parece que o Mundo”, inspirado no livro “Palomar” de Ítalo Calvino, 
é uma montra que nos aproxima do mundo, que observa e é observado. 
Conjugando intuição e pensamento metódico, a nossa atenção às coisas 
movimenta-se pela imensidão daquilo que parece – quer nas relações mais 
amplas com o cosmos ou com o infinito, quer no âmbito mais restrito das 
observações quotidianas, construindo os seus símbolos e os seus significados.

Com um elenco de bailarinos e músicos, esta peça, tal 
como a obra que a inspira, oscila entre três planos distintos: 
o da observação, o da narrativa e o da meditação.

Clara Andermatt (n. 1963) estudou dança com Luna Andermatt e graduou-
se pelo London Studio Centre e pela Royal Academy of Dancing, em Londres. 
Integrou entre 1984-88 a Companhia de Dança de Lisboa (dirigida por Rui Horta), 
e entre 1989-91 a Companhia Metros, em Barcelona (direção de Ramón Oller). 
Com a sua Companhia (desde 1991), cria e produz numerosas obras, distinguidas 
com prémios e regularmente apresentadas em Portugal e no estrangeiro. É 
frequentemente convidada para orientar aulas e workshops, e criar para outras 
companhias. O seu percurso é marcado pela viagem, pelo encontro com outras 
culturas e outras linguagens artísticas, especialmente nas zonas de fronteira entre 
formatos e estilos, entre o corpo treinado e não treinado e o desejo de aproximação 
do outro, procurando sentir e perceber a singularidade de cada indivíduo.

Apoio Polo das Gaivotas | Câmara Municipal de Lisboa
Agradecimento CINEL, Município do Cartaxo, Joana Lino
Projeto inserido no Programa Convite à Criação Artística Nacional da 
Rede 5 Sentidos  
Local auditório TAGV 
01H00 • M6 7€/5€*
*25, estudante, > 65, comunidade UC, grupo  
≥ 10, desempregado, parcerias 
Espetáculo integrado no Festival Abril Dança e na 21.ª Semana Cultural 
da Universidade de Coimbra

O interesse da dupla Jonas & Lander (Jonas Lopes e Lander Patrick) pela robótica, 
enquanto elemento performativo, vem de trás, mas nunca deixa de causar estranheza. 
Em “Lento e Largo”, os robôs que dançam são um dos elementos que contribuem para 
o que chamam de “poética da alucinação”. Inspirados pelo surrealismo, reclamam a 
ficção como espaço que desafia a racionalidade.

Com um ambiente cénico baseado e influenciado pelo trabalho de Hieronymous 
Bosch, Jonas & Lander inscrevem performers robóticos e humanos para criar um 
apocalipse visual. Numa paisagem irreal, ambas as entidades irão socializar, dançar, 
beijar, ordenar e obedecer, de igual para igual. São explorados os limites de virtuosismo 
performativo, mais ou menos subtil, de cada performer. A capacidade robótica de voar 
sobre a audiência contrasta com a capacidade humana de beijar, dilatando e esbatendo 
as fronteiras de ação de cada organismo. Estes robôs irão dar músculo a um universo 
absurdo, vestindo e expondo materiais orgânicos como peles, escamas ou chifres 
inspirados na taxidermia pária de Enrique Gomez de Molina. “Lento e Largo” é uma 
qualidade específica da música clássica que descreve um determinado andamento e 
atmosfera inundados pela melancolia. A amplitude desta atmosfera influencia as ações 
e coreografias que podem transbordar do palco até aos limites da sala.

Jonas & Lander têm contribuído para o imaginário um do outro desde 2011, 
experienciando paradigmas contrastantes em experiências de âmbito pessoal  
e profissional.

