




Ao Alcance de Todos é um festival que acontece desde 2007 na Casa da 
Música, porque a integração deve ser um acto contínuo.
Com uma programação que inclui três espectáculos, oficinas e uma mesa 
redonda, o Ao Alcance de Todos 2019 é no entanto muito mais que um 
festival num determinado período de tempo. É um trabalho de concepção, 
preparação e desenvolvimento com as comunidades, que se estende por 
muitos meses e coloca em palco novos artistas a quem, tantas vezes, não 
são dadas oportunidades para se expressarem artisticamente. Mitiga-se 
obstáculos e derruba-se preconceitos, mas sobretudo regenera-se 
a estima de pessoas e comunidades muitas vezes marginalizadas, 
dando-se azo a grandes manifestações performativas.
Outro factor importante no Ao Alcance de Todos é que se juntam 
comunidades diferentes, indivíduos diferentes, num mesmo palco, 
promovendo a plena inclusão, formando e sensibilizando jovens para 
também eles ajudarem na construção de uma sociedade mais inclusiva. 
Este ano contamos com a presença do Centro Integrado de Apoio 
à Deficiência e do Curso de Formação de Animadores Musicais no 
espectáculo Multi; em Rei Ubu – Ubu Presidente teremos o Crinabel 
Teatro, o Balleteatro e a Worten Digitópia; e em Paluí, Está Aqui? – 
Histórias sonoras para cantos interiores a interpretação fica a cargo 
do Serviço de Reabilitação do Hospital Magalhães Lemos, de alunos 
e docentes da Universidade de Aveiro e do Instituto Politécnico do 
Porto e ainda de alunos do 1º ciclo do Ensino Básico. A Mesa Redonda 

“Why Are We Doing This?” é uma reflexão sobre a construção de 
projectos inclusivos em artes, contando com a presença de todos os 
directores artísticos dos espectáculos apresentados neste ciclo, e uma 
oportunidade de perceber melhor o alcance e impacto destes trabalhos. 
Com entrada livre, é um momento para questionar mas também para 
descobrir um caminho que cada vez mais se reconhece como válido e 
importante na promoção da igualdade.

Ao Alcance de Todos 2019
08 a 17 de Abril

APOIO INSTITUCIONAL



Espectáculos

Rei Ubu — Ubu Presidente

Marco Paiva encenação 
Milu Neto assistência de encenação 
Worten Digitópia espaço sonoro 
Mickael de Oliveira texto (a partir de Ubu Rei de Alfred Jarry) 
Nuno Samora desenho de luz 
Paulo Pimenta fotografias de cena 
Crinabel, Cooperativa de Solidariedade Social cenografia 
Alunos do 3º ano do Curso de Dança do Balleteatro Escola Profissional coro  
António Coutinho, Andreia Farinha, Ana Rosa, Ana Tomás, Carolina Sousa 
Mendes, Carlos Jorge, Hugo Fernandes, João Pedro Conceição, Joana 
Honório e Rui Fonseca interpretação

08 SEG ABRIL 
19:30 SALA 2

Público Geral (maiores de 12 anos)

€ 7,05 · € 4,70 <18 anos

Queremos criar um exército. Um que seja ruidoso. Desorganizado. 
Inexperiente, deformado e patético; definitivamente perigoso e 
dissimulado, despudoradamente astuto. A finalidade é só uma: 
vencer. Conquistar, ganhar a qualquer custo. Vencer porque 
sim e à traição, vendendo a consciência, a lucidez. Influenciados 
pela obra de Alfred Jarry, damos provas da Patafísica, a “ciência 
das soluções imaginárias e das leis que regulam as excepções” 
proposta pelo autor francês

PROJECTO FINANCIADO PELO 
FUNDO DE FOMENTO CULTURAL
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Espectáculos

Multi

Paul Griffiths e Pete Letanka direcção artística 
XIV Curso de Formação de Animadores Musicais 
e CIAD – Centro Integrado de Apoio à Deficiência 
interpretação

13 SÁB ABRIL 
21:00 SALA 2
—
14 DOM ABRIL
18:00 SALA 2

Uma partícula abre o universo de possibilidades. Multi é 
o prefixo da diversidade, o poder de integração. Nesta 
performance musical, o corolário de quatro meses de trabalho 
regular, é a força de um grupo, a palavra inteira, onírica e 
multicelular que, valorizando a impressão digital de cada 
elemento, tem todos e tem muito para comunicar.

