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SINOPSE 
 
São Petersburgo, 1866.  
 
Quando a mãe de Ludmila consegue emprego na casa de Anna 
Filosofova, toda a família matrioska deixa a sua pequena aldeia junto 
ao Mar Branco e viaja com ela para São Petersburgo. Ali, Ludmila, uma 
matrioska do meio, irá tornar-se desde o primeiro dia na discípula 
predilecta da filantropa e feminista Filosofova.  
 
A nova vida de Ludmila passa-se entre livros, alguma vida social, 
almoços, lanches, petiscos, jantares e bublikis, muitos bublikis. Este 
doce tradicional passa a ocupar um lugar tão especial nas suas 
tentações como ocupara até então a carne de foca.  
 
A juntar a isto, Ludmila, num encontro casual, conhece Raskolnikov, 
protagonista de Crime e Castigo, romance de Dostoievsky. Será este 
encontro a evitar que Raskolnikov cometa o crime que o tornaria 
célebre, virando as suas atenções para a jovem Ludmila,  
Mas a sua vida está prestes a sofrer um volte-face inesperado: as suas 
profundas alterações alimentares causaram rápidas alterações na sua 
pessoa. Só há uma pessoa capaz de a fazer reencontrar o caminho da 
felicidade e do espelho: o Dr. Musa Ramelov, nutricionista do Czar. 
 
Por Mário João Alves 
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CONCEPÇÃO 

 
Desde a sua origem, o Quarteto Contratempus, traçou como linha de 
rumo, a aposta no valioso trabalho de criadores e intérpretes 
portugueses. Mantendo esta tradição, o novo projeto que apresenta, 
será mais um fruto dessa aposta: uma ópera cómica do género 
Singspiel,  em um acto. 
 
À semelhança do seu mais recente projeto “A Querela dos grilos” 
(2015), o Quarteto manteve a mesma lógica, assumindo novamente, a 
envolvência de todos os instrumentistas em cena, como actors. Nesta 
atual criação, o Quarteto vai um pouco mais além, incluindo elementos 
de um grupo de teatro amador, no elenco. 

 
 
PROCESSO 
 
O Quarteto Contratempus apresenta Os dilemas dietéticos de uma 
matrioska do meio, com texto original de Mário João Alves, que junta 
em palco, o Quarteto Contratempus, um barítono convidado, e 10 
elementos de um grupo de teatro amador, com sede no local onde será 
acolhida a obra. A composição musical, também original, foi erguida por 
Nuno Côrte-Real. António Durães, uniu a música e o texto à encenação 
e construiu um espetáculo que teve em conta a participação especial do 
grupo de teatro amador local. 
 
Na digressão nacional, em cada cidade onde é apresentada esta obra, 
a produção do Quarteto Contratempus, convida um grupo de teatro 
amador da comunidade, para uma participação especial. Para além da 
partilha de informação em suporte vídeo, que será previamente 
facultada, para contextualização, elementos da equipa artística 
realizarão uma formação, de forma a introduzir no grupo, noções 
cénicas, dramatúrgicas e musicais, desta criação.  
 
À semelhança do ano de 2015, o Quarteto Contratempus, ganhou o 
Apoio Pontual da Direção Geral das Artes, para criação desta 
obra. Também lhe foi atribuído o Apoio Internacional, financiado pela 
mesma entidade, para apresentação deste espectáculo, no Brasil. 
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POR MÁRIO JOÃO ALVES  • Libretista 
 
Numa noite de verão (creio que era verão e tenho preguiça de ir agora 
ao meu montinho de programas de concertos) fui a Esposende apanhar 
vento e descobrir um projecto que me encantou. Era uma “coisa” em 
duas partes. Eram água e vinho, mas ambos excelentes na sua 
condição. Na primeira parte, a Semana Santa do Fernando Lapa com 
textos da Regina Guimarães; na segunda, A Querela dos Grilos da 
Fátima Fonte com texto do Tiago Schwäbl (lembrei-me dos nomes sem 
ir ao montinho!). Volvidos alguns meses, voltei a ver o espectáculo e 
ainda gostei mais: tinha crescido! O curioso era ver como aqueles cinco 
artistas irrequietos eram capazes de criar um perfeito espectáculo de 
ópera. Tudo eram armas de palco: violoncelos, malas frigoríficas, 
cadeiras de praia, clarinetes… 
 
