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Direção artística
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A Fundação EDP
é mecenas principal da Companhia Nacional de Bailado

e mecenas exclusivo da digressão nacional



TEMPORADA 2018 — 2019
TEATRO CAMÕES
 
iTMOi – IN THE MIND OF IGOR
11 OUT  — 14 OUT 2018
LA VALSE / A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA
09 NOV — 17 NOV 2018
O QUEBRA-NOZES
06 DEZ — 22 DEZ 2018
DOM QUIXOTE
01 MAR — 17 MAR 2019
DIA MUNDIAL DA DANÇA
29 ABR 2019
3 COREÓGRAFOS / 3 NOVAS CRIAÇÕES
16 MAI — 19 MAI 2019



TEMPORADA 2018 — 2019
 
DIGRESSÃO NACIONAL
DIGRESSÃO INTERNATIONAL
COMPANHIA CONVIDADA

OUTROS PROJETOS
ENSAIOS GERAIS SOLIDÁRIOS
PROJETOS DE APROXIMAÇÃO À DANÇA
DE QUE É QUE TENS MEDO?
ESPETÁCULOS PARA ESCOLAS
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Neste trabalho, interessam-me as dinâmicas com as 
quais Stravinski transformou o mundo clássico da 
música evocando emoções através de padrões, em vez 
de expressões, e como esses padrões foram enraizados 
no conceito de uma mulher que dança até à morte. 
Para mim, esta abordagem é de uma enorme inspiração. 
Mas, de certa forma, espero poder investigá-la novamente, 
não apenas através de padrões, como Stravinski o fez, mas 
também através da exploração da condição humana.

Uma rutura na mente, uma morte no corpo e um 
nascimento na alma, tudo lembrando-nos que a 
mente e a imaginação são selvagens e auto-criativas. 
Adicionalmente, criar esta obra com três compositores 
diferentes – Nitin Sawhney, Jocelyn Pook e Ben Frost 
– permitiu-nos descobrir inúmeros e diversos sons, 
usando Stravinski como referência, o guia, o mapa.

Akram Kham,
2013

Akram Khan
Direção artística
e Coreografia

Nitin Sawhney,
Jocelyn Pook
e Ben Frost
Música original 

Matt Deely
Cenografia

Kimie Nakano
Figurinos

Fabiana Piccioli
Desenho de luz 

Ruth Little
Dramaturgia

Joel Jenkins 
Pesquisas

Nicolas Faure 
Desenho de som 

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos 
executados no 
atelier da CNB 
sob orientação 
da Mestra 
Paula Marinho

TEATRO CAMÕES
11 OUT — 14 OUT 2018

iTMOi – IN THE MIND OF IGOR
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Estreia absoluta
Grenoble, MC2, Akram Kham Company,
14 de maio de 2013

Estreia CNB
Lisboa, Teatro Camões,
23 de fevereiro de 2017



Foi intenção de Maurice Ravel, cerca de 1906, compor para orquestra um 
tributo à valsa e a Johann Strauss II. Pretendia que fosse uma obra romântica, 
que intitulou La Valse, un poème chorégraphique, e sobre a qual escreveu ser 
“uma espécie de apoteose da valsa vienense mesclando-se na minha cabeça com 
a ideia de turbilhão fantástico do destino.” Acontece porém que Ravel acaba por 
se alistar no exército e interrompe a sua criação musical.
Só em 1919, após o final da 1.ª Guerra Mundial, retoma a ideia, em resposta 
a uma encomenda de Sergei Diaghilev, para os Ballets Russes. Ravel refaz 
integralmente a conceção inicial. Influenciado pela experiência da guerra, o 
romantismo perde dominância e o ritmo da valsa deriva frequentemente para 
o caos, numa metáfora à Europa de então. A estreia acabou por acontecer em 
dezembro de 1920, sem que Diaghilev a tivesse utilizado, por a ter considerado 
“não como um ballet, mas como um retrato de um bailado.” George Balanchine 
viria a coreografar a composição de Ravel, cerca de trinta anos mais tarde. 
Em 2012, a CNB desafiou um coreógrafo e um realizador a explorarem a 
composição de Ravel e a conceberem um olhar cinematográfico sobre o 
movimento dos corpos. La Valse volta a ser exibida em 2018, no Teatro Camões, 
juntamente com uma das mais célebres obras do início do século xx, 
A Sagração da Primavera.