Público Geral (maiores de 6 anos)

€ 7,05 · € 4,70 <18 anos

APOIO



Espectáculos

Paluí, Está Aqui? 
— Histórias sonoras para cantos interiores

Paluí: nascido na música, quimérico por natureza, fez mover centenas 
de crianças até à escrita de um livro. A viagem segue agora pelas mãos 
de paluinautas de outras galáxias, rumo a um outro porto não menos 
fantástico e inspirador. Paluí, Está Aqui? canta a poesia que nos conta 
e habita, quais histórias de afectos, de emoções, de encontros, de 
desencontros, de criança, de menino-pássaro, de animais voadores, 
sonhadores e tanta mais bicharada, de esperança, de tristeza, de 
alegria, de lucidez, de loucura, de amizade, de amor. 
Paluí, Está Aqui?: é um espectáculo de música, teatro e projecção 
de imagem, resultado de um projecto na comunidade que, tendo 
objectivos simultaneamente artísticos, didácticos, sociais e de 
investigação, visou dar voz à expressão criativa e interpretativa 
dos seus participantes. A valorização do processo de criação e (re)
construção musical, quer em contexto multidisciplinar quer em 
ambiente colaborativo e de inclusão social, sendo especialmente 
privilegiada, caracteriza o trabalho que será apresentado e que tem 
como matriz, à semelhança de outros projectos que tiveram como 
berço esta mesma obra, a reinvenção ou até mesmo desconstrução 
de Paluí, seus sons, sua música, seus personagens, seus textos 
poéticos. Numa rota pelos diversos temas, significados e lugares, Paluí 
transforma-se e reconstrói-se em diferentes momentos e cenários 
onde a cor, o som, a imagem, o corpo e a palavra se desenvolvem, 
interagem e encruzilham, buscando caminhos para a narração do que 
não tem apenas um sentido. Um momento revelador de que a música, 
o teatro, as artes visuais e plásticas, a imagem e a poesia estão ao 
alcance de todos, fazendo parte do movimento de construção dos 
livros, abertos, da vida.

16 TER ABRIL 
19:30 SALA 2

Helena Caspurro direcção artística  
António Miguel Teixeira, Brendan Hemsworth, Filipe Lopes, Inês Guedes de Oliveira, João Pereira, Paulo Neto e Pedro 
Carvalho de Almeida coordenação artística
António Miguel Teixeira, Brendan Hemsworth, Filipe Lopes, Helena Caspurro, João Pereira e Paulo Neto formação 
Utentes do Serviço de Reabilitação Psicossocial do Hospital Magalhães Lemos, alunos e docentes dos cursos de música 
e ensino de música do Departamento de Comunicação e Arte (DeCA) da Universidade de Aveiro (UA) e da Escola 
Superior de Educação (ESE) do Instituto Politécnico do Porto (IPP) e alunos do 1º ciclo do Ensino Básico do Centro  
de Arte e Qualidade da Universidade de Aveiro (CIAQ) interpretação

Co-produção: Casa da Música, Universidade de Aveiro 
e Hospital Magalhães Lemos

19:30 Público Geral (maiores de 6 anos)

€ 7,05 · € 4,70 <18 anos

APOIO:



Oficinas

Novo Mundo Sonoro

Filipe Fernandes e Inês Lapa formadores

Uma oficina pensada para este Ao Alcance de Todos que tem 
como base a criação musical e o uso de tecnologia adaptada às 
necessidades dos participantes. Ao longo destes últimos anos 
a Worten Digitópia tem desenvolvido instrumentos virtuais que 
já serviram de base a vários projectos e que serão usados nesta 
oficina. A tecnologia serve assim de facilitadora da exploração, 
improvisação e criação, como os instrumentos ajudam a 
aproximar os participantes, dando-lhes a possibilidade da 
experiência musical. Uma oficina feita de sons electrónicos e de 
novos instrumentos que procura envolver os participantes num 
Novo Mundo Sonoro.

SEG, TER E QUA  
15, 16 E 17 DE ABRIL 
10:30 OU 14:30  
SALA DE ENSAIO 2 

Grupos com necessidades educativas especiais

€ 2,35

MECENAS WORTEN DIGITÓPIA



Mesa Redonda

Why are we doing this?
— A construção de projectos inclusivos em artes

Helena Caspurro docente na Universidade de Aveiro, directora artística  
do espectáculo Paluí, Está Aqui? – Histórias sonoras para cantos interiores 
Marco Paiva director artístico do Crinabel Teatro e do espectáculo Rei Ubu – Ubu Presidente 
Paul Griffiths músico e formador, co-director artístico do espectáculo Multi 
Pete Letanka músico e formador, co-director artístico do espectáculo Multi

Jorge Prendas moderador

13 SÁB ABR
11:00 CIBER MÚSICA

Entrada livre, mediante levantamento de bilhete na bilheteira, sujeito à lotação da sala

A pergunta é comum a todos os que se aventuram em projectos 
com comunidades, assentes em criações colectivas, e serve de 
mote para uma conversa aberta com os directores artísticos 
dos espectáculos apresentados no Ao Alcance de Todos 2019. 
Questionar o que se faz, porque se faz ou ainda como se faz é a 
base para uma reflexão conjunta sobre formas de construção 
de projectos inclusivos, bem como para esclarecer e sensibilizar 
aqueles que têm interesse no trabalho com comunidades. 





Informações e inscrições 

220 120 290  

seducativo@casadamusica.com

CRÉDITOS FOTOGRÁFICOS 
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Daniela Costa / Casa da Música



www.casadamusica.com
www.facebook.com/casadamusica
Call Center +351 220 120 220
Visitas Guiadas +351 220 120 210
Eventos +351 220 120 214 / 218
Restaurante +351 220 107 160

MECENAS ORQUESTRA SINFÓNICA 
DO PORTO CASA DA MÚSICA

APOIO INSTITUCIONAL MECENAS PRINCIPAL CASA DA MÚSICA


