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ESTREIA 
16 SETEMBRO [19h00] E 17 SETEMBRO [17h00] 2017
TEATRO MUNICIPAL CAMPO ALEGRE • PORTO 

ENSAIO DE IMPRENSA 
12 SETEMBRO 2017 [15h00] 
TEATRO MUNICIPAL CAMPO ALEGRE • PORTO 

CONTACTO 
Sandra Carneiro [divulgação]
Telemóvel +351 914 802 282  
Email quartetocontratempus.comunica@gmail.com  
Site www.quartetocontratempus.com 
Facebook https://www.facebook.com/QuartetoContratempus/ 
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SINOPSE

Esta é a história de Jeremias Epicentro, um D. Giovanni moderno e incansável. Mas 
Jeremias é um enorme sedutor que se apaixona e desapaixona num pequeno espaço 
entre quatro paredes. É um sedutor solitário. 
 
Os sentidos de Jeremias vivem do mesmo modo o real e o virtual. Na sua hiperactividade 
emocional, Jeremias Epicentro seduz, por isso, as personagens com que joga, as 
actrizes dos filmes que vê e, em última análise, as heroínas dos livros que lê. No seu 
quarto cabe o mundo inteiro, cabem todas as emoções e experiências humanas, as 
paixões, os enganos, as proezas e desassossegos. Prisioneiro do seu ecrã, Jeremias, 
como tantos contemporâneos seus, vai perdendo a capacidade de distinguir o real do 
virtual.
 
Assim é: cada vez se perdem mais juízos reais por coisas fictícias. No seu quarto, 
Jeremias empalidece, com o tempo. No mundo virtual há pouco sol.

Por Mário João Alves
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FICHA ARTÍSTICA • TÉCNICA

Texto Original 
Mário João Alves

Composição 
Jorge Prendas

Encenação 
António Durães

Intérpretes
Teresa Nunes (Soprano)
Ana Santos (Mezzo-Soprano)
Crispim Luz (Clarinete) 
Susana Lima (Violoncelo) 
Brenda Vidal Hermida (Piano) 

Figurinos 
Sofia Silva 

Modelação e Corte 
Sofia Silva e Claudia Ribeiro 

Costureira 
Marlene Rodrigues

Movimento
Cláudia Marisa

Espaço Cénico
Marta Figueroa

Desenho e Operação de Luz 
Mariana Figueroa

Desenho de Som
Pedro Lima

Multimédia / Vídeo / Desenvolvimento Tecnologia Wearable
Hugo Edgar Mesquita

Produção 
Carlos Pinto

Divulgação
Sandra Carneiro
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Co-Produção
Quarteto Contratempus
Município do Porto / Teatro Municipal do Porto

Projecto Financiado por
República Portuguesa – Cultura / Direção-Geral das Artes
Fundação Calouste Gulbenkian
Fundação GDA

Parceiros
Faculdade de Engenharia do Porto (FEUP)
Faculdade de Letras do Porto / Instituto de Sociologia (FLUP)
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA)

Apoios
Antena 2
Câmara Municipal de Esposende
Escola Superior de Artes do Espectáculo (ESMAE)
FNAC 
JAJU Supermercados
Make Up Forever
Wave Function VR

Classificação Etária M/6
Duração aprox.  80 minutos (sem intervalo)
Idioma Português

DIGRESSÃO 

Porto, Teatro Municipal Campo Alegre: 16 e 17 Setembro 2017 
Esposende, Auditório Municipal: 4 Novembro 2017  
Vila Real, Teatro Municipal: a definir, 2017 
Ponte de Lima, Teatro Diogo Bernardes: a definir, 2018 
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CONCEÇÃO 

Desde a sua origem, o Quarteto Contratempus, traçou como linha de rumo, a aposta no 
valioso trabalho de criadores e intérpretes portugueses. Mantendo esta tradição, o novo 
projeto que apresenta, é mais um fruto dessa aposta: uma ópera cómica do género 
Singspiel, em um acto.

À semelhança do seu projeto “A Querela dos Grilos” (2015), e da criação “Os Dilemas 
Dietéticos de uma Matrioska do Meio (2016), o Quarteto manteve a mesma lógica, 
assumindo novamente a envolvência de todos os instrumentistas em cena, como actores. 
Nesta atual criação, o Quarteto vai um pouco mais além, incluindo tecnologia ao serviço 
da performance e da participação do público no espetáculo.

