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INTRODUÇÃO
Realizar um Sonho? Sim. Todos os dias de 2011 trabalhámos para isso. Para realizar o nosso e o de muitos. Fazer
teatro. Ver teatro. Levar cultura a todos. Dar um bocadinho de nós e do nosso trabalho a alguém. Foi desafiante e
há-de sempre ser se nós quisermos, se pudermos e se nos deixarem. E não foi fácil. Atravessámos as adversidades,
carregámos cenários, tábuas, ferros, projectores, bolas gigantes de esferovite, espelhos, alcatifas, figurinos, adereços
e cadeiras de cinema, porque aquela que era a nossa casa, começou a ser transformada em espaço comercial e
fechou. Sem casa não fizemos acolhimentos e o Segundo Teatro deixou de aparecer na tabela. Mesmo assim
pegámos em dois Príncipes. Um Feliz, que levámos a passear para o Seixal, para Lisboa e para as escolas de Mem
Martins; outro que de pequenino só tinha o nome e que cresceu mais do que nós pensávamos, a brincar à solta pela
Regaleira. Corremos tantas vezes de uma barca para outra, no Palácio que é da humanidade! Entre Panelas, Teatro e
Água Quente, andámos à chuva a animar o Pisão, fomos buscar banhistas do século passado e trouxemo-los para a
Praia da Rainha ainda nem era verão, passeámos com o pesado Senhor Bigodão Doce por Palmela, Coimbra, Cascais,
Sintra e Lisboa! De Ferreira ao Lumiar, do Marquês ao Príncipe que foi Real, de Algueirão a Mem Martins, de Rio de
Mouro à Portela, de Benfica a Santarém, de Cascais à Sintra que é nossa, choviam ideias, ajudas e colaborações,
sublinhadas, criticadas e aplaudidas por quem nos visitou, por quem viu e acompanhou o nosso trabalho, por
aqueles para quem trabalhamos. Agradecemos! Instantaneamente adoptámos mais um conceito de teatro – o do
improviso –, corremos com microfones às costas, apoiámos o que pudemos e quem precisou, dançámos, gritámos
uns com os outros, esquecemo-nos de que tínhamos casa e cama, divertimo-nos, ajudámos a acender 50 mil velas
na Praça do Comércio para realizar os sonhos das crianças e com tanta coisa faltámos à chamada de Gil Vicente na
Índia. Aprendemos. Sempre de coração na mão e computador às costas respondemos a mais de três mil e-mails,
agradecemos, recebemos e pedimos desculpa a muita gente. Pusemos um avião de verdade dentro da Quinta da
Regaleira, enchemos as paredes de Sintra e Lisboa, as manhãs da Comercial, as tardes do Alegro e os dias de
comboio com o nosso puto reguila, que às vezes não aparecia porque estava doente ou porque cá fora estava de
chuva! Mesmo assim foi bonito! Rimos e fizemos rir, chorámos e fizemos chorar, dez, cem, mil, dezoito mil pessoas!
Tantas emoções… tanto teatro! O comboio já está a andar outra vez. 2012. Vamos a isto!
Byfurcação – criamos cultura.
Apesar de todas as adversidades que o meio cultural atravessou e atravessa, em 2011 a Byfurcação cresceu, mercê
dos projectos e actividades que desenvolveu, assentes no seu molde de trabalho habitual porém dando mais ênfase,
este ano, às produções para infância, juventude e público escolar:


Teatro para a infância e juventude;



Teatro para o público em geral;



Animações.

Nas próximas páginas descrevemos e mostramos em detalhe o nosso trabalho em 2011.
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PROGRAMAÇÃO 2011
1. TEATRO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE
A aposta da Byfurcação em teatro para a infância, prende-se pelo facto de estarmos a criar e a formar público para o
futuro e o feddback tem sido óptimo pois este tipo de projecto tem tido bastante aceitação por parte do público.
Este ano quase 19.000 pessoas viram as nossas produções para infância e juventude, regozijamo-nos por isso!
Dando continuidade a esta nossa filosofia é de notar também que, nos últimos anos, a Junta de Freguesia de
Algueirão - Mem Martins tem oferecido às crianças da freguesia espectáculos por nós criados, levando o teatro às
escolas primárias (ou as escolas primárias ao teatro).
Sem um espaço nosso para apresentarmos espectáculos, procurámos alternativas para apresentar as nossas
produções, dando primazia a Sintra e seguindo com os espectáculos depois para outros locais, em regime de
acolhimento ou compra directa por terceiros.
Em 2011, o panorama geral foi o seguinte:

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

A FESTA (DE NATAL) DO SR.
BIGODÃO DOCE

1

Dezembro 2010

Cine-Teatro S. João
(Palmela)

100*

AUTO DA BARCA DO INFERNO

7

Janeiro e Maio
2011

Palácio Nacional de Sintra

661

BEM COMER É VIVER –
APRENDE A COMER COM O
SR.BIGODÃO DOCE

2

Agosto 2011

Parque Marechal
Carmona (Cascais)

100*

666

O PRINCÍPE FELIZ E OUTRAS
HISTÓRIAS

8

Abril e Maio 2011

Espaço Tapafuros (M.Martins)
Teatro Bocage (Lisboa)
Cinema S. Vicente (Seixal)

O PRINCIPEZINHO NA QUINTA
DA REGALEIRA

98

14 Maio a 9
Outubro 2011

Quinta da Regaleira

17220

PANELAS, TEATRO E ÁGUA
QUENTE

6

Março e
Novembro 2011

Teatro Bocage (Lisboa)
Cinema S. Vicente (Seixal)