Quando os mesmos artistas me propuseram criar um libreto que seria 
musicado pelo Nuno Côrte-Real (o próprio, o autêntico!) e que seria 
encenado pelo António Durães (sim, esse que estão a pensar!) senti o 
que se sente nesses momentos: eu?    
Se a questão seguinte é sempre a mesma: o que é que falta criar? A 
resposta é também sempre a mesma: nada e tudo! E é esse o encanto 
da coisa, que faz a cabeça voar. Nessa altura, andava envolvido na 
criação de um espectáculo para o Serviço Educativo da Casa da 
Música sobre a Rússia (e para um músico ou para quem gosta de ler é 
um consolo mergulhar na Rússia: Stravinsky, Dostoievsky, Prokofiev, 
Tolstoi, Shostakovitch, Gogol…) Naquele mundo imenso e distante, 
tudo o que é intenso e frio pode acontecer. Parece que tudo o que 
acontece é em grande, em forte, mesmo o sublime e o poético. 
 
Quando crio, evito o óbvio (parece-me óbvio, aliás!). Assim que me 
assaltou a imagem de uma matrioska que deixa de caber no seu 
espaço, achei que tinha encontrado um caminho possível. E surgiu-me 
logo na altura a ideia da ária do Ómega 3!  
Hoje há lojas de suplementos, cirurgia estética, super ginásios. Quando 
se compra uma casa compram-se 3 coisas em primeiro lugar: um 
espelho, uma balança e uma fita métrica. Nutre-se cuidadosamente o 
corpo, embora se alimente o cérebro com filmes, música e livros quase 
exclusivamente compostos por açucares e gordura (não deveriam os 
bens culturais e de entretenimento trazer uma tabela de nutrientes?) 
Somos eternos adolescentes e o primeiro cabelo branco é o avesso do 
primeiro dente. O início da marcha derradeira. 
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O meu personagem favorito é, por isso, o Dr. Musa Ramelov, 
nutricionista do Czar (do gordo Czar). Ele conhece a vida, os seus 
passos, o seu sabor. Da vida que também se alarga e abranda. Da vida 
que pousa. Dos ossos e da carne que se alargam para acolher a 
plenitude de uma vida. Da pele que se enruga para melhor sugar a 
felicidade. Do cabelo que se aclara como o dos sábios.  
 
Ludmila, a matrioska do meio, está num dilema de amor, num dilema de 
vida, mais do que num dilema dietético. A dieta esconde sempre muita 
coisa, já se sabe. O amor engorda, a solidão emagrece, a felicidade dá 
cor, a tristeza é branca como o cabelo dos sábios. Tudo se mistura, de 
repente. Podia terminar citando umas frases do Dr. Ramelov, mas 
confesso que tenho preguiça de ir agora ao meu montinho de rabiscos. 
A preguiça não tem cor, é só um peso sobre as ancas e na parte de 
cima das mãos, a deixá-las caídas. E eu vou deixá-las descansar: é só 
colocar este ponto final. 
 