PROCESSO

O Quarteto Contratempus apresenta “As Sete Mulheres de Jeremias Epicentro”, com 
texto original de Mário João Alves, que junta em palco, o Quarteto Contratempus, e uma 
cantora convidada. A composição musical, também original, foi erguida por Jorge 
Prendas. António Durães, uniu a música e o texto à encenação e construiu um espetáculo 
que tem em conta a participação da tecnologia interactiva na performance.

A ópera aborda a dualidade, realidade/virtual que vivemos nos nossos dias. Pretende 
fazer uma reflexão de uma forma divertida sobre a realidade em que vivemos. Quantas 
vezes vivemos o real e quantas vezes vivemos o virtual?

“As Sete Mulheres de Jeremias Epicentro” são figuras históricas e do imaginário, que 
podiam estar dentro de um jogo de consola ou que podiam existir mesmo na vida de 
Jeremias. Todas elas o amam. Todas elas existem e se relacionam ou relacionaram com 
ele. E Jeremias? É real ou virtual?

O espaço cénico foi pensado para funcionar em profundidade. Para isso  foi necessário 
colocar e posicionar em palco uma estrutura modular em PVC onde o vídeo foi mapeado 
para se poder ganhar essa profundidade. A cenografia é manipulada pelo dispositivo 
vestível utilizado pelas cantoras e utilizar-se-á igualmente mapeamento de vídeo. Os 
figurinos foram concebidos para que os materiais não interfiram na transmissão do sinal 
do dispositivo. A escolha da construção de duas luvas (uma para cada cantora) prendeu-
se com o facto de a luva ter a necessidade de calibração quando muda de lugar. Ao 
mesmo tempo para que o dispositivo se tornasse independente, necessitámos de 
recorrer a powerbanks para o alimentar. Por isso foi imprescindível ter duas luvas.

Os instrumentistas, à semelhança do que tem vindo a ser o trabalho deste quarteto nas 
artes de palco, participam na dramaturgia como actores. Cada um interpreta um 
personagem e estão em palco juntamente com as cantoras. Além de representarem a 
orquestra que serve de base ao canto, apresentam-se como personagens que fazem 
parte da acção.

OBJECTIVO DO USO DA TECNOLOGIA EM CENA
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O objectivo principal desta projecto é o de compreender as sinergias entre as artes de 
palco convencionais e as tecnologias multimédia interactivas, nomeadamente as 
tecnologias wearable em função das artes performativas com cenografias virtuais e 
aumentadas. Para tal foi necessário investigar e desenvolver um sistema capaz de 
interpretar gestos e movimentos musicais e coreografados que pudessem ser traduzidos 
para a manipulação de representações audiovisuais em tempo real. Este mesmo sistema 
teve qualidades de robustez e flexibilidade suficientes para ser usado por um grande 
número de ensaios e récitas. Consequentemente, o sistema computadorizado que gere a 
tecnologia wearable permitiu um mapeamento ágil e intuitivo das relações entre os 
gestos, movimentos e interações da cenografia digital que facilitaram um processo 
criativo fluido.

O projecto foca-se no desenvolvimento de tecnologias wearable para controlar sistemas 
audiovisuais interativos em produções de artes de palco. O sistema integra um 
controlador digital em formato de luva que interpreta os gestos físicos de um/a artista e 
comunica com um computador, permitindo controlar uma cenografia digital 
interactiva.Este sistema foi integrado na ópera “As sete mulheres de Jeremias Epicentro”, 
com o objectivo de expandir o conceito de ópera multimédia com o uso de novas 
tecnologias audiovisuais em função da dramaturgia.

Podemos considerar uma ópera como um excelente “laboratório” para a pesquisa de 
novas tecnologias para as artes do espectáculo. Uma ópera dispõe de um extenso corpo 
de formas - gestos, música, representação, storytelling, cenografia, desenho de luz e 
muitos outras - que perfazem um contexto ideal para a pesquisa de temas cruciais para o 
desenvolvimento das tecnologias digitais como a Interação Homem-Máquina, a 
construção Instrumentos Musicais Digitais e a utilização de Realidade Virtual e 
Aumentada. tecnológica que sempre foi elementar nas artes do espectáculo deste 
género.

Por Mário Alves
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Disseram-me há tempos uma frase que me perturbou:

- “Perdemos o gosto do percurso!”

As célebres viagens de Mozart pela Europa duravam largos meses e grande parte 
desses meses era passado dentro de pequenos compartimentos aos solavancos. 
Matava-se o tempo e olhava-se a paisagem. Que até podem ser ambos a mesma coisa. 
E esse tempo era vivo, de apreender coisas, dentro e fora de si.