LA VALSE 
João Botenho
Realização

Paulo Ribeiro
Coreografia

Maurice Ravel
Música

Ar de Filmes
Produção

Artistas CNB 
Interpretação

Figurinos 
executados no 
atelier da CNB

LA VALSE / A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

TEATRO CAMÕES
09 NOV — 17 NOV 2018
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Estreia absoluta
Companhia Nacional de Bailado
Lisboa, Teatro Camões,
24 de maio de 2012



A SAGRAÇÃO
DA PRIMAVERA 

Vaslav Nijinski 
Coreografia
(Reconstrução
coreográfica de 
Millicent Hodson)

Igor Stravinski 
Música

Igor Stravinski
e Nicolas Roerich 
Argumento

TEATRO CAMÕES
09 NOV — 17 NOV 2018

LA VALSE / A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA

A estreia de A Sagração da Primavera, a 29 de maio de 
1913, provocou um enorme escândalo remetendo esta 
obra ao esquecimento, ao mesmo tempo que viria a 
tornar-se num marco da história da dança. Em 1987, 
e após anos de pesquisa, Milicent Hodson e Keneth 
Archer, estreiam no Jofrey Ballet a reconstrução desta 
obra que se encontrava praticamente perdida e em 1994 
a mesma passa a fazer parte do repertório da CNB.

Uma das grandes referências da dança do início do 
século xx volta a ser dançada pela Companhia Nacional 
de Bailado nesta temporada.
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Estreia absoluta
Paris, Théâtre des Champs-Élysées,
Les Ballets Russes, 29 de maio de 1913

Estreia CNB
Lisboa, Centro Cultural de Belém,
22 de junho de 1994

Nicolas Roerich
Cenografia 
e Figurinos
(Reconstrução 
cenográfica e 
Figurinos de 
Kenneth Archer)

El Duplo 
Desenho de luz

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos 
executados no 
atelier da CNB



Mehmet Balkan 
Coreografia 

P. I. Tchaikovski 
Música

Mehmet Balkan 
e Olaf Zombeck 
Dramaturgia 
segundo
E.T. A. Hoffmann

Olaf Zombeck 
Cenários 
e Figurinos 

Cristina Piedade 
Desenho de luz

TEATRO CAMÕES
06 DEZ — 22 DEZ 2018

O QUEBRA-NOZES

Tempo de sonhar.
Tempo para deixar voar os pensamentos, voar muito 
além dos acontecimentos de Ontem, porque há sempre 
um Amanhã, voar para além dos horizontes e espantar-se 
através dos olhos de uma criança…

Tempo mágico. Tempo de Natal.
…passam nuvens no céu noturno estrelado e a lua 
vagueia sobre a Terra.
Guia-nos através da esfera da fantasia, abre o cortinado 
de um Teatro mágico imaginário e conta-nos o segredo 
de Natal numa pequena cidade:  

Era uma vez…
Perante os nossos olhos levanta-se o véu, 
encontramo-nos no meio de um tumulto alegre 
de pessoas ansiosas e em espírito de festa.

Mehmet Balkan,
2013

Orquestra 
Sinfónica 
Portuguesa 

Pedro Neves 
Direção musical

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos 
executados no 
atelier da CNB
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Estreia absoluta
S. Petersburgo, Teatro Mariinsky,
18 de dezembro de 1892

Estreia CNB
Lisboa, Teatro Camões,
20 de dezembro de 2003



Eric Volodine 
Coreografia 
segundo 
Alexander Gorski

Ludwig Minkus 
Música

Argumento 
inspirado em
Marius Petitpa 
e Miguel de 
Cervantes

Alexandre 
Vassiliev
Cenografia 
e Figurinos

TEATRO CAMÕES
01 MAR — 17 MAR 2019

DOM QUIXOTE

O bailado Dom Quixote é um dos grandes legados
do coreógrafo Marius Petipa, que estreou em 1869, na 
Rússia. Baseado em episódios de Dom Quixote de 
La Mancha, de Miguel de Cervantes, alterna entre uma 
natureza realista e popular, com o mundo de fantasia 
e de sonho. 
 