POR NUNO CORTÊ REAL • Compositor 
Aceitar o convite para escrever esta ópera foi, ao mesmo tempo, um 
prazer e um desafio. Prazer, porque o universo lírico é um espaço onde 
a minha índole criativa se sente em casa; desafio, porque a natureza 
desta ópera apresenta diversas questões que, não deixando de ser 
interessantes, colocam sérios problemas a resolver. E o mais notório é 
o fato de apenas estarem envolvidos dois cantores e três 
instrumentistas. Depois, a ideia principal do libreto, e do próprio convite 
do Quarteto Contratempus, foi de criar uma ópera cómica, ou "buffa", se 
quisermos. Ora, nada é mais difícil que compor comicidades em 
música, e, em verdade, muito poucos compositores lograram fazê-lo 
eficazmente: por exemplo, Mozart, com uma música extremamente 
irónica que, não sendo explicitamente cómica, nos faz sorrir e 
compreender o divertido das situações, ou Rossini, o grande génio da 
ópera "buffa", que verdadeiramente ofereceu à arte lírica uma vertente 
cómica usando para isso todos os recursos possíveis, vocais e 
instrumentais, criando uma verdadeira revolução tímbrica, formal e de 
novos efeitos. Com génios tão universais como estes, que posso eu 
almejar fazer? Bom, pelo menos evidenciar todas as características 
possíveis do original libreto escrito por Mário João Alves, cuja ação se 
situa por entre a fábula e a realidade. Há por isso um lado fantasioso 
que não quis deixar de experimentar musicalmente. Depois há a 
vontade de amplificar as situações dramáticas com algum exagero, 
como por exemplo no lamento de Ludmila, ou na crucial consulta do  
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nutricionista Dr. Ramelov. São pedaços de música onde o exagero 
transborda e manifesta alguma excentricidade, que, espero, seja 
minimamente... cómica! Mas não apenas de comicidade trata esta 
ópera. Há um outro lado, mais negro, enevoado, que o personagem 
Raskolnikov apresenta. É o dilema entre o crime e o castigo, e 
sobretudo a questão do arrependimento. Este outro aspeto do libreto 
traz à ópera um contraste saudável, e equilibra uma talvez 
superficialidade que paira sobre os diálogos. Digamos que desta forma, 
esta ópera se transforma numa paleta variada e divertida de coisas tão 
diferentes como a saudade, a separação, o sonho, o crime, o castigo, a 
excentricidade, a tristeza, o exagero, e o amor. Sim, o amor, porque na 
realidade, desde o prelúdio que se ouve no início, através de um 
soturno solo de violoncelo, aos acordes quentes e serenos do final, o 
amor está sempre presente. Ou pelo menos essa foi a minha intenção 
através da música. O amor que se vive, ou o amor que se sonha, são, 
no fundo, a mesma coisa, pois o importante é mesmo amar. É isso que 
Ludmila quer. É disso que Raskolnikov precisa. Mas... não será 
justamente esse amor aquilo que todos nós almejamos? 
 
POR ANTÓNIO DURÃES • Encenador 
Uma família é algo físico, uma molécula com ramificações, uma rampa 
que lança átomos para praticamente todos os lados e todos os 
sentidos, esquerda-direita, liquido-gasoso, cima-baixo, verso-inverno, 
claro-escuro. Foquemo-nos na parcela mais íntima da família, no seu 
núcleo essencial: ela move-se, agita-se, de acordo com a sua 
composição. Os pais e os filhos. Às vezes os avós. Normalmente é 
assim. Esta família também. Tem uma mãe e tem três filhas. Todas 
fêmeas. O pai é uma figura ausente. A mãe ocupa-se da economia 
doméstica, e o pai (presume-se, que tal nunca é dito) é o ausente 
nunca presente, a quem cumpre fazer nada porque nada é dito que ele 
faça, nem tão pouco existir. Às filhas cabe crescer e inventar mundo. 
Imagine-mo-la, à família, assim: uma mãe em primeiro plano, que as 
mães são, como as casas onde vivem, coisas cimeiras, primeiras, 
lareiras e chaminés onde arde e se escoa o cimento do fumo e os seus 
eflúvios maternais, e um grupo de raparigas, três, a caminho do mínimo 
possível. A mais velha junto da mãe, a mais nova próxima do pai que 
nesta família não está presente, mas que na fábula da matrioska fecha 
o grupo descendente, terminando a prole, bigodaça ao vento, porta 
impermeável a outras descendências, já que a maternidade lhe está 
interdita. 
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E assim caminham, estepes fora, até que os pés lhes doam, e as horas 
as libertem da caminhada: a mãe, para que a filha mais velha lhe tome 
o lugar; e o pai, ou outro, macho qualquer (sem desdém) ocupe aquela 
posição derradeira, feche o ciclo, vicie a circunferência. 
 
Esta família tem um chão, uma "terra" como se diz nas grandes 
cidades, que abandona para ocupar um outro espaço, mais colorido e 
urbano e cosmopolita. Um espaço de esperança e novas 
oportunidades. De um sítio no meio do nada, ou do tudo que é o branco 
absoluto da neve, para um outro sítio no meio de tudo, ou do nada, 
dada a vacuidade de alguns absolutos. De um lado, um regime 
alimentar perfeito ainda que aparentemente monótono, e também os 
desábitos de mundaneidade e de leitura; do outro, as salas apalaçadas 
da grande cidade, para deixar o olhar correr na força do Neva, passear 
no Hermitage, comer bublikis com sofreguidão, libertar o espirito 
naquela Veneza gigantesca construída para ser invejável... 
 
