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NAVEGAR É PRECISO?
SENTIDOS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA DANÇA
No início de 2020, parecia-nos que era chegado o momento
de discutir o status quo das políticas, processos e práticas
de internacionalização das artes performativas. Tínhamos
muitas perguntas sem resposta: o que significa, hoje, trabalhar
internacionalmente na dança ou no teatro? Que políticas e
estratégias são relevantes num contexto de emergência de
práticas artísticas transnacionais e pós-nacionais? Como
pensar o mapa-mundi de um projecto artístico sem sucumbir
à fórmula instrumental? Será que a emergência climática
justifica uma reavaliação da colaboração artística
internacional? Como olhamos para a mobilidade dos artistas
e profissionais da cultura: como um direito ou um privilégio
ocidental? Que papel têm as redes de programação e os
festivais num mundo persistentemente desigual? Guiava-nos
um certo sentido de urgência; queríamos saber o que podiam
fazer artistas, produtores, programadores, instituições
e responsáveis políticos para construir práticas mais justas
e mais sustentáveis.
A pandemia adiou estas conversas, mas, num ápice, tornou
tudo isto ainda mais essencial. Cancelados, confinados, e
sobretudo ameaçados face aos efeitos de uma disrupção sem
precedentes, começamos lenta e assimetricamente a pensar
no futuro, em projectos e ligações que esperamos retomar.
Como vamos fazê-lo?
*
As perguntas que destaquei acima não esgotam as
possibilidades de reflexão que esta conferência propõe,
mas são um ponto de partida suficiente para a justificar.
Tentando escapar ao pragmatismo hegemónico, propomos
uma aproximação ao tema da internacionalização das artes

performativas que não se concentre na dimensão operacional.
É possível, portanto, que surjam na discussão palavras como
dossiers, vendas, digressões, networking, financiamento, mas
tentaremos que essas não sejam, por uma vez, as âncoras do
debate. Não se trata de as desqualificar enquanto tópicos de
reflexão, mas de recusar que as estratégias de eficácia sejam
o princípio, o meio e o fim de qualquer conversa acerca deste
assunto.
*
Para lá do Made in Portugal
Na base da reflexão que se propõe está uma convicção
disponível para ser refutada: a de que as políticas e os
programas que apoiam e promovem a internacionalização das
artes performativas em Portugal estão porventura demasiado
dependentes de modelos e mundividências próprias dos anos
noventa, nas suas tendências optimistas, europeístas e focadas
na exportação.
É certo que vêm sendo entretanto actualizadas (mais nos
enunciados do que nas práticas), mas talvez tenha chegado
o momento de questionar os pressupostos em que assentam,
e perceber se respondem às exigências do século xxi.
Para isso, convidamos algumas das organizações nacionais
responsáveis por linhas de apoio à internacionalização;
tomaremos o pulso às mudanças no campo da mobilidade
artística; consideraremos formas alternativas e sustentáveis
de actuação; discutiremos o impacto da tomada de consciência
da emergência climática no nosso trabalho e cultura de
colaboração, indagaremos a dimensão política (e geopolítica)
das rotas traçadas por programadores, produtores e artistas.
E não nos furtaremos a considerar o impacto transversal da
pandemia em todas estas alíneas.

*
Mais do que enquanto gestora cultural, pensei esta
conferência enquanto cidadã. As questões que me interessam,
profissionalmente, são as mesmas que me interpelam no diaa-dia. Dúvidas acerca do significado das coisas, acerca de
como estruturamos a nossa vida em comum. Como articulamos
o desejo da viagem com as tensões do ambiente, da diplomacia
cultural, do activismo político ou das múltiplas desigualdades?
Há um limite muito evidente para o que se pode alcançar
em apenas um dia de discussão. Mas podemos, pelo menos,
começar a conversa.

