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Ficha artística

60 min. aprox. 

m/ 6 anos 

COREOGRAFIA Paulo Ribeiro

MÚSICA Luís Tinoco

FIGURINOS José António Tenente

DESENHO DE LUZ Nuno Meira
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ELENCO Africa Sobrino, Andreia Mota, Andreia Pinho, Catarina Grilo, Henriett Ventura, Inês Ferrer, Irina de Oliveira, 

Leonor de Jesus, Margarida Pimenta, Marta Sobreira, Patricia Keleher, Susana Matos e Zoe Roberts
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coreografia 
PAULO RIBEIRO

ET IN ARCADIA EGO

Em 1994, já lá vão 20 anos, cheguei 
a Paris, numa viagem sem dia 
marcado para regresso a Lisboa. 
A cidade exercia sobre mim um 
fascínio desmesurado. Flanava 
sem destino pelos canais e pelos 
cais, os jardins como paraísos, e 
aproveitava cada momento. Tudo 
era excessivo e definitivo. Aquele 
frio novo não me intimidava nem 
me impedia de ler manhãs intei-
ras, sentado no Luxemburgo, soa-
lheiras manhãs frias nos domin-
gos familiares e infantis. Havia 
no ar uma euforia regalada, uma 
agitada tranquilidade burguesa 
que em francês soava na perfei-
ção. Na velha Biblioteca Nacional, 
o silêncio rigoroso dos livros dei-
xava-me tonto de erudição, com 
a certeza absoluta e ridícula de 
que tudo o que importava se en-
contrava ali, mais forte e real do 
que a realidade no exterior, rui-
dosa e fria. No Louvre, perdia-me 
sem destino, sem querer saber, 
só a ver, já sem ouvir, cansado e 
distraído de tudo, olhando pelas 
janelas o gelo e a neve, a imagi-
nar o frio nos dedos e no nariz. E 
vi, vi muito e muitas vezes, parava, 
olhava, descobria, e andava, outra 

vez o mundo todo ali, naquele dia 
único e irrepetível, organizado e 
perfeito. Infinitas cores, avançava 
para um quadro mas olhava para 
outro. Infinitas formas, distraído 
olhava mas não via. Quase nunca, 
quase sempre. E, ao mesmo tem-
po, naqueles dias de inverno sem 
fim, lia sempre, lia muito, tantas 
vezes sem compreender, sem 
querer, mas eufórico de tudo, de 
tanta imagem, metáfora e verso.

Em 1994, já lá vão vinte anos, en-
trei fugitivo da violenta chuva no 
Grand Palais, um monstro escu-
ro e quase sinistro junto ao Sena. 
Não era então o palácio cintilante 
de cristal que agora se mostra, 
mas um disforme e decadente 
edifício. No seu interior, de entra-
da escura, exibia-se uma exposi-
ção dedicada a Nicolas Poussin.

Nesses dias de rigoroso inverno 
parisiense, graças ao frio e à chu-
va, descobri um mundo novo que 
eu tantas vezes lera, o maravilho-
so esplendor da antiguidade clás-
sica. A grande escala do mestre 
de Roma alternava com os estu-
dos de pequena dimensão, junta-
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mente com desenhos e esboços. 
A exposição guiava-nos e perdia-
-nos num labirinto habilidoso que 
nos forçava ao detalhe num ins-
tante para, de seguida, nos esma-
gar com a grandiosidade das telas 
da ala Richelieu do Louvre.

A infância de Baco1, Apolo enamo-
rado de Dafne2, Diana e Endimião3, 
O rapto das Sabinas4 desfilavam 
como paisagens verdadeiras de 
um mundo que eu lera até então 
mas que nunca vira.

A poesia de Ovídio ali estava, feita 
cor e imagem, o ouro e o verme-
lho, a sensualidade abandonada 
da mulher adormecida na bucóli-
ca paisagem de Baco. E novamen-
te em Apolo enamorado de Dafne, 
as Metaformoses desenhavam 
com delicadeza o deus da fertili-
dade. Mas o meu olhar era desvia-
do da grande tela, para o pequeno 
estudo em papel5, no qual a mão 
incerta do já velho mestre dese-
nhara aquela Arcádia pensada por 
Ovídio. Mas eu via agora Plutarco, 
e também Tito Lívio e Virgílio cla-
ro, a mostrarem-me, a mim que 
os tinha lido, ingénuo e cego, O 
Rapto das Sabinas: «Primus solli-
citos fecisti, Romule, ludos,/ Cum 
iuuit uiduos rapta Sabina uiros.»6

E numa dessas curvas e contra-
curvas a que a coreografia da ex-
posição nos forçava, tropecei en-
tusiasmado num outro quadro de 
Poussin vindo de Lisboa. Tratava-
-se de Os Filisteus Atacados pela 
Peste na Cidade de Azot e perten-
cia ao Museu das Janelas Verdes.7 
Longe de casa, em Paris, eu via 
pela primeira vez aquele eco de 
Plínio no instante em que o ho-
mem arranca a criança das mãos 
de sua mãe e, tal como numa cena 
de teatro contemporâneo, os ges-

tos dos aflitos alinhavam-se numa 
ordem serena que anulava o caos.