Depois eram as longas viagens de transatlântico onde seguiam Toscanini, Caruso, 
Charlie Chaplin. E esse tempo também era vivo, de apreender coisas, dentro e fora de si.

Mais tarde, já comigo no mundo, saíamos ao domingo em direcção a um sul qualquer, 
partindo de Perafita. E parávamos em Salreu, ou em Águeda, ou em Pombal, e tudo era 
caminho para ver. Sabíamos os cantinhos da N1, quando passávamos um rio, as zonas 
sem casas, o João Padeiro, a Cubata, o Leitão, e tudo tinha uma história. Para chegar a 
Coimbra eram umas boas duas horas vivas, dentro e fora de nós.

Agora metemo-nos na autoestrada e numa curta hora morta chegamos a Coimbra.

Até o tempo do comboio querem encurtar. E passam-se fins-de-semana relâmpago numa 
capital europeia. Passa-se por cima de meio mundo que fica escuro, encoberto.

E talvez tudo esteja ligado. O tempo de procurar um livro numa biblioteca, obrigava-nos a 
descobrir outros dez. Depois, o tempo de procurar algo dentro desse livro, fazia-nos 
passar por outros dez algos. Hoje apanhamos a autoestrada do Google.

E quem se lamenta disso? Eu não, confesso!

Mas talvez por isso tenha recuperado o gosto do vinil, da cafeteira e insista em não ter 
máquina de lavar louça. Talvez seja uma forma de resistência, este obrigar-me a 
contactar com as coisas e a dar-lhes algum tempo.

E com as pessoas? O chat é tão prático! O sms é tão simplificador! O facebook tão 
epidérmico!

As relações mantêm-se com poucos segundos de rega. Um smile e um emoji enchem-
nos o coração. Um like numa recordação, um comentário em forma de boneco e, de 
repente, somos tão, mas tão íntimos.

Talvez queiramos todos esta proposta lowcost de dinheiro e tempo. E, nessa perspectiva, 
Jeremias é um homem do futuro. Um homem On/Off, que sai do jogo assim que a derrota 
se afigura eminente. Que sai do filme, assim que o personagem se torna incomodamente 
humano. E nós sabemos o quão difícil é suportar coisas tão presentes, tão vivos como os 
outros humanos.

Por Jorge Prendas 

14 de Maio de 1987
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As horas pouco importam. O intervalo das aulas do Conservatório é passado no Café 
Vasco da Gama e o Mário Alves conta um conjunto infalível de piadas prendendo uma 
plateia de amigos e colegas.

23 de Fevereiro de 1991

Apesar dos poucos ensaios, as Vozes da Rádio quase se estreiam neste dia não fosse 
um dos músicos ter afirmado: “o meu cachet são 20 contos”.

21 de Abril de 1991

As Vozes da Rádio estreiam-se no Salão Paroquial de Perafita. O músico com cachet fixo 
tinha sido, entretanto, substituído.

31 de Agosto de 1997

Mário Alves e eu partilhamos um quarto de hotel durante as gravações do videoclip de 
“Dunas” e assistimos, no final de um dia de filmagens, à notícia da morte da Princesa 
Diana.

Circa 2013

Depois de muitas dezenas de canções feitas a meias, centenas de concertos juntos, um 
número incontável de passeios, conversas, almoços, jantares e cafés, Mário Alves e eu 
lançamo-nos um desafio duplo: e se escrevêssemos uma ópera?

10 de Julho 2016

O Quarteto Contratempus contacta-me por Messenger para propor a escrita de uma 
ópera com libreto do Mário Alves.

7 de Setembro de 2016

O encontro agora é pessoal. E a personagem central já tem nome: Jeremias.

16 de Abril de 2017

O libreto chega sob a forma de email e está fechado. Há paixão, drama, romance e 
morte. Agora é só compor!

Finais de Junho

“As Sete Mulheres de Jeremias Epicentro” é agora um conjunto muito grande de 
bolinhas, hastes, caracteres e símbolos estranhos colocados em folhas com grupos de 5 
linhas.

14 de Setembro de 2017

Acabamos de tomar mais um café. Aparentemente, apesar de morto, Jeremias está com 
uma excelente saúde para a estreia. 
Por António Durães

Jeremias Epicentro morreu e a noticia é essa. 
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Acerca desse facto nada há a fazer, que a morte é coisa irreversível, viagem sem retorno. 
É escrever-lhe um obituário simpático e publicar na página respectiva. A não ser que se 
possa desligar e ligar o computador de serviço. Recomeçar, digamos assim. À maneira 
de engenheiro informático. Ou então como Benjamin Button, viajar do fim para o principio, 
que talvez seja a maneira como as coisas deviam ser…

Mas Jeremias Epicentro não era nenhum Benjamin Button. Nasceu e, por fim, morreu. 
Não “por fim”, que isso é uma outra historia.

