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A Quarta Parede – Associação de Artes Performativas da

Covilhã [QP] é uma estrutura profissional de criação e

produção no universo das artes performativas e

cruzamentos disciplinares com sede na Covilhã. Desde o

seu início em 2002, tem contribuindo significativamente

para a presença e incremento da arte contemporânea na

região da Beira Interior.

Apesar de todos os constrangimentos, limitações e ajustes

provocados pela mitigação da pandemia Covid-19, o ano de

2021 foi para a QP particularmente frutuoso, finalizámos

dois projetos em parceria, de que resultou a criação de dois

espetáculos, para além da realização das nossas atividades

de programação, Festival Y#18 e EM TRÂNSITO, e de

mediação de públicos, Y PÚBLICOS.

Participámos ainda em diversas ações em parceria, entre

as quais no Veleda com a Beira Serra e a Iniciativa

PARTIS/Fundação Calouste Gulbenkian, no Rasgar Silêncios

com a Coolabora, nas comemorações do Dia Mundial do

Teatro com o Jornal do Fundão e com a Câmara Municipal

da Covilhã.

INTRODUÇÃO

Estas atividades surgem sintetizadas neste “Mapa de Atividades

2021”, uma visão global do trabalho desenvolvido pela QP

durante este ano, e também um reconhecimento de que só

conseguimos fazer este caminho com a confiança e envolvimento

de muitos: públicos, estruturas artísticas, parceiros,

financiadores e meios de comunicação.

Desejamos-lhe uma ótima leitura e que nos continuemos a

encontrar em 2022.
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FESTIVAL Y#17
8 espetáculos
2 residências
373 espetadores

EM TRÂNSITO 
2 espetáculos - 5 sessões
141 espetadores

MEDIAÇÃO DE PÚBLICOS CRIAÇÃO

Y PÚBLICOS
LabSénior
14 oficinas
10 participantes

Comunidade de Espetadores
9 sessões
340 participantes

Oficina Interseções
1 oficina
20 participantes

PROJETOS EM PARCERIA
projetos artísticos-sociais

VELEDA / Beira Serra
51 ações
1 espetáculo - 2 apresentações
120 espetadores

RASGAR SILÊNCIOS / CooLabora
1 espetáculo - 3  apresentações
210 espetadores

TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA

Atividades em Castelo Branco. Covilhã. Fundão.

ATIVIDADES 2021

PROGRAMAÇÃO
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FESTIVAL Y#17 
festival de artes performativas

maio (2021) a fevereiro (2022) 

O Festival Y - festival de artes performativas é
uma produção anual da QP.  A nossa proposta com
o festival é proporcionar aos públicos da Beira
Interior uma programação de grande qualidade e
excelência na área dos cruzamentos artísticos
disciplinares nas suas linguagens mais
contemporâneas e contribuir para ampliar a
oferta cultural e artística da região em que nos
integramos.

O Festival Y#17 desenvolveu-se na Covilhã e em Castelo Branco, e o seu

programa integrou projetos artísticos para todos os públicos e de áreas

artísticas tão diversas quanto as artes visuais, a dança, a música, os novos

media, a performance e o teatro. Salienta-se a produção do concerto das

Adufeiras da Casa do Povo do Paul com o músico Defski, num cruzamento

entre tradição e contemporaneidade com a cultura local, a deixar uma

marca importantíssima na programação do festival. 

E também, a performance multimédia “Transient Boundaries” de Frederico

Dinis, que integrou um período de residência artística na Covilhã, durante o

qual o artista desenvolveu uma pesquisa sobre o património da indústria de

lanifícios que constituiu a base do espetáculo. 

Recebemos o coreógrafo e bailarino basco Natxo Montero pela parceria

internacional “Do outro lado/Al otro lado” com a La Fundición Bilbao para o

intercâmbio de artistas, no âmbito da qual propusemos o artista e bailarino

David Marques que apresentou o espetáculo “Dança Sem Vergonha” na La

Fundición.

Há semelhança de 2020, o desenvolvimento do Festival Y#17 foi fortemente

adaptado às circunstâncias pandémicas que provocaram dificuldades de

reagendamento de datas com os auditórios e artistas programados e,

também, limitações ao número de público e participação dos públicos nos

espetáculos e outras atividades artísticas (segundo orientações da DGS). 