173

TOTAL ESPECTADORES
TEATRO PARA INFÂNCIA E JUVENTUDE

Quadro 1 – Teatro Infantil Resumo
Os dados assinalados com * são estimativas
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A FESTA (DE NATAL) DO SR. BIGODÃO DOCE
A Festa do Sr. Bigodão Doce é uma aventura divertida. Por entre
perigos e peripécias várias, o Sr. Bigodão Doce, vai aprender que
não há festa sem verdadeira amizade.
D. Pipoca, uma cozinheira de doces, guloseimas, bolos e tantas
outras coisas boas, tem de fazer um bolo de aniversário para uma
festa surpresa, mas… falta-lhe ingredientes. Em aflição, pede ajuda
ao seu amigo enamorado, o Sr. Bigodão Doce.
O Sr. Bigodão Doce é uma personagem gorda, com uma forte
bigodaça, calças às riscas e suspensórios; chapéu de palhinha,
muito brincalhão, bem contente e feliz. Enamorado como é pela D.
Pipoca, prontifica-se de imediato a ajuda-la, mas não sozinho,
pedindo ajuda aos seus amigos. Assim partem em busca dos
ingredientes em falta, enfrentando perigos, peripécias, aventuras,
conhecendo novas personagens, mas sempre na brincadeira, a
divertirem-se com magias, ilusões, balões, trapalhadas, imaginação, sorrisos e tudo o que mais há de bom na vida…
Será que o Sr. Bigodão Doce, consegue encontrar os ingredientes para o bolo da D. Pipoca, com a ajuda dos seus
amigos… e para quem será a festa surpresa…?!
Não esquecer, comer doces e guloseimas demais faz mal à barriga e tem de se lavar os dentes…
Ficha Técnica e Artística
Texto e Ideia Original João Frazão | Encenação criação colectiva | Interpretação Paulo Campos dos Reis, Paulo
Cintrão e Ricardo Soares | Figurinos e Adereços Joana Frazão e João Frazão | Produção executiva Fábio Ventura

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

A FESTA (DE NATAL) DO
SR. BIGODÃO DOCE

1

21 de
Dezembro
2010

17H30

Cine-Teatro S.
João em Palmela

100*

Quadro 1.1 – Detalhe A Festa do Sr. Bigodão Doce
Os dados assinalados com * são estimativas

Página 5

Byfurcação Associação Cultural
Relatório de Actividades 2011
AUTO DA BARCA DO INFERNO
Depois de ter sido apresentado nos Domingos de Abril a
Setembro de 2010, o espectáculo esteve, em 2011 (e estará
em 2012) disponível para marcação de escolas e grupos
organizados, sempre no Palácio Nacional de Sintra.
Trata-se de uma versão refrescada do espectáculo. num
formato que oferece ao mesmo tempo rigor literário, valor de
entretenimento e facilidade de digressão, e levá-la ao maior
número possível de espectadores em todo o país, tendo como
principal público-alvo os estudantes, visto que o autor e a obra fazem parte integrante do programa educacional do
Ministério da Educação (9º ano).
Auto de Moralidade composto por Gil Vicente (…) e representado per seu mandado ao poderoso príncipe e mui alto
rei dom Manuel. (…) No presente auto, se fegura que, no ponto em que acabamos de espirar, chegamos supitamnte
a um rio, o qual per força havemos de passar em um de dous bates que naquele porto estão (…); os quais bates tem
cada um seus arrais na proa: o do Paraíso um Anjo, e o do Inferno um Arrais infernal e um Companheiro.
Prólogo de “Auto da Barca do Inferno”, Gil Vicente (1517)
A este porto imaginário chegam diversos personagens. Julgados pelo merecimento das acções em vida, vão então
conhecer o destino que lhes está reservado na sua última viagem. Esta encenação propõe-se devolver à peça a
frescura e prazer na linguagem e no jogo teatral que, de facto, ela tem. Assente num estudo rigoroso, oferece ao
espectador a fruição do texto integral através de um desempenho vivo, sem o estorvo de notas de rodapé. Tal como
nos pátios e nas feiras quinhentistas, a representação decorre num estrado central. As quinze personagens são
distribuídas por apenas três actores e um músico, celebrando a cumplicidade com o público. E a lição de esgrima do
Frade volta à vida com uma espectacular coreografia de Mestre Eugénio Roque.
Ficha Técnica e Artística
Texto: Gil Vicente | Adaptação e Encenação: José Henrique Neto | Interpretação: Paulo Campos dos Reis, Paulo
Cintrão, Ricardo Soares e João Frazão | Coreografia: Mestre Eugénio Roque | Cenário e Adereços: João Frazão |
Confecção de Figurinos: Reneé Duarte | Fotografia: Paulo Martins | Design: Joana Martins | Secretariado: Alda
Namora, Ana Rita Neves, Fábio Ventura e Joana Martins | Produção Executiva: Fábio Ventura | Direcção de
Produção: João Frazão

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

AUTO DA BARCA DO
INFERNO

7

Janeiro e Maio
de 2011

10H30 e
14H30

Palácio Nacional
de Sintra

661

Quadro 1.2 – Detalhe Auto da Barca do Inferno
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BEM COMER É VIVER – APRENDE A COMER COM O SR. BIGODÃO DOCE
Aprende a Comer com o o Sr. Bigodão Doce, as crianças vão
aprender como ter um estilo de vida saudável: praticando
uma alimentação mais saudável e equilibrada e fazendo
exercício físico.
O Sr. Bigodão Doce acorda com “um avião dentro da barriga”:
não consegue correr, nem sequer baixar-se para apanhar da
dispensa as suas bolachas preferidas. Cansa-se com facilidade
e por isso passa o dia sentado no sofá. Será que lhe caiu um
elefante cima? Ou um autocarro? Não! O problema do Sr.
Bigodão Doce é que faz uma alimentação errada, não faz
exercício físico e não lava os dentes depois das refeições – que
vergonha! Felizmente o Sr. Bigodão Doce pode sempre contar
com a ajuda dos amigos. O Gusmão Escovilhão vai ensinar-lhe
as 7 dicas fundamentais para praticar uma alimentação
saudável e fazer exercício com regularidade.
Vai ainda ensinar-lhe quais os 7 alimentos-âncora, que devem ser ingeridos todos os dias.
No final todos vamos aprender a comer de forma mais saudável e segura, a fazer exercício físico e a lavar muito bem
os dentes. Vamos ainda conhecer a pirâmide dos alimentos e cantar para lembrar a música do Sr. Bigodão Doce!
Este espectáculo conta com a consultoria técnica da Dra. Raquel Ferreira, da Associação Portuguesa de Dietistas, que
assegura a validade científica dos conteúdos pedagógicos constantes do guião.