As ondas de choque da noticia da sua morte, desse seu “outro fim”, ainda se fazem 
sentir. 

Assumamos a sua morte e recordemos a criatura singular que pouca gente conheceu e a 
que pouca gente prestou atenção e serviço. Ou que, pelo menos, dele deu nota. Claro, 
havia a mãe, a sempre presente mãe, com a sua voz rouca, friccionada, grave, a chamar, 
a tentar retirá-lo da clausura voluntária a que se submetera, uma ilha qualquer para onde 
o seu amor incondicional a levou para incondicionalmente o amar.

E havia a esposa, uma ausência que se notava, uma presença esperançosa que logo 
naufragou no mar do desinteresse de Jeremias. Mas que, paradoxalmente, o mantinha 
ligado a uma realidade subjacente (subjacentro), que sustentava o seu carácter de 
península emocional, em vez de ilha solitária, coisa digital e flamejante, mas irreversível, 
para onde voluntariamente viajou. A esperança numa morte também ela irreversível, sem 
hipótese de liga-desliga, esteve sempre presente.

E havia a psicóloga que, não o conhecendo, o conhecia como poucos. Um conhecimento 
virtual, não fisico. Um conhecimento que chegava através do desamor das conquistadas 
por ele, sedutor irresistível e que, em seguida, abandonava. A quem as conquistadas 
recorriam para tratar o desconforto do abandono.

E, depois, claro, as “engatadas”. Só em Espanha, são mil e três. Curiosamente a 
psicóloga é espanhola. É com essas consultas que ela ganha a vida, especialista em 
personagens sem território real. 

As conquistadas são a caça de que Jeremias necessita para se realizar na ilha digital 
para onde fugiu. Agora já não é preciso percorrer território sem fim em busca de caça. A 
caça está, agora, ao alcance do rato, esse animal caçador que tomou o lugar do 
perdigueiro se é de perdizes que se trata, ou do galgo se o território de exploração a 
galgar é longo. Um rato em lugar de Leporelo.

