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CALENDÁRIO
EM CRIAÇÃO
À MANEIRA DE PAULO RIBEIRO
Oficina
20 de fevereiro | Estúdio da Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu
UM SOLO PARA A SOCIEDADE
Dança
09 de junho | Teatro Viriato, Viseu
WALKING WITH KYLIÁN. NEVER STOP SEARCHING
Dança
17 e 18 de novembro | Teatro Viriato, Viseu
25 de novembro | Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

EM FORMAÇÃO
A INTERPRETAÇÃO FÍSICA DAS IDEIAS
Workshop
25 de fevereiro | Estúdio da Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

EM DIGRESSÃO
CECI N’EST PAS UN FILM. DUETO PARA MAÇÃ E OVO
11 de março | Teatro Virgínia, Torres Novas
28 e 29 de abril | Convento São Francisco, Coimbra
06 de maio | Festival Dias da Dança, Porto
11 e 12 de maio | Centro Cultural de Belém
23 e 24 de junho | Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal

A FESTA (DA INSIGNIFICÂNCIA)
23 de setembro | Thêatre Olympia d’Arcachon (Bordeaux, França)
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INTRODUÇÃO
Três novas criações e um ciclo de workshops de
formação em dança contemporânea marcam a
nova temporada da Companhia Paulo Ribeiro que,
na sequência da nomeação de Paulo Ribeiro para
a direção artística da Companhia Nacional de Bailado, passa a ter como diretores artísticos os bailarinos e coreógrafos António Cabrita e São Castro. Além dos atuais diretores artísticos, também
os coreógrafos Leonor Barata e Paulo Ribeiro vão
criar para a Companhia Paulo Ribeiro durante o
ano 2017.
Profundos conhecedores do percurso e da linguagem coreográfica de Paulo Ribeiro e com os quais
o coreógrafo se identifica artisticamente, António
Cabrita e São Castro representam uma nova geração de criadores portugueses que se têm afirmado
no panorama da dança contemporânea. Importa
referir que uma das suas mais recentes peças, intitulada Rule of Thirds, estreada em abril de 2016,
foi considerada pelo jornal Público como um dos
melhores espetáculos de dança desse ano. Pelo
que, a escolha destes dois coreógrafos permitirá,
por um lado, garantir a salvaguarda do património
imaterial construído ao longo dos últimos 20 anos
pelo coreógrafo Paulo Ribeiro e que integra a história da dança contemporânea; e, por outro lado,
António Cabrita e São Castro darão um contributo
essencial à Companhia através da integração das
suas próprias criações no repertório da mesma,
mas também do desenvolvimento de projetos na
área da formação em dança contemporânea.
Os dois principais eixos de ação da Companhia
Paulo Ribeiro para este ano - consubstanciados
através das principais atividades desta companhia
de dança contemporânea: criação artística, difusão do repertório e formação - consistem no reforço da(s) suas identidade(s), quer como Companhia

residente no Teatro Viriato e em Viseu; quer como
companhia de repertório.
À Maneira de Paulo Ribeiro é a primeira estreia da
nova temporada. A oficina, criada e dirigida pela
coreógrafa Leonor Barata, enquadra-se num projeto da Companhia Paulo Ribeiro, que se pretende
mais alargado, de pesquisa/investigação sobre a
metodologia de criação e a linguagem coreográfica de Paulo Ribeiro. Assumida como instrumento
de descodificação ou mediação de um determinado movimento artístico, esta oficina visa a exploração de uma linguagem própria e individual de
cada participante, através da utilização dos métodos ou partindo das questões primeiras a que os
criadores evocados, neste caso, Paulo Ribeiro, recorrem. Dirigida a público escolar do 3º ciclo e do
Ensino Secundário, a oficina poderá ser desenvolvida em contexto de sala de aula e está disponível
para ser apresentada em outros espaços de programação cultural, nomeadamente, os que, durante o ano de 2017, apresentem peças do coreógrafo
Paulo Ribeiro.
Um solo para a sociedade de António Cabrita e
São Castro - a primeira peça dos coreógrafos com
a chancela da Companhia Paulo Ribeiro – estreia a
09 de junho, no Teatro Viriato, que acolhe a Companhia Paulo Ribeiro em residência permanente. Tendo como elemento de pesquisa o livro “O
Contrabaixo” de Patrick Suskind, nesta nova criação os coreógrafos pretendem explorar num solo
para um bailarino, a necessidade intrínseca ao ser
humano de se afirmar como elemento importante dentro de uma sociedade e quais os limites e
vontades inclusas nesses mecanismos naturais de
comportamento. Para esta nova criação, António
Cabrita e São Castro farão uma audição, que decorrerá no dia 01 de abril no estúdio da Companhia Paulo Ribeiro, no Teatro Viriato, em Viseu.
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A última estreia do ano é assinada por Paulo Ribeiro. Walking with Kylián. Never Stop Searching
é apresentada a 17 e 18 de novembro no Teatro
Viriato, em Viseu. Nesta nova coreografia, Paulo
Ribeiro (re)aproxima-se do universo de Jiří Kylián
– um dos seus coreógrafos de referência - norteado pelo interesse de perceber a eficácia da linguagem e do pensamento, pela procura de pontos de ligação entre a obra e a ideia que lhe deu
origem. Paulo Ribeiro conheceu Jiří Kylián há 25
anos, quando este o convidou a criar para a companhia que dirigia, o Nederlands Dans Theater. Encantados de Servi-lo foi apresentado na noite de
21.2.1991.
A par da criação artística, a Companhia Paulo Ribeiro reforça a sua atividade relacionada com a
formação em dança, através de um programa de
workshops dirigidos a participantes interessados
em dança contemporânea e orientados pelos bailarinos e coreógrafos António Cabrita e São Castro. O primeiro workshop, intitulado A Interpretação Física das Ideias, acontece a 25 de fevereiro
no estúdio da Companhia Paulo Ribeiro. Posteriormente, serão divulgadas novas datas para este
programa de workshops que, além de Viseu, poderá ser apresentado em outras cidades, no âmbito
de uma estratégia de divulgação do repertório da
Companhia Paulo Ribeiro.
Simultaneamente, ao longo deste ano, a Companhia Paulo Ribeiro manterá a digressão dos espetáculos Ceci n’est pas un film. Dueto para Maçã e
Ovo e A Festa (da Insignificância), ambos de Paulo
Ribeiro. O dueto que cruza a dança contemporânea e o cinema passará pelo Teatro Virgínia, Torres Novas (11 de março); Convento São Francisco,
Coimbra (28 e 29 de abril); Festival Dias da Dança,
Porto (06 de maio); Centro Cultural de Belém (11
e 12 de maio) e Teatro Municipal Baltazar Dias,
Funchal (23 e 24 de junho). Já A Festa (da Insignificância) regressa a França, para ser apresentada
no Thêatre Olympia d’Arcachon (Bordeaux) a 23
de setembro.
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EM CRIAÇÃO
sucesso da primeira proposta, uma nova série de oficinas
intitulada “À Maneira Deles Agora!”, que incluía os homens