Ficha Técnica e Artística
Texto e Encenação: Paulo Cintrão | Interpretação: Paulo Cintrão, Ricardo Soares | Músico: João Pedro Frazão
Produção: João Pedro Frazão

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

BEM COMER É VIVER –
Parque Marechal
21 e 28 de
APRENDE A COMER
2
16h
Carmona em
COM O SR.BIGODÃO
Agosto 2011
Cascais
DOCE
Quadro 1.3 – Detalhe Bem Comer é Viver
Os dados assinalados com * são estimativas, pois o espectáculo realizou-se ao ar livre sem controlo de entradas
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O PRÍNCIPE FELIZ E OUTRAS HISTÓRIAS
Todos os dias as crianças iam brincar para o Jardim
do Gigante. Lá longe, a imponente estátua do
Príncipe Feliz era admirada por todos os
habitantes da cidade e por um jovem estudante
que não tinha rosas vermelhas no jardim e por isso
não podia dança com a sua amada.
Assim se juntam três pequenas histórias, todas
elas de Óscar Wilde, num projecto de Mário Trigo
para a Byfurcação, destinado à infância e
juventude, interpretado pelo próprio e por Carla
Dias ficando Samuel Matias a cargo da música ao vivo, de sua autoria. As ilustrações são de Jorge Albuquerque e os
figurinos de João Frazão.
O espectáculo foi apresentado em 2011 no Teatro Bocage em Lisboa e no Cinema São Vicente no Seixal.
Breve resumo do texto O Príncipe Feliz
A imponente estátua do Príncipe Feliz era admirada por todos os habitantes da cidade, com as suas pedras preciosas
e a sua cobertura de fino ouro.
Numa rigorosa noite de Inverno, uma andorinha sobrevoou a cidade e avistando a estátua considerou que seria um
bom local para passar a noite. Porém, logo que se preparava para adormecer, caiu-lhe uma gota de água em cima.
Decidiu, então, sair dali para procurar outro sítio mais abrigado mas deteve-se ao reparar que não estava a chover,
era a estátua que estava a chorar…
A estátua explicou-lhe que quando era humano não conhecia a tristeza, nem as lágrimas e por isso chamaram-lhe o
Príncipe Feliz. Mas quando morreu, colocaram-no no cimo daquela alta coluna. Dali o Príncipe Feliz conseguia ver
toda a tristeza e toda a miséria da cidade e por isso não parava de chorar.
A estátua pediu à andorinha para retirar as suas pedras preciosas e a sua camada de ouro e distribuísse pelos mais
necessitados. Mas, depois de algum tempo, a pequena andorinha, que já não aguentava o frio Inverno, acabou por
morrer, aos pés do Príncipe Feliz, declarando o seu amor.
Vendo a sua amada morta, o coração de bronze da estátua partiu… Na manhã seguinte, o Presidente da Câmara
passou por lá e vendo o estado deplorável em que a estátua se encontrava mandou fundi-la. Mas não conseguiram
fundir o coração e acabaram por deitá-lo fora, atirando-o para a mesma lixeira onde se encontrava o corpo da
andorinha.
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Breve resumo do texto O Rouxinol e a Rosa
Era uma vez um pobre estudante que por uma única
rosa vermelha poderia dançar com a sua amada. O
problema era que ele não tinha rosas vermelhas no
jardim e, por isso, lamentava-se. O Rouxinol, com
pena do jovem, voou em direcção à roseira do
bosque. Mas as suas rosas eram brancas. Voou então
para a roseira que crescia debaixo da janela do
estudante. As suas rosas eram vermelhas, sim, mas
naquele ano não iria dar flor por causa do rigoroso
Inverno. Mas, o Rouxinol tanto lhe implorou que a roseira confessou que havia uma maneira: o Rouxinol tinha de
cantar toda a noite com um espinho cravado no coração. E assim aconteceu. Ao acordar, o jovem estudante olhou
pela janela e encontrou a mais bela rosa vermelha que já tinha visto. Ao lado da roseira encontrava-se um rouxinol
morto a que ele não ligou. Encantado com a sua sorte, foi até à casa da sua amada. Mas ela disse-lhe que já não
dançaria com ele, pois o sobrinho do Camareiro lhe tinha oferecido jóias verdadeiras. Furioso, o estudante atirou a
rosa para a rua, onde foi esmagada pela roda de uma carroça.
Breve resumo do texto O Gigante Egoísta
Todas as tardes, as crianças iam brincar para o jardim do Gigante, mas um dia o Gigante voltou, depois de uma longa
viagem, e expulsou-as do seu território. Como já não havia crianças, o jardim tornou-se feio e despojado de alegria.
A Primavera não chegou, ficando o Inverno a ocupar aquele local, outrora o mais belo jamais visto. Um dia, quando o
Gigante acordou, ouviu uma linda melodia de rouxinol, que lhe indicou que a Primavera havia finalmente chegado.
Mas, qual foi o seu espanto, quando viu em cada ramo de cada árvore do seu jardim, uma criança. Ao ver aquela
cena tão encantadora, comoveu-se. Porém, ao verem o Gigante, as crianças fugiram de medo. Apenas um menino,
que não conseguia subir a árvore e ficou alheio a tudo o que se passava, não foi embora. O Gigante, com pena,
apressou-se a ajudá-lo a subir. As crianças, ao verem que ele tinha mudado, voltaram para trás. E todos os dias que
se seguiram ali iam brincar. O Gigante gostava muito de todas elas, mas nutria um carinho especial por aquele que
tinha ajudado a subir a árvore, mas ele nunca mais tinha voltado ao Jardim… Porém, numa tarde de Inverno, um
Gigante já idoso olhou pela janela e encontrou-o, mas com marcas de dois cravos nas mãos e nos pés… A criança
disse:
– Uma vez deixaste-me brincar no teu jardim, hoje virás comigo ao meu jardim, que é o Paraíso.
Ficha técnica e artística
Texto Oscar Wilde | Adaptação e direcção Mário Trigo | Interpretação Carla Dias, Mário Trigo | Música ao vivo
Samuel Matias | Assistência e Luz Fábio Ventura | Espaço cénico e figurinos João Frazão | Concepção gráfica e
design Jorge Albuquerque | Produção executiva Fábio Ventura
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ESPECTÁCULO