“Cascas d’OvO” (2013) revela a sua inscrição como profissionais da área 
artística, construída nos jardins públicos de Lisboa e Guimarães, com cães e pardais 
como audiência forçada, que os levou a reconhecer o poder de comunicação 
dos seus corpos. Literalmente e metaforicamente, começaram a andar de olhos 
vendados percorrendo vários teatros europeus e da América do Sul, tendo sido ainda 
selecionados para o Aerowaves Priority Company (2014). Das suas obras seguintes 
destacam-se “Matilda Carlota” (2014), “Arrastão” (2015) e “Adorabilis” (2017), esta 
última criação integrando novamente a seleção para o Aerowaves Priority Company  
de 2017. Ainda nesse ano são, selecionados para Programa de Convite à Criação 
Artística Nacional da Rede 5 Sentidos com o projeto “Lento e Largo”, estreado em 
fevereiro deste ano, em coprodução com a Rede 5 Sentidos, o Theater Freiburg (DE)  
e o Teatro do Bairro Alto.

Seg 01 abr • 18H30
Um Saco e uma Pedra  
— Peça de Dança para Ecrã
De Tânia Carvalho
+ La Valse 
De João Botelho 

De Tânia Carvalho 
Com André Santos, Leonor Hipólito, Ramiro Guerreiro, Petra Van 
Gompel, Bruno Senune, Luís Guerra, Bruna Carvalho, Jácome Filipe  
e Cláudio Vieira

Um Saco e uma Pedra — Peça de Dança para Ecrã, Vamos imaginar. Há uma peça de 
dança. Essa peça de dança tornou-se consciente da sua existência. Tornou-se um ser. 
Um ser independente, capaz de tomar decisões por si mesmo, sobre si mesmo. Decidiu 
ir ao cinema. Pelo caminho encontrou um saco e uma pedra. Agarrou o saco, agarrou 
a pedra, e levou-os consigo. Talvez viesse um dia a precisar deles. Fez o seu caminho, 
chegou ao cinema. Mas tinha por hábito estar do lado do palco, não do espectador. E foi 
por isso, e por mais nada, que saltou para o ecrã… — Tânia Carvalho

De João Botelho
Com Nuno Vieira D’ Almeida, Joana Gama, João Ricardo, Maria 
Tengarrinha, Samuel Bjork Fanhais, Ricardo Lameiras
Local auditório TAGV 
01H25 • M12 • 5€/3,5€*
*< 25, estudante, > 65, comunidade UC,  
grupo ≥ 10, desempregado, parcerias

La Valse, No início de 1920, depois de meses de total isolamento na casa de campo de 
um amigo, em Ladras, situada a cerca de 400 km a sudoeste de Paris, Maurice Ravel 
termina finalmente a orquestração de “A Valsa, Poema Coreográfico”, encomenda de 
Sergei Diaghilev para os Ballets Russos. É o regresso do artista à grande composição 
depois de anos improdutivos causados tanto pelos terríveis anos da Grande Guerra 
como pela morte da mãe que, segundo ele, era a única razão da sua existência. Muitos 
anos depois, seria escrito sobre a obra: “Mais do que uma homenagem à valsa, é uma 
ácida reflexão sobre os traumáticos anos do pós-primeira Guerra Mundial na Europa” 
e “Ao mesmo tempo, uma metáfora sobre a civilização europeia do pós-guerra e uma 
narrativa que desenha o nascimento, a decadência e a destruição de um grande género 
musical: a valsa”. E, no entanto, na primavera de 1920, Sergei Diaghilev recusou a obra. 
Ofendido, Ravel cortou relações com o diretor artístico e empresário russo. Diaghilev 
chegou a desafiá-lo para um duelo, que amigos de ambos impediram. Nunca mais se 
falaram, nunca mais se viram.

