
 

CASA DA DANÇA ANUNCIA 
PROGRAMAÇÃO JAN-ABR 2020 
FRANCISCO CAMACHO, FLORA DÉTRAZ  
e CARTA BRANCA A ANA RITA TEODORO E JOÃO DOS SANTOS 
MARTINS 

Depois do arranque em Setembro passado, a Casa da Dança continua em 
2020 com uma programação de luxo.  
Residências artísticas, concurso e propostas para o público. 

Inaugurando o programa Carta Branca - convite feito a bailarinos ou 
coreógrafos para apresentar um programa à sua escolha - vai ser 
apresentado um trabalho inédito de dois nomes promissores da dança 
nacional: Ana Rita Teodoro e João dos Santos Martins com Trolaró no dia 
29 de Fevereiro, às 21h30, no Auditório Osvaldo Azinheira da Academia 
Almadense. 

No dia 7 de Março, às 21h30 sobe ao palco do Auditório do Fórum Romeu 
Correia, a última criação de Francisco Camacho, um dos coreógrafos 
portugueses de referência da dança portuguesa desde os anos 1990. 
VelhⒶs estreou, em Braga, em Novembro de 2019 e tem como primeira 
paragem de circulação Almada. Juntam-se ao coreógrafo, que também é 
um dos intérpretes, alguns cúmplices de longa data como Carlota Lagido 
ou Sílvia Real, actualmente todos com mais de 50 anos, para nos falarem 
destes corpos e da sua relação quer com a Dança quer com as normas 
instituídas para a idade. 

No final deste primeiro ciclo de espectáculos, tempo ainda para apresentar 
uma obra muito peculiar da francesa Flora Détraz, cuja formação em 
Dança a trouxe a Portugal e onde vai permanecendo intermitentemente, no 
intervalo da intensa circulação internacional deste e de outros trabalhos. 
Em Muyte Maker o canto e o corpo são instrumentos que permitem 
outras abordagens ao movimento e à Dança. Uma coreografia de quatro 
corpos cantantes que transportam complexidade nos seus 
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comportamentos, tal como os seres humanos, para ver dia 18 de Abril, às 
21h30, no Teatro-Estúdio António Assunção. 

São quatro os projectos a habitar em residência artística as paredes que 
acolhem a Casa da Dança no Ponto de Encontro, em Cacilhas. Filipa 
Francisco que inaugurou a Casa com Partilhas, prepara o novo espectáculo 
Caminho que estreia na segunda metade do ano; Ana Jezabel, artista que 
apoiamos desde o ano passado com a co-produção da sua (quase) 
primeira obra Quotidiano Amuse Toi, que estreia em Maio em Almada; a 
brasileira Adriana Grechi remonta a peça Bananas para se apresentar pela 
primeira vez em Portugal no Festival Cumplicidades em Lisboa; e Ana Rita 
Teodoro e João dos Santos Martins a trabalhar na Carta Branca, a obra 
conjunta Trolaró que será apresentada no último dia de Fevereiro. 

O ano começou ainda com o lançamento do Apoio a Primeiras Obras que 
tem como objectivo apoiar a criação de primeiras obras coreográficas 
seleccionando um artista ou colectivo emergente com um percurso 
profissional que estreará uma obra inédita no fim de Novembro, em 
Almada. À parte do valor pecuniário de dez mil euros, a Casa da Dança 
proporciona ainda as condições indispensáveis para que uma nova obra 
artística possa ser realizada com tranquilidade, impulsionando a pesquisa e 
estimulando a criatividade, assumindo o risco, confiando nos criadores. 

A Casa da Dança, local sem paredes mas com fundações bem definidas ao 
nível do compromisso que assume: o de apoio a artistas em diversos 
momentos da sua prática, seja durante os seus processos criativos ou na 
promoção do encontro com o público e os agentes culturais. 

INFORMAÇÃO SOBRE BILHETES 

29 Fevereiro - Academia Almadense  
Carta Branca ANA RITA TEODORO e JOÃO DOS SANTOS MARTINS 
TROLARÓ  
Entrada gratuita, limitada à lotação da sala 
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7 Março - Fórum Municipal Romeu Correia  
FRANCISCO CAMACHO - VELHⒶS  
Adultos - €6 | Jovens, Seniores, Grupos +10 - €5 

18 Abril - Teatro-Estúdio António Assunção  
FLORA DÉTRAZ - MUYTE MAKER  
Adultos - €6 | Jovens, Seniores, Grupos +10 - €5 

Os bilhetes para os espectáculos incluídos na programação da Casa da 
Dança são adquiridos nos respectivos locais de apresentação.  

* Todas as reservas têm de ser levantadas até 30 minutos antes do início 
do espectáculo. 

Download PRESSKIT 

REGULAMENTO APOIO A PRIMEIRAS OBRAS 

Para mais informações, contactar:  
casadadanca@casadadanca.pt  
+351 920 128 894
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