Em 1900, Alexander Gorski apresentou a sua versão 
com alterações coreográficas e musicais. É a partir da 
versão de Gorski que Eric Volodine constrói a sua versão 
estreada na CNB, em 1990, e que agora volta à cena

Richard Caswell 
Desenho de luz

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos 
executados no 
atelier da CNB
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Estreia absoluta
Moscovo, Teatro Bolshoi,
14 de dezembro de 1869

Estreia CNB
Lisboa, Teatro Nacional de São Carlos,
24 de março de 1990



TEATRO CAMÕES
29 ABR 2019

DIA MUNDIAL DA DANÇA

A Companhia Nacional de 
Bailado celebra o Dia Mundial 
da Dança com diversas atividades, 
dentro e fora de portas, e um 
espetáculo com programação 
a anunciar.



TEATRO CAMÕES
16 MAI — 19 MAI 2019

3 COREÓGRAFOS / 3 NOVAS CRIAÇÕES

Rui Lopes Graça e Victor Hugo Pontes voltam a criar 
para a CNB e Israel Gálvan, considerado um dos grandes 
inovadores do flamenco, coreografa pela primeira vez 
para o elenco da companhia.

ISRAEL GÁLVAN

RUI LOPES GRAÇA

VICTOR HUGO PONTES
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DIGRESSÃO NACIONAL



DIGRESSÃO NACIONAL
TÂNIA CARVALHO

No âmbito do Ciclo Tânia Carvalho, 
apresentado entre janeiro e março em Lisboa 
pelo Teatro Municipal Maria Matos, São 
Luiz Teatro Municipal e pela Companhia 
Nacional de Bailado (CNB), Tânia Carvalho 
trabalhou pela primeira vez com os bailarinos 
da CNB num programa constituído por duas 
peças estreadas na Bienal de Dança de Lyon 
(França), Olhos Caídos (2010) e A Tecedura 
do Caos (2014), e numa nova criação, S com 
música original de Diogo Alvim.

Este programa reflete o olhar sobre o 
trabalho da coreógrafa cruzando diferentes 
territórios de expressão artística, e também 
a versatilidade interpretativa do elenco 
da CNB pela forma como se apropria do 
universo de Tânia Carvalho.

Depois da apresentação no Teatro Camões, 
em Lisboa, em fevereiro de 2018, a 
Companhia Nacional de Bailado regressa 
ao Teatro Municipal do Porto . Rivoli para 
dançar estas três obras.

TEATRO RIVOLI
21 SET — 23 SET 2018
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DIGRESSÃO NACIONAL
TÂNIA CARVALHO

TEATRO RIVOLI
21 SET — 23 SET 2018

OLHOS CAÍDOS
PEÇA PARA BAILARINO 
E SOMBRA

Tânia Carvalho 
Coreografia 

Diogo Alvim
Música

Anatol Waschke 
Desenho de luz

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos executados no 
atelier da CNB sob orientação 
da Mestra Paula Marinho

Nesta pequena peça, os dois bailarinos que 
a interpretam executam sequências 
coreográficas de uma precisão excecional. 
Sequências que usam sobretudo os braços, 
onde gestos rápidos e acutilantes se 
combinam com movimentos lentos mas 
contínuos, conferindo um ritmo musical 
ao trabalho. Os intérpretes alternam 
continuamente entre estar de pé ou deitados 
no chão, criando uma amálgama de planos 
definidos por braços e torsos que parecem 
dobrar-se e desdobrar-se, como se se tratasse 
de personagens de origami.

Jesús R. Gamo, 
Dance Europe,
novembro 2010

A TECEDURA DO CAOS

Tânia Carvalho 
Coreografia e Direção

Ulrich Estreich
Música 

Aleksandar Protic
Figurinos

Zeca Iglésias
Desenho de luz 

Jorge Santos 
Cenografia de luz 

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos executados no 
atelier da CNB sob orientação 
da Mestra Paula Marinho

O corpo da Odisseia de Homero, olhado 
como o objeto monumental que representa 
por princípio algumas das leis fundamentais 
da poesia épica, é o de um percurso infinito 
de regresso que conduz a um reencontro e, 
por fim, a uma espécie particular de redenção 
do seu herói. A sua forma escrita põe em 
cena a fusão de uma crença inabalável e dos 
obstáculos que se erguem à sua frente, de 
uma esperança confiante e da dor trazida 
pela espera angustiada da união final. 
A sua forma movente, em contrapartida, 
quer traduzir esta intimidade do anseio 
e da luta constantes num abismo que é 
forçado a tornar-se um caos vivo. (…) 
A possessão que se apodera dos corpos 
aumenta até ao limite do tumulto e da 
loucura, até que se dissolve de novo e cede, 
entrega-se ao seu próprio desaparecimento. 
É a pura reciprocidade da eclosão e do 
apaziguamento. Assim é a consciência 
perplexa e frenética da dança, mesmo quando 
procura esquivar-se à sua vocação divina: 
ela persegue ainda, como é dito algures na 
Odisseia, o ato de percutir, de bater com os 
pés faiscantes no solo sagrado – mas agora 
virado do avesso e posto fora de si.