criação Teresa Vale a partir de foto de
Modo de Utilização © José Fabião e Sem um tu não pode haver um eu © Carlos Fernandes

desta revolução da história da Dança, desenvolvendo o

À MANEIRA DE
PAULO RIBEIRO
criação e direção LEONOR BARATA
produção COMPANHIA PAULO RIBEIRO

lado masculino da dança do início do século XX e fazendo
o percurso revisitando Vaslav Nijinski (1889-1950), Rudolf
Laban (1879-1958) e Merce Cunningham (1919-2009).
O avançar do projeto e a sua continuidade tornaram
claro um outro potencial: a de servir como descodificador
ou mediador de determinado objecto ou movimento
artístico, tendo como pressuposto presente que mais do
que explicar, devemos tornar possível a recepção da obra
nas suas melhores condições; e essas condições serão
tanto melhores quanto mais possibilidades de leitura
forem abertas. Numas e noutras, o que se pretende é a
exploração de uma linguagem própria e individual de
cada interveniente utilizando os métodos ou partindo das
questões primeiras que os criadores utilizam.
A continuidade lógica deste projeto será a de nos
dedicarmos ao panorama nacional começando pela obra
coreográfica de Paulo Ribeiro. O desafio torna-se maior
por ser um coreógrafo ainda em exercício, e que portanto
continua a surpreender-nos, mas faz também já parte da
História da Dança em Portugal, nomeadamente, naquilo a

ESTREIA: 20 DE FEVEREIRO

que denominamos a Nova Dança Portuguesa.

OFICINA

As oficinas pedagógicas que propomos a partir da obra
deste autor estão então grandemente apoiadas nas suas

local: Estúdio da Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu
segunda-feira 18h30

danças, mas também nas questões de que partem e na
forma como os acontecimentos condicionaram o seu fazer
artístico. Não temos como objectivo o recriar as danças
ou as sequências deste coreógrafo/bailarino, mas antes

Nada do que somos ou fazemos é primeiro, somos sempre

que cada participante desenvolva em si uma linguagem

herdeiros do que já passou e de outras vidas que, na maior

e expressividade próprias, utilizando os seus métodos e

parte das vezes, nem com a nossa se cruzaram. Na história

partindo das suas premissas.

da dança moderna/contemporânea todos somos mais ou
menos influenciados por artistas de que só remotamente
ouvimos falar e foi para partilhar e divulgar a história da
dança contemporânea que surgiu o projeto “À Maneira de…”
Num primeiro momento dedicado às pioneiras daquilo
que hoje se considera a Dança Moderna: Isadora Duncan
(1877-1927), Mary Wigman (1886-1973) e Martha
Graham (1894-1991). E, posteriormente, e devido ao

Leonor Barata
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UM SOLO PARA A
SOCIEDADE
criação ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO
interpretação A DEFINIR
produção COMPANHIA PAULO RIBEIRO

AUDIÇÃO
01 ABRIL
Local: Estúdio da Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu

ESTREIA: 09 JUNHO
Para esta nova criação, os coreógrafos

Local: Teatro Viriato, Viseu
duração: a definir
sexta-feira 21h30
público-alvo: a definir

António Cabrita e São Castro vão fazer uma
audição aberta a bailarinos profissionais, de
nacionalidade portuguesa ou residentes em
Portugal.
As candidaturas deverão ser feitas através de um
formulário online que será divulgado em breve
no site www.pauloribeiro.com; e enviadas até 12

NOTA DE CRIAÇÃO

de Março de 2017.

Tendo como elemento de pesquisa o livro “ O Contrabaixo”
de Patrick Suskind, nesta nova criação pretendemos
explorar num solo para um bailarino, a necessidade
intrínseca ao ser humano de se afirmar como elemento
importante dentro de uma sociedade e quais os limites
e vontades inclusas nesses mecanismos naturais de
comportamento. O indivíduo, a identidade e a sua posição
hierárquica no grupo, num território. As ligações que
determinam como se identifica segundo as convenções
decalcadas no quotidiano e o lugar de questionamento
perante os outros, neste caso o público, passeando pelas
problemáticas que norteiam a condição humana. O amor,
a liberdade, a solidão. O confronto do eu e dos outros, do
barulho e do silêncio, em som visível no corpo.
António Cabrita e São Castro
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NOTA DE CRIAÇÃO
Porque é que se dança? Porque é que se insiste em dançar
e em coreografar? Porque é que se acredita que esta arte
pode ser maior?
Porque é que a sobrenaturalidade humana se revela com
a dança? Porque é que há coreógrafos que nos expõem
criação Teresa Vale a partir de foto de © Ken Graves

essa revelação com uma evidência vital?
Porque é que a dança precisa cada vez mais de palavras?
Porque é que a dança ressurge hoje com uma força
avassaladora e se reinventou sem fronteiras? Porque é
que os limites do corpo são o não ter limites? Quanto mais
etéreo mais ligado ao chão! Quanto mais espiritual mais
carnal!