Em 1994, já lá vão vinte anos, eu 
lia e estudava afincadamente Ho-
rácio e procurava Lídia em todas 
as mulheres, carnais, eróticas 
ou enamoradas. Nas ruas, nos 
jardins dos namorados, nas pai-
sagens neoclássicas do mestre 
pintor. Mas Poussin, o estoico, 
que tantas vezes pintou o amor, 
a paixão e a morte, jamais pintou 
as faces brancas de Lídia: «tecum 
uiuere amem, tecum obeam lu-
bens.»8

PRAZER, MAS DEVAGAR

Em 2014, vinte anos depois da-
quela longínqua viagem a Paris, 
procuro a sombra de Lídia pelas 
ruas e pelos jardins descarnados 
de Lisboa. E também pelas mar-
gens do Tejo, guiado pelas versos 
de Ricardo Reis: «Vem sentar-te 
comigo Lídia, à beira do rio.»9

Deambulo agora pela cidade 
branca e subo lentamente às Ja-
nelas Verdes pelas escadas do rio. 
Ao fundo das salas, no silêncio dos 
meus passos, encontro, o solitário 
Poussin de outros tempos, aque-
la imensa tragédia de Lisboa que 
eu encontrara por acaso há vinte 
anos atrás, e tinha admirado com 
paixão. E observo agora, tranqui-
lo e sereno, com a força da razão, 
aquela mesma tela de que já mal 
me recordava: «Sem amores, nem 
ódios, nem paixões que levantam 
a voz,/ Nem invejas que dão mo-
vimento demais aos olhos,/ Nem 
cuidados, porque se os tivesse o 
rio sempre correria,/ E sempre 
iria ter ao mar.» (10)

1 L’enfance de Bacchus, ou La Nourriture de 

Bacchus, também conhecido como Petite 

Bacchanale (circa 1624-1625). Paris, Museu 

do Louvre.

2 Apollon amoureux de Daphné (1664). Paris, 

Museu do Louvre.

3 Diane et Endymion (circa 1629). Detroit 

Institute of Art, EUA.

4 L’Enlèvement des Sabines (circa 1637-

1638). Paris, Museu do Louvre.

5 Louis-Antoine Prat, Pierre Rosenberg, 

Nicolas Poussin, 1594-1665 : Catalogue 

raisonné des dessins, 1994, II, n 381.

6 Ovídio, Ars amatoria [A arte de amar], Livro 

I, verso 101. (Rómulo, pioneiro, fizeste os 

jogos agitados,/ Quando o rapto das sabinas 

tornou feliz os teus homens.)

7 Uma outra versão deste tema por Nicolas 

Poussin pertence ao Museu do Louvre. Tra-

ta-se de La Peste d’Asdod (ou d’Azoth).

8 Horatius Opera, Carm. III 9, v. 24. (Contigo 

amaria viver, de boa vontade morreria 

contigo).

9 Ricardo Reis, Ode (1914), in Fernando 

Pessoa, O rosto e as máscaras. Lisboa, 2008, 

47-48, v.1.

10 Idem, ibidem, vv. 13-16.
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Avanço sonolento pelos labirin-
tos do casarão, e do alto terraço 
há o rio que não vejo porque o 
sol encandeia tudo. Aprendi com 
o tempo, a observar os amantes 
de domingo, previsíveis nas suas 
carícias e t-shirts. Descubro Lí-
dia em cada canto, que não me 
observa nunca, perdida nos seus 
segredos de ciúme fingido. E no 
entanto, ali estão elas, ruidosas 
e ingénuas, arriscando tudo pela 
paixão efémera: «Prazer, mas de-
vagar,/ Lídia, que a sorte àqueles 
não é grata/ Que lhe das mãos ar-
rancam.»11