Bruno Duarte,
2014

S

Tânia Carvalho 
Coreografia e Figurinos 

Diogo Alvim
Música

Rui Vasconcelos
Desenho para tela

Mafalda Oliveira
e Tânia Carvalho
Desenho de luz 

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos executados no 
atelier da CNB sob orientação 
da Mestra Paula Marinho

Em S podemos ver uma mistura de símbolos. 
Um contraste de formas. Um mesclado 
de estilos. Não de forma acutilante, mas 
aprazível, para que os contrastes entrem 
em harmonia. 

Tânia Carvalho,
2017

Estreia absoluta
Lyon, Ópera de Lyon,
Bienal da Dança de Lyon, 
16 de setembro de 2010

Estreia CNB
Lisboa, Teatro Camões,
22 de fevereiro de 2018

Estreia absoluta
Lyon,  Bienal da Dança 
de Lyon, Hangare les 
Subsistances,
setembro de 2014

Estreia CNB
Lisboa, Teatro Camões,
23 de fevereiro de 2018

Estreia absoluta
Lisboa, Teatro Camões,
Companhia Nacional de 
Bailado,
22 de fevereiro de 2018



DIGRESSÃO NACIONAL

CONTOS DO ABSTRATO

PRÍNCIPES, HEROÍNAS, AMORES 
IMPOSSÍVEIS E OUTRAS 
ASSOMBRAÇÕES

ALMADA 
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE
27 OUT — 28 OUT 2018



DIGRESSÃO NACIONAL

CONTOS DO ABSTRATO

PRÍNCIPES, HEROÍNAS, AMORES 
IMPOSSÍVEIS E OUTRAS 
ASSOMBRAÇÕES

ALMADA /
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE
27 OUT — 28 OUT 2018

CONTOS DO ABSTRATO

São Castro
e António Cabrita
Autoria e Direção

Paulina Santos
e Carla Pereira
Textos 
Max Richter
Joan Jeanrenaud
Pieter Wispelwey
J. S. Bach
e Ezio Bosso
Música 

São Castro
Voz

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos executados no 
atelier da CNB

Contos do Abstrato remete-nos para um 
dos territórios mais irresistíveis da dança, 
o do gesto puro, que se interpreta a si 
mesmo e se abre em infinitas possibilidades 
de movimento. O ponto de encontro entre 
a forma e as emoções, lugar único entre 
o público e o bailarino, onde a ligação ao 
espetador torna-se única, fugaz, sincera.
Sem uma narrativa óbvia, a comunicação 
intensifica-se apenas através do corpo 
que traduz pelo movimento um tema 
ou conceito definido.
O gesto não quer ser palavra, quer ser  
apenas intenção.  
A dança abstrata constrói, destrói, reconstrói 
e assim liberta-se do tempo e da forma, 
permitindo encontrar novos lugares da 
essência humana.

António Cabrita e São Castro,
2017

PRÍNCIPES, HEROÍNAS, 
AMORES IMPOSSÍVEIS 
E OUTRAS ASSOMBRAÇÕES

Catarina Câmara
Coreografia

Artistas da CNB 
Interpretação

Figurinos executados no 
atelier da CNB

Príncipes, Heroínas, Amores Impossíveis e 
Outras Assombrações arrasta-nos para esse 
lugar em que a dança se faz contadora de 
história e nos move em narrativas violentas, 
paixões arrebatadoras. 
No bailado romântico distribuem-se papéis, 
fazem-se cenas por tudo e por nada e o 
público não conta as horas, conta os actos.  
Uma personagem salta da imaginação para 
um livro e do livro para o palco. 
Já todos sabemos o que vai acontecer àquele 
Príncipe, mas quando chega ao teatro, ele 
ainda não tem rosto, nem pés. Possui apenas 
destino e falas marcadas. 
Só que um bailarino é um bailarino é um 
bailarino e quando um bailarino oferece o 
corpo à personagem, ele esquece o texto e a 
fatalidade e a última coisa que se pergunta é: 
Quem sou eu no silêncio das palavras?
 