WALKING WITH KYLIÁN

Há coreógrafos que sempre viveram na franja do
tempo, que sempre respiraram o presente e exalaram

NEVER STOP SEARCHING

intemporalidade. Em França, quando nos referimos a

de PAULO RIBEIRO

alguém que muito admiramos, dizemos que é “Dieu sur
la terre” (Deus na Terra). E, de facto, considero que há
artistas, neste caso, coreógrafos que transportam ou têm
mão divina. Coreógrafos que são referências maiores para

ESTREIA: 17 E 18 DE NOVEMBRO - Teatro Viriato, Viseu
25 DE NOVEMBRO - Centro Cultural Vila Flor, Guimarães

mim e com quem quero comunicar, partilhar, passear

duração: a definir
público-alvo: a definir

O primeiro passeio... Vou fazê-lo com Jiří Kylián, que me

intensamente.

acompanhou durante um período largo da minha carreira.
Conheço-o artisticamente e um pouco pessoalmente.

coreografia PAULO RIBEIRO
interpretação ANDRÉ MESQUITA, ANA JEZABEL, ANA SENDAS,
MIGUEL OLIVEIRA e TERESA ALVES DA SILVA
Desenho de luz NUNO MEIRA
coprodução CENTRO CULTURAL VILA FLOR, TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO,
TEATRO VIRIATO e SÃO LUIZ TEATRO MUNICIPAL

Temos linguagens completamente distintas, mas é
esta diferença que me interessa. Quero aproximar-me
da pessoa por detrás da obra. Quero olhar para a obra
e sentir os pontos de ligação com a sua ideia original.
Quero sentir as felicidades e frustrações de quem, para
mim, não falha quando cria. Quero perceber a eficácia
da linguagem e do pensamento. Deste passeio que,
certamente, se multiplicará em vários, vai nascer uma
coreografia, resultado do meu olhar sobre a sua forma de
estar na dança. Creio que será uma dança de compromisso
libertador, uma dança muito mais universal, uma dança
muito diferente de todas as outras que já fiz.
Uma coreografia para cinco intérpretes e a mão de Deus...
Paulo Ribeiro
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EM FORMAÇÃO
A INTERPRETAÇÃO
FÍSICA DAS IDEIAS
orientação ANTÓNIO CABRITA e SÃO CASTRO
Produção COMPANHIA PAULO RIBEIRO

25 FEVEREIRO*
WORKSHOP
Local: Estúdio da Companhia Paulo Ribeiro, Teatro Viriato, Viseu
sábado das 15h00 às 18h00
público-alvo: interessados em dança contemporânea
lotação: 16 participantes
preço: 5€
*Próximas datas a definir

Neste workshop, o corpo será o principal veículo de
tradução de uma ideia. A percepção e leitura dos conteúdos
que constituem uma ideia, concreta ou abstrata, levarão a
uma reflexão de como a colocamos em ação, utilizando
a nossa linguagem física, emprestando o corpo para
a emergência do pensamento, de forma a inaugurar
uma nova comunicação. O movimento do corpo tornase movimento do pensamento ou vice-versa. O corpo
encontrará o seu vocabulário e explorará a relação entre
forma e sentido proporcionando a reflexão da dicotomia
entre o processo intuitivo e o processo racional na criação
de movimento/material criativo.
António Cabrita e São Castro
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EM DIGRESSÃO
Não ilustramos um filme. Dialogamos com imagens,
imagens com passado mas com futuro incerto.
Imagens que se vão habitando de gente, de vivências, de
histórias suspensas...
Imagens que caminham para o dueto da maçã e do ovo
que, por sua vez, sugere a elevação do amor.
Amor... Imagem entre o tempo que se arrasta rodopiando
sobre si próprio e o dueto que, de tanto querer voar, se
amarra ao chão.
Amor que se torna possessivo, exigente, dependente,
© José Alfredo

desesperado, exaltado, sufocante; mas também patético,
cómico, trágico-cómico, lúdico, frívolo, virtuoso, sinuoso,
cabotino e esvaziado.

CECI N’EST PAS UN FILM
DUETO PARA MAÇÃ
E OVO
de PAULO RIBEIRO

Amor que derrapa nos fantasmas da negritude da alma e
da hiperatividade como forma de exorcizar a ilusão ou a
desilusão!...
Sem narrativas fechadas, sem dramaturgia esmagadora,
sem a obrigação de tudo perceber, enveredamos por
um mundo de sentidos que são os da vida na sua

11 DE MARÇO - Teatro Virgínia, Torres Novas
28 E 29 DE ABRIL - Convento São Francisco, Coimbra
06 DE MAIO - Festival Dias da Dança, Porto
11 E 12 DE MAIO - Centro Cultural de Belém
23 E 24 DE JUNHO - Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal
duração: 60 min.
público-alvo: m/ 6 anos
Autoria, coreografia e espaço cénico PAULO RIBEIRO
Colaboração e seleção de filmes CINE CLUBE DE VISEU
Interpretação ANA JEZABEL E JOÃO CARDOSO
Música THE BOYS FROM BRAZIL (Segredo Suba); BALANESCU QUARTET
(Unging Upsidedown); JOÃO PARAHYBA (Nightly Sins – tribute); BARBARA
(Ne me quite pas); NINA SIMONE (Ne me quite pas); JACQUES BREL (Ne me
quite pas); SIMONE DE OLIVEIRA (Não me vais deixar | Ne me quite pas);
BALANESCU QUARTET (Autobahn)
Figurinos JOSÉ ANTÓNIO TENENTE · Desenho de Luz CRISTÓVÃO CUNHA
Produção Companhia Paulo Ribeiro · Projeto apoiado no âmbito do
programa VISEU TERCEIRO | MUNICÍPIO DE VISEU COORGANIZAÇÃO

configuração mais simples de se afirmar. Em simultâneo
e, indelevelmente, convocamos Magritte a acompanharnos.
Paulo Ribeiro
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O cinema sempre professou a sua admiração pela novi-

SUGESTÃO PARA PÚBLICO ESCOLAR

dade, embora quando a novidade rasga convenções, narrativas ou plásticas, não possamos constatar tal ideia com

Dirigido também a público escolar do Ensino Secundário,

total certeza. Pelos filmes selecionados para este dueto, e

Ceci n’est pas un film – Dueto para Maçã e Ovo, do coreó-

que assumem uma passagem rápida, mas não vaga, pela

grafo Paulo Ribeiro, desafia os espectadores/alunos a in-

tela, perpassa uma intenção comum, a dos realizadores:

terpelarem a peça, a partir dos pressupostos programáti-

vacilar o edifício sólido e conhecido do cinema.

cos das disciplinas de Filosofia e de Desenho.