Vânia Rodrigues
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Américo Rodrigues

António Caldeira Pires

Licenciado em Língua e Cultura Portuguesas
pela Universidade da Beira Interior e Mestre em
Ciências da Fala pela Universidade de Aveiro com
uma tese sobre As emoções na fala.
Exerceu funções de animador e programador
cultural na Casa de Cultura da Juventude da
Guarda/FAOJ (1979-1989) e na Câmara Municipal
da Guarda (1989-2005), tendo sido Diretor
do Teatro Municipal da Guarda (2005-2013) e
Coordenador da Biblioteca Municipal Eduardo
Lourenço (2015-2018).
Foi um dos fundadores do coletivo Aquilo Teatro,
da Associação Luzlinar e do Calafrio, Associação
Cultural / Teatro do CalaFrio.
Coordenou os cadernos de poesia Aquilo (19821997) e foi co-diretor da revista Boca de Incêndio
(2004-2006), entre outras publicações.
Em 2011, recebeu a medalha de mérito cultural
atribuída pelo Ministério da Cultura de Portugal.
É poeta, ator, encenador, performer (na área da
poesia sonora) e programador cultural.

Escola Superior de Teatro do Conservatório
Nacional. The Lee Strasberg Theatre Institute
de Nova Iorque. Bolseiro da Fundação Calouste
Gulbenkian e FLAD em Nova Iorque junto de
Marcia Haufrecht e Common Basis Theatre. Curso
de Gestão das Artes - Instituto Nacional de
Administração. Em teatro trabalhou com Osório
Mateus, Nuno Carinhas, Lúcia Sigalho, Richard
Foreman, Norberto Barroca. Em dança colaborou
com Tom Baker, Luís Guerra, Pedro Ramos. Em
cinema trabalhou com Luís Noronha da Costa,
Manoel de Oliveira, João Mário Grilo, Cristina
Hauser, António Campos, Flávio Gonçalves,
entre outros. Encenou e dirigiu as peças As
Boas segundo Jean Genet, Balancé de William
Gibson, Dançai Todos com Luz da Camara, Tetaro,
Sirynx. Lecionou na Academia Contemporânea do
Espectáculo, Porto, Chapitô e CEM - Centro em
Movimento, Lisboa. Foi Assistente de Produção
para a Área da Música, Europalia 91, Lisboa/
Bruxelas, Assistente de Direção Artística do
3.º Festival Internacional de Teatro - FIT, Lisboa.
Realizou exposições individuais e colectivas com
Alexandre Camarão e Bernardo Belo, coleção
de desenhos do ARCO.
Desde 1998 ocupa as funções de Consultor
e Coordenador para as Artes Performativas
e Cinema da Fundação Calouste Gulbenkian.
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Ben Twist

Carla Nobre Sousa

Ben Twist é diretor da Creative Carbon Scotland
(CCS) desde 2011. Tem mais de 25 anos de
experiência como produtor de teatro e diretor
de espaços culturais. Mestre em Gestão de
Carbono e Doutor em Aplicação da Teoria da
Complexidade aos Sistemas Sociais, com foco na
produção de práticas sociais mais sustentáveis.
Transformou a CCS em líder no campo do apoio
técnico às organizações culturais em matéria
de gestão de carbono e alterações climáticas.
Foi diretor adjunto no Traverse Theatre em
Edimburgo e diretor artístico no Contact Theatre
em Manchester, reformulando e moldando-o
de forma a estar preparado para o século xxi
liderou a reestruturação da North Edinburgh Arts
para tirá-lo de uma crise financeira: ambas as
instituições são agora organizações prósperas.
Como presidente do Comité de Loteria do Scottish
Arts Council, facilitou e apoiou a mudança
organizacional com muitas organizações culturais
e liderou a distribuição de mais de £ 150 milhões
em fundos da Loteria Nacional. Dirigiu teatro e
música como freelancer em todo o Reino Unido,
Europa, América do Norte e Nova Zelândia.
É presidente do principal grupode música clássica
contemporânea da Escócia, Hebrides Ensemble.
Foi vice-presidente do Theaters Trust e da
Edinburgh Sustainable Development Partnership
e membro dos conselhos do Scottish Arts Council
e do Scottish Screen.