No chão de São Petersburgo, Ludmila Mayrioska Meyusca, a mais 
velha das irmãs, há-de cruzar-se com Roskolnikov, ainda um projecto 
de personagem, criatura em ebulição, desiquilibrando-se entre a pré-
consciência do castigo e a obrigatoriedade do crime. E consumindo-se 
nessa elaborada combustão. 
 
Ludmila é feliz. Uma felicidade construída com a argamassa da 
juventude e consolidada nos pequenos prazeres da vida: os amores 
inocentes e sem pecado dos primeiros anos, a liberdade absoluta, a 
segurança familiar, os vizinhos que são família, o cumprimento das 
reduzidas regras da vida em comum, o prazer da leitura (mesmo que 
condicionada pela presença de tão poucos livros). 
A mudança para a grande cidade entusiasma-a. É um novo mundo que 
se abre à sua curiosidade. E à curiosidade dos seus pés, e da sua 
boca, e dos seus olhos. E Ludmila refaz-se na consubstanciação dessa 
nova felicidade.  
 
É possível, sendo-se feliz, banhar-se ainda mais na felicidade? É! A 
felicidade pode ser aumentada com o acrescento de espaço e de 
possibilidades. Entre elas, a leitura, o contexto alimentar, os amores, 
entre tantas outras. Descobre, por exemplo, o prazer da companhia de 
outro alguém e fica dividida nesse prazer que sente ser anti-
regulamentar. Descobre que para além da foca, base da sua 
alimentação saudável, há todo um continente para descobrir e, entre as  
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tantas coisas a experimentar, a doçaria; descobre, não apenas o livro 
preferido, mas toda a literatura. E tudo isto é organizado à luz da 
mudança de pensamento, no que é orientada pela sua tutora 
civilizacional, Ana Filosofova, intelectual e feminista. 
 
E, claro, engorda. Em multi-sentidos. Mas também no primário. 
 
E não consegue regressar à organização física familiar de matrioska: 
entre a mãe e a irmã que lhe segue. 
 
O que fazer? Dieta? Ginásio? Regressar ao ponto de partida? Desfazer 
a nostalgia da roupa? 
 
O melhor é compor uma ópera e cantar o dilema. 
 
E aqui está ela. Construída a partir da adição de diferentes planos da 
narrativa. Discursos paralelos que correm com ligeiros desfasamentos 
no desejo de se organizarem algures, dentro da cabeça do espectador. 
Tal como as imagens tridimensionais, construídas para além delas, 
resultado de tresleituras intencionais, que são, assim mesmo, 
disruptivas e, contudo, gramática. E, logo, linguagem.  
 
Paralela à boca de cena, há um discurso pequeno que a máquina 
amplifica, duplo discurso, lido ali mesmo pelo que efectivamente ele é e 
significa, e na tela, ao fundo, pleonástico, porque sublinhado, hipérbole, 
porque projectado. Na tela hão-de também aparecer, descriminados, os 
espaços que os actores ocuparão, nunca os lugares ocupados, que 
esse mistério só ao espectador diz respeito, como na literatura. 
 
A peça é, toda ela, construída a partir destas dinâmicas, destas forças 
e contra-forças. Da impossibilidade em abstrato, a objecto concreto de 
cena. Para ferver e levantar voo. Com as asas do Mário João Alves e 
do Nuno Cortê-Real. 
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EQUIPA ARTÍSTICA/TÉCNICA 
 
NUNO CORTÊ-REAL • Composição 
Tem vindo a afirmar-se como um dos mais importantes compositores e 
maestros portugueses da atualidade. Das suas estreias destacam-se 7 
Dances to the death of the harpist, Concertgebouw, Amsterdam; 
Pequenas músicas de mar, Purcel Room, Londres; Concerto Vedras, 
St. Peter’s Episcopal Church, Nova York; Novíssimo Cancioneiro, 
Siglufirdi Festival, Reikiavik; e a ópera O Rapaz de Bronze, Casa da 
Música, Porto. Dos agrupamentos que têm tocado a sua música 
destacam-se: Remix Ensemble, Royal Scottish Academy Brass, 
Orquestra Sinfónica Portuguesa, Orquestra Metropolitana de Lisboa, 
Orquestra do Norte, Orchestrutopica, e solistas e maestros como 
Lawrence Renes, Julia Jones, Stefan Asbury, Ilan Volkov, Kaasper de 
Roo, Cristoph Konig, David Alan Miller, Paul Crossley, John Wallace, 
Mats Lidström, Rui Pinheiro e Cesário Costa.  
 