Na mão está o controlo do mundo. A mão como uma carapaça, uma ex-mão, ex-machina 
que arma a mão e, com ela, o espaço para um outro território onde Jeremias é rei e de 
onde Jeremias não pode sair, pese embora os chamamentos recorrentes da mãe, 
personagem incondicional. Mas de que é capaz de abdicar, morrendo. A sua morte é o 
epicentro desse tremor de terra, de jogo, de território. Ainda há esperança? Bem vindo ao 
mundo real, Jeremias. 
BIOGRAFIAS 
JORGE PRENDAS • Composição 
Jorge Prendas nasceu no Porto em 1968. Iniciou os seus estudos musicais aos 10 anos e 
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posteriormente ingressou no Conservatório de Música do Porto. Aqui concluiu o curso 
geral de composição na classe de Fernando Lapa. Após licenciar-se em Informática de 
Gestão na Universidade Portucalense, retoma os estudos musicais inscrevendo-se na 
Universidade de Aveiro em 1998 e concluindo em 2003 a licenciatura em ensino da 
música/composição. Estudou com professores como Evgueny Zouldilkine e João Pedro 
Oliveira. No domínio da Música Electrónica compôs “A aparente ilusão de um som” que 
obteve um “encouragement” no Festival Internacional de Música Electrónica Musica Viva 
2002 e foi seleccionada para o Seoul International Computer Music Festival 2002. Em 
2003 obteve uma menção honrosa no Festival Internacional Música Viva com a peça 
“Uma leitura possível para um poema de Eugénio de Andrade”. Esta peça foi executada 
no festival Synthèse em Bourges 2004. Em 2010 com a peça “Qualche respiro” foi um 
dos 3 finalistas do concurso internacional Harvey G. Phillips Awards for Excellence in 
Composition. Tem composto para as mais diversas formações, tendo já sido editadas em 
disco e em livro várias das suas obras. Está ligado ao ensino, tendo leccionado Análise e 
Técnicas de Composição, História da Música, Acústica e Classes de Conjunto no 
Conservatório do Porto, Academia de Música de Espinho, na Escola Profissional de 
Música de Espinho, entre outros estabelecimentos de ensino. Desde Setembro de 2007 
colabora com o serviço educativo da Casa da Música, sendo desde Setembro de 2010 o 
coordenador deste serviço. Colaborou com a Orquestra Nacional do Porto em actividades 
pedagógicas. No âmbito do projecto “Casa vai a Casa” desenvolveu projectos em várias 
instituições como são exemplos estabelecimentos prisionais, casas de acolhimento de 
menores, comunidades terapêuticas, lares de 3ª idade, centros para pessoas com 
necessidades especiais e hospitais. Foi director artístico das “Histórias do Norte” (2008) e 
“Histórias do Sul” (2009), espectáculos criados para a sala Suggia. É director artístico da 
Orquestra Som da Rua. Desenvolve trabalho noutras áreas musicais, como é o caso do 
quinteto a cappella Vozes da Rádio que ajudou a criar em 1991. Com este grupo já 
gravou nove discos assinando a maior parte dos arranjos e originais, assim como a 
produção musical. 
MÁRIO JOÃO ALVES • Libreto 
Escreveu diversos guiões e obras musicais para a infância. Publicou A Valsa dos sem-
isqueiro; Amilcar, consertador de búzios Calados (Prémio Matilde Rosa Araújo), Afonso 
Cabrita, meu tio, ensaísta, toureiro e melancólico (Prémio Bocage de Conto), José, será 
Mago? e Histórias da Música em Portugal. Tenor, tem-se apresentado no Teatro de S. 
Carlos, La Fenice de Veneza, La Monnaie de Bruxelas, BAM de New York, Maestranza 
de Sevilla, Cairo Opera House, Muscat Royal Opera House, Seoul Arts Center, e Tokyo, 
Macau, Lausanne, Maputo, Turim, Paris, entre outros. Foi co-fundador das Vozes da 
Rádio, Ópera Isto e dirige o Estúdio de Ópera do CMC. 
ANTÓNIO DURÃES • Encenação 
Profissional de teatro desde 1984, fez a sua formação na Escola de Formação Teatral do 
Centro Cultural de Évora. Trabalhou em várias estruturas teatrais do país, como os 
Teatros Nacionais S. João (Porto) e D. Maria II (Lisboa), o Centro Cultural de Belém, a 
Companhia de Teatro de Braga, a EGEAC (Teatros Municipais S. Luiz e Maria Matos), 
entre outras. Em 2007 dirigiu a obra L’Elisir d’Amore, de Donizetti, Maldoror (de 
Lautréamont) para o grupo Mão Morta, de Braga e em Setembro de 2012, Winterreise, de 
Schubert, no Teatro Helena Sá e Costa. Em dezembro de 2012 encenou Então Ficamos, 
o espectáculo de não-encerramento do projecto Guimarães Capital Europeia da Cultura. 
Os últimos espectáculos musicais que encenou foram as Óperas de Ravel, L'Enfant et les 
Sortileges e L'Heure Espagnole, Orfeu nos Infernos de Ofenbach, e Rita, de Donizetti. É 
professor de interpretação (nos cursos de teatro e canto/música) da Escola Superior de 
Música, Artes e Espectáculo (ESMAE) desde 2001. 

TERESA NUNES • Intérpretação/Soprano 
Soprano Começou por estudar piano na Escola de Música de Esposende. A sua paixão 
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pela música levou-a a aprofundar os conhecimentos tendo-se licenciado em Canto e pós-
graduado em ópera na ESMAE. Em 2008 co-fundou o Quarteto Contratempus que se 
dedica à música contemporânea, com quem estreou obras de diversos compositores 
portugueses. Com este grupo tem também explorado a componente cénica dos 
concertos de câmara. Tem-se apresentado em recital e ópera em diversas salas em 
Portugal, Espanha e Brasil. 

CRISPIM LUZ • Interpretação/Clarinete 
Clarinete Estudou no Conservatório de Música do Porto e na ESMAE. A importância de 
cada gesto e de cada palavra obtidas na sua formação foram vitais na participação e 
obtenção de prémios nos concursos nacionais e internacionais. Em 2007 assumiu o lugar 
de concertino da BSP. Amante da música de câmara, criou junto com três amigas o 
Quarteto Contratempus. Durante 2016 participará na digressão nacional e internacional 
da ópera Os dilemas dietéticos de uma matrioska do meio. 

SUSANA LIMA • Interpretação/Violoncelo 
Estudou violoncelo na Escola Profissional de Música de Viana do Castelo com a 
professora Pétia Samardjieva, prosseguindo na Escola Superior de Música e Artes do 
Espectáculo do Porto com o professor Jed Barahal. Concluiu o Mestrado em Ensino da 
Música na Universidade de Aveiro com a dissertação A cadeira ergonómica na prática e 
ensino do violoncelo sob a orientação científica da Professora Doutora Filipa Lã. 
Frequentou um curso de Aperfeiçoamento do Violoncelo com Romain Garioud. 
Actualmente integra o Quarteto Contratempus e o Quarteto ADLIB e leciona violoncelo na 
Academia de Música de Viana do Castelo. 