E nem precisaríamos de salientar como precisa o cinema

A Filosofia, enquanto disciplina autónoma, relaciona-se,

de risco e génio. A respeito da composição fixemo-nos na

naturalmente, com a arte. A partir de Ceci n’est pas un

possibilidade de rima com a dança, sem a assistir, ou a ela

film - Dueto para Maçã e Ovo propõe-se ao espectador/

se opor; questionando a representação do espaço, corpo,

aluno a livre construção de um discurso próprio sobre

movimento. Nesta particular filiação do cinema encon-

a peça, rejeitando a priori qualquer condicionante im-

trou-se um conjunto de filmes, sem constrangimentos de

posta pelas intenções do coreógrafo. Palavras-chave ex-

género, época, ou técnica, que agora se conjuga, de for-

ploratórias: sonho, realidade, corpo, emoção, existência,

mas muito maleáveis, com o trabalho de Paulo Ribeiro: a

belo, feio, cor.

começar por filmes com um vínculo inexorável à paisagem
física, como “Jamón, Jamón” (B. Luna, 1992), “North by

Considerando que o Desenho, como uma disciplina

Northwest” (A. Hitchcock, 1959) e, ainda segundo a ordem

artística, é também uma forma de expressar o Mundo a

de entrada, “Urga – espaço sem fim” (N. Mikhalkov, 1991)

partir de uma atitude atenta e crítica, propõe-se ao es-

- com a nossa maçã e ovo na estepe imensa da Mongólia -

pectador/aluno que fundamente a sua leitura do espe-

e, mais à frente, “A teta assustada” (C. Llosa, 2009).

táculo a partir dos mecanismos de perceção e figuração
que o desenho lhe possibilita. O exercício pressupõe um

Das bases do edifício cinematográfico - a estrutura narra-

processo de observação, interrogação e interpretação

tiva e formal (“O cinema tem de ter um princípio, meio e

– o aluno será autor de uma nova mensagem que pode

fim, mas não necessariamente por essa ordem”, J.L. God-

confrontar/discutir com o coreógrafo. Palavras-chave ex-

ard) - à sua composição estética e plástica (onde a própria

ploratórias: cor, movimento, corpos, luz.

película pode ser sujeita à intervenção, como Lumière e
McLaren aqui ilustram), um corropio de dúvidas atravessa o espaço visual de “Ceci n’est pas un film - dueto para
maçã e ovo”. Talvez não haja outra oportunidade, tão
cedo, para reunir tão habilmente um conjunto de iconoclastas, alguns com trabalhos ainda recentes (L. Carax),
e nos quais encontramos forte ressonância de nomes precursores da vanguarda cinematográfica – McLaren, Hitchcock, Truffaut, entre outros.
Cine Clube de Viseu
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A Companhia Paulo Ribeiro celebra vinte anos [2015],
e não houve um único sem uma ou mais criações. Há
neste percurso um movimento perpétuo de exploração de
espaço, de ideias, de conceitos, de dúvidas, de encontros,
de desencontros, de surpresas, enfim, uma coreografia
que soma todas as outras num espaço aberto delimitado
apenas pela interioridade. Um mergulho no mais
profundo de si próprio com a vontade de encontrar o que
de melhor se pode oferecer a quem decide partilhar esta
aventura connosco. Como diz Bergman, sem um tu não
pode haver um eu. É esta a beleza de todas as relações,
muito especialmente a da relação entre autor e público.
O processo criativo é quase sempre angustiante, mas
© José Alfredo

também festivo. Inevitavelmente celebramos a totalidade
das nossas possibilidades físicas e mentais. Há sempre
uma entrega que nos ultrapassa. Há sempre surpresa, há

A FESTA
(DA INSIGNIFICÂNCIA)
de PAULO RIBEIRO

sempre festa! Há sempre uma dimensão de ritual que nos
transforma, que vivifica, que altera, que nos aproxima do
outro.
E é esta a minha festa. Quero festejar para dar corpo às
motivações interiores e secretas. Dar corpo à utopia,
à expectativa, à vontade de criar uma plataforma de

23 DE SETEMBRO - Thêatre Olympia d’Arcachon (Bordeaux, França)

entendimentos e cumplicidades. E isso não se limita ao
espaço circunscrito do palco. Estende-se a todos os que

duração: 95 min. aprox.
público-alvo: M/ 6 anos

estão presentes, sejam eles passivos ou ativos.
Porque a festa é a todas as dimensões... A festa é já um

Coreografia e direção PAULO RIBEIRO
Interpretação ANA JEZABEL, FILIPA PERALTINHA, TERESA ALVES DA
SILVA, ROSANA RIBEIRO, SÃO CASTRO, ANDRÉ CABRAL, ALLAN FALIERI,
ANTÓNIO CABRITA, JOÃO CARDOSO E VALTER FERNANDES
música de TOM ZÉ, MATTHEW SHLOMOWITZ E BEN HARPER
Consultoria e direção musical MIQUEL BERNAT
Músicos ao vivo DRUMMING GRUPO DE PERCUSSÃO: MIQUEL BERNAT
E MIGUEL MOREIRA
Figurinos JOSÉ ANTÓNIO TENENTE · Desenho de luz NUNO MEIRA
Produção COMPANHIA PAULO RIBEIRO
Coprodução THÉÂTRE NATIONAL DE CHAILLOT;
LES 2 SCÈNES - SCÈNE NATIONALE DE BESANÇON;
FUNDAÇÃO CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - CULTURGEST;
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO E TEATRO VIRIATO
Apoio CÂMARA MUNICIPAL DE VISEU
Agradecimentos COMPANHIA NACIONAL DE BAILADO

múltiplo poliédrico de emoções provocadas pela relação
com a natureza, com o outro e com as forças imanentes
que se gozam na alegria com que se exterioriza a sua
própria evocação. Uma são muitas; muitas são uma!
É sempre evasão do quotidiano; carnaval de transgressão;
má(s)cara que oculta personagens de convencionais
rotinas. Sempre corpo e alma, grito explosivo de alegria
e liberdade.
Enfim, a festa pode ser tudo, desde que manifestação de
prazer. Até mesmo a simples carícia é uma festa...
Paulo Ribeiro e João Luís Oliva
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TEMPO FELIZ

já que esta Festa não escapa à mordacidade do coreógra-

Luísa Roubaud2

fo. Como quem diz: estamos em palco, mas esta nossa

1

pseudo força é também uma fraqueza; a nossa vulnerabi“Preciso de voltar a sentir aquela coisa solar, de ser latino,

lidade é risível, estamos convosco. Ribeiro revisita aqui es-

de deixar-me embalar por instintos e sensações”, recorda-

tratégias antes experimentadas em “Modo de Utilização”

va Paulo Ribeiro ter dito a Didier Deschamps, director do

(1990-2014) ou em “Encantados de Servi-lo” (Nederlands

Teatro Nacional de Chaillot (Paris), um dos co-produtores

Dans Theater, 1991). Para ele, a dança contemporânea e

da peça que vamos ver. Conversavam sobre a nova obra

comunicação nunca foram antónimos.

que, na altura o coreógrafo não o sabia, se chamaria “A
Festa (da Insignificância)”. Andava, nessa ocasião, mergulhado no solitário processo criativo de “Sem um Tu não
pode haver um Eu” (2013): dois anos imerso nas densas

BRASILIDADES

reflexões de Ingmar Bergman (1918-2007) compiladas

Não é casualidade, ao fim de trinta anos a coreografar e

na sua autobiografia (A Lanterna Mágica, 1987). Urgia

de vinte à frente da Companhia, uma ênfase meridional

passar à frente daquela etapa, palmilhada a dissecar sen-

inundar “A Festa (da Insignificância)” tornando esta, qui-

timentos e ideias, e encontrar um contrapeso para a car-

çá, a mais brasileira das peças de Ribeiro.

ga existencial suportada pelo no seu corpo só, num palco
despovoado, à beira do precipício.