Catarina Câmara,
2017

Estreia absoluta
Lisboa, Estúdios Victor 
Córdon, Companhia 
Nacional de Bailado,
7 de fevereiro de 2017

Estreia absoluta
Lisboa, Estúdios Victor 
Córdon, Companhia 
Nacional de Bailado,
2 de maio de 2017



Barbora Hruskova
Bailarina

Mário Laginha
Música original e Piano

Tiago Rodrigues
Texto e Direção
 
Cristina Piedade
Desenho de luz 

Figurinos executados no 
atelier da CNB sob orientação 
da Mestra Paula Marinho

«O meu corpo não foi feito para dançar, 
mas eu nunca fui capaz de resistir à música. 
Quando era criança, obriguei o meu corpo 
a aprender a dançar. Ele obedeceu, mas 
contrariado. Eu, feliz, entreguei-me à música. 
Música é matemática, mas eu não gosto de 
contar. Em vez de contar música, prefiro 
contar histórias enquanto danço matemática. 
Divido tempo, multiplico gestos e adiciono 
dores. Cada dor no meu corpo, corresponde 
a um espetáculo de dança. Já danço há mais 
de 30 anos. Tenho uma coleção de dores. 
Quando ouço Prokofiev, dói-me o joelho. 
Quando ouço Sibelius, doem-me as costas. 
Mas nem tudo é dor. Gosto de ir cedo para o 
palco, quando ainda só lá está o afinador de 
pianos. Isso é a minha alegria antes da alegria 
dos outros, a calmaria antes da tempestade. 
As escalas da viagem antes do país de destino 
final. Não sei bem de que país sou, acho que 
a minha terra natal é o teatro porque é o 
lugar onde me sinto em casa. Já fiz as contas e 
tenho a certeza de que já passei mais horas da 
minha vida a dançar do que a dormir. Sonho 
mais quando danço do que quando durmo. 
Quando danço, tudo parece um sonho mas, 
como tenho dores, sei que é real. Dançar dói, 
mas dói mais quando estou parada.»

Tiago Rodrigues,
2015

DIGRESSÃO NACIONAL
A PERNA ESQUERDA 
DE TCHAIKOVSKI

TEATRO CINEMA DE FAFE
17 NOV 2018
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Estreia absoluta
Lisboa, Teatro Camões, 
Companhia Nacional de Bailado,
5 de fevereiro de 2015



DIGRESSÃO NACIONAL
O QUEBRA-NOZES

Mehmet Balkan
Coreografia 

P. I. Tchaikovski 
Música

Mehmet Balkan
e Olaf Zombeck
Dramaturgia segundo
E. T.  A. Hoffmann

Olaf Zombeck 
Cenários e Figurinos 

Cristina Piedade
Desenho de luz

Artistas da CNB 
Interpretação 

Figurinos executados no 
atelier da CNB

Tempo de sonhar.
Tempo para deixar voar os pensamentos, voar 
muito além dos acontecimentos de Ontem, 
porque há sempre um Amanhã, voar para 
além dos horizontes e espantar-se através 
dos olhos de uma criança…

Tempo mágico. Tempo de Natal.
…passam nuvens no céu nocturno estrelado 
e a lua vagueia sobre a Terra.
Guia-nos através da esfera da fantasia, abre o 
cortinado de um Teatro mágico imaginário e 
conta-nos o segredo de Natal numa pequena 
cidade:  

Era uma vez…
Perante os nossos olhos levanta-se o véu, 
encontramo-nos no meio de um tumulto alegre 
de pessoas ansiosas e em espírito de festa.

Mehmet Balkan,
2003

ALMADA /  
TEATRO MUNICIPAL JOAQUIM BENITE
28 DEZ — 29 DEZ 2018
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Estreia absoluta
S. Petersburgo, Teatro Mariinsky,
18 de dezembro de 1892

