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Sinopse
Montanha-Russa é um espetáculo da dupla Miguel Fragata e Inês Barahona, à qual se junta a
dupla Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo. Um espetáculo em que o teatro e a música
disputam o palco, desafiando as convenções do "teatro musical”, como quem desafia as leis da
gravidade num loop.
Montanha-Russa mergulha vertiginosamente na adolescência. Retira-a do lugar dos lugarescomuns e procura aproximá-la da dimensão da intimidade. Uma dimensão secreta, privada,
interior, mas que vive no desejo de ganhar um palco onde se possa exibir.
Montanha-Russa é o diário deixado em cima da mesa, o diário destilado nas redes sociais, ou
o diário perigosamente transportado para o liceu: uma intimidade a gritar "leiam-me!”, uma
geração a querer fazer-se ouvir, ao som da música.
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O que é isso, fazer um espectáculo sobre a adolescência?
conversa com Inês Barahona e Miguel Fragata

Quando nos descreveram o projeto, achámos que
ia ser uma espécie de panorama da adolescência,
baseado em muitos diários, e agora, assistindo ao
ensaio, ficámos surpreendidas por ser um texto
mais ficcional e centrado em quatro personagens.
INÊS: Sim, sendo que isso corresponde aos
diários que nós recebemos, que foram para
aí vinte, e faziam muito o retrato de uma
situação interior, eram mais uma elaboração
sobre estados de alma, atmosferas, com
muito pouco conteúdo narrativo.
MIGUEL: Porque obviamente, quando se
escreve um diário, há muito pouco a
preocupação de contextualizar, de ter um fio
condutor, de explicar relações. As
personagens que aparecem num diário são
muitas vezes completamente casuais. E
aquilo que foi para nós a grande força dessa
recolha de diários foram as diferenças
geracionais. Não recebemos praticamente
nenhum diário de adolescentes de agora.
Pois, é difícil imaginar um adolescente a separarse do seu diário…
MIGUEL: Claro, não há distância. Houve
alguns que nos enviaram transcrições de
blogues, ou seja, essa dimensão da Internet e

da rede social, mas nenhum diário.
Recebemos muitos de outras gerações, dos
anos 70, 80, 90, do início do milénio
também. E para nós foi surpreendente que
os contextos mudavam, as referências eram
muito diferentes, mas as questões repetiamse.
INÊS: É muito giro perceberes o que muda
ao nível da linguagem, as expressões, o
vocabulário, e não tem tanto a ver com uma
classe social, tem mesmo a ver com um
tempo. Começas a ler um diário dos anos 80
e, se tens memória desse tempo, de repente
és transportado pela linguagem para esse
lugar.
Como é que chegaram a este texto?
MIGUEL: À partida interessava-nos que o
trabalho não ficasse demasiado no campo do
laboratório, no sentido mais experimental
da coisa. Ou seja, que pudesse basear-se nesta
pesquisa toda que fizemos, mas que
resultasse numa coisa mais do campo da
narrativa e da ficção.

INÊS: Os adolescentes de agora não se estão
a desprender dos seus diários, se é que os têm
— a maior parte não tem, ou pelo menos não
assumidamente. Então nós criámos
momentos de encontro com eles, em que nos
foram contando coisas. Fizemos inquéritos,
fomos ouvindo. E percebemos que nas
vivências das adolescências de agora há uma
espécie de tipificação entre duas zonas muito
diferentes: aqueles que escolhem como filme
da sua vida o Titanic, porque estão
deprimidos, e os que escolhem o Velocidade
Furiosa, porque acham que estão na melhor
fase da vida e querem aproveitar ao máximo.
E é mesmo uma cisão. Aconteceu-nos em
escolas irmos a uma turma e ouvir “isto é
horrível”, e depois íamos falar com outra
turma e era tudo em altas.
E se calhar no dia seguinte podia ser ao
contrário, a tal montanha-russa.
INÊS: É volátil, claro. Eles também falam
muito nisso, no descontrolo.
MIGUEL: O caos, a loucura, são as palavras
mais escolhidas para descrever esta fase.
INÊS: Mas também percebemos que existem
imensos miúdos que falam sobre a
necessidade que tiveram, por circunstâncias
da vida, social e económica, de saltar a fase
da adolescência. De repente são pais dos seus
próprios pais, ou dos irmãos, e vivem um
tempo de frustração enorme, porque se
sentem roubados daquilo que podia ser o
tempo da sua adolescência. Então achámos
que fazia sentido ter uma diversidade de
experiências: alguém que está nos anos 70 a
curtir as suas grandes primeiras vezes, que
normalmente estão relacionadas com o
amor; alguém que se vê impossibilitado de
viver a sua adolescência porque há um
acontecimento que é quase uma traição;
alguém que está em negação, a não querer
viver a sua adolescência…
MIGUEL: O episódio das chaves de casa foinos contado por uma miúda numa escola,
quando lhes perguntámos sobre o momento
em que perceberam que tinham deixado a
infância para trás. No dia em que a mãe lhe
deu as chaves de casa ela teve um ataque de
choro, por saber o que aquilo significava.
Para escrever o texto, nós fomos buscar estas
referências todas, não foi apenas a recolha