Há muito aguardava o momento certo para coreografar o
langor tropical e as pitorescas derivas experimentalistas

Se coincidências existem, a data prevista para a estreia de

da música de Tom Zé. Desde os primeiros ensaios, o hedo-

“A Festa” [13 e 14 de novembro 2015] seria a do 20º ani-

nismo do tema “Prazer Carnal” ou os enganos amorosos

versário da Companhia Paulo Ribeiro. Vontade de mudan-

de “Bolero de Platão”, do cantautor brasileiro, insinua-

ça e um marco no tempo. Razões sobejas para comemorar.

ram-se nos rituais de trabalho do grupo. Deram o corpo
a um estado de alma e uma genética ao roteiro criativo.

Todas celebrações encerram dimensões ambíguas. O que

À distância discernimos, porém, a presença da Música Po-

festejamos? Nostalgicamente, o passado? O futuro, com

pular Brasileira (MPB) desde as suas coreografias iniciais:

suas expectativas e desassossegos? Gostarmos de gostar

em “Meu Caro Amigo” (Stridanse, Lyon, 1984), era o mo-

do gozo antecipado da comemoração? Somos participan-

vimento convulsivo e miudinho do intérprete a reverberar

tes activos e por inteiro? Ou observadores resguardados?

a cadência quase performativa do tom epistolar da letra

Conhecendo a ironia sarcástica com que Ribeiro (des)

de Chico Buarque; o chorinho brasileiro marcou “Modo de

constrói seu temário das tragicomédias existenciais só

Utilização” e “Comédia Off” (2000, Ballet Gulbenkian); “o

poderiam ser estes os interstícios por onde enveredar.

coração que também bate no peito dos desafinados” (Tom
Jobim) fundiu-se, certeiro, ao balanço dos corpos, inven-

Os meses de criação, entre o verão e o outono de 2015,

tando uma língua franca a falar-nos da condição humana

foram tempos felizes. Ribeiro lembra-os como uma fase

(“Desafinado”, Grupo Dançando com a Diferença, 2011);

radiosa: o prazer de cada dia passado no estúdio era qua-

na memorável interpretação a solo de “Insensatez” (de

se sensual. E, como de celebrar se trata, esta peça pede

novo Jobim!), intensíssimo momento de “Sem um tu não

cumplicidades. Cuida-se do público com a satisfação de

pode haver um eu”, Ribeiro colou, para sempre, a imagem

quem adora receber em casa; um júbilo partilhado, mes-

do menear seu corpo à mais intemporal das canções de

mo quando alguma nota mais obscura ensombra a cena,

amor.

1. Texto escrito em novembro de 2016 e de acordo com a antiga ortografia.
2. Crítica de dança no jornal Público. Professora na Faculdade de Motricidade Humana (Universidade de Lisboa). Investigadora do Instituto de Etnomusicologia – Centro de Estudos em Música e Dança (INET -Md). Directora
do Centro de Estudos em Artes Performativas (CEAP - FMH).
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Não é, portanto, uma surpresa, ver a MPB entrar pela sua
dança adentro. Um traço, peculiar no panorama da dança
nacional, a radicar num trajecto biográfico que, conscientemente ou não, também aqui se celebra. A adolescência
passada no Brasil (1975) deixou vestígios indeléveis no
roteiro pessoal: “…vivi a descoberta da MPB in loco; nas
escolas de samba, nas favelas, nos encontros espontâneos, onde as pessoas tocavam e improvisavam, ou simplesmente estavam…” Depois, nos anos de Bruxelas (em
finais dos anos 1970), o que o alegrava e mantinha vivo,
naquele clima cinzento, era o sol contido na voz de Elis
(Regina) e de Chico (Buarque). Vivências que o jovem coreógrafo expatriado trouxe consigo quando regressou ao
país, em meados de 80, e aterrou na euforia ascensional
da Nova Dança Portuguesa. As suas peças contrastavam
com a criatividade grave de uma “dança nova” cuja ideia
de futuro, como que replicando o ciclo do próprio país, rimava sobretudo com Estados Unidos e com Europa. Ribeiro trazia o olhar do “português à solta” sobre uma portugalidade ainda a lidar com pudor traumático com as suas
(outras) matrizes identitárias, orientadas (para dentro) e
para Sul.
A dança de Ribeiro nunca deixou de ser, é certo, portuguesa e europeia. Encontraremos em “A Festa” um diversificado campo referencial a ecoar formas de estar das nossas
sociedades. Mas esta dança, talvez assim a descrevesse
Vinicius de Moraes, mesmo se a ensombra uma tristeza,
é uma dança feliz.
Os mais supersticiosos terão dado conta de a estreia de “A
Festa” [Novembro 2015] ter acontecido numa sexta-feira 13. No preciso dia e hora do triplo atentado em Paris.
Em Dezembro próximo [07 a 09 de Dezembro de 2006],
a peça apresenta-se na cidade onde a ideia nasceu. O negrume que pairou sobre a estreia, se acentuou o significado da palavra insignificância, acabaria por revigorar a
convicção de que, em tempos conturbados, urge continuar
a celebrar a vida, dançando, porque o fim de cada dia é
uma perda irreparável.