Estreia CNB
Lisboa, Teatro Camões,
20 de dezembro de 2003



DIGRESSÃO INTERNACIONAL



DIGRESSÃO INTERNACIONAL
QUINZE BAILARINOS
E TEMPO INCERTO

LUXEMBURGO / 
LES TÉÂTRES DE LA VILLE 
DE LUXEMBOURG – 
GRAND TÉÂTRE
15 SET 2018

João Penalva 
Direção, Cenários e Figurinos

Rui Lopes Graça
Coreografia

David Cunningham
Som em colaboração com
Zhuomin Chan
e Michael Scot

Nuno Meira 
Desenho de luz

Artistas da CNB
Interpretação

Figurinos executados no 
atelier da CNB sob orientação 
da Mestra Paula Marinho

Quinze bailarinos e tempo incerto procura 
estimular a relação individual do espectador 
com a presença em palco de quinze bailarinos 
associados temporariamente a um cenário, luz e 
som, mas sem o fio condutor de uma narrativa. 
Neste contexto, será o espaço sonoro 
concebido por David Cunningham a induzir 
o espectador a percorrer múltiplos caminhos 
individuais, próximos e longínquos, nem 
sempre reconhecíveis, porventura misteriosos, 
ameaçadores ou jubilantes.
Assim, levado por uma sucessão de imagens 
suscitadas pelo som, o espectador projectará 
a sua própria narrativa no confronto com a 
coreografia que os bailarinos desenvolvem, 
executando sequências em que não se 
vislumbra qualquer teia dramática.
O trabalho coreográfico vai confrontar o público 
com os limites da sua imaginação mas também 
com a liberdade não convencional de poder 
escolher caminhos únicos que serão sempre 
validados pelas experiências e memórias 
individuais. Esta é a experiência que se oferece a 
um espectador emancipado que aceita e enfrenta 
o desafio de assistir a um espectáculo em que 
o aliciante papel de criador é oferecido à sua 
imaginação.

João Penalva,
2016
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Estreia absoluta
Lisboa, Teatro Camões,
Companhia Nacional de Bailado
13 de outubro de 2016



DIGRESSÃO INTERNACIONAL
LÍDIA

Paulo Ribeiro
Coreografia

Luís Tinoco
Música original 

José António Tenente 
Figurinos
 
Nuno Meira
Desenho de luz

João Ceitil
Assistência musical

Artistas da CNB
Interpretação

Figurinos executados no 
atelier da CNB sob orientação 
da Mestra Paula Marinho

Desde Horácio, poeta latino do séc. I a.C., 
até aos nossos dias, Lídia é um nome maior 
de um personagem recorrente em toda a 
poesia europeia. 
Na literatura Portuguesa, Lídia foi inspiração 
para poetas como Almeida Garrett, Filinto 
Elísio, José Tolentino Mendonça, Natália 
Correia, Sophia de Mello Breyner Andresen, 
e escritores como José Saramago, mas é 
sobretudo a Ricardo Reis que ela ficará 
intimamente ligada. Na poética deste 
heterónimo pessoano, Lídia, é um pretexto 
para fazer ouvir a sua própria voz. Ela é uma 
mulher sem direito a resposta, mas a quem 
ele aconselha o usufruir do tempo como o 
correr de um rio. Com um tom sereno, como 
quem deve ensinar, ele convida: Vem sentar-te 
comigo, Lídia (…) /depois pensemos (…) que 
a vida passa e não fica, nada deixa e nunca 
regressa (…).
Estas são também as premissas de toda 
uma geração de Orpheu, à qual Ricardo 
Reis pertenceu.
Sem olhar para trás, e sem que a minha 
lembrança te arda ou te fira, Lídia é a sua 
companheira de viagem, uma viagem que se 
deseja sem dor e direcionada para o futuro do 
tempo, como o que a dança, simbolicamente, 
sempre percorre com os seus passos.  
Paulo Ribeiro e Luís Tinoco foram os 
criadores deste futuro, que celebra em Lídia 
o rio que, malgré tout, correrá sempre em 
direção ao mar.

MÉXICO/ 
CONJUNTO DE ARTES 
ESCÉNICAS UNIVERSIDAD 
GUADALAJARA
27 NOV — 28 NOV 2018

No âmbito do programa de Portugal – País 
Convidado de Honra – na Feira Internacional 
do Livro de Guadalajara 2018
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Estreia absoluta
Lisboa, Teatro Camões,
Companhia Nacional de Bailado
7 de novembro de 2014