dos diários, houve um trabalho muito
grande, que acompanhou este ano inteiro
que passou, uma temporada e meia: fizemos
miniespetáculos portáteis que levámos às
escolas e que depois se desenvolviam em
conversas aprofundadas com os grupos;
houve os confessionários, em que reuníamos
individualmente com um adolescente e
colocávamos questões, e que nos forneceram
muito material; os cursos que fizemos aqui
no Teatro Nacional D. Maria II a partir da
ideia de criação e diários, e de composição
musical e letra, e que nos deram uma
aproximação grande ao ambiente e à
maneira de estar e de ser próprias desta
fase… Foi com base nisto tudo que
começámos a criar o texto.
O título parece ser uma imagem do que será a
adolescência, mas afinal também há uma
montanha-russa literal. Já era essa a ideia à
partida?
MIGUEL: Começou por ser exatamente
isso, uma imagem que nos surgiu para o
título, que pareceu encaixar e ter essas
cambiantes todas. E às tantas, na nossa fase
final de pesquisa, em que já estávamos a
querer derramar material para a escrita,
percebemos que existia um culto dos parques
de diversões abandonados, das montanhasrussas e dos
acidentes nas montanhas-russas. As
montanhas-russas são exploradas e escaladas
por estes exploradores urbanos, e isso
representa uma série de questões de desafio
e de superação. Então, de repente, começounos a fazer sentido que a montanha-russa
fosse ela própria, literalmente, um eixo de
ligação de personagem para personagem,
podendo ter diferentes simbólicas para cada
uma das narrativas.
INÊS: Havia este desejo de lançar a hipótese
de laços de sangue entre as personagens e de
as ligar através de acontecimentos históricos
— isso aparece, de uma forma quase
inconsciente, semeada nos diários; há
referências ao mundo que está a continuar.
Fazia-nos sentido
lançar essas pistas
históricas a par das experiências muito
interiores e muito pessoais de cada um. Há
uma adolescente que escreve num diário nos
anos 70 que foi ver o Ben-Hur, e tu sabes que
filme é aquele, porque já o viste noutra fase.

Isso é o que ainda nos permite ter zonas de
comunicação entre gerações. Mas os
adolescentes que fomos ouvindo falam
muitas vezes de uma solidão do discurso, de
haver poucas pontes para quem está noutras
fases da vida.
No espetáculo, os autores dos diários
transformam os marcos históricos em coisas que
dizem respeito a eles próprios, que é uma coisa
que os adolescentes fazem. O Muro de Berlim é o
muro dentro da personagem da Carla, o 25 de
Abril é a própria liberdade…
INÊS: Porque é sempre assim que tu vives a
história significante, é a que está relacionada
com a tua própria história…
MIGUEL: Sim, e muitas vezes tem esse
poder de dar voz à tua situação: de ser o
espelho, ou o oposto disso. Por exemplo,
temos dois diários que abordam o 25 de
Abril, e num deles, aquele em que baseámos
a personagem da Anabela [Almeida], ela não
escreve no ano de 74. Escreve em 73, escreve
em 75 e não em 74. Há demasiada coisa a
acontecer, uma grande mudança, e além
disso o diário dela é censurado, há mesmo
páginas arrancadas pelo irmão. E depois
recebemos um outro diário em que a
rapariga descreve o dia, conta o que
aconteceu, mas aquilo na vida dela não tem
importância nenhuma, e volta logo a
concentrar-se na sua questão pessoal. Essa
relação com o tempo e com os
acontecimentos é realmente à medida
daquilo que são as minhas questões.
E de onde veio a escolha de haver uma variedade
de registos, dois diários, uma carta e um blogue?
MIGUEL: Em relação à carta, teve a ver com
a dimensão narrativa que nós introduzimos.
Na pesquisa que andámos a fazer atrás de
montanhas-russas, chegámos à história
verídica de um parque de diversões
abandonado em Berlim, que tinha uma série
de elementos que se podiam relacionar. Mas
como é que podíamos trazer esta história
para a equação sem ser um óvni, e mantendo
a qualidade de história que começa num
ponto e depois se vai desenrolando? Então
achámos que a carta era a melhor forma, até
porque em muitos diários que recebemos de
repente havia uns apartes, às vezes muito

longos, que eram cartas — umas escritas
pelos próprios, outras pelos amigos, a quem
o diário era entregue. Além disso, muitas
vezes o diário é dirigido, esta coisa da
personagem da Carla [Galvão], que decide
dar um nome ao diário, acontece muito.
Pareceu-nos que havia uma diferença muito
grande entre as três personagens que são doutro
tempo e a personagem que é do presente, a do
Bernardo [Lobo Faria]. Nos outros três, estão lá
as tais questões intemporais, há uma
profundidade qualquer, uma angústia, e no caso
da personagem do Bernardo não parece haver
essa profundidade, mesmo aquela ideia do “eu”
ser uma sigla…
INÊS: Não é uma questão de profundidade.
Nós quando quisemos fazer um espetáculo
sobre a adolescência, aquilo que tínhamos
era a nossa adolescência filtradíssima pelo
tempo que já passou. Quando tu falas com
adolescentes e vais com a abordagem da tua
adolescência, por um lado é interessante,
porque se abre um espaço comum. Mas, por
outro lado, percebes que eles ainda não
mastigaram a sua história a ponto de
poderem ter uma leitura sobre ela para além
daquilo que é momentâneo. Não quer dizer
que eles não sejam profundos — estão a
pensar em questões muito profundas —, mas
não estão a pensar naquilo que estão a viver,
estão a viver.
Mas todos os diários se escrevem no momento em
que se vivem as coisas, não são retrospectivos. A
diferença aqui seria talvez que os dois diários são
escritos para a própria pessoa e portanto são
mais permeáveis às dúvidas e às inseguranças,
enquanto o blogue do Bernardo, como é escrito
para fora, dá
uma versão dele mais resolvida, com menos
questões.
MIGUEL: Sim, mas também existe o facto de
ele, enquanto ator e pessoa, estar muito
próximo dessa fase, enquanto todos os
outros são atores mais velhos. Há ali uma
frescura e uma proximidade de uma
primeira experiência profissional… Há uma
impossibilidade de tu ires realmente lá, à
adolescência. Adultos que somos, é sempre a
nossa visão, do ponto em que estamos, para
uma fase que já não conhecemos com a
verdade de a estar a viver. E daí a vontade de
ter alguém que estivesse realmente com um