MÁRIO JOÃO ALVES • Libreto 
Escreveu diversos guiões e obras musicais para a infância. Publicou A 
Valsa dos sem-isqueiro; Amilcar, consertador de búzios Calados 
(Prémio Matilde Rosa Araújo), Afonso Cabrita, meu tio, ensaísta, 
toureiro e melancólico (Prémio Bocage de Conto), José, será Mago? e 
Histórias da Música em Portugal. Tenor, tem-se apresentado no Teatro 
de S. Carlos, La Fenice de Veneza, La Monnaie de Bruxelas, BAM de 
New York, Maestranza de Sevilla, Cairo Opera House, Muscat Royal 
Opera House, Seoul Arts Center, e Tokyo, Macau, Lausanne, Maputo, 
Turim, Paris, entre outros. Foi co-fundador das Vozes da Rádio, Ópera 
Isto e dirige o Estúdio de Ópera do CMC. 
 
ANTÓNIO DURÃES • Encenação 
Profissional de teatro desde 1984, fez a sua formação na Escola de 
Formação Teatral do Centro Cultural de Évora. Encenou L’Elisir 
d’Amore, de Donizetti (2005) para o Circulo Portuense de Ópera, e a 
Ópera dos Três Vinténs, de Brecht/Weill (2015), para o Estúdio de 
Ópera da ESMAE. No entretanto encenou, entre outros: Maldoror 
(Lautréamont) para os Mão Morta (2010), Winterreise, de Schubert 
(2011), Rita, de Donizetti (2013), O Cavaleiro das Mãos Irresistíveis, de 
Ruy Coelho (2015), A Querela dos Grilos, de Fátima Fonte (2014),  
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L'Enfant et les Sortileges e L'Heure Espagnole de Ravel (2011), Orfeu 
nos Infernos de Ofenbach, entre outros. Em dezembro de 2012 
encenou Então Ficamos, o espectáculo de não-encerramento de 
Guimarães Capital Europeia da Cultura. É, desde 2001, professor de 
interpretação (cursos de teatro e música/canto) da ESMAE. 
 
TERESA NUNES • Soprano 
Começou por estudar piano na Escola de Música de Esposende. A sua 
paixão pela música levou-a a aprofundar os conhecimentos tendo-se 
licenciado em Canto e pós-graduado em ópera na ESMAE. Em 2008 
co-fundou o Quarteto Contratempus que se dedica à música 
contemporânea, com quem estreou obras de diversos compositores 
portugueses. Com este grupo tem também explorado a componente 
cénica dos concertos de câmara. Tem-se apresentado em recital e 
ópera em diversas salas em Portugal, Espanha e Brasil. 
 
JOB TOMÉ - Barítono 
Estudou no Conservatório de Música do Porto foi licenciado e mestrado 
em Canto pela Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo do 
Porto (ESMAE). Fez parte do Estúdio de Ópera da Casa da Música. Foi 
premiado nos concursos da Fundação Rotária Portuguesa, pela 
ESMAE e obteve o prémio Helena Sá e Costa pelo concurso de canto 
Luísa Todi. Em França integrou o Centre National d’Artistes Lyriques de 
Marselha (CNIPAL) e a Academia do Festival de Ópera de AIX-en-
Provence. É professor de Canto na Academia de música de Viana do 
Castelo e Instituto Politécnico de Bragança. 
 
CRISPIM LUZ • Clarinete 
Estudou no Conservatório de Música do Porto e na ESMAE. A 
importância de cada gesto e de cada palavra obtidas na sua formação 
foram vitais na participação e obtenção de prémios nos concursos 
nacionais e internacionais. Em 2007 assumiu o lugar de concertino da 
BSP. Amante da música de câmara, criou junto com três amigas o 
Quarteto Contratempus. Durante 2016 participará na digressão nacional 
e internacional da ópera Os dilemas dietéticos de uma matrioska do 
meio. 
 