BRENDA VIDAL HERMIDA • Interpretação/Piano 
Estudou no Conservatório Superior de Vigo com os professores Cristina Olivar, Maider 
Odorgoizti, Emilio Álvarez e Nicasio Gradaille. Em 2005, foi admitida na ESMAE, na 
classe do professor Luis Filipe Sá. Concluiu ambas escolas, com as mais altas 
qualificações. Assistiu a cursos de aperfeiçoamento de piano, música de câmara e 
acompanhamento vocal, orientados por Almudena Cano, Josep Colom, Claudio Martínez 
Mehner, Peter Efler, Alexander Kandelaky, Imre Rohmann, Eulalia Solé, Luiz de Moura 
Castro, Iván Citera, Blanca Uribe, e Miguel Ángel Chavaldas. Apresentou-se como solista 
em várias ocasiões, e colabora com: Hulencourt Soloist Chamber Orchestra (Bruxelas), 
Orquestra Filharmónica Cidade de Pontevedra, Banda Sinfónica Portuguesa, Banda 
Municipal de A Coruña e a Banda de Música de Pontevedra, entre outros. Actua em 
grandes salas de Espanha, Portugal, Holanda, Bélgica, Polónia, Brasil e China. 

ANA SANTOS • Interpretação/Mezzo-Soprano 
Iniciou os seus estudos musicais em piano no Conservatório de Música de Vila Real. 
Como cantora lírica iniciou o seu estudo com o barítono Pedro Telles e em 2008 
ingressou na classe de canto do professor Rui Taveira na Escola Superior de Música e 
Artes do Espetáculo do Porto (ESMAE), onde frequentou a licenciatura em Canto Lírico e 
o mestrado em Interpretação Artística (Canto Lírico). Durante o seu percurso académico 
trabalhou também com o barítono José Oliveira Lopes e Peter T. Harrison. Desde o início 
da sua carreira tem vindo a interpretar variadíssimo repertório, desde música 
renascentista até música contemporânea, nos diferentes géneros canção, oratória e 
ópera. Trabalhou sob a direcção de vários maestros, entre os quais, Wolfgang Schäfer, 
António Saiote, Pedro Neves, Martín Lutz, Ferreira Lobo, Ana Mafalda Castro, Cónego 
Ferreira dos Santos, António Vassalo Lourenço, entre outros. Desde 2011 que é cantora 
residente do Capella Duriensis (Ensemble Vocal), sob a direção de Jonathan Ayerst. 

MARIANA FIGUEROA • Desenho e Operação de Luz 
Desenho e Operação de Luz Concluiu o Bacharelato em Fotografia (2001) e a 
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Licenciatura Bietápica em Teatro (2002), na Escola Superior Artística do Porto. 
Especializou- se em Luminotecnia (2010) na Escola Superior de Tècniques de les Arts de 
l’Espectacle, em Barcelona. Desenhou luz para Espelhos (2012), espectáculo de música 
e artes plásticas dirigido por Pedro Moura; Uma Aventura no Espaço (2013), encenação 
de Carla Veloso e Igor Gandra; Different Bodies Different Movements (2013), coreografia 
de Pedro Pires e A Querela dos Grilos (2015), ópera encenada por António Durães. 

MARTA FIGUEROA • Espaço Cénico 
Licenciada em arquitectura pela FAUP. Fez pequenas formações em áreas artísticas 
como: construção de marionetas, desenho e aguarela, cinema de animação, moldes de 
gesso e silicone, marcenaria e serigrafia têxtil.Trabalhou em gabinetes de arquitectura, 
participou em decoração de eventos, feiras de artesanato, espectáculos de marionetas, 
foi assistente de fotografia, construiu marionetas para espectáculos, pintou pequenos 
murais e fez exposições de desenho e de origami. É membro fundador do clube de 
origami do Porto e dá formação em origami e outras artes plásticas.  