pé lá dentro, como o Bernardo. Achámos
que seria interessante trazer uma dimensão
do presente, como contraponto aos diários,
que estão fixados numa época, através da
personagem do Bernardo, que evoca o dia, a
hora, quase em direto.
Sendo que ele viaja por sítios completamente
abandonados, é uma espécie de presente
assombrado por um passado irrecuperável.
INÊS: Nós percebemos que é uma tendência
muito forte, há imensos miúdos que fazem
isto. O querer explorar um lugar
abandonado, o fascínio do interdito é uma
coisa muito própria da adolescência. E é
também uma maneira de lidar com aquilo
que sobra das gerações anteriores.
MIGUEL: E permite-nos fazer este jogo do
passado / presente, mas também o jogo
realidade / ficção, porque ao trazer-nos para
o presente, o Bernardo também nos traz
para a verdade de estarmos aqui e agora, e de
podermos desmascarar e desmanchar o
próprio jogo teatral.
Nos diários escrevem-se coisas que não são para
ser ditas em voz alta, e muito menos num palco.
Como é que trabalharam essa relação com o
público?
INÊS: Deixa-me dizer só uma coisa antes de
tu responderes. Uma coisa muito gira que
está nos diários é uma tensão permanente
entre o desejo do segredo e o desejo de ser
lido. Às vezes há coisas que são escritas
propositadamente porque se sabe que aquele
diário vai ser lido, ou entregue a uma amiga,
ou porque há a expectativa de que dali a
muito tempo alguém o vá ler e fazer uma
espécie de acerto de contas… Pronto, agora
não digo mais nada. Vai!
MIGUEL: Quando comecei a montar isto
com os atores, tornou-se claro a dada altura
que era preciso ter esse discurso cá para fora,
ou seja, que era muito importante criarmos
uma relação que não fosse de contracena
entre as quatro personagens, mas que tivesse
como receptor o público. Pensar que,
individualmente, cada um de nós que recebe
aquela
informação
toda
enquanto
espectador está quase na situação de abrir
um diário e de o ler.

É engraçado porque, apesar de não haver
contracena entre os quatro atores, não se sente
que sejam monólogos.
MIGUEL: Pois, porque há um diálogo
indireto.
INÊS: E há o vocativo: “Querido diário.”
MIGUEL: Nós quando escrevemos
pensámos logo nessa divisão, ou seja,
interessava-nos que o texto fosse muito
espartilhado e depois ir mostrando
elementos cruzados que permitissem fazer
revelações. Mas era preciso que as quatro
personagens funcionassem de forma
independente:
tu poderias dizer o texto de cada um de
seguida e aquilo continua tudo a fazer
sentido.
INÊS: Aliás, o texto nasceu assim. Estas
quatro personagens nasceram como um
grande monólogo de cada um, e depois
fomos eliminando episódios, editando,
entrelaçando, criando momentos de
suspensão e possibilidades de relação entre
as várias histórias em momentos-chave,
porque senão corria-se o risco de ficar com
uma coisa que afunila e afunda, em que não
vais alimentando o texto com…
MIGUEL: E depois havia a música.
A música era uma premissa de base?
MIGUEL: Sim, a premissa inicial era: diários
e musical.
É o prólogo do espetáculo, querias fazer um
ajuste de contas com a tua adolescência…
INÊS: O Miguel tinha esta ideia já há imenso
tempo e eu gozava com ele, “um musical, que
tolice!”, mas de repente começou a ganhar
forma e avançámos e propusemos ao D.
Maria II. E depois, quando já íamos
avançados no trabalho, de repente eu disse:
“Ó Miguel, já sei porque é que tu queres fazer
este espetáculo.” Porque eu já conhecia essa
história. Então achámos que era interessante
trazer isso para ali, porque é uma coisa de
motivação do espetáculo.

MIGUEL: Sendo que a escolha do Hélder
[Gonçalves] e da Manuela [Azevedo]
também era uma premissa logo desde o
princípio, não só porque em termos estéticos
e de ironia na escrita era a escolha certa, mas
também nesta ideia de trazer um estilo de
música mais rock / pop, de grande qualidade,
para provocar a geração atual, e além disso
porque os Clã foram uma banda que eu ouvi
imenso na minha adolescência.
Não é que as angústias da adolescência não
estejam aqui, mas o espetáculo tem um tom
optimista, que vem muito da música. O
transformar as emoções numa coisa que se pode
cantar torna logo tudo mais suportável, mesmo
quando a música é triste. Se toda a gente pode
cantar aquela canção, já não estás tão sozinho.
INÊS: A relação dos miúdos na adolescência
com a música tem muito a ver com isso, com
alguém estar a cantar qualquer coisa que
corresponde exatamente àquilo que eles
sentem, mas que não sabem dizer de outra
maneira. Ainda por cima é um fenómeno
coletivo, há aquele grupo de amigos que está
todo a ouvir aquela música ao mesmo
tempo. Cria essas conexões.
Mas foi uma escolha, queriam fazer um
espetáculo alegre? Ou seja, que desse energia, que
não sublinhasse o lado mais negro?
INÊS: Quando estás com adolescentes,
mesmo aqueles que estão deprimidos têm
uma força vital, anímica, de sobrevivência…
De querer viver, de querer estar vivo. Sentese tudo intensamente porque se está muito
vivo. Nos exercícios que temos feito com
eles, tanto aparecem coisas muito negras e
profundas e sérias, como coisas de festa, ou
de “tenho aqui o palco, é o meu momento”.
Eles lançam-se, todos. Se é para dar show,
vamos lá. Se é para falar, então vamos ao
sítio onde dói mais. É isso, jogam-se inteiros
nas coisas. E isso acaba por ter uma energia
vital forte, que é a das últimas canções da
segunda parte, que são canções assim mesmo
pujantes, de corpo inteiro.
MIGUEL: Para nós era claro que a música
tinha de ser a hipérbole de tudo. Se é para
uma cena ser cómica, a música traz isso para
o extremo do cómico. Se é mais negra, tem
de ser a música a pô-la nesse lugar, tem de