SUSANA LIMA • Violoncelo 
Estudou violoncelo na Escola Profissional de Música de Viana do 
Castelo com a professora Pétia Samardjieva, prosseguindo na Escola 
Superior de Música e Artes do Espectáculo do Porto com o professor  
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Jed Barahal. Concluiu o Mestrado em Ensino da Música na 
Universidade de Aveiro com a dissertação A cadeira ergonómica na 
prática e ensino do violoncelo sob a orientação científica da Professora 
Doutora Filipa Lã. Frequentou um curso de Aperfeiçoamento do 
Violoncelo com Romain Garioud. Actualmente integra o Quarteto 
Contratempus e o Quarteto ADLIB e leciona violoncelo na Academia de 
Música de Viana do Castelo.  
 
BRENDA VIDAL HERMIDA • Piano 
Estudou no Conservatório Superior de Vigo com os professores Cristina 
Olivar, Maider Odorgoizti, Emilio Álvarez e Nicasio Gradaille. Em 2005, 
foi admitida na ESMAE, na classe do professor Luis Filipe Sá. Concluiu 
ambas escolas, com as mais altas qualificações. Assistiu a cursos de 
aperfeiçoamento de piano, música de câmara e acompanhamento 
vocal, orientados por Almudena Cano, Josep Colom, Claudio Martínez 
Mehner, Peter Efler, Alexander Kandelaky, Imre Rohmann, Eulalia Solé, 
Luiz de Moura Castro, Iván Citera, Blanca Uribe, e Miguel Ángel 
Chavaldas. Apresentou-se como solista em várias ocasiões, e colabora 
com: Hulencourt Soloist Chamber Orchestra (Bruxelas), Orquestra 
Filharmónica Cidade de Pontevedra, Banda Sinfónica Portuguesa, 
Banda Municipal de A Coruña e a Banda de Música de Pontevedra, 
entre outros. Actua em grandes salas de Espanha, Portugal, Holanda, 
Bélgica, Polónia, Brasil e China. 
 
MARIANA FIGUEROA • Desenho e Operação de Luz 
Concluiu o Bacharelato em Fotografia (2001) e a Licenciatura Bietápica 
em Teatro (2002), na Escola Superior Artística do Porto. Especializou-
se em Luminotecnia (2010) na Escola Superior de Tècniques de les 
Arts de l’Espectacle, em Barcelona. Desenhou luz para Espelhos 
(2012), espectáculo de música e artes plásticas dirigido por Pedro 
Moura; Uma Aventura no Espaço (2013), encenação de Carla Veloso e 
Igor Gandra;  Different Bodies Different Movements (2013), coreografia 
de Pedro Pires e A Querela dos Grilos (2015), ópera encenada por 
António Durães. 
 
HUGO EDGAR MESQUITA • Multimédia / Vídeo 
Estudou Tecnologias da Comunicação Multimédia na ESMAE e integra 
presentemente o Mestrado em Multimédia da FEUP. Trabalhou desde 
2003 em programação de aplicações multimédia e jogos digitais 
obtendo distinções como o Prémio Multimédia XXI - Menção 
honrosa (APMP 2003), Special Mention for "Mobile Program” (FIAMP  
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2009) e Bronze Web’Art Special Prize (FIAMP 2012). Actualmente, 
desenvolve projectos na área dos motion graphics, videomapping, 
instalação e performance multimédia destacando-se a animação Is 
there a crisis!? - Neu/Now Festival (2012), a instalação multimédia  
interactiva para a Super Bock Creative Experience - Serralves em Festa 
(2014) e a performance multimédia algo[rítmico] - Encontrarte (2015). 
Além das incursões nas artes visuais digitais faz colaborações 
frequentes como compositor de música electrónica e experimental em 
diversas obras de cinema e audiovisual destacando-se Closer - Vigília 
Filmes (2001) e Mau Mau Maria - CreativeParlour/VigíliaFilmes (2014). 