Seg 03 abr • 21H30 
Coexistimos
De Inês Campos 

Conceção, interpretação Inês Campos
Sonoplastia Filipe Fernandes, João Grilo
Desenho de luz e operação Raphaël Decoster
Adereços, cenografia Inês Campos, Mariana Figueroa, Marta Figueroa
Aconselhamento artístico Pietro Romani
Apoio financeiro Teatro Municipal do Porto
Residências Teatro do Campo Alegre, Companhia Instável, Högskolan 
för scen och musik Gothenburg, Teatro De Ferro, deVIR CAPa, Free Flow, 
Bando dos Gambozinos
Agradecimento António Campos, Miguel Carneiro, Jorge Soares, JAS, 
Johannes Hallikas, Maria Lis, Feio, Ni Araújo, Tiago Candal, Teia Campos, 
Tânia Carvalho
Fotografia promocional Raphaël Decoster
Registo audiovisual Marta Figueroa
Local auditório TAGV 
00M40 • M6 • 7€/5€*
*< 25, estudante, > 65, comunidade UC,  
grupo ≥ 10, desempregado, parcerias

 
“Coexistimos” é uma colagem de metáforas sobre o desafio de ser só um e 
querer ser tantos. Ser o tigre o domador, um palhaço triste e um ataque de riso, 
viver vários corpos, querer ser a realidade dos seus sonhos. Como uma onda 
no mar, passar por estados temporários e estar inteiramente presente em cada 
um deles. O vaguear é um fim em si mesmo, um frenesim tão bom que parece 
magia. E é, claro.

Exprime a crença firme de que as artes são promíscuas e gostam da 
companhia umas das outras. Tem dança, teatro, cinema, manipulação de 
objetos, arquitetura em movimento e artifícios variados que tentam criar uma 
sucessão de ilusões.

Inês Campos (n. 1990) trabalha como atriz de cinema, bailarina, artista 
visual e música. Atualmente é performer na nova criação “Muyte Maker” 
da companhia francesa Pli dirigida por Flora Détraz. Cocriou “Hale – estudo 
para um organismo artificial” com o coletivo www.thistakestime.com, com 
quem desenvolve a longo curso a peça “Elah – estudo para um colectivo de 
organismos”. Foi performer da digressão internacional de “Cutting Edge” 
(2016/2018) com a companhia finlandesa WHS dirigida por Kalle Nio e 
“Icosahedron” (2011/18) de Tânia Carvalho; criou “Rêve géneral” (2012) e 
cocriou “Sapins” com Raphaël Decoster (2015). Completou a Escola Superior  
de Dança; o Fórum Dança PEPPC (2012 Lisboa) e L.E.M. na Escola Internacional 
de Teatro Jacques Lecoq (2013 Paris); o curso de formadores musicais na 
Casa da Música (2014 Porto). Está envolvida como cantora e violoncelista nos 
projetos musicais 2=3 e Sopa de Pedra e é responsável pelo desenho gráfico  
dos seus trabalhos.

Dom 07 abr • 16H00
Poeira de Estrelas 
Coreografia e interpretação  
de Yola Pinto 
Música ao vivo por Noiserv 

Coreografia e interpretação Yola Pinto
Música Noiserv
Conceção plástica Sara Franqueira
Desenho de luz Cristóvão Cunha
Apoio à dramaturgia Rui Catalão
Produção e direção do projeto Tânia M. Guerreiro
Produção Produções Independentes
Coprodução São Luiz Teatro Municipal
Apoio Atelier Real, Jangada, Cineteatro Municipal João Mota 
(Sesimbra), JiseiDojo, Pro.Dança, O Espaço do Tempo, Fundação D. 
Luis, Bairro dos Museus, Câmara Municipal de Cascais
Agradecimento Ana Rita Mendes, Inácio Cristo Dias
Projeto financiado pelo Governo de Portugal – Secretário de Estado  
da Cultura/Direção Geral das Artes e Fundação Calouste Gulbenkian
Espetáculo criado no âmbito do projeto Viagem na Terra 
Black Box Convento São Francisco 
00M40 • M6 • 5€ • 8€ Bilhete Família  
€3 ≤ 12, estudante, ≥ 65, grupo ≥ 10

 
Uma viagem que pretende devolver a experiência de descoberta e de 
maravilhamento. A partir de gestos, movimentos e materiais elementares 
o público é convidado a fazer parte do espetáculo, experimentando-o 
por dentro. “Poeira de Estrelas” explora a ideia de que todos somos 
feitos de matéria estelar, desde o mais pequeno átomo à imensidão do 
universo. É um jogo de escalas onde o todo e as partes se refletem entre 
si e se desdobram continuamente em múltiplas possibilidades.