O PRÍNCIPE FELIZ E
OUTRAS HISTÓRIAS

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

8**

Abril de 2011

10h e 14h

Espaço Tapafuros
(M.Martins)

523

2

10 e 17 de
Abril de 2011

16h

Cinema S. Vicente
(Seixal)

83

3

12, 19 e 26 de
Junho de 2011

16h

Teatro Bocage
(Lisboa)

60

TOTAL
ESPECTADORES

666

O PRINCIPE FELIZ

Quadro 1.4 – Detalhe Príncipe Feliz
As sessões assinaladas com ** foram realizadas no âmbito do programa Procultura 11 da Junta de Freguesia de Algueirão Mem
Martins
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O PRINCIPEZINHO NA QUINTA DA REGALEIRA
Este foi um dos maiores projectos da Byfurcação
em 2011, visto por mais de 17.00 pessoas,
espalhadas por quase 100 sessões, de Maio a
Outubro na Quinta da Regaleira em Sintra, numa
co-produção com a Fundação Cultursintra.
«O

Principezinho»,

texto

seminal

que

tem

merecido, ao longo de quase sete décadas, a
atenção de leitores de todo o mundo, vem
conhecendo adaptações criativas diversas.
Desde o cinema, aos desenhos animados, passando pelo teatro, a história do pequeno príncipe e do aviador
continua e continuará a atrair criadores de todas as latitudes, mercê da valiosa mensagem humanista enunciada por
Exupéry.
“Só se vê bem com os olhos do coração; o essencial é invisível aos olhos".
A versão cénica que agora se apresenta - «O Principezinho na Quinta da Regaleira» - pretende, justamente,
traduzir/evidenciar as linhas de força do texto, dando ênfase particular à relação entre as personagens, expressa nos
diálogos. O valor da amizade (o modo como cada um deve saber honrar as suas amizades) é, sem dúvida, o conceito
chave que enforma o ideário pedagógico de Exupéry e é, também, o do espectáculo.
O texto ganha, nos monumentais Jardins da Quinta da Regaleira, a situação e contexto certos para a dramaturgia
proposta, potenciando (por harmonioso contágio), a dimensão fantástica, onírica, mística que se surpreende no «O
Principezinho».
O espaço cénico coevo, assinado pela cenógrafa Paula Hespanha e pelo arquitecto Manuel Chaves, bem como, um
avião Auster, de seis metros de envergadura, cedido pelo Museu do Ar, constituem o «trunfos cenográficos» desta
produção, que pretende envolver toda a família numa inolvidável experiência de teatro de rua.
Com meses de salas esgotadas para o público em geral e a calorosa adesão do público escolar, «O Principezinho na
Quinta da Regaleira» apresentou, a partir de Agosto, uma versão nocturna do espectáculo, que fundiu a fascinante
galáxia de Exupéry com o mistério lunar dos jardins da Regaleira. Por entre as serpenteantes veredas da quinta, os
espectadores foram conduzidos ao deserto e ao espaço sideral onde puderam testemunhar a estória do encontro
mágico de grandes amizades.
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Ficha Técnica e Artística
Dramaturgia e direcção: Paulo Campos dos Reis | Assistência de direcção: Ricardo Soares | Interpretação: Bruna
Félix, Paulo Cintrão, Regina Gaspar, Ricardo Soares, Susana Gaspar | Música Original: Bruno Béu | Cenografia:
Manuel Pedro Ferreira Chaves, Paula Hespanha | Desenho de luz: Paulo Campos dos Reis | Figurinos: Joana Frazão,
Renée Duarte | Direcção de montagem: João Frazão | Apoio à montagem: Cláudio Nicolau, Fábio Ventura, Gonçalo
Africano, Inês Amaro, Marco Silvestre, Marinel Matos, Olavo Silva, Paulo Cintrão, Ricardo Soares, Vito Fernandez |
Ilustração: Alex Gozblau | Operação de som: Fábio Ventura | Operação de luz: Gonçalo Africano, Tiago Antunes |
Fotografia: Nuno Morais | Frente-de-sala Carina Soares, Inês Rasteiro, Marco Silvestre, Miguel Tomás, Olavo Silva,
Paulo Campos dos Reis, Rita Neves, Sofia Barrinha, Vera Santos | Comunicação: Sombra.pt / Wide | Assessoria de
imprensa: 28Comunicação | Assistência de Produção: Cláudia Pessoa, Daniela Reis, Marco Silvestre | Produção
executiva: Fábio Ventura
Agradecimentos:
Bombeiros Voluntários de S.Pedro de Sintra, David Martins, Emanuel Ventura, João Mais, Jorge Albuquerque, Marco
Martin, Restaurante da Quinta da Regaleira, Rosário Barros, Rui Lisboa

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

O PRICNIPEZINHO NA
QUINTA DA REGALEIRA

98

De 14 de Maio
a 9 de Outubro
de 2011

17h

Quinta da
Regaleira, Sintra

17220

Quadro 1.5 – Detalhe Principezinho
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PANELAS, TEATRO E ÁGUA QUENTE
“É muito importante ir ao teatro, quando estamos em fase de
crescimento. Querem saber porquê? Descubram vocês mesmos…" E
descubram no meio de panelas, pratos, morangos e discussões
intensas, quem foram as grandes figuras do teatro, as grandes figuras
que eles fizeram, sobre esses palcos pelo mundo a fora. Divertido é de
certeza, ou não se contasse a História do Teatro num restaurante…
Vem descobrir o teatro!
Estreado no dia 1 de Junho de 2010, nas salas de Cinema do Floresta
Center em Mem Martins (Sintra), Panelas, Teatro e Água Quente é um
espectáculo versátil, divertido e didáctico que leva as crianças a
percorrer o imaginário teatral e a magia que o persegue desde o inicio.
Em 2011 visitou o Teatro Bocage em Lisboa e o Cinema S. Vicente no
Seixal.
Ficha Técnica e Artística
Texto e ideia original: Olavo Silva | Encenação criação colectiva | Interpretação: Fábio Ventura, Filipa Vasconcelos,
Marco Silvestre, Miguel Tomás, Tiago Antunes | Idealização cenográfica: Fábio Ventura, Olavo Silva | Sonoplastia e
Luminotecnia: Gonçalo Africano, Tiago Antunes | Elementos Cenográficos e Adereços: Fábio Ventura, João Frazão |
Direcção de produção: Fábio Ventura
Agradecimentos
Animateatro, Companhia do Teatro Bocage, Companhia Teatral do Chiado, Escola Superior de Teatro e Cinema,
Floresta Center, Restaurante da Quinta da Regaleira, Rosário Barros, Teatro Tapafuros.