Álbum de fotos do Festival Y#17!
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Morrer no Teatro. Cine-Teatro Avenida / Castelo Branco
© Nuno Madaleno

Desenhos Efémeros. Cine-Teatro Avenida / Castelo Branco
© créditos reservados

Início do Festival Y#17. Auditório Teatro das Beiras / Covilhã
© créditos reservados

Gestos Invisíveis/Máquina Magnética. Teatro Municipal da Covilhã
© João Nuno Sardinha7 8



Barbecho de Natxo Montero I dança

27.05.2021 I 19h00 I Auditório Teatro das Beiras/Covilhã

Morrer no Teatro de Alex Cassal I teatro

9.06.2021 I 20h30 I Cine-Teatro Avenida/Castelo Branco

Transient Boundaries de Frederico Dinis I residência artística

12.07.2021 - 16.07.2021/Covilhã

Adufeiras da Casa do Povo do Paul & Defski I música

15.07.2021 I 19h00 I Auditório Teatro das Beiras/Covilhã

Antiprincesas-Clarice Lispector de Cláudia Gaiolas I teatro

25.07.2021 I 11h00 I Auditório Teatro das Beiras/Covilhã

Os Filhos do Mal de Hotel Europa I teatro documental

05.08.2021 I 21h30 I Cine-Teatro Avenida/Castelo Branco

Desenhos Efémeros de António Jorge Gonçalves

novos media/artes visuais

29.10.2021 I 21h30 I Cine-Teatro Avenida/Castelo Branco

Transient Boundaries de Frederico Dinis 

performance audiovisual/arte site-specific

16.10.2021 I 21h30 I Auditório Teatro das Beiras/Covilhã

Gestos Invisíveis / Máquina Magnética de Sonoscopia 

música experimental 

10.02.2022 I 21h30 I Teatro Municipal da Covilhã 
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O EM TRÂNSITO constitui-se como um espaço de
programação que concilia espetáculos referenciais da
criação contemporânea com a formação de públicos,
independentemente das suas faixas etárias. Procura-se
com esta programação oferecer a miúdos e graúdos o
contacto com espetáculos que exercitam a sensibilidade
artística como uma ferramenta para a vida. 

EM TRÂNSITO 2021
artes performativas para 
novos públicos

outubro

Não obstante as adaptações de programa e calendário relacionadas com a

situação pandémica, a 2ª edição do EM TRÂNSITO trouxe à Covilhã três

espetáculos com uma forte componente interdisciplinar apresentados à

plateias intergeracionais que reuniram um total de 141 espetadores.

O programa integrou o espetáculo de música e teatro “Histórias

Magnéticas” de Sérgio Pelágio que apresentou 3 sessões dirigidas ao

público escolar; o espetáculo de teatro “Famílias” de Costanza Givone que

apresentou 2 sessões para público em geral; e o espetáculo Grão-Histórias

de Criação a ser apresentado em maio/2022.
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Famílias. Auditório Teatro das Beiras / Covilhã
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O Y PÚBLICOS valoriza o envolvimento, participação e
formação de diferentes segmentos de público através de
um conjunto de atividades orientadas pela
transversalidade entre as artes performativas e outras
áreas artísticas, do conhecimento e da vida. 
Em 2021, o cumprimento das medidas de segurança
impostas pela Direção Geral de Saúde [DGS] não permitiu
realizar a totalidade das ações que envolviam o público
escolar. Demos, pois, continuidade a duas atividades já
iniciadas em anos anteriores, o Laboratório de Artes
Performativas Sénior e a Comunidade de Espetadores.

Y PÚBLICOS 2021
maio a outubro

Em 2020 e 2021, o LABSénior, atividade de experimentação, pesquisa e

criação artística para adultos (> 60 anos) desenvolvido desde 2018 no

espaço municipal Centro Ativ’Idades na Covilhã, foi fortemente penalizado

pelas circunstâncias pandémicas. Devido aos vários períodos de suspensão

das sessões e a difícil adesão das pessoas participantes, não conseguimos

atingir os objetivos traçados para este biénio que culminavam na

apresentação de um espetáculo em 2021.

Ainda assim, conseguimos desenvolver 14 sessões para um número limitado

de participantes, nas quais prosseguimos o trabalho de pesquisa

dramatúrgica e performativa sobre a tradição oral da Cova da Beira e

dimensões, faculdades e processos da memória, para a construção de um

espetáculo a ser apresentado no dia 14 de julho de 2022 no Teatro Municipal

da Covilhã.

Laboratório de Artes Performativas Sénior  
[LabSénior]
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Comunidade de Espetadores

A Comunidade de Espetadores propõe encontros informais entre o

público e elementos das equipas artísticas para partilha de sentidos

sobre os espetáculos programados no Festival Y e no EM TRÂNSITO,

sendo uma oportunidade para conhecer mais a fundo os artistas e os

seus processos criativos. Em 2021 realizamos 9 sessões, para um total

de 340 participantes.

Oficinas Interseções

As Oficinas Interseções exploram matérias dramatúrgicas e

performativas levantadas no LabSénior. Estas oficinas dirigem-se a

público em geral e público escolar e contam com a participação dos

seniores do laboratório. No ano 2021 realizamos uma oficina com

estudantes do curso "Agente em Geriatria" do Instituto de Emprego e

Formação Profissional.

15
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Barbecho. Auditório Teatro das Beiras / Covilhã
© créditos reservados

Adufeiras da Casa do Povo do Paul & Defski. Auditório Teatro das Beiras / Covilhã
© créditos reservados



Um dos objetivos da QP é o trabalho artístico de natureza
participativa e comunitária em parceria com outras
organizações e em diferentes contextos, no sentido de
convocar diferentes áreas e saberes para um trabalho
de intervenção com alcance político e social.