Este espetáculo surge a partir de um projeto chamado “Viagem na Terra”, 
produzido por Tânia Guerreiro, cujo foco era relação do homem com o universo 
ao seu redor. A partir de gestos, movimentos e materiais elementares o público 
é convidado a fazer parte do espetáculo, experimentando-o por dentro. (...)
– Rui Catalão

Qui 18 abr • 21H30
Revoluções 
De Né Barros  
com Haarvöl e Digitópia 
Ciclo Somos Livres 

Direção e coreografia Né Barros
Instalação sonora e vídeo Haarvöl
Música Digitópia Casa da Música, com temas originais e execução de 
obras de Parmegiani (Pop Ecletic), Stockhausen (Studie II), Cage Sonatas 
1,2,3,5 para piano preparado) e Reich (Pendulum)
Direção musical José Alberto Gomes
Piano Duarte Cardoso
Desenho de luz José Álvaro Correia 
Interpretação Deeogo Oliveira, Elisabete Magalhães, Francesca Perrucci, 
José Meireles, Júlio Cerdeira, Sónia Cunha; Figurinos: Né Barros  
e Manuel Casimiro
Comunicação Sandra Mesquita
Fotografia Pedro Figueiredo
Design Telmo Sá (Estúdio Ás)
Produção Lucinda Gomes
Coprodução Rivoli Teatro Municipal, Balleteatro
 Local Grande Auditório Convento São Francisco 
01H00 • M12 • 10€/8€*/6€*
Cadeiras de Orquestra e 1.ª Plateia geral: 10€
*≤12 anos; estudante; ≥ 65 anos; grupos ≥ 10 pessoas: 8€
*2.ª Plateia e Balcão geral: 8€
*≤12 anos; estudante; ≥ 65 anos; grupos ≥ 10 pessoas: 6€
O espetáculo insere-se no programa de atividades de investigação do 
Grupo de Estética, Política e Conhecimento do Instituto de Filosofia da 
Universidade do Porto.  
Apoio à residência artística 23 Milhas (Ílhavo) 
No CSF o espetáculo insere-se ainda no ciclo de programação “Somos 
Livres”. Inspirado na memória dos combates travados em nome da 
Liberdade e dos movimentos sociais e culturais da história recente, o 
programa deste ciclo evoca conceitos tão inquietantes como juventude, 
revolução e democracia

 
O que é uma revolução e quais as revoluções pelas quais estamos à espera? Na sua 
escalada, as revoluções produzem um efeito de expansão que pode ter proporções 
gigantescas, podem também tratar-se de mudanças profundas e íntimas, mudanças 
invisíveis, podem produzir desilusões, podem ser aberturas como fechamentos. Mais 
ou menos radical, enquanto movimento de mudança, as revoluções são atos que 
fraturam e rompem de forma que já nada será como dantes. 

Numa estreita colaboração, a nova criação de Né Barros conta com a Digitópia, 
da Casa da Música, e os Häarvol, coletivo artístico. Num projeto de cruzamento 
disciplinar entre coreografia, instalação, imagem e música, são criados dispositivos 
para um corpo em revolta enquanto se abrem imaginários que nos permitam viver as 
revoluções e as suas multiplicidades.

Qua 24 abr • 21H30
Um Solo para a Sociedade 
De António Cabrita e São Castro
CPR Viseu/Companhia 
Paulo Ribeiro 

Conceito São Castro
Coreografia, desenho de luz e figurino António Cabrita e São Castro
Música original São Castro
Música adicional Daniel Bjarnason, Hildur Gudnasóttir, Jean Sibelius  
e Jean-Baptiste Lully 
Interpretação Miguel Santos
Agradecimento Conservatório Regional de Música  
Dr. Azeredo Perdigão – Viseu
Produção Companhia Paulo Ribeiro 
Coprodução Teatro Viriato
Fotografia António Cabrita e São Castro
Local Black Box Convento São Francisco
01H30 • M6 • 8€/6€*
*≤12 anos; estudante; ≥ 65 anos; grupos ≥ 10 pessoas

 
“Um Solo para a Sociedade” é a primeira peça de António Cabrita e São Castro 
enquanto diretores artísticos da Companhia Paulo Ribeiro.