EM DIGRESSÃO 2017 | 14

REVISTA DE IMPRENSA

LE FÍGARO MAGAZINE
02/03.DEZ.2016
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L’OBS
02.DEZ.2016
RAPHAËL DE GUBERNATIS

PAULO RIBEIRO : LA FÊTE ET LA RÉSISTANCE

“La Fête” de Paulo Ribeiro. (José Alfredo)

Le chorégraphe portugais qui vient d’être nommé à la tête de la
plus imposante compagnie de danse de son pays accompagne sa
propre troupe en représentation au Théâtre de Chaillot
Raphaël de Gubernatis Publié le 02 décembre 2016 à 15h50
• Au Portugal, la crise économique et une succession de gouvernements de droite ont laminé
la création artistique. Aujourd’hui encore, les sommes d’argent consacrées par le pouvoir
central à la culture dans tout le pays sont inférieures à la subvention versée en France au seul
Opéra de Paris. Mais avec la récente accession d’un gouvernement de gauche à la tête de
l’ancien royaume des Bragance, les choses devraient enfin évoluer.
Paulo Ribeiro, de Mudra au Ballet Gulbenkian
Pour Paulo Ribeiro, qui est sans nul doute le plus accompli des chorégraphes portugais, la situation a
longtemps été difficile. Après avoir fait ses débuts de danseur en Belgique et en France, être passé par Mudra,
avoir travaillé avec le Four Solaire et le Ballet de Lyon, du temps de Gray Veredon, il regagne Lisbonne en
1989. Il a fait ses premières armes de chorégraphe en France, il poursuit cette voie dans son pays.
Il est alors invité à créer une pièce pour le Ballet Gulbenkian, se fait remarquer par Jiri Kylian qui le convie
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comme chorégraphe au Nederlands Dans Theater. Il dirige aussi durant deux années (de 2003 à 2005) ce
célèbre Ballet Gulbenkian, avant que celui-ci ne soit dissous par la fondation du même nom, sous prétexte
d’un recentrement d’activités et alors que le ballet, qui fonctionnait si bien, était sans doute le meilleur
ambassadeur du Portugal dans le monde.
Entre-temps, tout en ayant fondé en 1995 une compagnie de danseurs indépendante, Paulo Ribeiro s’est
installé à Viseu, une ville moyenne de la moitié nord du Portugal. Dans cette jolie cité baroque, avec l’appui
de la municipalité, il assume la direction d’un théâtre, le Teatro Viriato, dont il est aujourd’hui encore le
directeur, et qui est devenu le principal pôle culturel de la région.

“La Fête” de Paulo Ribeiro. (José Alfredo)

“Seule la France nous est restée fidèle”
Chorégraphe, directeur de théâtre, directeur de troupe : il lui aura fallu, pour subsister au Portugal, assumer
maintes fonctions. Et alors que la lassitude pointait, le voilà à nouveau lancé dans une nouvelle aventure : Paulo
Ribeiro vient d’être nommé directeur de la Compagnie nationale de Danse (Companhia nacional de Danza),
la seule troupe portugaise à pouvoir aujourd’hui salarier à l’année ses 70 danseurs. C’est une formidable
opportunité qui s’offre ainsi à lui. Comme chorégraphe évidemment, mais aussi comme directeur artistique.
Jusqu’alors, sa propre troupe subsistait avec 80.000 euros de subventions annuelles, alors que le marché
européen s’étant peu à peu fermé, l’existence des compagnies portugaises se fait de plus en plus délicate. Que
ce soit celles de Rui Horta, Tania Carvalho, Claire Andermatt, Vera Mantero, Olga Roriz, Marlene Monteiro
Freitas, pour ne citer que les plus célèbres, les seules en tout cas à s’être fait connaître à l’étranger, la vie des
compagnies de danse est rude et il leur est difficile de se produire. Et Paulo Ribeiro de relever :
“Les créations, au Portugal même, on les danse une quinzaine de fois dans le meilleur des cas. Les
tournées à l’étranger sont devenues rares. L’Allemagne, la Grande-Bretagne, les pays d’Europe
orientale qui nous recevaient se sont refermés depuis. Seule, la France nous est restée fidèle. La crise
financière, la montée des nationalismes, la crise des réfugiés en Europe sont des phénomènes dont
nous ressentons les conséquences.”
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Au Portugal même, les moyens des théâtres sont limités, quand ils ne sont pas inexistants dans certaines petites
villes où des politiques ont construit pour leur propre gloire des salles avec l’argent de l’Union européenne
sans avoir les moyens ou la volonté de les doter de subventions de fonctionnement. “A Viseu, le théâtre,
c’était mon projet, souligne Ribeiro. On y programme depuis 15 ans théâtre, danse, musiques, cirque. Et le
public et la municipalité aiment ce que nous faisons. Mais l’équipe est réduite. La salle aussi (230 places). Les
subventions également. Il faut salarier 17 personnes et monter une programmation avec seulement 700.000
euros par an.”
La Fête

“La Fête” de Paulo Ribeiro. (José Alfredo)

En décembre 2008, Paulo Ribeiro présentait à l’Opéra de Nancy deux superbes compositions réglées pour
les danseurs du Ballet de Lorraine. Huit ans plus tard, presque jour pour jour, c’est avec sa propre compagnie
qu’il vient présenter à Paris, au Théâtre de Chaillot, le fruit de son travail. Quelque chose qui n’a rien à voir
avec les deux pièces très élaborées, extrêmement construites, données au Ballet de Lorraine.
Ici, dans “la Fête (de l’insignifiance)”, pour célébrer les 20 ans d’existence de sa compagnie, ses dix danseurs
sont lâchés sur scène comme pour un “happening”. La pièce est une célébration de la joie de vivre, de la
nonchalance, de la fantaisie débridée, d’une certaine insouciance, au cours de laquelle les dix danseurs se
livrent à une orgie de mouvements qui paraissent spontanés, sinon improvisés, alors qu’il n’en est rien.
Pour accompagner la danse dans tous ses émois, ses excès, ses abandons, le chorégraphe a fait appel
au compositeur espagnol Miquel Bernat qui, sur scène, et avec un autre musicien, interprète sa propre
composition.
Raphaël de Gubernatis
Paulo Ribeiro : “la Fête (de l’insignifiance)”. Par la Companhia Paulo Ribeiro. Du 7 au 9
décembre. Théâtre national de Chaillot, Paris ; 01-53-65-30-00.
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na categoria Melhor Coreografia, como coautor da peça
Abstand, de Luís Marrafa.
Desde 2011 tem desenvolvido - em colaboração com
a coreógrafa e bailarina São Castro - o projeto | ACSC |.
Em 2015, os dois coreógrafos foram distinguidos com
o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores
na categoria Melhor Coreografia com a peça Play False e