Carla Nobre Sousa é co-diretora artística da
Alkantara Associação Cultural desde 2018. Integrou
a estrutura em 2016, ano em que foi coordenadora
de produção do Alkantara Festival, tendo depois
assumido a função de assessoria de programação.
De 2011 a 2015 colaborou com a Associação
Cultural Materiais Diversos, onde foi responsável
pela produção e difusão internacional de projetos
de Tiago Guedes, Sofia Dias & Vítor Roriz, Marcelo
Evelin, Filipa Francisco, Pablo Fidalgo Lareo e
Teresa Silva & Elizabete Francisca, entre outros.
Detém um mestrado Erasmus Mundus em Artes
do Espectáculo (Université Libre de Bruxelles/
Université de Nice-Sophia Antipolis) e é licenciada
em Teatro e Ciência Política (McGill University,
Montréal).
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Cristina Farinha
Porto, 1973. Perita independente em cultura e
indústrias criativas. Investigadora colaboradora
do Instituto de Sociologia da Universidade Porto.
A sua tese de Doutoramento dedicou-se ao
estudo da mobilidade nas artes performativas na
Europa (2012). Faz parte do Comité de Avaliação
do Fundo Roberto Cimetta para a Mobilidade
Cultural no Mediterrâneo e Médio Oriente desde
2013. Foi Diretora Executiva da ADDICT Agência
para o Desenvolvimento das Indústrias Criativas
(2012-2016). Representou na União Europeia
(UE) o Ministério da Cultura (MC) no Grupo de
Peritos UE sobre indústrias criativas (2016-2017).
Integrou os comités de apreciação da DG Artes e
da Direção Regional de Cultura dos Açores (2018) e
foi relatora para o desenvolvimento das indústrias
criativas nos países da Parceria a Leste da Política
de Vizinhança da UE (2016-2018). Foi docente
convidada na Escola das Artes da Universidade
Católica do Porto e na Universidade de Santiago
de Compostela no Mestrado e Pós-graduação em
gestão cultural e de indústrias criativas (20162019). Tem colaborado com a Direção Regional de
Cultura do Centro na curadoria de conferências
internacionais sobre cultura e desenvolvimento
dos territórios; em 2019 e 2020. Desde 2015 e até
ao momento é membro do Painel de Seleção e
Monitorização das Capitais Europeias da Cultura;
e desde 2011 que exerce funções de avaliadora
externa da Comissão Europeia para os programas
Europa Criativa, Erasmus+ e H2020 e para a área
da Cultura e Património das “Urban Innovative
Actions” (2020). Está ainda a desenvolver a
avaliação externa do projeto Culture at Work Africa
implementado pela Fundação Interarts.
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Cristina Planas Leitão
Coreógrafa, intérprete e professora. Atualmente é
assistente de programação no Teatro Municipal do
Porto / Festival DDD, Porto.
Licenciada em Dance Performance pela ArtEZ –
Hogeschool voor de Kunsten, Arnhem (NL), em
2006. De 2007 a 2012 colabora com a coreógrafa
Gabriella Maiorino/ Dansmakers Amsterdam (NL)
participando em todas as suas peças. Trabalha
também, como intérprete para Isabelle Schad
(DE); Flávio Rodrigues / BCN (PT): Vloeistof (NL);
Catarina Miranda (PT) e Marco da Silva Ferreira
na peça Brother, que continua em digressão.
Como ensaiadora trabalhou com Hofesh Shechter
(2012-2014) e Gregory Maqoma (2015) para a
Companhia Instável.
Já no Porto, foi uma das iniciadoras dos
encontros desNORTE (2011-2017) e criou o projeto
Conquering the studio: a time for research, para
o BCN e Companhia Instável (PT).
Em 2017 e 2018, integrou a equipa de mediação
de públicos do Teatro Municipal do Porto, no
contexto do Festival DDD e desde setembro de
2018 que colabora regularmente com a instituição
assumindo a coordenação executiva do Festival
e posteriormente a assistência de programação.
Em 2010, é uma das 50 artistas escolhidas por
David Zambrano para os 50 days of Flying Low
and Passing Through in Costa Rica, sendo parte do
único grupo certificado para ensinar e desenvolver
as técnicas. Desde então tem leccionado
internacionalmente — uma atividade pedagógica
que mantém em paralelo com a coreografia.
Em 2012, em cocriação com Jasmina Krizaj criam
The very delicious piece — uma peça produzida
no contexto da rede Europeia Modul Dance (EDN)
com mais de 30 apresentações e nomeada para o
prémio Gibaniza 2013 na Eslovénia, prosseguindo
a colaboração com a criação da The Very Boring
Piece em coprodução com o Hellerau, Dresden,