Criada a partir do monólogo “O Contrabaixo”, de Patrick Süskind, os dois 
coreógrafos procuram aprofundar a reflexão sobre como as pessoas ocupam um 
território comum, abordando problemáticas que norteiam a condição humana, 
tais como o amor, a liberdade, a escolha, a identidade; ampliando o gesto como 
movimento elaborado e exteriorizado dessa reflexão.

O confronto do eu e dos outros, do barulho e do silêncio, em som visível no 
corpo. Um solo diante da sociedade, o público. Um público que observa o indivíduo, 
um intérprete que observa a sociedade.

Sex 26 abr • 21H30
El Resistente y Delicado Hilo 
De Amalia Fernández (es) 

Conceção, direção Amalia Fernández
Interpretação Catherine Sardella, Pablo Herranz, Oscar Bueno, Anto 
Rodríguez, Amalia Fernandez
Figurinos, elementos cenográficos Grup de WhatsApp d’intercanvi de 
necessitats de Zarzalejo (Madrid)
Colaboração Coro Misto da Universidade de Coimbra, Orfeon Académico 
da Universidade de Coimbra
Local auditório TAGV
Espetáculo em castelhano com legendagem em português e inglês 
Espetáculo apresentado em parceria com DDD — Festival Dias Da 
Dança 2019 (apresentação Porto/Palácio do Bolhão, 01 maio 22h00
01H30 • M12 • 7€/5€*  
*< 25, estudante, > 65, comunidade UC,  
grupo ≥ 10, desempregado, parcerias

 
“El Resistente y Delicado Hilo Musical” é uma partitura coreográfica com elementos 
teatrais, corais, performativos e poéticos. Neste espetáculo, cinco pessoas dedicam-
se afincadamente a manter ativo e constante um hino musical. Com uma atenção 
e minúcia precisas, mantendo uma coreografia exata e a execução precisa da 
partitura, com especial cuidado com a coordenação com o resto do grupo e com 
um considerável esforço físico, produzem uma música que, noutra peça, poderia ser 
fabricado de uma forma muito simples: pressionando o botão “play” de qualquer 
aparelho eletrónico. 

Sem recorrer grandemente à tecnologia, de forma artesanal, matemática, 
popular e surrealista, manifesta-se como um facto teatro finito mas, ao mesmo 
tempo, aponta para a eternidade, para todos os fios que estão a ser traçados, em 
tensão, atados, ignorados, desvendados, cortados e unidos, dentro de fora de todos. 
“El Resistente y Delicado Hilo Musical” rege-se assim por uma lógica económica, 
de gasto máximo para alcançar um resultado mínimo, subvertendo a cultura do 
desempenho e da produtividade, que parece ser o único horizonte possível nos dias 
de hoje. 

Amalia Fernandéz (n. 1970) vive e trabalha em Madrid há quase 30 anos. 
Tem formação clássica em ballet, mas cedo decidiu que a interpretação poderia 
ser acompanhada pela criação independente dos seus espetáculos. A partir de 
2005, começou a criar os seus espetáculos, dos quais se destacam “Matrioshka”, 
“Kratimosha”, “En construcción 1 y 2” e “El Resistente y Delicado Hilo Musical”,  
entre outros. Estreou, em janeiro deste ano, o espetáculo “EXPOGRAFIA”, um 
projeto sobre a exposição e os elementos que a compõem – o objeto, o espectador 
e a visão da mesma -, e como estes influenciam, inconscientemente, as normas, as 
formas de ver e o tempo em que é visto. Acumula ainda este trabalho  
em nome próprio com a docência em vários cursos de instituições públicas e 
privadas espanholas. 