© São Castro

nomeados, em 2016, com a peça Tábua Rasa, cocriação
com Henriett Ventura e Xavier Carmo, numa coprodução
entre a Companhia Nacional de Bailado e a Vo’Arte.
Uma das mais recentes criações do projeto | ACSC |, in-

ANTÓNIO CABRITA

titulada Rule of Thirds, estreada em abril de 2016, foi

(N. 1982)

considerada pelo jornal Público como um dos melhores
espetáculos de dança deste ano. Ainda em 2016 estrear-

Licenciado pela Escola Superior de Dança, do Instituto

am Turbulência, uma cocriação com Henriett Ventura e

Politécnico de Lisboa (2008), António Cabrita fez também

Xavier Carmo.

formação na Escola de Dança do Conservatório Nacional (2000) e estudou Dança no Joffrey Ballet School, Nova

Foi recentemente distinguido pelo Instituto Politécnico

Iorque (2001). Paralelamente à sua formação em Dança,

de Lisboa com a Medalha de Prata de Valor e Distinção

fez o curso de Cinema da New York Film Academy (2001)

(2016).

e o curso de Criatividade Publicitária da Restart, Lisboa (2004).

Frequentemente, leciona aulas e workshops de dança
contemporânea.

Enquanto bailarino, coreógrafo, ‘vídeo-designer’ e sonoplasta, António Cabrita tem desenvolvido o seu percurso
artístico entre Portugal, Alemanha e Bélgica.
Nos últimos anos trabalhou com coreógrafos como Rui
Horta, Né Barros, Silke Z., António Tavares, Tânia Carvalho, Ana Rita Barata, Pedro Ramos, Felix Lozano, Paulo Ribeiro e Luís Marrafa, entre outros. Participou em
projetos e festivais tais como o projeto Colina; Repérages; Festival Temps D’Image; Festival In Shadow; New Age,
New Time (Teatro Viriato, Viseu); Festival Dance Dance
Dance e PT2013. Entre 2007 e 2015 foi artista residente
na companhia alemã SilkeZ./Resistdance.
António Cabrita iniciou-se na coreografia, em 2009, com
a criação do projeto To Fail. No mesmo ano, foi nomeado
para a categoria de “Novo Talento” do Portugal Dance
Awards. Em 2014 voltou a ser nomeado, desta vez, para
o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores,

© Carlos Gomes

© Carlos Fernandes

BIOGRAFIAS | 21

LEONOR BARATA

PAULO RIBEIRO

Leonor Barata é licenciada em Filosofia pela Universi-

Natural de Lisboa, foi em várias companhias belgas e

dade de Coimbra e completou a pós graduação em Estu-

francesas que fez carreira como bailarino, até que os

dos Artísticos na mesma instituição. Fez a sua formação

seus passos conduziram-no à criação coreográfica. A es-

em dança no Forum Dança onde foi aluna de Howard

treia enquanto coreógrafo deu-se, em 1984, em Paris, no

Sonnenclair, Francisco Camacho, Madalena Victorino,

âmbito da companhia Stridanse, da qual foi cofundador,

André Lepecki, Thierry Bae, entre outros.

e que o levou à participação em diversos concursos naquela cidade, obtendo, logo no ano da estreia como cria-

Foi intérprete em vários espetáculos de dança e de te-

dor, o prémio de “Humor” e, no ano seguinte, em 1985,

atro dos quais destaca: Miss Liberty de Mónica Lapa; Duel

ganhou o 2.º prémio de Dança Contemporânea, ambos

com o Tof Theatre; Visitas Dançadas de Aurélie Gandit

no Concurso Volinine.

(no Museu Grão Vasco) e, mais recentemente, Revisitar,
em colaboração com Patrícia Portela.

De regresso a Portugal, em 1988, começou por colaborar com a Companhia de Dança de Lisboa e com o Ballet

Leonor Barata tem desenvolvido um extenso trabalho

Gulbenkian, para os quais criou, respetivamente, Taqui-

na área da Pedagogia Artística, tendo sido colaboradora

cardia (Prémio “Revelação” do jornal Sete, em 1988) e

regular de várias instituições como formadora: Centro

Ad Vitam. Com o solo Modo de Utilização, interpretado

Cultural de Belém; CENTA; A Moagem; Centro Cultural

por si próprio, representou Portugal no Festival Europá-

Vila Flor; Teatro Viriato e Teatro Virgínia.

lia 91, em Bruxelas.

Enquanto coreógrafa criou vários espetáculos para o pú-

A sua carreira de coreógrafo expandiu-se no plano inter-

blico jovem: A Menina do Mar (2004); Pretas e Vermelhas

nacional, a partir de 1991, com a criação de obras para

Penduradas nas Orelhas (2007); Fios e Labirintos (2010),

companhias de renome: Nederlands Dans Theater II (En-

Azul! (2012) e Ver a Odisseia para chegar a Ítaca (2016)

cantados de Servi-lo e Waiting for Volúpia), Nederlands

onde também é intérprete.

Dans Theater III (New Age); Grand Théâtre de Genève
(Une Histoire de Passion); Centre Chorégraphique de Ne-

Foi também responsável pelas visitas guiadas ao Cen-

vers, Bourgogne (Le Cygne Renversé); Ballet de Lorraine

tro Cultural de Ílhavo (Ver os cantos à casa!, 2011) e ao

(White Feeling e Organic Beat). Para o Ballet Gulbenkian,

Teatro Académico de Gil Vicente (As Histórias do Teatro,

criou ainda: Percursos Oscilantes, Inquilinos, Quatro Árias

2012).

de Ópera, Comédia Off-1, White e Organic Beat, Organic
Cage, Organic Feeling.
Entretanto, em 1994, o criador foi galardoado com o Prémio “Acarte/Maria Madalena de Azeredo Perdigão” pela
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obra Dançar Cabo Verde, encomenda de Lisboa 94 – Ca-

“Dancem”, em 1996 e 1997, no Teatro Nacional S. João.

pital Europeia de Cultura e realizada conjuntamente com

Desempenhou, entre 1998 e 2003, o cargo de Diretor-

Clara Andermatt.