COMPANHIA CONVIDADA
BALLET NACIONAL DA CHINA

TEATRO CAMÕES
30 MAR — 31 MAR 2019

PAS DE QUATRE

Sir Anton Dolin 
Coreografia segundo 
Jules Perrot 

Cesare Pugni
Música

PAS DE DEUX DO III ATO 
DO BAILADO DOM QUIXOTE

Rudolf Nureyev  
Coreografia 

Ludwig Minkus 
Música

L’ARLESIENNE

Roland Petit  
Coreografia 

Georges Bizet   
Música

CARMEN

Roland Petit  
Coreografia 

Georges Bizet   
Música

No Âmbito do Ano Cultural Portugal-China



OUTROS PROJETOS



OUTROS PROJETOS
ENSAIOS GERAIS
SOLIDÁRIOS 

LA VALSE/
A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA
08 de novembro de 2018

O QUEBRA NOZES
05 de dezembro de 2018

DOM QUIXOTE
28 de fevereiro de 2019

3 COREÓGRAFOS/ 
3 NOVAS CRIAÇÕES
15 de maio de 2019

A ligação da cultura à solidariedade, 
a mobilização da sociedade civil em 
torno de causas sociais e os resultados 
obtidos até agora são razões mais do 
que suficientes para dar continuidade 
a este projeto que já permitiu contribuir 
e ajudar mais de uma centena de 
instituições de solidariedade social.



OUTROS PROJETOS
PROJETOS DE 
APROXIMAÇÃO 
À DANÇA  

TÂNIA CARVALHO 
Teatro Rivoli
21 de novembro de 2018

LA VALSE/ 
A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA
Teatro Camões
Outubro de 2018

O QUEBRA-NOZES
Teatro Camões
Novembro de 2018

DOM QUIXOTE 
Teatro Camões
Fevereiro de 2019

Continuamos a apostar na aproximação à dança 
por parte de jovens estudantes, através de um 
trabalho em conjunto com as escolas que nos 
visitam. A cada espetáculo associa-se um Projeto 
de Aproximação à Dança (PAD), composto por 
dois momentos, em duas tardes: na primeira, 
os estudantes assistem aos ensaios da CNB para 
compreender o processo de construção de uma 
criação e terminam a tarde com a realização de 
um workshop dado por um artista convidado; na 
segunda tarde assistem ao espetáculo.



OUTROS PROJETOS
DE QUE É QUE
TENS MEDO? 

LA VALSE/ 
A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA
Teatro Camões
21 de novembro de 2018

O QUEBRA-NOZES
Teatro Camões
12 de dezembro de 2018

DOM QUIXOTE 
Teatro Camões
13 de março de 2019

CONFERÊNCIA FINAL
Teatro Camões
Abril de 2019

As sociedades atuais falam mais de indivíduos do que de 
pessoas, impõem mais do que sugerem e perguntam pouco 
sobre o que os seus cidadãos desejam, aquilo a que aspiram, 
aquilo que temem. Para contrariar essa tendência criámos um 
espaço na Companhia Nacional de Bailado feito de perguntas, 
direcionado para encontrar respostas, mas principalmente 
dedicado ao que acontece a conversar e a debater. 
De que é que tens medo existe desde 2015 e o pouco que vai ser 
alterado em 2018-2019 tem por fim otimizar o que já provou 
ser um um sucesso. Trata-se de um ciclo de debates em que 
a palavra é dada aos jovens do ensino secundário, os nossos 
convidados para estas jornadas que lhes são inteiramente 
dedicadas. As temáticas dos espetáculos que constituem a 
temporada da CNB são condensadas em temas que têm por 
objetivo enquadrar questões transversais à sociedade. Depois 
reformulamo-las juntos em questões de fundo que sejam 
particularmente significativas para jovens. As respostas a que 
chegarmos são válidas para quem as procurou a caminho 
de nomear o medo, que é a melhor maneira de esvaziá-lo. 
Convidamos para cada debate um speaker que vai lançar, em 
cada sessão, temas como amor, sexualidade, homossexualidade, 
violência, poder, transgressão, coragem, inserção, racismo, 
rejeição, espiritualidade… é de conversas em torno deles que 
serão feitas as próximas quatro sessões organizadas para este 
ano letivo. Vamos fazer debates abertos para identificar os 
preconceitos que nem sabíamos que tínhamos. Vamos refletir 
sobre o modo como o mundo funciona sem abdicarmos das 
nossas expectativas. Vamos ser criativos à nossa medida e sem 
medo de exprimir o que andamos a pensar. No fim, o prémio 
pode ser descobrirmos individualmente e juntos que podemos 
ser pessoas menos temerosas e mais livres.  
 