Dom 28 abr • 21H30
A Meio da Noite 
De Olga Roriz  

Direção Olga Roriz
Interpretação André de Campos, Beatriz Dias, Bruno Alexandre, Bruno 
Alves, Catarina Câmara, Francisco Rolo, Rita Calçada Bastos
Banda sonora Johann Sebastian Bach, Erik Satie, Primal Scream, Michelle 
Gurevich, Franz; Schubert, Frédéric Chopin, Piotr Ilitch Tchaikovsky, 
Richard Wagner, Dolf van der Linden, Erhard Bauschke, Giovanni Fusco, 
Jefferson Airplane, excertos sonoros do filme “Metropolis” (1927) de Fritz 
Lang, “Persona” (1966) de Ingmar Bergmar e entrevista a Ingmar Bergman
Seleção musical Olga Roriz, João Rapozo e intérpretes
Cenografia e figurinos Olga Roriz e Ana Vaz
Desenho de luz Cristina Piedade
Vídeo Olga Roriz e João Rapozo
Desenho de som Sérgio Milhano
Apoio dramatúrgico Rita Calçada Bastos
Apoio vocal João Henriques
Tradução e locução em Sueco Birte Lundwall
Assistente de ensaios Ricardo Domingos
Assistente de cenografia e figurinos Rita Osório
Fotografia Alípio Padilha
Montagem gráfica Paulo Teixeira
Pós-produção áudio e vídeo João Rapozo
Montagem e operação de luz Contrapeso
Montagem e operação de som Ponto Zurca; 
Produção Ana Rocha
Local Grande Auditório Convento São Francisco
01H20 • M12 
Cadeiras de Orquestra e 1.ª Plateia geral: 10€ 
≤12 anos; estudante; ≥ 65 anos; grupos ≥ 10 pessoas: 8€ 
2.ª Plateia e Balcão geral: 8€ 
≤12 anos; estudante; ≥ 65 anos; grupos ≥ 10 pessoas: 6€

 
A coreógrafa Olga Roriz revisita o universo de Ingmar Bergman, numa celebração 
do nascimento e da obra do encenador e cineasta sueco. A dança, o teatro e o 
cinema à procura de um outro lugar. 

“A Meio da Noite” aborda a temática existencialista de Bergman e, 
simultaneamente, reflete sobre o processo de criação numa procura incessante 

de si e dos outros. Sete intérpretes encontram-se para partilhar as suas pesquisas 
sobre a obra do cineasta e criarem, coletiva ou individualmente, cenas que 
possam integrar um futuro espetáculo. À volta de uma mesa/ilha, este grupo 
de intérpretes fecha-se nos seus pensamentos, mergulhado nos computadores, 
nos livros, nos vídeos. Tudo nasce desse huis clos de criação: o som, a luz, as 
imagens, as ações e contradições, dramas, pesadelos e fantasmas. As camadas 
de representação acumulam-se, criando tramas dramatúrgicas onde se mistura a 
mentira com a verdade dos factos.

“A Meio da Noite” é uma profunda homenagem da coreógrafa a Ingmar 
Bergman, aos atores dos seus filmes e aos intérpretes da Companhia Olga Roriz.

Dom 28 abr • 15H00, 16H10
Sai da Aula e Dança  

Participação Academia de Bailado da Lousã; Academia de Dança do 
Centro Norton de Matos; DNA – Dance N’Arts School; Escola Artística 
do Conservatório de Música de Coimbra; Escola de Ballet - Hóquei Clube 
da Mealhada; Escola de Dança, Arte e Corpo; Escola de Dança - Colégio 
Rainha Santa Isabel; Escola de Dança Rita Grade; Estúdio de Dança 
Flic-Flac e Secção de Ballet e Secção de Danças Sevilhanas Flamengo da 
Associação Cristã da Mocidade. 
Percurso nos espaços do Convento São Francisco 
01H40 • M6 • Entrada gratuita (lotação limitada)

 
Numa parceria ampliada com as escolas e instituições da região de Coimbra ligadas 
à dança, o Festival Abril Dança integra, nesta edição, propostas coreográficas 
construídas à escala dos alunos e das instituições, numa deambulação entre 
públicos e espaços de apresentação. O conjunto de atividades complementares 
aos espetáculos proporciona, especialmente aos jovens em formação, diversas 
oportunidades para uma relação mais direta com os coreógrafos. 