ser esse jogo do “mais, mais, mais”. E de facto
a música tem esse poder, de te levar para um
outro patamar. E acho que aí é inevitável que
a coisa fique mais luminosa, mais dançada.
Sente-se que a música está presente de raiz, isso
transborda para a maneira como o espetáculo
está construído. Por exemplo, os atores são
cúmplices dos músicos, não são dois lados.
MIGUEL: A maneira como nós queríamos
que as canções acontecessem tinha a ver com
o poderem ser formas inventivas que
fizessem um sentido particular e individual a
cada momento, na relação com o espetáculo.
E também esta coisa de uma certa tensão
entre o teatro e a música. Nós montámos
uma estrutura do ponto de vista do teatro,
com os atores, um bocado a traço grosso —
sendo que eles tinham também o esqueleto
todo das canções — e agora tem sido este
trabalho de casamento.
Há um jogo entre a Anabela e a Manuela, tu,
Miguel, tens uma canção, a Carla tem três, e o
Bernardo não tem nenhuma…
MIGUEL e INÊS: Não, não.
MIGUEL: A ideia é ele andar um bocado ali
à procura do seu lugar. Nós queríamos jogar
com a presença do Bernardo de uma forma
provocadora, e irónica, não é à toa que os
músicos estão sempre a provocá-lo, e com
uma atitude um bocado paternalista.
Não sei como é que eu, enquanto espectadora
adolescente, me sentiria se não fosse dado espaço
à pessoa que está mais próxima da minha idade…
INÊS: Nós temos uma coisa que são uns
vinte consultores adolescentes, a que
chamamos o Petit Comité. Temos encontros
com eles, assistiram à leitura em dezembro,
têm vindo a assistir a ensaios, conheceram as
músicas… E é muito giro porque eles
reconhecem-se no Bernardo, isso é evidente.
Eles estão colados, eles são o Bernardo. E
veem essa situação como verdade, como um
traço da sua existência, o sentir que nunca
têm lugar, estão sempre a furar mas não há
espaço criado para eles.
MIGUEL: O momento das FAQs,
unanimemente, traduzia muito bem o que
eles sentem na relação com os adultos. “São

mesmo essas perguntas, é mesmo aquela
maneira, de repente parece que estás
encurralado em perguntas às quais não
queres dar resposta.”
INÊS: Nem tens tempo, queres elaborar mas
nem dá, porque vem logo outra pergunta a
seguir…
Em relação ao público adolescente, vocês
pensaram nisto mais como um espelho, como um
espetáculo em que sentissem que estão a ser
ouvidos, compreendidos?
INÊS: Nós não queríamos correr o risco de
fazer um espetáculo com que achávamos que
eles podiam dialogar e depois chegar lá e isso
não acontecia.
MIGUEL: Fazer um espetáculo sobre a
adolescência é muito bonito, mas o que é
isso? É um intervalo tão vasto e tão
diversificado… Uma coisa seria fazeres um
espetáculo sobre os 13 anos… Então o
princípio era: nós nunca vamos conseguir
fazer um espetáculo em que eles se revejam
completamente, e que seja só espelho. E para
nós era muito claro que estávamos a
trabalhar para um público específico, mas ao
mesmo tempo queríamos que fosse um
espetáculo para toda a gente, e portanto
tinha de ter essa universalidade,
essas camadas todas. Se calhar o espetáculo é
mais o espelho, não de uma visão da
adolescência, mas deste percurso que nós
fomos fazendo ao longo deste ano e meio, de
descoberta e aproximação, conhecendo estes
jovens e estas histórias.
INÊS: É o nosso arco: fomos refletindo sobre
o facto de que estamos sempre a avançar, e
os lugares vão-se transformando. Ou seja, se
eu pensar há dois anos atrás, custava-me
imenso imaginar que ia ter uma sessão de
trabalho com adolescentes. Para mim era
penoso, provavelmente porque eu própria
tenho
uma relação difícil com a minha
adolescência. E este percurso foi incrível,
porque tu vais escutando, lembras-te de
onde é que estiveste, descobres onde é que
eles estão, e percebes muito claramente
também para ti própria que são eles que vêm
aí. Muitas vezes a nossa postura como

adultos em relação à adolescência tem a ver
com isso: “são os invasores, eles vêm aí.”
Vêm-te tirar o lugar… E tu não os compreendes,
porque vivem noutro mundo, e vão transformar
isto numa coisa que tu não conheces.
INÊS: Mas isso é um trabalho que temos de
fazer à medida que vamos avançando na
vida. Saber dialogar com quem vem, com
estas hordas de tempo que vêm tipo marés.
Não é sobre o desaparecimento do teu lugar,
não é sobre a tua morte, mas é sobre a
maneira como isto acontece, que não é nada
fácil, que é tensa, que às vezes é muito
irritante… Eu percebo-os perfeitamente,
mas não consigo dar a entender que percebo
perfeitamente, e acho que é muito mais o
espelho dessa relação. O facto de os
adolescentes aparecerem na figura do
Bernardo de uma forma forte e poderosa
tem a ver com isso, porque é efetivamente o
que vai acontecer. É inexorável, é
assim. Então o final é mesmo isso: dá-lhe o
espetáculo para a mão. É dele, aquilo é dele.
Pronto. E ele agora desenrasca-se, ou cai dali
abaixo, não sei, ou acaba tudo ali e não
sabemos o que acontece. E quando ouves o
que ele está a dizer, percebes que tu também
não estás muito longe daquilo. Não fazes
ideia se isto não vai tudo colapsar no
próximo instante.
MIGUEL: Acho que é aí que a coisa tem de
ficar, nesse lugar de desequilíbrio, na corda
bamba, porque senão somos nós a querer
impor um caminho e uma reposta. O
espetáculo tem mesmo de acabar nessa
suspensão, de expectativa e tensão em
relação ao futuro.
Conversa com Ana Eliseu e Joana Frazão, a 8 de
Fevereiro (durante o período de ensaios, a um mês da
estreia)

© Maria Remédio

Todo o processo de pesquisa e criação deste espetáculo, foi acompanhado pelo olhar da
cineasta Maria Remédio, que realizou o documentário “Canção a Meio”. Trata-se de um
objecto artístico autónomo, mas que funciona também como um complemento ao
espectáculo, podendo ser exibido no âmbito da apresentação do espectáculo, em condições
a determinar.

