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Pequena história de um povo com memória 
Ópera de câmara multimédia para a infância 

 

 

- Sinopse – 

 

Pequena História de Um Povo com Memória é um projeto sobre a liberdade, dedicado à infância. Existe 

no nosso património um percurso associado este conceito, que rapidamente se extingue no curso 

dos acontecimentos atuais e banais. A História existe na nossa memória, mas é importante reativá-la 

para a reencontrarmos no tempo e no espaço! 

Como era? Como era quando as pessoas não podiam dizer o que sentiam, nem fazer o que queriam 

porque havia vigias por toda a parte? Como era quando não se podia ouvir certas músicas e ver os filmes 

que se queria? Como era quando a roupa das meninas e dos meninos era controlada? Como era quando 

era obrigatório ir para a guerra e lutar contra pessoas que não nos fizeram mal? Como era…e 

como é reencontrar esta história e recontá-la nos dias que correm? 

A pesquisa incide sobre o levantamento destes acontecimentos históricos e leva-os a cena através 

de linguagens multidisciplinares e contemporâneas, para reativar a ideia de liberdade e capacidade 

de a usufruir e preservar. No decurso da criação surge a voz, a nossa capacidade de comunicar, de cantar 

e de fazer a revolução. 

Pequena História de Um Povo com Memória, é uma ópera transdisciplinar, que pretende cantar e contar, 

aquilo que se torna fundamental para a construção da identidade do ser humano - a liberdade - 

como fundamento da nossa identidade e história. 
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- Conceito - 

 

Criação de uma Ópera de Câmara Multimédia para a 

Infância, a partir dos acontecimentos que antecederam o 25 

de abril de 1974. 

Esta obra encontra-se neste momento em processo de 

criação pelo que as fotografias que seguem nesta 

candidatura são fotografias de ensaios, ainda sem 

figurinos ou qualquer elemento de cenário. A obra PHPM 

reflete sobre uma comunidade que vive sob um regime 

fascista e que, ao longo do espetáculo, descobre 

ferramentas para executar uma revolução e reconquistar a 

liberdade. Os interpretes assumem personagens polares 

em diversos momentos da narrativa, de forma a 

salvaguardar que, muitas vezes, o mundo não é preto no 

branco. 

Língua: Portuguesa; Duração: 

45 minutos; 

Particularidade: Tecnologia interativa; Projeto para infância; Composição musical original, Texto original. 

 

- Equipa – 

 

João Grilo - Composição Julieta Rodrigues - Encenação Teresa Nunes - Soprano Crispim 

Luz – Clarinete Susana Lima - Violoncelo Sérgio de A - Piano 

Hugo Mesquita - Desenho Multimédia Mariana Figueroa - Desenho de Luz André J. Leite - Desenho 

de Som Mário Negrão - Vídeo 

Pedro Sardinha - Fotografia Tatiana Rocha - Produção 

 

- Sobre o Quarteto – 

 

O Quarteto Contratempus, fundado em 2008, é constituído por Soprano, Clarinete, Violoncelo e Piano. 

Dedica-se à interpretação e divulgação de música contemporânea, e à criação de Ópera 

Contemporânea Multimédia. 

Em 2018, o Quarteto foi distinguido com o 3º Prémio Nacional de Indústrias Criativas (promovido 

pelo Grupo Super Bock / Serralves), bem como com o Prémio BfK (promovido pela Agência de 

Inovação) pelo seu trabalho de criação no domínio da Ópera de Câmara Multimédia. A formação 

pouco comum do Quarteto - Soprano, Clarinete, Violoncelo e Piano, representa a voz, os sopros, as 

cordas e a grande orquestra, apresentando assim a possibilidade de um amplo jogo de cores 

disponibilizado pelos timbres contrastantes dos instrumentos e tornando assim esta formação 

especial. 

Hoje, trabalha regularmente com o encenador António Durães, mas encontram-se nas suas 

colaborações de percurso os nomes de Jaime Mota, Hugues Kesteman, Olga Pratz, Cláudia Marisa e 

Catarina Costa e Silva. 

A Missão do Quarteto é valorizar a investigação e experimentação artística como prática inovadora 

do desenvolvimento e conhecimento, através do uso de tecnologia em Ópera de Câmara Multimédia 

e música de câmara, envolvendo as comunidades, e aumentando o espólio de música de 

compositores portugueses, divulgando a música contemporânea pelo mundo. 