Cristina Peres
2018



OUTROS PROJETOS
ESPETÁCULOS PARA 
ESCOLAS 

LA VALSE/
A SAGRAÇÃO DA PRIMAVERA
Teatro Camões
14 de novembro de 2018

O QUEBRA-NOZES
Teatro Camões
12 de dezembro de 2018

DOM QUIXOTE
Teatro Camões
13 de março de 2019

A CNB reserva a cada programa, e de 
acordo com o calendário escolar, uma 
tarde de espetáculo dedicada ao público 
mais jovem.



PREÇÁRIO CNB / TEATRO CAMÕES

iTMOi

 IN THE MIND 

OF IGOR

LA VALSE/

A SAGRAÇÃO DA 

PRIMAVERA

O QUEBRA-NOZES DOM QUIXOTE
DIA MUNDIAL

DA DANÇA

3 COREÓGRAFOS /

3 NOVAS CRIAÇÕES

PLATEIA A 20€ 20€ 25€ 20€ 20€ 20€

PLATEIA B 17,5€ 17,5€ 20€ 17,5€ 17,5€ 17,5€

PLATEIA C 15€ 15€ 17,5€ 15€ 15€ 15€

PLATEIA D 10€ 10€ 15€ 10€ 10€ 10€

PLATEIA C1* /
GALERIAS 5€ 5€ 5€ 5€ 5€ 5€

CAMAROTE 1 E 2 15€ 15€ 20€ 15€ 15€ 15€

CAMAROTE 3 E 4 10€ 10€ 15€ 10€ 10€ 10€

ESPETÁCULOS 
ESCOLAS - 3€ 3€ 3€ - -

ASSINATURAS

ASSINATURA % PROGRAMAS

MIX 15% iTMOi + O Quebra-Nozes + 3 Coreógrafos / 3 Novas Criações

CONTEMPORÂNEA 15% iTMOi + La Valse / A Sagração da Primavera 
+ 3 Coreógrafos / 3 Novas Criações

LIVRE 15% 3 espetáculos à escolha no âmbito da temporada 
da CNB 2018-2019

TEMPORADA 25%

6 espetáculos: 
iTMOi + La Valse / A Sagração da Primavera + O Quebra-Nozes 

+ Dom Quixote + Dia Mundial da Dança 
+ 3 Coreógrafos / 3 Novas Criações

FAMÍLIA 40% Mínimo de 3 espetáculos à escolha no âmbito da 
temporada da CNB 2018-2019 até 2 adultos e 4 crianças

DESCONTOS
Até 25 anos: 10€ (preço único)
Maiores de 65 anos: 25%
Grupos de 15 elementos: 15%
Cartão Fnac: 20% (2 bilhetes)
Cartão Lisboa Viva: 15% (2 bilhetes)
Projeto Solidarte: 25%
EsCultura: 100% (para jovens que 
façam 18 anos em 2018; desconto 
válido até abril de 2019)
Profissionais de espetáculo: 25%
Mobilidade Reduzida: 10€ (preço 
único) + 50% (1 acompanhante)

NOTA: nos espetáculos 
O Quebra-Nozes e Dom Quixote, 
os descontos só se efectuam nas 
Plateias B, C e D.

CONDIÇÕES DE RESERVA
As reservas serão garantidas 
durante 48h a partir do momento 
em que são efetuadas e só aceites 
até 48h antes do dia de espetáculo.

BILHETEIRAS
HORÁRIOS E CONTACTOS
Teatro Camões
Quarta-feira a domingo
das 14h às 18h (01 mai. – 31 out.)
das 13h às 18h (01 nov. – 30 abr..)
Dias de espetáculo até meia-hora 
após o início do espetáculo.

T. 218 923 477
E. reserva.bilhetes@cnb.pt

BILHETEIRAS 
E ASSINATURAS

* Visibilidade reduzida
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Teatro Camões
Passeio de Neptuno,
Parque das Nações
1990-193 Lisboa

T. 218 923 470
E. info@cnb.pt

www.cnb.pt

facebook.com/CNBPortugal
instagram.com/CNBPortugal

twitter.com/CNBPortugal
youtube.com/CNBPortugal

facebook.com/estudiosvictorcordon
instagram.com/estudiosvictorcordon

Programação sujeita a alteração.
Espetáculos M/6

Mecenas Principal CNB: Apoio CNB e TNSC:
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