Canção a Meio
um documentário de Maria Remédio

Ao longo de mais de um ano, Inês Barahona e Miguel Fragata mergulharam nas palavras e
ideias de adolescentes. Tentaram provocar-lhes as perguntas e recolher as respostas que
pontuam as suas vidas e visões do mundo. Criar um espetáculo sobre a adolescência requeria
uma pesquisa longa e cuidada – diários, letras, canções, imagens, confessionários,
provocações… Desafiaram atores e músicos a pôr de pé um espetáculo musical onde todos
serão cúmplices: Montanha-Russa.
Os adolescentes já saíram da infância e caminham para o lugar das responsabilidades onde se
tornarão adultos. Encontram-se a meio. Nós tentámos encontrá-los a eles.
duração 60 min. (aprox.)
produção Formiga Atómica
coprodução TNDMII, Festival Terres de Paroles
projeto financiado por República Portuguesa – Cultura / DGArtes – Direção-Geral das Artes

© Miguel Manso

Biografias
Miguel Fragata
(Porto, 1983)
É licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Completou o Bacharelato
em Teatro na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo.
Fundou e dirige, com Inês Barahona, a Formiga Atómica. Em 2016 concebeu e encenou o
espetáculo “Do Bosque Para o Mundo”, cuja versão francesa “Au-Delà de la Forêt, le Monde”,
se encontra neste momento em digressão em França. Nesse ano concebeu e encenou ainda
“A Visita Escocesa”, “Pedro, Pedra e Grão” e “A Grande Demonstração de Xilofagia”. Em
2015, concebeu e encenou os espetáculos “The Wall” e “O Homem Sem Rótulo”. Em 2013,
concebeu, encenou e interpretou o espetáculo “A Caminhada dos Elefantes”, cuja versão
francesa “La Marche des Éléphants”, se encontra neste momento em digressão em França.
Trabalhou com Jorge Andrade, Madalena Victorino, Cristina Carvalhal, Jacinto Lucas Pires,
Catarina Requeijo, Giacomo Scalisi, Rafaela Santos, Vera Alvelos, Bruno Bravo, Diogo
Dória, Gabriel Villela, Agnès Desfosses, entre outros. Desenvolve regularmente projetos de
relação entre as artes e a educação.
Inês Barahona
(Lisboa, 1977)
Licenciada em Filosofia. Mestre em Estética e Filosofia da Arte pela Faculdade de Letras
(Universidade de Lisboa).
Colaborou com Madalena Victorino no Centro de Pedagogia e Animação, do CCB, onde
desenvolveu projetos de relação entre as artes e a educação, e ainda "O Livro Escuro e Claro"

e a exposição "Uma Carta Coreográfica”, ambos para a DGArtes. Colaborou com Giacomo
Scalisi, na Produção e Relação com a Comunidade, no Teatro Municipal de Portimão.
Trabalhou em áreas como a escrita e a dramaturgia, com Madalena Victorino, Giacomo
Scalisi, Teatro Regional da Serra de Montemuro e Catarina Requeijo. Encenou os
espetáculos "A Verdadeira História do Teatro", para o Teatro Maria Matos, e “A Verdadeira
História da Ciência”, para a Fundação C. Gulbenkian.
Fundou a companhia Formiga Atómica com Miguel Fragata, com quem criou os espetáculos
“A Caminhada dos Elefantes”, "The Wall”, "A Visita Escocesa" e "Do Bosque para o Mundo".
Dá formação na área da escrita.
Hélder Gonçalves
(Angola, 1970)
No final dos anos 80, frequenta a Escola de Jazz do Porto, integrando depois vários
agrupamentos na área do jazz como contrabaixista. Em Novembro de 1992, funda os Clã
onde, além de músico, é o principal compositor e arranjador.
A par do trabalho com os Clã, trabalha como produtor. Envolve-se no projeto Humanos
como produtor, arranjador e músico e ainda nas Caríssimas Canções, de Sérgio Godinho.
Como compositor, desenvolve parcerias com diversos autores - Carlos Tê, Sérgio Godinho,
Arnaldo Antunes, Regina Guimarães, entre outros. Compõe para peças de teatro e é autor de
uma banda sonora original para o filme Nosferatu, de Murnau. No final de 2014 cria, com
Manuela Azevedo e Victor Hugo Pontes, o projeto COPPIA. Em parceria com Nuno Rafael,
cria a banda sonora da série televisiva Os Boys. Cria a música original para o espetáculo
Uníssono de Victor Hugo Pontes e faz a composição e direcção musical de FÃ - teatro
musical com encenação de Nuno Carinhas.
Manuela Azevedo
(Vila do Conde, 1970)
Conclui o curso geral de piano, licencia-se em Direito e forma-se advogada. No entanto, é
como vocalista dos Clã que descobre a sua profissão e paixão. Elemento da banda desde a sua
formação (1992), dedica-se exclusivamente aos Clã e à música a partir de 1996. Já com 7
álbuns de originais editados, o álbum ao vivo Afinidades com Sérgio Godinho, o duplo
álbum VIVO e os DVDs Gordo Segredo e Barbie Suzie Dolly Polly Pocket, os Clã são
conhecidos pela qualidade e energia dos seus concertos. A par do trabalho com os Clã,
colabora também com outros artistas e projetos: Brigada Victor Jara a Ornatos Violeta,
Humanos, Caríssimas Canções de Sérgio Godinho, Deixem o Pimba Em Paz de Bruno
Nogueira, Lua de Maria Sem de João Monge, Inesquecível Emília e Baile de Carla Maciel e
Sara Carinhas. Em Novembro de 2014, estreia o espectáculo COPPIA, co-criado com Hélder
Gonçalves e Victor Hugo Pontes, respondendo assim à Carta Branca que lhe foi entregue
pelo CCB.
Nuno Rafael
(Lisboa, 1970)
Trabalha há vários anos com Sérgio Godinho: gravou guitarras no álbum Domingo no
Mundo em 97 e fez a direção musical do espetáculo Godinho no Mundo; em 2000 fez
arranjos e coproduziu o álbum Lupa com Hélder Gonçalves e formou os Assessores de
Sérgio Godinho; fez ainda arranjos e produção de temas do álbum O Irmão do Meio (2002) e
de todo o álbum Ligação Direta (2006); em 2011 produziu e fez arranjos para Mútuo
Consentimento. Colaborou com os artistas: Susana Félix; Xutos e Pontapés; Humanos; Dead
Combo; Gomo; Peste e Sida; OIOAI; The Poppers; Maria Clementina; Dois Mil e Oito; e