HUGO MESQUITA • Multimédia/Vídeo/Som/Desenvolvimento Tecnologia Weareble 
Estudou Tecnologias da Comunicação Multimédia na ESMAE e integra presentemente o 
Mestrado em Multimédia da FEUP. Trabalhou desde 2003 em programação de aplicações 
multimédia e jogos digitais obtendo distinções como o Prémio Multimédia XXI - Menção 
honrosa (APMP 2003), Special Mention for "Mobile Program” (FIAMP 2009) e Bronze 
Web’Art Special Prize (FIAMP 2012). Actualmente, desenvolve projectos na área dos 
motion graphics, videomapping, instalação e performance multimédia destacando-se a 
animação Is there a crisis!? - Neu/Now Festival (2012), a instalação multimédia interactiva 
para a Super Bock Creative Experience - Serralves em Festa (2014) e a performance 
multimédia algo[rítmico] - Encontrarte (2015). Além das incursões nas artes visuais 
digitais faz colaborações frequentes como compositor de música electrónica e 
experimental em diversas obras de cinema e audiovisual destacando-se Closer - Vigília 
Filmes (2001) e Mau Mau Maria - CreativeParlour/VigíliaFilmes (2014). 

SOFIA SILVA • Figurinos 
Sofia Silva nasceu no Porto. Iniciou-se no Teatro na Escola Artística Soares dos Reis 
onde desenvolveu o seu primeiro projeto - A Casa das Bengalas - sob orientação do 
professor  e cenógrafo Nuno Lucena.  Durante a Licenciatura, na Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo, estudou Marionetas na Finlândia pelo programa Erasmus 
onde desenvolveu particular interesse na criação e construção de marionetas. Ainda 
como estudante, realizou espetáculos como “Esta Noite Improvisa-se" encenado por 
Nuno Carinhas e “Vestido de Noiva” encenado por Lígia Roque, pertencente ao Ciclo de 
Nelson Rodrigues, pelo Teatro Nacional São João. “Viúva Papagaio”, com a Companhia 
Circolando foi a sua primeira criação enquanto profissional; seguida de “Não sei o que o 
Amanhã trará” e “Os Contos do Arco da Velha”, as mais recentes criações da Companhia 
Limite Zero – Teatro de Marionetas. Em 2016 torna-se membro da Associação do FIMP - 
Festival Internacional de Marionetas do Porto - passando a ter um papel activo na 
organização do mesmo. Fora do Porto, tem ainda desenvolvido trabalho como assistente 
de guarda-roupa e aderecista com a companhia Teatro ACERT nas suas últimas criações 
e também em todas as suas mais recentes parcerias, assim como desenvolvido trabalho 
com o João Garcia Miguel num dos seus recentes projectos em aldeias históricas na 
Guarda. 

CARLOS PINTO • Produção 
Natural de Peso da Régua, nasceu em 1990. Licenciado em Estudos Artísticos, pela 
Universidade de Coimbra, pós-graduado em Comunicação e Gestão Cultural (pela 
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Universidade Lusófona do Porto) e mestre em Marketing (pela Universidade da Beira 
Interior). A sua dissertação de mestrado incidiu no domínio do Marketing aplicado às 
Artes (mais especificamente no Planeamento Estratégico de Marketing em Equipamentos 
Culturais). Em 2015 foi premiado com a Bolsa de Mérito pela Universidade da Beira 
Interior. Profissionalmente, colaborou com o Teatro Ribeiro Conceição (entre 2010 e 
2012) enquanto Frente Casa. Em 2013 realizou um programa de Voluntariado na Bienal 
(de Artes Visuais) de Cerveira. Realizou formação complementar de curta duração nas 
áreas da Gestão de Recursos Humanos e do Jornalismo, tendo igualmente participado 
em diversos seminários subordinados às temáticas da Gestão e Administração Cultural e 
à relação entre Cultura e Espaço Público. Colaborou com o Teatrão entre 2015 e 2017 
enquanto Produtor Executivo. Atualmente é Produtor do Quarteto Contratempus.  

SANDRA CARNEIRO • Divulgação 
Nasceu em Faro, em 1977. É licenciada em Fotografia pela Escola Superior Artística do 
Porto e concluiu o 1º ano do Mestrado Arte Multimédia, pela Faculdade de Belas Artes do 
Porto. Desde 2002, trabalha na gestão e produção de projectos culturais. Foi directora de 
produção do Maus Hábitos, Espaço de Intervenção Cultural, no Porto (2002-2008); da 
companhia Teatro do Vestido, em Lisboa (2008-2011); do IV Encontro de Marionetas de 
Montemor-o-Novo (2010); da Swing Station, em Lisboa e Porto (2013-2015), do Ao Cabo 
Teatro, no Porto (2017). Foi produtora executiva do Chapitô, em Lisboa (2008); de 
projectos do Manobras no Porto/Saco Azul (2011); do On.Off Laboratório de Criatividade 
Urbana/Saco Azul, projecto integrado em Guimarães 2012 (2012); do Quarteto 
Contratempus (2016); do Visões Úteis (2016);  dos festivais Atlantic Blues, no Porto 
(2013-2017) e do Atlantic Swing Festival, em Lisboa (2013-2017). Foi também produtora  
de diversas criações de artistas como, Isaque Pinheiro, Miguel Januário (CAOS), Carlos 
Marques, Fernando Nabais, Fernando Galrito e Stephan Jürgens. Tem trabalho artístico 
na área da fotografia, instalação e vídeo, tendo participado em exposições. Co-realizou e 
produziu a media-metragem Sete Letras, no âmbito da Guimarães 2012. Actualmente, 
colabora com o Quarteto Contratempus na área da divulgação da ópera cómica “As Sete 
mulheres  de Jeremias Epicentro”.