em 2014. No mesmo ano, desenvolvendo a sua
autoria, estreia o solo bear me e em 2016 cria a
peça FM [featuring mortuum] com uma extensa
digressão nacional. No mesmo ano, com uma
versão XL da The Very Delicious Piece, é finalista,
juntamente com Jasmina Krizaj e um elenco de
8 intérpretes no Danse Élargie 2016 – Théâtre de
la Ville, Paris. Em 2018, coreografa a song for the
end para o BA Modern Theaterdans da Amsterdam
University for the Arts e estreia UM [unimal],
selecionado pelos jornais Expresso e Jornal de
Notícias como uma das melhores peças do ano.
O seu trabalho tem sido apresentado
internacionalmente em locais como Hellerau
– Europäisches Zentrum der Künsten, Dresden
(DE), The Place, London (UK); Théâtre de la Ville
(FR); Triskelion Arts NY (USA); I like to watch Too,
Julidans Festival Amsterdam (NL); Malta Festival,
Poznan (POL); Plesni Teater Ljubljana (SI); Stara
Mestna Elektrarna, Ljubljana (SI); Maribor 2012
European Capital of Culture (SI); No_Body Festival
(CY); Teatro Municipal do Porto - Rivoli. Campo
Alegre (PT); GUIdance Festival, Guimarães (PT);
BoxNova Centro Cultural de Belém, Lisboa (PT);
Festival Cumplicidades, Lisboa (PT); Centro de
Arte de Ovar; Cine-Teatro Louletanto, Loulé (PT);
Teatro Municipal de Faro (PT) entre outros e tem
recebido apoio financeiro da Fundação Calouste
Gulbenkian, GDA Direitos dos Artistas e do
Ministério da Cultura / Direção Geral das Artes.
É diretora artística da Bactéria Associação Cultural
desde 2015.
O seu corpo de trabalho esta documentado na
série Portugal que Dança (2017), criada para a
RTP2 [ep. 2 de 17], onde cada episódio retrata
o trabalho da geração mais vibrante da dança
Portuguesa.
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Elisabete Paiva

João dos Santos Martins

Elisabete Paiva é Diretora Artística da Materiais
Diversos desde 2015. Foi entre 2006 e 2014
responsável pelo Serviço Educativo d’A Oficina,
em Guimarães, designadamente do Centro Cultural
Vila Flor e do Centro Internacional das Artes José
de Guimarães. Neste contexto criou e editou
o LURA – jornal de artes e educação e concebeu
o Programa Mais Dois – Programa de
Aprendizagem em Artes Performativas para o
1.º ciclo. Criou e programou o Serviço Educativo
de Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura.
Enquanto produtora independente colaborou com
o Teatro O Bando, o Teatro do Vestido, Pedro Sena
Nunes e Luís Castro e, entre 2003 e 2005, com o
CENTA – Centro de Estudos de Novas Tendências
Artísticas, onde desenvolveu vários projetos
artísticos com as comunidades locais.
É Mestre em Estudos de Teatro, pela Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, com a
dissertação Teatro para Crianças: do impulso de
jogo ao desejo de ser espectador, e licenciada em
Teatro/ Produção pela Escola Superior de Teatro
e Cinema de Lisboa.