Quem és tu Lídia?, pergunto eu 
nas minhas leituras12: em Filinto 
Elísio «Cloe, Glicério, Lídia, no-
meadas/ Por todo o Lácio impé-
rio,/ Aos gregos modos, já por ti 
latinos,/ Devem rumor perene./ 
Vive nas tuas cordas e flameja/ Do 
teu ciúme a cólera difícil.»13  ou em 
Almeida Garrett «Basta de cruel-
dades, Lídia bela,/Que das castas 
Penélopes a moda/Há muito que 
se foi».14 em Alexandre O’Neill 
«Assim ficamos, Lídia, eróticos,/ 
os corpos engastando no sorriso/ 
das horas e das coisas, adejando/ 
sob o silêncio, fixo, dos astros./ E 
sobre nós, os ramos, sacudidos/ 
pelo vento, largaram frutos den-
sos»15 ou em Sophia «Não creias, 
Lídia que nenhum estio/ Por nós 
perdido possa regressar/ Ofere-
cendo a flor/ Que adiámos co-
lher.»16

Passam os dias, passam os anos, 
e a vida corre serena como a água 
do rio. A liberdade da razão tomou 
conta de mim. Permanecerei em 
Lisboa, onde os poetas, tal como 
eu, perguntam por Lídia. Recor-
do Natália Correia, musa agreste 
dessa Lisboa da minha juventu-
de: «Com a essência das flores 

mais coniventes/ Na formosura, 
prepara o banho, Lídia./ Os anos 
murcham e só no corpo sentes/ 
Quente e fagueira a passagem da 
vida.»17 

Passados tantos anos já desde 
que deixei de poder ler, vem-me à 
ideia que Horácio talvez tenha es-
tado na Lisboa do seu tempo. Por 
isso, continuaremos à procura de 
Lídia, por encargo do poeta lati-
no. Deliro, está visto. Tudo é mais 
simples: enquanto procurarmos 
Lídia, ludibriamos a morte, afas-
tamos para longe a peste. Mas 
hoje Lídia sentou-se tranquila-
mente a meu lado. O sol ofuscava 
tudo. O terraço vazio deitava sobre 
o rio. Demos as mãos e eu fechei 
os olhos. «A sorte inveja, Lídia. 
Emudeçamos.»18

Carlos Vargas

Lisboa, 28 de outubro de 2014

11 Ricardo Reis, Ode (1923), in Fernando 

Pessoa, O rosto e as máscaras. Lisboa, 2008, 

99, vv. 1-3.

12 A este propósito, leia-se António Manuel 

Ferreira, As vozes de Lídia, Ágora. Estudos 

Clássicos em Debate 3 (2001) 247-268.

13 Joaquim Ferreira, Líricas e Sátiras de 

Filinto Elísio. Porto, s/d, 144-146.

14 Almeida Garrett, Lírica. Porto, 1981, 

158-159.

15 Litoral – Revista Mensal de Cultura, 6. 

Lisboa, 1945, 186-189.

16Sophia de Mello Breyner Andresen, Anto-

logia. Porto, 1985, 235.

17 Natália Correia, O Sol nas Noites e o Luar 

nos Dias II. Lisboa, 1993, 244-245.

18 Ricardo Reis, Ode (1923), in Fernando 

Pessoa, O rosto e as máscaras. Lisboa, 2008, 

99, v. 10.
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PAULO RIBEIRO

Depois de uma vasta experiência como intérprete 
em várias companhias belgas e francesas, Paulo 
Ribeiro (natural de Lisboa) começou a coreografar 
em 1984, na 1ª Biennalle Off, de Lyon (França). Pos-
teriormente, criou e/ou remontou obras para com-
panhias de renome como Nederlands Dans Theater 
(Holanda), Grand Théâtre de Genève (Suíça), Centre 
Chorégraphique de Nevers (França) e Ballet Gul-
benkian (Lisboa, Portugal). E mais, recentemente, 
para o Ballet de Lorraine (França), Grupo Dançando 
com a Diferença (Madeira, Portugal) e Companhia 
Nacional de Bailado (Lisboa, Portugal) para a qual 
criou Du Don de Soi e La Valse. Em 1995, fundou a 
sua companhia de autor, para a qual já criou 15 
coreografias: Sábado 2, Rumor de Deuses, Azul Es-
meralda, Memórias de Pedra – Tempo Caído, Orock, 
Ao Vivo, Comédia Off -2, Tristes Europeus – Jouissez 
Sans Entraves, Silicone Não, Memórias de um Sábado 
com rumores de azul, Malgré Nous, Nous Étions Là, 
Masculine, Feminine, Maiorca e Paisagens – onde o 
negro é cor e, mais recentemente, Jim e o solo Sem 
um tu não pode haver um eu. 

As suas obras têm conquistado importantes distin-
ções nacionais e internacionais, algumas das quais 
no Concurso Volinine (França), em 1985, e nos pres-
tigiados Rencontres Choregraphiques Internationales 

de Danse, de Seine-Saint-Denis (França), em 1996. 
Foi ainda distinguido pelo Instituto Português das 
Artes do Espetáculo (Portugal), em 1999; pela Casa 
da Imprensa, em 2000 e em 2005; no Dance Week 
Festival (Croácia), em 2009; e pela Sociedade Portu-
guesa de Autores, em 2010. 