Virgem Suta. Em 2008 produziu o álbum UPA de parcerias com vários artistas. Participou
semanalmente ao vivo no programa Lado B de Bruno Nogueira, com a banda Skadillac, em
2010. Compôs temas com João Cardoso para a série televisiva Maternidade. Em 2012
produziu e compôs com Bruno Vasconcelos a banda sonora da série Odisseia de Bruno
Nogueira, Gonçalo Waddington e Tiago Guedes.
Miguel Ferreira
(Porto, 1970)
Membro do grupo Clã desde a sua formação em 1992. Colaborou com os Blind Zero, tendo
participado em espetáculos e na gravação dos discos “A Way to Bleed your Lover”, “The
Night Before and the New Day”, “Time Machine” e “Kill Drama”. Colaborou com Maria João
e Mário Laginha, tendo participado nos espetáculos e na gravação dos discos “Undercovers”
e “Tralha”. Com Jorge Palma gravou os discos “Norte” e “Vôo Nocturno”. Fez a produção,
arranjos e gravação do disco “João” de Maria João e do disco “Chão” de Mafalda Veiga. Fez a
produção, arranjos e gravação de teclados no disco “o Amor e Outros Azares” do grupo
Prana. Colaborou ainda com os grupos Jafumega e Macadame. Fez a gravação de teclados no
disco “Sereia Louca” de Capicua e a produção, arranjos e gravação do disco “Carga de
Ombro” de Samuel Úria. Coproduziu co Carlos Tê, fez os arranjos e a gravação da banda
sonora das peças "Janis e a Tartaruga", "Sicrano de Bergerac" e "Um Fio de Jogo" para o
Teatro Constantino Nery.
Anabela Almeida
(Moçambique, 1968)
Tem o Curso de Formação de Atores e Licenciatura em Teatro e Educação pela Escola
Superior de Teatro e Cinema. É licenciada em Línguas e Literaturas Modernas. Foi atriz no
Teatro da Garagem entre 1993 e 2001. É atriz na Mala Voadora desde a sua fundação em
2003. Trabalhou com os encenadores Carlos J. Pessoa, Jorge Listopad, Jorge Silva Melo,
Rogério de Carvalho, António Feio, Catarina Requeijo, Miguel Fragata, Sarah Vanhee e
Jorge Andrade.
Desde 1997 desenvolve e colabora em projetos artísticos e pedagógicos dirigidos a um
público infantil e juvenil, em diversas instituições como Teatro Municipal Maria Matos,
Teatro Municipal São Luiz, Teatro Nacional D. Maria II e ARTEMREDE.
Carla Galvão
(Lisboa, 1980)
Tem o curso de teatro da ESTC. Colaborou como atriz em trabalhos de Joaquim Nicolau,
Maria Emília Correia, Madalena Victorino, Henrique Félix, Francisco Luís Parreira, João
Brites, Paulo Filipe Monteiro, Richard Foreman, Gonçalo Amorim, Maria Gil, Martim
Pedroso, Maria João Luís, Tonan Quito, Tiago Rodrigues, Victor Hugo Pontes, Fernanda
Lapa, Marta Lapa, Alexandre Tavares, Carla Maciel, Sara Carinhas, Daniel Gorjão, Nuno
Gil, Romeu Costa, Catarina Requeijo. Trabalha regularmente com as companhias Artistas
Unidos, Teatro Meridional e Teatro dos Aloés. Em cinema trabalhou com Solveig
Nordlund, Luís Fonseca, Luis Alvarães, João Constâncio, Edgar Medina, Jeanne Waltz,
Pedro Pinho, Luísa Homem, Leonor Noivo, Tiago Hespanha e Pedro Filipe Marques. Em
Televisão participou em Liberdade XXI, Laços de Sangue, Maternidade, Doida por Ti,
Belmonte, Dentro. Desenvolve criações para a infância com Fernando Mota, Rui Rebelo,
Crista Alfaiate, Cláudia Andrade e Mafalda Saloio.

Bernardo Lobo Faria
(Funchal, 1995)
Licenciado em 2016 pela Escola Superior de Teatro e Cinema. Trabalhou em teatro com
Cristina Carvalhal, Bruno Bravo, Ricardo Neves-Neves e Jorge Frizza. Participou na curtametragem “Camarim”, de Ângela Ramos. Em televisão, fez parte do elenco fixo da série
Frágil e do elenco adicional de Massa Fresca.
José Álvaro Correia
(Lisboa, 1976)
Designer de luz, licenciado em produção de teatro ramo luz e som e especialista em design de
iluminação pela Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. O espetáculo e o teatro em
particular são o inicio de um percurso que tem levado José Álvaro Correia a desenhar luz
para várias áreas da iluminação como concertos, óperas, dança, museus e exposições, vídeo,
instalações, espaços públicos e eventos. Desde 2000 que orienta
diversos workshops de iluminação para espetáculos colaborando regularmente com diversas
instituições sendo professor na Escola Superior de artes e Design das Caldas da Rainha. É
Co-Autor do Manual Técnico para Iluminação para espetáculos. Desde de 2013 que é autor
dos desenhos de luz dos espetáculos da companhia Formiga Atómica.
Nelson Carvalho
(Vila Nova de Gaia, 1970)
Engenheiro de som e produtor musical, é há 10 anos o Studio Manager dos Estúdios
Valentim de Carvalho. Licenciado em Informática pela Universidade Portucalense. Ainda na
faculdade, foi assistente do músico/ produtor Mário Barreiros (integrante de Sexteto de
Jazz) , com quem fez alguns dos discos mais emblemáticos da década de 90 – “Lustro” (Clã) e
“Monstro” (Ornatos Violeta). Entre os discos e os projetos que acompanha, enquanto
produtor, coprodutor e técnico de som, destacam-se: Lufa Lufa, Wraygunn, Legendary
Tigerman, Sean Riley & The Slowriders, Orelha Negra, Deolinda, Virgem Suta, Samuel
Úria, David Fonseca, Clã, Humanos, Camané, GNR, Mão Morta, Cristina Branco, Rita
Redshoes, Mind Da Gap, Diabo na Cruz, Xutos&Pontapés, Frankie Chavez, Bernardo
Sassetti e Carlos Bica, Mário Laginha, Maria João, Jorge Palma, ou Sérgio Godinho.
F. Ribeiro
(Lisboa, 1976)
Iniciou a sua formação artística na área da Pintura, tendo completado o Bacharelato em
Realização Plástica do Espetáculo e a Licenciatura em Design de Cena na ESTC. Concluiu
igualmente o curso de Pintura da Sociedade Nacional de Belas Artes de Lisboa e o curso de
Ilustração da Fundação Calouste Gulbenkian. Na área do teatro, concebeu espaços cénicos
para espetáculos dirigidos por Adriano Luz, Ana Luísa Guimarães,
Andrzej Sadowski, António Feio, António Fonseca, António Pires, Carla Maciel, Cláudia
Gaiolas, Dinarte Branco, Gonçalo Waddington, João Mota, Joaquim Horta, John Romão,
José Carretas, José Pedro Gomes, José Wallenstein, Marcos Barbosa, Maria João Luís,
Marina Nabais, Miguel Fragata, Natália Luiza, Nuno Cardoso, Nuno M Cardoso, Paula
Diogo, Pedro Carraca, Pierre Woltz, Rita Blanco, Sara Carinhas, Tiago Rodrigues, Tónan
Quito, Victor Hugo Pontes, entre outros. Em março de 2015 recebeu uma menção honrosa
pela Associação Portuguesa de Críticos de Teatro.