João dos Santos Martins (Santarém, Portugal,
1989) é um artista que trabalha a partir e através
da dança. A sua prática distribui-se, geralmente,
em múltiplas colaborações, experimentando entre
formatos vários como a coreografia, a curadoria e
a investigação. Criou peças juntamente com Min
Kyoung Lee, Cyriaque Villemaux e Rita Natálio,
e integrou recentemente trabalhos de Eszter
Salamon, Xavier le Roy, Moriah Evans e Ana Rita
Teodoro.
Em 2017 organizou o ciclo Nova — Velha Dança
em reflexão sobre a história recente da dança em
Portugal onde, juntamente com Ana Bigotte Vieira,
iniciou o projecto Para uma timeline a haver com
o intuito de documentar colectivamente essa
prática.
É fundador e editor do jornal Coreia dedicado ao
discurso das artes e dos artistas numa relação
estreita com a dança. A sua peça Projecto
Continuado (2015) recebeu o prémio da Sociedade
Portuguesa de Autores para Coreografia em 2016.
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Joris Janssens

Liliana Coutinho

Joris Janssens é um especialista com uma
vasta experiência em projetos de pesquisa
e desenvolvimento estratégico e assessoria em
políticas públicas de cultura, tanto na Bélgica
como noutros países. Desde 2019, trabalha na
IDEA Consult nas áreas da cultura, lazer e turismo,
tendo sido anteriormente diretor de investigação
e desenvolvimento na Kunstenpunt e diretor do
VTI, o Instituto de Artes Performativas da Flandres.
Foi colaborador no KULeuven, onde obteve
o Doutoramento em Línguas e Literaturas
Germânicas, em 2004. A sua investigação
e projetos concentram-se em diversos aspetos
do ecossistema das artes em Bruxelas e outros
países: a dimensão internacional das artes,
a posição dos artistas, a política cultural local
e internacional, as artes e o desenvolvimento
urbano e a diversidade cultural. Nos seus
projetos recentes incluem-se (Re)framing the
International, uma trajetória de investigação
e desenvolvimento sobre novas formas de
trabalhar internacionalmente, e Landscape Sketch
for the Arts in Flanders, uma análise à situação
atual do trabalho artístico profissional.
Os projetos internacionais incluem o Travelogue,
um mapeamento da mobilidade das artes
performativas na Europa e o RESHAPE, uma
trajetória de investigação e desenvolvimento que
explora novos modelos de trabalho para
o ecossistema das artes.

Liliana Coutinho (Lisboa, 1977) é programadora
de Debates e Conferências da Culturgest, em
Lisboa. Doutora em Estética e Ciências da Arte
pela Université Paris 1, é investigadora do I.H.C. –
FCSH/UNL e do Institut A.C.T.E – Université Paris
1. É coeditora, com Inês Lampreia, de um livro
dedicado aos 10 anos de existência do Festival
Materiais Diversos, publicado em 2020. Publicou O
delicado fio do comum, em André Guedes, Ensaios
para uma antológica, Kunsthalle Lissabon e Cura
Books, 2016; No meio da rua tinha um museu,
tinha um museu no meio da rua…, em O Museu
como, veículo de desenvolvimento crítico e social,
Cadernos do Atelier Júlio Pomar/ Documenta, 2016
L’objet: ni un fétiche ni une preuve, mais un don
pour la performance, in Performance Vie d’Archive,
Les presses du réel, 2014; O Coro, outra vez, in
Anne Teresa De Keersmaeker em Lisboa, INCM,
2013; On the utility of a universal’s fiction, in Gimme
Shelter: Global Discourses In Aesthetics. Amsterdam
University Press, 2013; Hearing our pathway A Sensous Walk, em Mobility and Fantasy in Visual
Culture, London: Routledge, 2013; entre outros.
Foi responsável, entre 2013 e 2015, pelo Serviço
Educativo do Museu de Arte Contemporânea de
Serralves. Como investigadora e curadora, colaborou
com o CAM/ Fundação Calouste Gulbenkian –
em publicações, investigação sobre a coleção,
conferencias no âmbito do programa educativo, e
como curadora da exposição Túlia Saldanha, 2014 –
M.A.C. Serralves, Le Plateau (Paris), Artistas Unidos
e Atelier Re.Al. Participou em comités científicos,
proferiu conferências em Portugal e no estrangeiro
e deu aulas de história da dança e teoria crítica no
Fórum Dança e no C.E.M. É Professora convidada na
Pós-Graduação em Curadoria de Arte, da FCSH/UNL.
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Luís Sá Nogueira