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

4

12, 13, 19 e 26
Março de 2011

16h

Teatro Bocage
(Lisboa)

99

2

20 e 27 de
Novembro de
2011

16h

Cinema S. Vicente
(Seixal)

74

TOTAL
ESPECTADORES

173

PANELAS, TEATRO E
ÁGUA QUENTE

PANELAS, TEATRO E ÁGUA QUENTE

Quadro 1.6 – Detalhe Panelas, Teatro e Água Quente
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2. TEATRO PARA PÚBLICO EM GERAL
Como já dissemos anteriormente, em 2011 a aposta da Byfurcação foi sobretudo, em teatro para a infância e
juventude. Apesar de considerarmos o Auto da Barca do inferno e O Principezinho na Quinta da Regaleira
espectáculos capazes de integrarem também esta categoria de “Teatro para público em geral”, preferimos deixá-lo
para um tipo de teatro mais específico e particular, que não se coadune tanto com o universo infanto-juvenil. Neste
sentido, no ano passado, no âmbito do teatro para público em geral, apostámos em reposições e na adopção de um
novo conceito de teatro – o do improviso.
Depois de formações e workshops com formadores de outros países, profissionais da comédia, criámos os
Instantâneos, um grupo de teatro do improviso, que promove duelos, jogos e «match’s» de improvisação. Diversos
foram os «duelos improvisados» apresentados em 2011, pelos Instantâneos.
Também neste ano, repusemos O Juramento dos Horácios – Pastiche sobre a República, no espaço Animateatro no
Seixal.

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

O JURAMENTO DOS HORÁCIOS
[PASTICHE SOBRE A
REPUBLICA]

3

Abril de 2011

Espaço Animateatro
(Seixal)

53

6

Fevereiro, Março
Abril, Maio,
Setembro e
Dezembro de 2011

Floresta Center (M.Martins)
Espaço Tapafuros (M.Martins)
Parque Palmela (Cascais)
Casa da Cultura (Ericeira)

420

INSTANTÂNEOS – MATH DE
IMPROVISO

TOTAL ESPECTADORES
TEATRO PÚBLICO EM GERAL

Quadro 2 – Teatro público em geral resumo
Os dados assinalados com * são estimativas
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O JURAMENTO DOS HORÁCIOS – [PASTICHE SOBRE A REPÚBLICA]
O Juramento dos Horácios [Pastiche sobre a República], um
espectáculo criado no âmbito das Comemorações do
Centenário da República e acreditado por esta Comissão.
Sinopse
O JURAMENTO DOS HORÁCIOS [PASTICHE SOBRE A REPÚBLICA]
constitui-se como um espectáculo teatral que se propõe
resgatar/rasgar momentos, episódios, ideário, iconografia,
tiques, traumas da República lato sensu.
O título é emprestado da tela do pintor francês Jacques-Louis
David (pintor oficial de Napoleão Bonaparte), na qual figuram
três irmãos que, perante o seu pai, juram lutar pelos princípios
da República Romana.
Imaginámos a nossa centenária Dona República, muito
desmemoriada dos seus princípios, e três indefectíveis
republicanos empenhadíssimos em tentar relembrá-la. Receita:
três actores a gosto, dois sofás paralelipipédicos, público q.b.,
alguma quinquilharia, liberdade, igualdade, fraternidade & companhia.
Ficha Técnica
Direcção e encenação: Paulo Campos dos Reis | Interpretação e dramaturgia: Henrique Martins, Paulo Cintrão e
Ricardo Soares | Espaço cénico, figurinos e desenho de luz: João Frazão e Paulo Campos dos Reis | Apoio vocal:
Bruno Béu | Grafismo: César Duarte | Produção executiva: Fábio Ventura | Direcção de Produção: Paulo Campos
dos Reis | Uma produção Byfurcação

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

O JURAMENTO DOS
HORÁCIOS [PASTICHE
SOBRE A REPÚBLICA]

3

2,9 e 16 de
Abril de 2011

21h30

Espaço
Animateatro
(Seixal)

53

Quadro 2.1 – Detalhe Juramento dos Horácios
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INSTANTÂNEOS
É um jogo? É teatro? É desporto? É
improvisado? Sim!
"Duelo Improvisado" é tudo isto (e muito
mais) num só espectáculo.
Duas equipas transformam o palco numa
arena, onde se irão defrontar através de
cenas improvisadas.
Ao público cabe dar sugestões para as cenas
e

escolher

o

vencedor

deste

duelo

improvisado!
Com: Alexandre Ferreira, André Sobral, Cláudia Faria, Eva Sarmiento, Manuel Duarte, Marco Graça, Marco Martin,
Nuno Fradique e Paulo Cintrão, Ricardo Soares | Sonoplastia: João Frazão | Frente Sala: Fábio Ventura | Produção:
Byfurcação e Teatro Tapafuros
Em 2011, muitos foram os «match’s» e duelos improvisados, realizados pelos Instantâneos, quer no concelho de
Sintra, quer nos arredores: Ericeira e Cascais.

ESPECTÁCULO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

1

28 Fevereiro
2011

21h30

Floresta Center
(M.Martins)

105

1

18 Março 2011

21h30

Auditório Parque
Palmela (Cascais)

130

1

2 Setembro
2011

22h00

Casa de Cultura
Jaime Lobo e Silva
(Ericeira)

45

3

18 Abril, 16
Maio, Abril, 7
Dezembro 2011

21h30

Espaço Tapafuros
(M. Martins)

140

TOTAL
ESPECTADORES

420

INSTANTÂNEOS – DUELO
IMPROVISADO

INSRANTÂNEOS

Quadro 2.2 – Detalhe Instantâneos
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3. ANIMAÇÕES
Neste ano de 2011, fizemos também algumas animações, como já vem sendo hábito de anos anteriores.
Participámos na edição de 2011 da LandArt Cascais, acompanhámos o hastear da Bandeira Azul na Praia da Rainha
(também em Cascais) e fomos os responsáveis pela animação de rua do evento “Realizar um Sonho? Sim.” que
juntou milhares de pessoas na Praça do Comércio em Lisboa, que ajudaram a acender 50 mil velas para tornar
realidade os sonhos das crianças.