José António Tenente
(Cascais, 1966)
Após ter iniciado a sua formação superior em Arquitectura, José António Tenente envereda
pela Moda, revelando em 1986 a sua primeira coleção. Com um trabalho reconhecido e
galardoado com vários prémios de "Criador de Moda" e outras distinções, José António
Tenente dedica atualmente a maior parte do seu trabalho à criação de figurinos para
espetáculos, atividade que desde cedo ocupa um importante lugar no seu percurso. tem
colaborado com diversas companhias, encenadores e coreógrafos: Ballet Gulbenkian,
Companhia Nacional de Bailado, Companhia Paulo Ribeiro, Companhia de Dança
Contemporânea de Évora, Beatriz Batarda, Carlos Avillez, Carlos Pimenta, Luca Aprea,
Maria Emília Correia, Pedro Gil, Ricardo Neves-Neves, Tónan Quito, Benvindo Fonseca,
Clara Andermatt, Paulo Ribeiro, Rui Horta, Rui Lopes Graça, entre outros.
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Necessidades Produção
Equipa em viagem
13 a 14 pax
· 1 encenador / actor (Miguel Fragata)
· 3 actores (Anabela Almeida, Bernardo Lobo Faria e Carla Galvão)
· 4 músicos (Hélder Gonçalves, Manuela Azevedo, Miguel Ferreira e Nuno Rafael)
· 1 técnico e operador de luz (Nuno Figueira)
· 1 técnico de som (Nelson Carvalho)
· 1 técnico de vídeo (Henrique Frazão)
· 1 roadie (Norberto Duque ou Pedro Borges)
· 1-2 produtor(es) (Clara Antunes e/ou Inês Barahona)
Chegadas/Partidas
D-3 · 3 pax: encenador, técnico de luz, produtor
D-2 · 7 pax: técnico de som, roadie, técnico de vídeo, músicos
D-1 · 4 pax: actores, produtor #2
D espetáculo · 13-14 pax
D+1 · 13-14 pax: partida
Proveniência
· Lisboa (9-10 elementos)
· Porto (1 elemento)
· Vila do Conde (3 elementos)

Deslocações
Número de veículos
· 3 para transporte de equipa (3 de Lisboa + 1 de Vila do Conde)
· 1 para transporte de som (de Lisboa)
· 1 para transporte de backline (de Vila do Conde)
Transporte da cenografia
Por transportadora (Schenker), camião de 9 metros com plataforma
Chegada: D-4 / Partida: D ou D+1 (se D for fim-de-semana)
nota: prever seguro de transporte
Rooming
10 quartos single + 2 quarto duplo
Zelo de guarda-roupa
· Passagem a ferro de aprox. 20 peças à chegada e entre cada espectáculo;
· Lavagem figurinos entre espetáculos (roupa interior e aprox 6 camisas).
Outras necessidades
· Equipa de 4 carregadores, para a carga e descarga do cenário.
· 6 cadeiras pretas para uso em bastidores, a colocar nas laterais da cena (posição a decidir in
loco).
· Espaços de camarim em bastidores para mudanças de roupa rápida, onde devem constar um
charriot, uma mesa com um espelho e uma cadeira + ponto de luz.
· Catering: águas em garrafas pequenas para a equipa durante montagens e ensaios e snacks
energéticos durante ensaios e espectáculos (fruta, chocolate, bolachas).
· Prever limpeza do linóleo (mopa + esfregona) antes do primeiro ensaio, antes da estreia e
entre espectáculos.
Outras informações
· Durante o espectáculo fuma-se em cena.
· Consomen-se 3 pizzas por espectáculo (se possível, aconselhar a produção sobre um bom
fornecedor local, a quem habitualmente é pedido um patrocínio).
Distribuição de camarins
Preferencialmente, a equipa ocupará um único camarim colectivo.
Não existindo esta possibilidade, a distribuição é feita da seguinte forma:
4 camarins de 2 pessoas + 1 camarim individual
Camarim 1: Hélder Gonçalves e Manuela Azevedo
Camarim 2: Miguel Ferreira e Nuno Rafael
Camarim 3: Anabela Almeida e Carla Galvão
Camarim 4: Bernardo Lobo Faria e Miguel Fragata
Camarim 5: Produção e euipa técnica

Estacionamento
· Caso seja necessária licença para circulação/estacionamento, prever para veículo com 9m de
caixa nas datas explícitas em plano de trabalho para descarga e carga do cenário.
· 2 espaços de estacionamento em permanência durante a estadia da equipa técnica, para
estacionamento da carrinha de transporte do backline e carrinha de transporte do material
de som.