Maria João Garcia

Licenciado em Enfermagem pela ESEAR, frequentou
o curso de especialização conducente ao grau
de Mestre em Epidemiologia pela FML. Atualmente
a frequentar o 9.º Curso de Especialização e
Mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica –
Nefrologia da ESEL. Licenciado em Estudos de
Cultura e Comunicação pela FLUL.
Co-fundador da Heurtebise Associação Cultural,
desenvolvendo atividade na área da criação de
texto, comunicação e produção de trabalhos
artísticos.

Maria João Garcia (n. 1974) é produtora e,
atualmente, assistente de Paulo Ribeiro na direção
do projeto Casa da Dança, em Almada. Trabalhou
na produção d’O Rumo do Fumo de Vera Mantero
(2016-19), da Companhia Caótica de Caroline
Bergeron e António Pedro (2015-16), da casaBranca
de Ana Borralho & João Galante (2013-15), da
Granular, projeto na área da música (2009-13) e da
Companhia Clara Andermatt (2005-09), assim como
em projetos de Cláudia Dias, o Bando e Máquina
Agradável, entre outros.
Foi bailarina na Companhia de Dança de Almada
(1990-98), realizou o II Curso de Intérpretes de
Dança Contemporânea do Fórum Dança (19982000), participou em workshops, seminários e
encontros de dança nacionais e internacionais.
Lecionou aulas e dirigiu movimento em espetáculos
de teatro, mantendo atividade regular como
intérprete até meados dos anos 2000. Começou a
coreografar em 1995 e tem vindo a criar espetáculos
de dança/teatro/performance, a partir de 2000 com
a Associação Cultural Ninho de Víboras, em Almada,
da qual é membro e da Direção. Através desta está
presente na REDE – Associação de Estruturas Para
a Dança Contemporânea, desde o início em 2004,
contribuindo para a reflexão e defesa dos interesses
da dança contemporânea.
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Mário Carneiro

Rui Torrinha

É Diretor-geral da Fundação GDA desde novembro
de 2015. Foi Adjunto no Gabinete do Secretário de
Estado da Cultura, no XIX Governo Constitucional,
tendo, nessa qualidade, exercido também o cargo
de Vice-presidente da AMEC | Metropolitana
(Orquestra Metropolitana de Lisboa).
Entre 2003 e 2012, exerceu funções de Vicepresidente e vogal da Direção da
Associação Experimenta e foi o Diretor executivo da
Bienal experimentadesign.
Desempenhou, ao longo de 14 anos, diversas
funções na Fundação Calouste Gulbenkian,
nomeadamente os cargos de Assistente de Direção
no Serviço de Belas-Artes, como responsável pelo
setor de Teatro, e de Diretor-adjunto do Centro
de Arte Moderna, como responsável pelo ACARTE,
coordenando o Festival Jazz em Agosto entre 1999
e 2005, e os Encontros Acarte entre 1999 e 2002,
também como programador artístico.
Na Parque Expo, foi coautor e coordenador geral
do espetáculo multimédia Acquamatrix, realizado
no âmbito da Expo 98. Mário Carneiro estudou
Antropologia Social no ISCTE, Interpretação
Dramática no IFICT —
Instituto de Formação, Investigação e Criação
Teatral — e Gestão das Artes no Instituto Nacional
de Administração. Foi ator e produtor. Criou a
PRÓ-TEA – Ação Pró Teatro e Artes. Foi ProfessorAdjunto, na ESAD das Caldas da Rainha, lecionando
diversas disciplinas do 1.º ao 4.º ano nos cursos de
Animação Cultural, Teatro e Design, entre 2005 e
2008.