-geral e de Programação do Teatro Viriato/CRAEB (Centro
Regional das Artes do Espetáculo das Beiras), e foi ainda

Em 1995, fundou a Companhia Paulo Ribeiro, para a qual

Comissário para a Dança em Coimbra 2003 – Capital Euro-

já criou as seguintes coreografias: Sábado 2 (1995); Ru-

peia da Cultura. Em 2006, regressa ao Teatro Viriato, para

mor de Deuses (1996); Azul Esmeralda (1997); Memórias

reocupar o cargo de Diretor-geral e de Programação, isto

de Pedra - Tempo Caído (1998); Ao Vivo (1999); Comé-

após a extinção do Ballet Gulbenkian que dirigiu entre

dia Off (2000); Tristes Europeus - Jouissez Sans Entraves

2003 e 2005, tendo nesse período recebido o “Prémio

(2001); Silicone Não (2003); As Memórias de um Sábado

Bordalo” da Casa da Imprensa Portuguesa (2005) pelo

com Rumores de Azul (2005); Malgré Nous, Nous Étions

trabalho desenvolvido com esta companhia.

Là (2006); Masculine (2007); Feminine (2008); Maiorca
(2009); Sábado 2 (remontagem 2010); Paisagens - onde

Em 2008, participou como coreógrafo na produção Evil

o negro é cor (2010); Jim (2012); Sem um tu não pode

Machines, de Terry Jones, para o São Luiz Teatro Muni-

haver um eu (2013); Modo de Utilização (1990/2014); A

cipal. Em 2010, coreografou o espetáculo Sombras, de

Festa (da Insignificância) (2015) e, mais recentemente,

Ricardo Pais. E, em 2011, criou Desafinado, para o grupo

Ceci n’est pas un film - Dueto para Maçã e Ovo (2016). O

Dançar com a Diferença (Madeira), e ainda um quarteto

trabalho com a própria companhia permitiu-lhe desen-

para o espetáculo coletivo Uma Coisa em Forma de As-

volver melhor a sua linguagem como coreógrafo. E o re-

sim, com a Companhia Nacional de Bailado, para a qual

conhecimento não tardou. Logo em 1996, a obra Rumor

criou seguidamente Du Don de Soi, um espetáculo de

de Deuses foi distinguida com os prémios de “Circulação

noite inteira, sobre o cineasta Andrei Tarkowsky e Lídia

Nacional”, atribuído pelo Instituto Português do Bailado

em 2014. O criador ainda trabalhou no cinema, com a

e da Dança, e “Circulação Internacional”, atribuído pelo

conceção da coreografia para La Valse, um filme de João

Centro Cultural de Courtrai, ambos no âmbito do concur-

Botelho.

so Mudanças 96. Em 1999, o coreógrafo venceu ainda o
Prémio “Almada” atribuído pelo Instituto Português das

Paulo Ribeiro tem-se ainda dedicado à formação, orien-

Artes do Espetáculo.

tando vários workshops em Portugal, mas também em
países onde a companhia tem marcado presença. Leccio-

Ao longo da carreira, tem ganho vários outros prémios de

nou a disciplina de Composição Coreográfica, no âmbito

relevo, como o “Prix d’Auteur”, nos V Rencontres Choré-

do mestrado de Criação Coreográfica Contemporânea,

graphiques Internationales de Seine-Saint-Denis (Fran-

promovido pela Escola Superior de Dança, e deu aulas

ça); o “New Coreography Award”, atribuído pelo Bonnie

no Conservatório Nacional de Dança.

Bird Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha), o “Prix d’Interpretation Collective”, concedido pela ADAMI (França); ou

Recentemente, em novembro de 2016, Paulo Ribeiro

ainda o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa (2001). Em

deixou a direção geral e de programação do Teatro Viria-

2009 recebeu mais duas distinções: o prémio “Coreógra-

to para assumir a direção artística da Companhia Nacion-

fo Contemporâneo”, no 1.º Portugal Dance Awards, e o

al de Bailado, a convite do Ministério da Cultura.

Prémio do “Público”, no Dance Week Festival da Croácia.
Recentemente, foi galardoado com o prémio “Melhor
Coreografia de 2010” pela Sociedade Portuguesa de Autores, pelo espetáculo Paisagens – onde o negro é cor.
A par do trabalho que tem desenvolvido na sua companhia de autor, Paulo Ribeiro foi Comissário do ciclo

BIOGRAFIAS | 23

na categoria Melhor Coreografia com a peça Play False e
nomeados, em 2016, com a peça Tábua Rasa, cocriação
com Henriett Ventura e Xavier Carmo, numa coprodução

© António Cabrita

entre a Companhia Nacional de Bailado e a Vo’Arte.
Uma das mais recentes criações do projeto | ACSC |, intitulada Rule of Thirds, estreada em abril de 2016, foi considerada pelo jornal Público como um dos melhores espetáculos de Dança deste ano. Ainda em 2016 estrearam

SÃO CASTRO

Turbulência, uma cocriação com Henriett Ventura e Xa-

(N. 1976)

vier Carmo.

São Castro iniciou a sua formação em dança no Balle-

Frequentemente, leciona aulas e workshops de dança

teatro Escola Profissional de Dança e de Teatro do Por-

contemporânea.

to (1995-1998). Em 2002 concluiu a sua licenciatura
em Dança pela Escola Superior de Dança, do Instituto
Politécnico de Lisboa, tendo sido distinguida - por esta
instituição de ensino - com a Medalha de Prata de Valor
e Distinção (2016).
Enquanto intérprete trabalhou com coreógrafos como
Né Barros, Isabel Barros, Rui Lopes Graça, Benvindo
Fonseca, Sofia Silva, Vasco Wellenkamp, Paulo Ribeiro,
Hofesh Shechter, Olga Roriz, Clara Andermatt, André
Mesquita, Tânia Carvalho e Luís Marrafa, entre outros.
O seu percurso na interpretação iniciou-se na companhia do Balleteatro, entre 1997 e 1999; tendo passado,
posteriormente, pela Companhia Portuguesa de Bailado
Contemporâneo (entre 2001 e 2004), pelo Ballet Gulbenkian (2004/2005) e pela Companhia Instável (2012).
Em 2009, iniciou-se na coreografia com a criação do seu
solo aTempo e, nos anos seguintes, coreografou para
a Companhia de Dança do Algarve; para a Escola de
Dança do Conservatório Nacional, com apresentação no
International Youth Festival Expression (Grécia); e para o
Projecto Quorum (2015). Mais recentemente, São Castro
coreografou The Art of Losing (2016) para a Companhia
de Dança de Almada.
Desde 2011 tem desenvolvido - em colaboração com o
coreógrafo e bailarino António Cabrita - o projeto | ACSC
|. Em 2015, os dois coreógrafos foram distinguidos com
o Prémio Autores da Sociedade Portuguesa de Autores
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