PROJETOS EM
PARCERIA

VELEDA - Mulheres e Monoparentalidade
Projeto Artístico-Social 
> janeiro - dezembro

Em 2021, o VELEDA apresentou PULSAÇÕES, um espetáculo de teatro

documental cocriado e interpretado por 10 mulheres participantes deste

projeto, com direção artística da Quarta Parede. 

Este espetáculo é um manifesto de um coletivo de mulheres e mães

monoparentais, que tem por base materiais dramatúrgicos e

performativos de natureza biográfica levantados nos Laboratórios de

Pesquisa Social e Artística (2019-2020) desenvolvidos com 33 mulheres.

O PULSAÇÕES estreou no dia 18 de julho no Auditório Teatro das Beiras

(Covilhã), a que se seguiu uma apresentação no Auditório da Moagem

(Fundão, 01 agosto) e, posteriormente, no Auditório 2 da Fundação

Calouste Gulbenkian (Lisboa, 29 janeiro 2022).

O projeto VELEDA trabalhou com mulheres em situação de

monoparentalidade recorrendo ao teatro como agente criativo de

transformação pessoal e social.  Um projeto apoiado pela iniciativa PARTIS

da Fundação Calouste Gulbenkian, promovido pela Beira Serra, em

parceria com a Quarta Parede, Universidade da Beira Interior, Movimento

Democrático de Mulheres e os Municípios de Belmonte, Covilhã e Fundão.

+ informações:

www.gulbenkian.pt/project/veleda

www.projetoveleda.wixsite.com/veleda
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https://gulbenkian.pt/project/veleda/
https://projetoveleda.wixsite.com/veleda
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RASGAR SILÊNCIOS 
> janeiro - novembro

O espetáculo RASGAR SILÊNCIOS, uma criação da Quarta Parede com

direção artística de Sílvia Pinto Ferreira, estreou no dia 25 de novembro de

2021 no Auditório Teatro das Beiras (Covilhã), e apresentou mais duas

sessões no dia 26 de novembro para público escolar e público em geral.

Este espetáculo tem como cerne dramatúrgico e performativo, textos

escritos por mulheres vítimas de violência doméstica e de género em

sessões de escrita autobiográfica, realizadas no âmbito do projeto

homónimo coordenado pela Coolabora. É um espetáculo de proximidade, que

procura uma tradução sensível de experiências traumáticas, muitas do

domínio do indizível, através da interseção entre teatro, sonoplastia, luz e

vídeo composto em tempo real. 

O projeto RASGAR SILÊNCIOS foi promovido pela Coolabora em parceria

com o Município da Covilhã, Quarta Parede e Universidade da Beira Interior.

E financiado pelo Programa Cidadãos Ativ@s/Active Citizens Fund, gerido

em Portugal pela Fundação Calouste Gulbenkian em parceria com a

Fundação Bissaya Barreto.

Link para o vídeo do espetáculo.
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https://www.youtube.com/watch?v=mjELBVaiLzA&t=67s


A divulgação do nosso trabalho nos meios de comunicação social e nas redes
sociais é fundamental para chegarmos a diferentes públicos, assim como,
mobilizar a sua participação nas nossas atividades.

Ao todo, tivemos 98 artigos em jornais (offline e online), divulgação de spot do
Festival Y#17 nas rádios Antena 1,  Antena 2 e Rádio Clube da Covilhã, 
 inserção de anúncios e um suplemento no Jornal do Fundão. Também
tivemos 3 reportagens em veículos de comunicação televisiva: SIC, TVI e RTP.

Comunicamos também através da nossa nota informativa, site e redes
sociais - Facebook, Instagram e  YouTube.

COMUNICAÇÃO
www.quartaparedecovilha.wordpress.com

quarta_parede_

quartaparede.covilha

Quarta Parede
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FINANCIADO POR

APOIOS
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Rui Sena 
Direção artística

Sílvia Pinto Ferreira 
Equipa artística

Bruna Beatriz Kievel 
Produção e comunicação

EQUIPA QP CORPOS SOCIAIS

ASSEMBLEIA GERAL

Presidente: Rui Sena

Vice-Presidente: Celina Nunes Gonçalves

Secretária: Joana Raquel de Jesus Bento Martinho Marques

DIREÇÃO

Presidente: Cristina Maria Mota Ribeiro

Vice-Presidente: Maria Teresa Nobre Correia

Tesoureiro: Hugo Ricardo Carrola Fonseca Ramos

Vogal: Guida Maria Pereira Gomes Andrade Dias

Vogal: Daniel Tavares Nicolau 

CONSELHO FISCAL

Presidente: Paulo Jorge Alves dos Santos

Secretário: Amílcar Prazeres Madeira Roseta

Vogal: Sílvia Pinto Ferreira

José Manuel Castanheira
Conceção de imagem Festival Y#17

Joana Marques
Design gráfico

Pedro Foncesa
Coordenação técnica

Defski
Música

COLABORADORES
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