ANIMAÇÃO

SESSÕES

DATA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

CÔVO (LANDART CASCAIS
2011)

4

12 Março, 2, 16 e
30 Abril 2011

Quinta do Pisão (Cascais)

120*

RAINHA D.AMÉLIA

1

7 Junho
2011

Praia da Rainha (Cascais)

400*

REALIZAR UM SONHO? SIM.

1

17 Dezembro

Praça do Comércio
(Lisboa)

60.000*

TOTAL ESPECTADORES

60.520

ANIMAÇÕES

Quadro 3 – Animações resumo
Os dados assinalados com * são estimativas, pois trata-se de eventos ao ar livre e sem controlo de entradas

CÔVO (LANDART CASCAIS 2011)
A bYfurcação foi a responsável pelos ateliers e
animação que se realizaram na Quinta do Pisão,
em mais uma edição da LandArt Cascais, que se
realizou entre 5 de Março e 30 de Abril de
2011.
O LandArt Cascais tem vindo a promover a
ligação entre a paisagem, o Homem e a Obra.
Simbolizando a aliança entre a fruição do
ambiente natural e a descoberta de novos
temas culturais, que impulsionam a criação de
espaços criativos. O principal objectivo deste evento foi fomentar o interesse pelo espaço natural através da
exposição de obras de arte.

Página
17

Byfurcação Associação Cultural
Relatório de Actividades 2011

ANIMAÇÃO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

CÔVO (LANDART
CASCAIS 2011)

4

12 Março, 2,
16 e 30 Abril
2011

16h

Quinta do Pisão
(Cascais)

120*

Quadro 3.1 – Detalhe Côvo
Os dados assinalados com * são estimativas, pois trata-se de eventos ao ar livre e sem controlo de entradas

RAINHA D. AMÉLIA
A convite da Op'arte, a Byfurcação participou na animação do
hastear da bandeira azul - sinónimo do reconhecimento oficial
da qualidade da praia – na paraia da Rainha, iniciativa que fez
parte do programa das comemorações do dia do Municipio de
Cascais.
No âmbito desta cerimónia foi-nos pedida uma acção de
animação de rua, a qual se centraria na participação da Rainha
Dona Amélia e uma serie de outras personagens da época, nas
cerimónias do hastear da bandeira azul.
A época balnear da corte da altura passava por cascais e era em
meados de Setembro, quando a habitual nortada da costa atlântica já amainara, que esta era oficialmente aberta. A
família real chegava a cascais e com eles seguia a nobreza e alguma da burguesia.
Era na praia da rainha e da ribeira que a realeza tinha a sua barraca de banho, onde hasteava a bandeira nacional
aquando da sua presença. Nestas praias convivia-se involuntariamente com redes e fainas do mar, mas não era por
isso que a praia deixava de ter as damas de vestidos brancos sentadas à sombra dos toldos.
Era assim até aos primeiros dias de Novembro. Os reis e os príncipes residiam no modesto palácio da cidadela,
debruçado sobre o mar.

Foi no dia 7 de Junho que a rainha e os banhistas da época fizeram o trajecto desde aa zona do centro de Cascais até
à praia da Rainha.

ANIMAÇÃO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

RAINHA D.AMÉLIA

1

7 Junho
2011

16H

Praia da Rainha
(Cascais)

400*

Quadro 3.2 – Detalhe Rainha D. Amélia
Os dados assinalados com * são estimativas, pois trata-se de eventos ao ar livre e sem controlo de entradas
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REALIZAR UM SONHO? SIM.
A Byfurcação associou-se a este
causa: apoiar a Realizar e a Terra
dos Sonhos, através da venda de
velas simbolicamente associadas
ao sonho de cada participante.
Com o conjunto de velas foi
alcançado o Recorde da Maior
Imagem com Velas Acesas na
Praça do Comércio, criando uma
Estrela com o título: Realizar um
Sonho, SIM!
Durante todo o dia 17 de Dezembro, a Baixa de Lisboa e em particular a Praça do Comércio tiveram um palco
montado com música onde passaram convidados e animadores.
A Byfurcação foi responsável por diversas actividades que ocorreram durante todo o dia: Pinturas faciais e balões, By
de Branco e Pupilos do Kuduro!
Durante o dia, à volta da estátua da Praça do Comércio, a estrela formada de velas foi aparecendo à medida que
mais pessoas se associavam ao projecto. Pela noite foram acesas todas as 56.518 velas!
No dia cada pessoa pôde apoiar com o contributo mínimo de 1 euro. Cada euro valia uma vela que era dada a cada
pessoa que contribuía e que podia ser personalizada antes de ser colocada no local, com alguma inscrição ou
desenho que simbolizasse o desejo do participante.
OBJECTIVO
A felicidade é o objectivo de todos nós e a nossa busca constante durante toda a vida. Infelizmente existem pessoas
que não têm a possibilidade de procurar o que as torna mais felizes. Está ao nosso alcance mudar esta situação.
Em parceria, a Associação Terra dos Sonhos e a Realizar promoveram a angariação de fundos para concretizar
sonhos a crianças e idosos diagnosticadas com doenças crónicas e/ou em estado avançado da doença. A estrela
enquanto imagem associou-se ao sonho e ao desejo que quisemos proporcionar, mas também ao espírito de Natal
enquanto guia que nos indica o caminho, neste caso para a felicidade.
TERRA DOS SONHOS
A Terra dos Sonhos é uma Organização de Solidariedade Portuguesa, sem fins lucrativos, fundada no dia 1 de Junho
de 2007, Dia Mundial da Criança.
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A principal actividade da Terra dos Sonhos consiste na realização dos sonhos de crianças e jovens diagnosticados
com doenças crónicas e/ou em estado avançado de doença, crianças e jovens carenciadas e idosos. A associação
está em todo o país através de várias delegações.