QUARTETO CONTRATEMPUS • Co-Produção 
O Quarteto Contratempus, fundado na Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo 
do Porto, ESMAE, transpôs as barreiras acadêmicas para assim poder fazer chegar a um 
público mais alargado esta arte sublime que é a música. Tem uma formação pouco 
comum, sendo composto por Soprano (Teresa Nunes), Clarinete (Crispim Luz), 
Violoncelo (Susana Lima) e Piano (Brenda Hermida Vidal), representando assim a voz, os 
sopros, as cordas e a grande orquestra, apresentando assim a possibilidade de um 
amplo jogo de cores disponibilizado pelos timbres contrastantes dos instrumentos e 
tornando assim esta formação especial. Até agora, o Quarteto tem-se dedicado à 
interpretação de música contemporânea, com a estreia de obras de compositores 
portugueses, nomeadamente “A Semana Profana” do compositor Fernando Lapa, com 
estreia mundial em Santiago de Compostela e, do mesmo compositor, “Destinos” 
estreada no festival Via Stellae2010, em Vigo. Apesar de já trabalharem juntos há alguns 
anos, fundaram o quarteto no ano de 2008 na disciplina de música de câmara com o 
professor Jaime Mota e posteriormente com professor Hugues Kesteman. Apresentou-se 
em várias salas de espectáculos em Portugal e Espanha destacando-se o Teatro Helena 
Sá e Costa no Porto, Faculdade de História e Hostal dos Reis Católicos em Santiago de 
Compostela, Verbum e Marco em Vigo, no encerramento do festival Xeracion 2000+9 e 
Via Stellae2010. Em 2011, foram convidados pelo compositor Fernando Lapa a 
apresentar a sua obra “Destinos” (dedicada a este quarteto) numa homenagem ao 
compositor em Braga, no Museu D. Diogo de Sousa.  Foi finalista do “Concurso de 
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Música de Câmara de Alcobaça” tendo sido muito bem criticados pelos membros do júri 
dizendo que apresentam um reportório e formação atual muito profissional e que resulta 
muito bem para o público. Em 2013, foram convidados a estrear no Brasil obras de 
compositores portugueses no âmbito das comemorações do ano de Portugal no Brasil. 
Apresentaram-se no Rio de Janeiro em representação de Portugal na música clássica 
com estreia da obra “O escuro silêncio da chuva” de Daniel Moreira e “Viagem interior” de 
Sérgio Azevedo. Em 2014, iniciam um novo projecto de ópera cómica de câmara. Este 
projecto tem a particularidade de ter os instrumentistas em palco como actores a par dos 
cantores. O Quarteto tem-se afirmado pela inovação que vem trazer ao mundo artístico, 
com a criação de espetáculo de ópera em pequena escala e com recorrente recurso à 
experimentação das novas tecnologias. Estrearam, em 2015, a ópera cómica “A Querela 
dos Grilos” de Fátima Fonte, e em 2016, no Teatro Municipal do Campo Alegre – Porto, a 
ópera cómica “Os dilemas dietéticos de uma matrioska do meio” de Nuno Côrte-Real, 
todas com libretos e música original e escrita propositadamente para esta formação. 
Estas óperas estiveram em circulação pelo país contando com mais de 15 
apresentações. Devido ao êxito que tem tido, o espetáculo “Os dilemas dietéticos de uma 
matrioska do meio” ainda se encontrará em circulação em 2017. Actualmente, preparam-
se para estrear a ópera cómica “As Sete Mulheres de Jeremias Epicentro” de Jorge 
Prendas com estreia marcada no Teatro Municipal do Porto - Campo Alegre. Este 
espetáculo tem a particularidade da inclusão de uma forte componente interactiva que 
resulta de uma parceria com a Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e 
pretende ser uma reflexão sobre o que é virtual e o que é real. 
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