Paulo Ribeiro tem-se dedicado ainda à formação, 
orientando vários workshops em Portugal e em 
países onde a companhia tem marcado presença. 
Deu aulas no Conservatório Nacional de Dança e 
lecionou a disciplina de Composição Coreográfica, 
no âmbito do mestrado de Criação Coreográfica 
Contemporânea da Escola Superior de Dança. Foi 
também comissário do ciclo Dancem! do Teatro 
Nacional São João, no Porto, em 1996, 1997, 2003, 
2009 e 2011; diretor artístico do Ballet Gulbenkian, 
entre 2003 e 2005; diretor-geral e de programação 
do Teatro Viriato, em Viseu, entre 1998 e 2003, e, de 
novo, a partir de 2006 até este momento.
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LUÍS TINOCO

Formou-se na Escola Superior de Música de Lisboa 
em 1996. Mais tarde, completou um Mestrado na 
Royal Academy of Music, em Londres, e um Douto-
ramento na University of York. 

Desde 2000, colabora com a Antena 2 / RTP como 
autor de programas radiofónicos dedicados à músi-
ca dos séculos XX / XXI. Para a mesma rádio, é res-
ponsável pela direção artística do Prémio e Festival 
Jovens Músicos. 

Dedica-se ao ensino lecionando Composição na 
Escola Superior de Música de Lisboa, onde exerce 
também o cargo de Subdiretor. Como compositor, 
o seu catálogo integra música de cena como Evil 
Machines – com libreto e encenação do Monty Py-
thon Terry Jones no São Luiz Teatro Municipal; Paint 
Me – com libreto de Stephen Plaice e encenação 
de Rui Horta na Culturgest; e Passeios do Sonhador 
Solitário – uma cantata com texto de Almeida Faria 
na Casa da Música. Trabalhos orquestrais recentes 
incluem Cercle Intérieur – estreado pela Orquestra 
Filarmónica da Radio France; Concerto para Trompa 
– dedicado a Abel Pereira e estreado no 45th Inter-
national Horn Symposium, Memphis, EUA; e Frisland 

para orquestra – estreado pela Orquestra Sinfónica 
de Seattle. Projetos futuros envolvem a composição 
de uma nova partitura orquestral, coencomendada 
pela Orquestra Gulbenkian e pela Orquestra Sin-
fónica Estadual de São Paulo. A música de Tinoco é 
publicada pela University of York Music Press e está 
disponível em CDs comerciais gravados com a Or-
questra Gulbenkian (Naxos 8.572981) e o Ensemble 
Lontano (Lorelt 121).
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Sostenuto Abyss & Habidecor • Dão · Quinta do Perdigão • Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta • Moderato 
Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Quinta da Fata • UDACA • Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Grão 
Vasco • Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Mafalda Seabra Abrantes • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo 
• António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Fernanda de Oliveira Ferreira 
Soares de Melo • Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de Lemos 
• Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • João Luís 
Veiga Fernandes • João Pedro Lopes Simões e Litao Huang • José Luís Abrantes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria 
de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Miguel Costa e 
Mónica Sobral • Nanja Kroon • Patrícia Morgado Santos • Paula Nelas • Paulo Marques • Raul Albuquerque e Vitória Espada • Ricardo 
Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva • Vítor Domingues • 3XL Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Carla 
Filipa Seabra Abrantes • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Maria Leonor Teixeira Ferreira • David Martins • Matilde Figueiredo Alves 
• Pedro Dinis de Amorim Barbosa • E outros que optaram pelo anonimato.

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo • Paula Garcia Diretora Adjunta • Sandra Correia 

Assessora Administrativa e Financeira • Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Responsável de Produção • Carlos 

Fernandes Assistente de Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues Técnica 

de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de Frente de Casa • 

Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 

Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José António Pinto Informática • Cathrin 

Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público Ana Rilho, André Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Carla Silva, Catarina 

Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane Maas, Francisco Pereira, Joana Rita, Joel Fernandes, João Almeida, Lucas Daniel, Luís Sousa, 

Neuza Seabra, Roberto Terra, Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira, Soraia Fonseca e Vania Silva 

• Colaboração Técnica 

estrutura 
financiada por:

Próxima espetáculo
CAFÉ-CONCERTO / FOYER

04 NOV

SLOW IS POSSIBLE
70 min. aprox. 

qua 22h00 | m/ 12 anos

preço único 2,503 // descontos não aplicáveis

MECENAS

APOIO 
À DIVULGAÇÃO
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