ANIMAÇÃO

SESSÕES

DATA

HORA

LOCAIS

ASSISTÊNCIA

REALIZAR UM SONHO?
SIM.

1

17 Dezembro

Todo o dia

Praça do
Comércio (Lisboa)

60.000*

Quadro 3.3– Detalhe Rainha D. Amélia
Os dados assinalados com * são estimativas, pois trata-se de eventos ao ar livre e sem controlo de entradas
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CONCLUSÃO
Apesar de o projecto de verão nos ter “açambarcado” de tal forma, que não tenhamos conseguido apresentar o
Auto da índia, como nos tínhamos comprometido, conseguimos, ainda assim, apresentar diversos projectos em
2011, mercê da vontade das pessoas que cá trabalham e das que connosco colaboram. Viram as nossas peças de
teatro um total de 19393 pessoas, e as nossas animações cerca de 60.520. Estamos bastante gratos. A todos.
Terminamos 2011 com uma sensação de missão cumprida. Obrigado.
Em 2012 a Byfurcação vai mudar, mercê do que aprendemos este ano, das colaborações já efectivadas, da posição
da cultura e do teatro na sociedade e da actual conjectura socioeconómica, sendo que tentaremos sempre
aprimorar a qualidade dos nossos projectos.
Esperamos no próximo ano poder encontrar uma casa que nos sirva de sede, estamos a contar com a edilidade para
que encontre uma solução para este nosso problema, que já se arrasta há alguns anos, para assim podermos dar um
contributo ainda maior à cultura de Sintra.
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A BYFURCAÇÃO
HISTORIA
A Byfurcação é uma companhia de teatro profissional sedeada em Sintra, nascida em meados do ano 1998, fruto da
vontade de dois ex-alunos da Escola Profissional de Teatro de Cascais.
O objectivo da Byfurcação é criar e levar ao público diferentes formas de arte, com destaque para o teatro.
A primeira representação teve lugar a 31 de Julho de 1999, com o espectáculo "Até às Cinzas", de Joaquim Murale.
Desde a sua criação, a Byfurcação tem apostado em propostas vanguardistas, num registo estético assumidamente
minimalista. O destaque vai para a dramaturgia portuguesa e, muito concretamente, para os textos originais de
membros ou colaboradores da companhia.
A companhia desenvolve ainda um importante trabalho no âmbito do teatro infantil de cariz ludo-pedagógico, na
animação e na recriação histórica.
No inicio a Byfurcação Associação Cultural privilegiou autores portugueses, um tanto esquecidos, a partir dos anos
80. Autores estes que falavam, sobretudo, na época do pré-25 de Abril, ou seja, incidindo o seu trabalho no actor
como centro da performance, num teatro, ou espectáculo dito de intervenção.
Depois de 2001, a associação, dedicou-se a autores, também portugueses, ou de língua portuguesa, que se
debruçassem, principalmente, sobre questões sociais e psicológicas, com espectáculos tendencialmente catárticos.
Desde 2005 que tentamos anualmente, fazer com que o nosso trabalho tenha quatro vertentes.
1. Teatro para infância - designado por nós também como «teatro infantil também para crianças»;
2. Teatro para o público adulto;
3. Animações teatrais de rua - animações de época e temáticas;
4. Festival de teatro - onde convidamos nas segundas feiras de Julho o público a assistir gratuitamente
a peças e companhias conhecidas de fora do nosso concelho, no nosso espaço.

LOGOTIPO

Página
22

Byfurcação Associação Cultural
Relatório de Actividades 2011

HISTORIAL
ANO

ESPECTÁCULOS

1999

• “Até às Cinzas”, de Joaquim Murale;
• “Sopinhas de Mel”, de Teresa Rita Lopes;
• “Sim, Senhor!”, de Joaquim Paulo Nogueira;

2000

• “Mythos – O Diálogo”, uma adaptação de Paulo Cintrão;
• “Sopinhas de Mel”, de Teresa Rita Lopes;
• “Noite Branca”, de António Júlio Vilarinho;
• “A Estória da Rainha Enfadada e da Bruxa Desalmada”, de Byfurcação (original);
• Exposição Colectiva de Pintura no Mem Martins Sport Clube;

2001

• “O Fogo da Penitência”, adaptação de Susana Romana a partir de “Às Vezes Neva em Abril” de João
Santos Lopes;
• “A Última Gravação de Krapp”, de Samuel Becket;
• “Meia-noite”, adaptação de Susana Guimarães a partir de “Meio Dia” de José Figueiredo;

2002

• “Voz Humana” de Jean Cocteau;
• “A Valsa n.º 6” de Nelson Rodrigues;

2003

• “A Máquina de Naufragar”, de Carlos Rodrigues;
• “Salazar, 1958” adaptação de Paulo Cintrão e Susana Guimarães a partir de “Salazar: Deus, Pátria e
Maria” de Maria do Céu Ricardo;
• “Os 3 Porquinhos?” de Susana Romana (original);

2004

• “Os 3 Porquinhos?” de Susana Romana (original) - reposição;
• “Esse Tal Alguém” de Teresa Rita Lopes;
• “A Lenda da Fonte” de Susana Guimarães e Paulo Cintrão (original);
• “Natal… Natal” de Susana Guimarães (original);
• “No Reino dos Saltimbancos” de João Frazão e Paulo Cintrão (original);
• Colaboração com a Utopia Teatro e com a Câmara Municipal de Sintra nas comemorações do Dia do

2005

Município do Concelho de Sintra;
• “Que Seja por Bem” de Susana Guimarães (original);
• “Loucura” adaptação de Paulo Cintrão do conto “Loucura” de Mário de Sá-Carneiro (estreia a 28 de
Outubro de 2005);
• Exposição de Pintura de Sara Livramento (Novembro 2005)
• Workshop de Corpo, Movimento e Criatividade (Novembro e Dezembro 2005)
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2006