 
INÊS MARIANA MOITAS • Figurinos 
Tem a Licenciaura na ESMAE (Interpretação). Trabalhou como atriz 
com Fernando Moreira, Cristina Carvalhal, António Durães, André 
Braga, Georgio Barberio Corsetti, Nuno Carinhas, Nuno Preto, Vasco 
Gomes,Miguel Seabra, Luisa Pinto. Na dança/performance com 
Joclécio Azevedo, Mariana Rocha, Luís Félix, Catherine Bay e Rómulus 
Neagu. No cinema com Rodrigo Areias, Francisco Manso e Raquel 
Freire. Estreia-se como figurinista em 2006 e trabalhou com as  
companhias: Mau Artista, Teatro Primeiro Andar, Circolando, Teatro do 
Frio, Erva Daninha, Teatro Ensaio, Terra na Boca,Musgo, Palmilha 
Dentada, Limite Zero. Colabora com criadores individuais, festivais 
FIMP e FITEI e com o Serviço Educativo da Casa da Música. 
 
NUNO BRITO E CUNHA • Design 
É designer e trabalha no atelier nº 13 da CRU, Porto. É daquelas 
pessoas que mesmo em dias cinzentos passam por nós a cantarolar 
baixinho uma cantilena qualquer. Um homem que encara os dias com a 
atitude de quem já lhes descobriu a melhor parte e que, talvez por isso, 
transmite determinação e tranquilidade. Desenvolve um trabalho 
curioso, esse de criar as "vestes" dos melhores vinhos, que aprecia, 
fazendo-o com sobriedade e bom gosto. Colabora com o Quarteto 
Contratempus, nomeadamente na criação da imagem gráfica da ópera 
Os dilemas dietéticos de uma matrioska do meio. 
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SANDRA CARNEIRO • Produtora 
Desde 2002, trabalha na gestão e produção de projectos culturais. Foi 
directora de produção do Maus Hábitos, Espaço de Intervenção Cultural 
(Porto), do Teatro do Vestido (Lisboa) e do IV Encontro de Marionetas 
de Montemor-o-Novo. Foi produtora executiva do Chapitô (Lisboa), do 
On.Off - Laboratório de Criatividade Urbana, projecto integrado em 
Guimarães 2012, de projectos do Manobras no Porto/Saco Azul (Porto)  
e de criações de artistas visuais e performers. Tem Licenciatura em 
Fotografia pela ESAP e pós-graduação em Arte Multimédia, pela 
Faculdade de Belas Artes do Porto. 
 
QUARTETO CONTRATEMPUS • Produção 
É um grupo de música contemporânea fundado em 2008 pelos 
músicos, Teresa Nunes (Soprano), Crispim Luz (Clarinete), Susana 
Lima (Violoncelo) e Brenda Vidal Hermida (Piano), no contexto 
académico da ESMAE, no Porto. O intuito de fazer este projeto transpôr 
as barreiras académicas, foi para o fazer chegar a um público mais 
alargado, a arte sublime que é a música. O Contratempus dedica-se a 
produzir e interpretar obras de música contemporânea e tem vindo a 
trabalhar directamente ou sobre as criações de inúmeros autores 
portugueses e estrangeiros, nomeadamente, com os compositores, 
Fernando Lapa, Daniel Moreira, João Guilherme Ripper, Fátima Fonte, 
Nuno Cortê-Real, Sérgio Azevedo, Morten Lauridsen; com os 
escritores, Mário João Alves, Tiago Schwäbl, Regina Guimarães, José 
Manuel Mendes e, com os encenadores, António Durães e Catarina 
Costa e Silva. As suas criações estrearam em Portugal, Espanha e 
Brasil. 
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DIGRESSÃO NACIONAL 
 
Porto, 2 e 3 Abril, Teatro Municipal Campo Alegre 
Esposende, 21 Maio, Auditório Municipal de Esposende 
Leiria, 11 Junho, Teatro José Lúcio da Silva 
Ponte de Lima, 16 Julho, Avenida dos Plátanos 
Faro, 21 Outubro, Teatro das Figuras 
Viana do Castelo, 28 Outubro, Teatro Sá de Miranda 
Matosinhos, 18 Novembro, Teatro Constantino Nery 
Montemor-o-Novo, Outubro, Teatro Curvo Semedo 
Viseu, a definir 
 
DIGRESSÃO INTERNACIONAL 
São Paulo, 27 e 28 Abril, CEU/Parque Bristol 
Rio de Janeiro, 5 Maio, Sala Guiomar Novaes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