Rui Torrinha é actualmente o co-diretor artistico
d’A Oficina e responsável pela sua missão de
internacionalização. É o diretor artístico do Centro
Cultural Vila Flor (CCVF) e dos festivais anuais
GUIdance, Westway LAB e Gil Vicente que dedicam
um olhar mais forte à dança, música e teatro
complementados por uma intensa programação
regular ao longo de todo o ano no domínio das artes
performativas. É também responsável pela gestão
de projetos europeus, tais como AEROWAVES,
INES, CircusNext, e da rede nacionais 5 Sentidos,
acumulando também a responsabilidade dos
programas de apoios à criação através do plano de
coproduções e residências artísticas que decorrem
em permanência no Centro de Criação de Candoso.
Em 2012 integrou a equipa de programadores de
Guimarães 2012, Capital Europeia da Cultura.
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Vânia Rodrigues
Porto, 1979. Gestora Cultural. Consultora nas
áreas de planeamento estratégico, programação
e gestão cultural, desenho de projetos e parcerias
internacionais para várias organizações artísticas
e culturais. Até 2018, responsável pela estratégia,
gestão, co-programação e circulação internacional
da companhia de teatro mala voadora. Assessora
da ARTEMREDE 2014-2018. Doutoranda em
Estudos Artísticos – Estudos Teatrais e
Performativos, na Universidade de Coimbra.
Mestre em Políticas Culturais e Gestão Cultural
pela City University of London (2009). Membro
do ENCATC - European Network on Cultural
Management and Policy, da European House for
Culture e do Conselho Municipal de Cultura da
cidade do Porto.

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

TEMPORADA 2019—20

PARCEIROS DA CONFERÊNCIA

APOIOS ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

PARCEIROS ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON

TEMPORADA 2019—20

ESTÚDIOS VICTOR CÓRDON
RUI LOPES GRAÇA (COORDENAÇÃO)
MARIA LUISA CARLES (GESTÃO DE PROJETO)
TÂNIA ALVES (PRODUÇÃO EXECUTIVA)
MÁRIO OLIVEIRA (ASSISTENTE DE PRODUÇÃO)
ADMINISTRAÇÃO OPART
CONCEIÇÃO AMARAL (PRESIDENTE)
ALEXANDRE MIGUEL SANTOS (VOGAL)
ANNE VICTORINO D’ALMEIDA (VOGAL)
DIREÇÃO ARTíSTICA TNSC
ELISABETE MATOS

Rua Vitor Cordon, 20
1200-484 Lisboa
T. 21 347 40 48/9
T. 96 786 3872
T. 96 786 4673
E. estudiosvictorcordon@estudiosvictorcordon.pt
/estudiosvictorcordon
CNB.PT
SAOCARLOS.PT

DIREÇÃO ARTíSTICA CNB
SOFIA CAMPOS
GABINETE DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING CNB
PEDRO MASCARENHAS (COORDENAÇÃO)
MARIA TEIXEIRA (ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO)
MARCO ARANTES (VÍDEO E ARQUIVO DIGITAL)

Mecenas principal CNB:

Apoio TNSC:

GABINETE DE COMUNICAÇÃO
E MARKETING TNSC
RAQUEL MALÓ ALMEIDA (COORDENAÇÃO)
BRUNO FRANGO
JOÃO MENDONÇA
DESIGN GRÁFICO
ESTÚDIO JOÃO CAMPOS
FOTOGRAFIA
SUSANA CHICÓ/EVC2019
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