• "Bem comer é viver", de Paulo Cintrão e Raquel Janete (original);
• "Espírito da lua ", de Susana Guimarães e Nuno Vicente, co-produção com a Utopia Teatro;
• "Uma aventura no meu quarto", de Susana Guimarães (original);
• Animações temáticas: 25 de Abril; Festa do leitão em Negrais; Halloween.
• "Romeu Romeu", adaptação de Ivo Miguel;
2007

• "As Aventuras no Meu Quarto Continuam", de Susana Guimarães;
• "Noite de Poesia", criação colectiva
• I Segundo Teatro - festival de teatro de Verão
• "O Morto", adaptação Susana Guimarães;
• "O Capuchinho Encarnado... Nem Todos Os Lobos São Maus", criação colectiva;

2008

• "Os Três Porquinhos", criação colectiva;
• "O Pedro e o Lobo", criação colectiva;
• "A Magia de Natal", de Susana Guimarães, adaptação colectiva;
• II Segundo Teatro ’08 - festival de teatro de Verão
• "O Gato das Botas", criação colectiva;
• "O Reino do Rei da Gata Borralheira", criação colectiva;
2009

• "Noseferatu – (Sem) fonia Macabra", criação colectiva;
• " O Sr. Bigodão Doce Vai á Praia", de João Frazão (original);
• "El Rei D. Carlos na Vila de Cascaes", animação de época;
• III Segundo Teatro ‘09 - festival de teatro de Verão
• "Auto da Barca do Inferno", de Gil Vicente;
• "O Juramento dos Horácios [Pastiche sobre a República", criação colectiva com base no texto e direcção
de Paulo Campos dos Reis;

2010

• "A República em Cascais”, animação de rua com criação colectiva, em co-produção com Op’arte
• IV Segundo Teatro ‘10 - festival de teatro de Verão;
• "Leituras Encenadas de textos de Mário de Sá Caneiro - As Confissões de Lúcio e A Loucura”, por Mário
Trigo e Fábio Ventura;
• "O Príncipe Feliz e Outras Histórias", um projecto de Mário Trigo, Carla Dias e Samuel Matias para a
Byfurcação;
• "A Festa do Sr. Bigodão Doce", um projecto de João Pedro Frazão para a Byfurcação;
• “O Principezinho na Quinta da Regaleira”, de Antoine de Saint-Exupery;
2011

• “Panelas, Teatro e Água Quente”, criação colectiva, com texto de Olavo Silva;
• “Côvo”, animação de rua com criação colectiva;
• “By de Branco”, animação de rua para o evento “Realizar um Sonho? Sim.”;
• “Rainha Dona Amélia", animação de rua, um projecto de João Pedro Frazão para a Byfurcação.
O historial indica o ano de criação de determinado projecto e não menciona reposições.
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EQUIPA, COLABORAÇÕES e PARCERIAS
Em 2011, a Byfurcação dispôs de 5 elementos que trabalharam a tempo inteiro para a Associação. São eles: Fábio
Ventura, João Pedro Frazão, Paulo Campos dos Reis, Paulo Cintrão e Ricardo Soares.
Para além destas 5 pessoas, existiram actores, técnicos e profissionais de outras áreas que colaboraram diariamente
connosco nos projectos que elaboramos: Alda Namora, Alex Gozblau, Alice Inácio, Ana Pessoa, Ana Rita Neves,
Bruna Félix, Bruno Béu, Bruno Guerreiro, Bruno Martins, Carina Soares, Carla Dias, Catarina Salgueiro, César Duarte,
Cláudia Pessoa, Daniela Reis, David Severino, Emanuel Ventura, Elísio Manuel, Fernando Cunha, Filipa Duarte, Filipa
Vasconcelos, Filipe Araújo, Flávio Tomé, Francisco Garcia, Gonçalo Africano, Inês Amaro, Inês Magalhães, Inês
Rasteiro, Joana Frazão, João Mais, Jorge Albuquerque, Leovagildo Correia, Manuel Chaves, Manuel Duarte, Marco
Graça, Marco Martin, Marco Silvestre, Mário Miranda, Mário Trigo, Miguel Tomás, Mónica Alves, Nidia Roque, Nuno
Fradique, Nuno Morais, Nuno Vicente, Olavo Silva, Osvaldo Aires, Patrícia Gonçalves, Patrícia Simões, Paula Coelho,
Paula Hespanha, Paulo Martins, Paulo Tomaz, Pedro Mendes, Regina Gaspar, Renée Duarte, Ricardo Deus, Rosário
Barros, Rui Braz, Rute Lizardo, Samuel Matias, Sofia Barrinha, Susana C. Gaspar, Tiago Antunes, Vera Santos, Vito
Fernandez e muitos outros!
A Byfurcação é uma estrutura apoiada pela Junta de Freguesia de Algueirão - Mem Martins e abrangida pelo
Programa de Apoio às Estruturas Profissionais de Sintra da Câmara Municpal de Sintra.
As actividades do grupo são co-financiadas pelo público que assiste aos nossos espectáculos e por entidades públicas
e privadas através da atribuição de subsídios e da compra de serviços e espectáculos, sem as quais não
conseguiríamos manter a estrutura activa.
Nos últimos temos apoiado e contado com o apoio de diversas entidades, no que toca à aquisição e/ou acolhimento
de espectáculos e ao apoio na divulgação, criação e realização de diversos projectos teatrais, são elas: Animateatro;
Câmara Municpal de Sintra; Câmara Municipal de Cascais; Câmara dos Ofícios; CP – Comboios de Portugal; Dínamo –
Associação de Dinamização Sócio-Cultural; Escola Secundária de Leal da Câmara; Fundação Cultursintra; Jornal
Actual Sintra, Jornal Cidade Viva; Junta de Freguesia de Algueirão-Mem Martins; Lua Singular – Associação Cultural;
Op’Arte – Associação Juvenil; Rádio Clube de Sintra; Rádio Ocidente; Teatro Bocage; Teatro Tapafuros; teatromosca;
Utopia Teatro; Valdevinos – Teatro de Marionetas.
Toda a informação sobre a Byfurcação pode ser encontrada e consultada em:


www.byfurcacao.pt (e www.byfurcacao.com)



www.facebook.com/byfurcacaoteatro



www.twitter.com/byfurcacao
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