Necessidades Técnicas
consultar rider

Equipa
· A operação de vídeo, luz e som são asseguradas por nós.
· Durante o período de montagem de cenário é importante ter o apoio de mais duas pessoas
para a montagem do cenário.
· Necessitamos que assegurem um operador de follow spot. Este operador acompanhará um
ensaio técnico e um ensaio corrido e terá o auxílio do Nuno Figueira durante esses ensaios e
espectáculos via intercom.
· Durante o espectáculo existem movimentações de varas onde está suspensa uma estrutura
hexagonal que contém projectores. Será necessário assegurar operadores para fazer estas
movimentações. O número de pessoas a garantir será por vós definido, tendo em conta o
tipo de movimentações que vão acontecer e o vosso sistema de movimentação de varas.
Material (além do descrito no rider)
· Precisamos de dois monitores para ligarmos aos nossos computadores, a partir dos quais se
faz a operação de vídeo e de luz.
· Utilizamos um projector de vídeo Panasonic PT-EW540 (5000 Lumens) que levamos
connosco, o qual terá de ficar à distância de 4.5m de distância da moldura com tela de
projecção. Precisamos de sinal de vídeo HDMI na régie e cablagem para transmissão do
sinal. Nota: o som do vídeo é controlado pela mesa de som do nosso director técnico de som.
· A operação de vídeo pode ser feita a partir do palco ou da régie.
Cena
· A cena é aberta, sem panejamento
· Suspende-se uma moldura com tela de projecção (3m x 0,3m x 0,75m), numa vara a 4m do
chão.
· A estrutura notubo hexagonal acima indicada fica também suspensa numa vara e será
movimentada.
Contactos
Nuno Figueira | Direcção Técnica Luz e montagem cenário
+ 351 917 384 985 · nunof.tec@gmail.com
Nelson Carvalho | Direcção Técnica Som
+ 351 917 892 163 · info@nelsoncarvalho.pt
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Imprensa
Montanha-Russa
Montanha mágica de emoções
Inês Barahona e Miguel Fragata propuseram-se fazer um espectáculo sobre a adolescência.
Depois de largo tempo de pesquisa, leituras de diários de várias gerações, trabalho de campo
em escolas e a ideia de juntar tudo em registo musical, convidam-nos para uma viagem
guiada por quatro personagens, com música original e tocada ao vivo pelos Clã.
Independentemente do contexto social e cultural, os criadores concluem que há na
adolescência traços transversais ao tempo. A dramaturgia liga as personagens por laços
históricos e familiares, e assistimos à sua miscigenação perfeita com os músicos – que são
também personagens participantes – num todo (muito) coeso, irónico, reflexivo, divertido e
eficaz. De notar a qualidade do registo musical, ficando no ar a ideia de que a música ajuda
(ontem, hoje e amanhã), a espantar o isaolamento, a incompreensão e as dores de
crescimento em idades em que toda a intensidade não é o bastante.
Gisela Pissara, Crítica
Melhor Espectáculo do Ano 2018 na categoria Teatro | Sábado - GPS
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Comentários do público
C'était géant
Por favor, il me faudrait une chanson pour "Mon premier spectacle en portugais", une autre
pour "Mon premier spectacle avec un tel mélange des genres aussi réussi ", et puis forcément
"Ma première rencontre avec un metteur en scène portugais bourré de talent". Vai !
C'était vraiment très original, drôle, émouvant, sincère, vivant, rythmé... Je vais garder un
très long moment le souvenir de ce moment d'atelier /spectacle partagé.
Je te souhaite un très bon spectacle demain, et une belle poursuite dans cette création. Bravo
à tous, vous devez être épuisés, vue l'énergie que vous avez mise ce soir
Obrigada ! Pascale
Bonsoir,
Tout d'abord pardonnez-moi de ne pas pouvoir vous écrire en portugais. Je viens de voir
Montagnes russes au Volcan et je tenais à vous remercier et vous féliciter pour ce chef
d'œuvre. Votre spectacle m'a littéralement mis en transe, chaque parcelle de ma peau
frissonnait en sortant de la salle, je ne pouvais m'arrêter de trembler. Ce que vous m'avez fait
ressentir ce soir c'est quelque chose d'incroyable, de rare et de précieux et, en cela, de
totalement indescriptible. J'aurais pu vous regarder, vous écouter, vous suivre et vous laissez
m'emporter pendant des heures et des heures encore. Votre spectacle touche au sublime, en
son sens le plus pur et le plus parfait. Il est habité par un frisson extatique, par la vibration de
quelque chose qui n'a pas de nom. Il y a du beau et, plus que du beau, il y a du juste, du grand
et du bon. Vos Montagnes russes sont un ascenseur émotionnel dont je ne suis pas
redescendu et ne voudrais surtout pas redescendre. C'était wohw, c'était wahou, c'était ça,
c'était juste Ça, et ce Ça est une forme du parfait, du grandiose, un délire frénétique
d'exaltation délirante. Je vous aime, je vous adore, je vous acclame. Je vous applaudis cent
fois et cent fois vous remercie. Bravo, merci, et encore bravo. Inkon Kipace
após apresentações no Le Volcan, Le Havre, Março 2019 | mensagens recebidas via facebook
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Quem Somos
A Formiga Atómica é uma companhia de teatro, fundada e dirigida por Miguel Fragata
e Inês Barahona. As suas criações inscrevem-se em questões contemporâneas e destinam-se
a todo o público. Os espetáculos da Formiga Atómica são habitualmente antecedidos
por períodos de pesquisa motivados pela questão e/ou públicos que abordam. Entre as suas
criações destacam-se "A Caminhada dos Elefantes" (2013), "The Wall" (2015), "A Visita
Escocesa" (2016), "Do Bosque para o Mundo" (2016) e “Montanha-Russa” (2018).
A companhia circula regularmente pelo território português, mas também francês e belga,
tendo concebido versões francesas de dois dos seus espetáculos, "La Marche des Eléphants"
(2016) e "Au-Delà de la Forêt, Le Monde" (2017, espectáculo de abertura do Festival de
Avignon em 2018).