“Sai da Aula e Dança” é o mote para um espetáculo – percurso pelo convento. 
Alunos de dança de diversas escolas da região criaram para os espaços do Convento 
São Francisco, peças coreografadas que partilham com o público num momento 
simbólico que antecede o Dia Mundial da Dança.

Seg 29 abr • 18H00
A Dança - Le Ballet  
de L’Opera de Paris 
De Frederick Wiseman 

Origem EUA, França, 2009
Local auditório TAGV
02M40 • M12 • 5€/3,5€*
*< 25, estudante, > 65, comunidade UC,  
grupo ≥ 10, desempregado, parcerias

 
Alguns anos depois da estreia do documentário “Ballet”, sobre o American Ballet 
Theatre, Frederick Wiseman regressa ao Velho Continente numa segunda incursão 
ao mundo da dança, desta vez sobre o dia-a-dia de uma das mais conceituadas 
escolas de ballet da Europa: Le ballet de l’Opéra de Paris. O realizador segue, com a 
sua câmara, cada um dos intervenientes e cada pequeno detalhe que dá origem ao 
espetáculo final, em palco. As hierarquias, o extremo rigor, a disciplina e o sacrifício 
de cada bailarino em prol de um momento artístico a raiar a perfeição.

— Jornal Público

Seg 29 abr • 21H30
Pina 
De Wim Wenders 

Origem França, Alemanha, 2011
Local auditório TAGV
01M43 • M12 • 5€/3,5€*
*< 25, estudante, > 65, comunidade UC,  
grupo ≥ 10, desempregado, parcerias

 
Uma homenagem a Pina Bausch (1940-2009) pelo aclamado realizador Wim 
Wenders com coreografia da companhia Tanztheater Wuppertal a partir da obra 
da coreógrafa alemã. Traçado à volta de “A Sagração da Primavera”, “Café Müller”, 
“Kontakthof” e “Vollmond”, as quatro mais famosas peças da coreógrafa, o filme 
leva-nos numa viagem às profundezas da arte da dança, tendo como cenário a 
cidade de Wuppertal, Alemanha, que Pina Bausch escolheu para viver os últimos 35 
anos da sua vida e que Wenders quis que se tornasse, ela mesma, uma personagem 
da história a contar. 

— Jornal Público
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Organização  Teatro Académico de Gil Vicente (TAGV) 
Câmara Municipal de Coimbra/Convento São Francisco
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTO SÃO FRANCISCO (CSF)
Avenida da Guarda Inglesa, n.º 1 A, 3040-193 Coimbra 
 
Horário da Bilheteira  
segunda a domingo — 15h00 às 20h00 
239 857 191 
 
Outras informações gerais 
239 857 190 
geral@coimbraconvento.pt 
ticketline.pt 
www.coimbraconvento.pt 
facebook.com/ConventoSF 
www.cm-coimbra.pt 
 
O Convento São Francisco é uma estrutura do Municipio de Coimbra. 
 
Preços reduzidos para estudantes, =/> de 65 anos e grupos =/> 10 pessoas. 
 
 
TEATRO ACADÉMICO DE GIL VICENTE (TAGV)  
Praça da República 3000-342 Coimbra 
 
Horário da Bilheteira  
segunda a sábado — 17h00 às 22h00 
239 855 636 
 
Outras informações gerais 
239 855 630  
bilheteira@tagv.uc.pt  
Balcões FNAC  
tagv.bol.pt  
www.tagv.pt 
facebook.com/TeatroAcademicodeGilVicente 
@teatroacademicodegilvicente 
 
O Teatro Académico de Gil Vicente é uma estrutura da Universidade de Coimbra. 
 
Descontos TAGV para os espetáculos assinalados aplicam-se a menores de 25 anos, 
estudantes, maiores de 65 anos, grupos ≥ 10, desempregados e parcerias. 
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