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CAÍDO

“É curioso tentar falar sobre o que nos é intimamente próximo com a distância de quem passa por isso.
Esta terra tem algo que a afasta do tempo, como se nele se passeasse.
Povo de sobreviventes que carregam a fatalidade que lhes estreita a alma e alimenta o fado.
Pedras vivas que parecem cantar no seu silêncio a memória do que nos foi particular.”
Paulo Ribeiro, 1999, Folha de Sala do Teatro Viriato.

Memórias de Pedra/Tempo Caído (1998)1 inaugurou a vida da Com-

A reposição de Memórias de Pedra/Tempo Caído resulta do convi-

panhia Paulo Ribeiro, enquanto estrutura residente no Teatro

te da diretora-geral e de programação do Teatro Viriato, Pau-

Viriato, em Viseu. Trata-se da primeira obra a tornar legível a

la Garcia, no âmbito da celebração dos 20 anos de reabertura

pertinência artística e de produção da Companhia Paulo Ribei-

ao público desta instituição cultural (2019). Um desafio que

ro. Um símbolo da descentralização da dança contemporânea,

se enquadra numa das orientações estratégicas do atual projeto

das artes e da cultura, que atravessa a criação do atual projeto

artístico da Companhia Paulo Ribeiro - dirigido por António

artístico do Teatro Viriato. Em 1999, no livro de honra do Tea-

Cabrita e São Castro – que promove a salvaguarda, promoção

tro Viriato, Paulo Ribeiro escrevia: “A estreia de ‘Memórias

e difusão da linguagem artística e do património coreográfi-

de Pedra/Tempo Caído’ no Teatro Viriato ficará para sempre

co construído por Paulo Ribeiro, cujo trabalho foi a principal

como a memória deste sonho tornado realidade. Dançámos,

identidade artística da Companhia Paulo Ribeiro nos últimos

finalmente, naquilo que construímos e no meio de pequenas

20 anos.

angústias criámos a magia de ser, firmemente, totalmente, adotados por Viseu”.
Nesta peça, o coreógrafo Paulo Ribeiro reflete sobre o imaginário português e o que considerou ser um dos bastiões de identidade nacional: as pedras das casas, onde se inscreve tudo o que
resta da nossa grandiosidade. “Colecionador de comportamentos
humanos”, como descreve Maria José Fazenda, em Memórias de
Pedra/Tempo Caído, Paulo Ribeiro, tomou como referente Portugal, “um Portugal de paisagens, estilos de vida arquétipos, mas
também de tradições inventadas e comportamentos atávicos”.
Entre 1998 e 2000, Memórias de Pedra/Tempo Caído circulou por
Portugal, Alemanha, Itália, Escócia, Brasil e Suécia.

1 Depois da pré-estreia em julho de 1998, no Festival Mergulho no Futuro, em Lisboa,
Memórias de Pedra/Tempo Caído estreia no Teatro Viriato, numa versão diferente.

BIOGRAFIAS

PAULA MORENO
INTÉRPRETE, PROFESSORA E COREÓGRAFA
Intérprete, professora e coreógrafa, Paula Moreno é também

orientou grupos de crianças de bairros sociais, projeto desen-

psicoterapeuta corporal e fundadora do AMA.ZONAS, um

volvido pela Associação de Ludotécas do Porto. Entre 1998 e

projeto de improvisação. Iniciou os seus estudos de dança em

1999 lecionou aulas de movimento para atores no Instituto de

França e, mais tarde, a sua formação na Escola Superior de

Artes do Espectáculo em Lisboa.

Dança de Lisboa. Entre 1994 e 2005 foi intérprete em peças
coreográficas de Mathilde Monier, Charles Cré-Ange, Silvia

Desde 2004, leciona na Escola de Dança Ginasiano em Vila

Real, Aldara Bizarro e Paulo Ribeiro.

Nova de Gaia e na Escola Profissional Balleteatro no Porto.

No âmbito do seu trabalho com a Companhia Paulo Ribeiro,
na quinta edição dos Rencontres Chorégraphiques Internationales de
Seine (Saint Denis, França) foi-lhe atribuída, em 1996, uma
Menção Honrosa pela sua interpretação na obra Rumor de Deuses
(1996), de Paulo Ribeiro.
A partir de 2002, orientou o seu percurso profissional para o
desenvolvimento de competências relacionadas com a Psicoterapia Corporal (Asas e Raízes) e a Psicopedagogia Perceptiva
(Universidade Moderna de Lisboa). Em 2009 deu formação
no Curso de Massagem Biodinâmica promovido pelas Asas e
Raízes. Entre 2004 e 2007 foi professora convidada na Escola
Superior de Enfermagem de São João no Porto e na Escola
Superior de Enfermagem de Vila Real onde lecionou Toque
Terapêutico e Massagem. Orienta um grupo regular de Movimento Biossintónico, desde 2013.
Em 2014 e 2015 deu aulas no Curso de Formação Avançada
em Interpretação e Criação Coreográfica I e II organizado pela
Companhia Instável. Em 2006, lecionou na Escola Superior
de Música e de Artes do Espectáculo (ESMAE) para atores.
Deu formação no Curso de Pesquisa e Criação Coreográfica
em 2005, e, no Curso de Pedagogia de Dança na Comunidade
em 2004, organizados pelo Fórum Dança. Em 2003 e 2004,

PAULO RIBEIRO
COREÓGRAFO
Natural de Lisboa, foi em várias companhias belgas e francesas

Em 1995, fundou a Companhia Paulo Ribeiro, para a qual já

que fez carreira como bailarino, até que os seus passos conduzi-

criou as seguintes coreografias: Sábado 2 (1995); Rumor de Deu-

ram-no à criação coreográfica.

ses (1996); Azul Esmeralda (1997); Memórias de Pedra - Tempo Caído
(1998); Ao Vivo (1999); Comédia Off (2000); Tristes Europeus - Jou-

A estreia enquanto coreógrafo deu-se, em 1984, em Paris, no

issez Sans Entraves (2001); Silicone Não (2003); As Memórias de um

âmbito da companhia Stridanse, da qual foi cofundador, e que

Sábado com Rumores de Azul (2005); Malgré Nous, Nous Étions Là

o levou à participação em diversos concursos naquela cidade,

(2006); Masculine (2007); Feminine (2008); Maiorca (2009); Sábado

obtendo, logo no ano da estreia como criador, o prémio de “Hu-

2 (remontagem 2010); Paisagens - onde o negro é cor (2010); Jim

mor” e, no ano seguinte, em 1985, ganhou o 2.º prémio de Dança

(2012); Sem um tu não pode haver um eu (2013); Modo de Utilização

Contemporânea, ambos no Concurso Volinine.

(1990/2014); A Festa (da Insignificância) (2015); Ceci n’est pas un film
- Dueto para Maçã e Ovo (2016) e, mais recentemente, Walking with

De regresso a Portugal, em 1988, começou por colaborar com

Kylián. Never Stop Searching (2017).

a Companhia de Dança de Lisboa e com o Ballet Gulbenkian,
para os quais criou, respetivamente, Taquicardia (Prémio “Reve-

O trabalho com a própria companhia permitiu-lhe desenvolver

lação” do jornal Sete, em 1988) e Ad Vitam. Com o solo Modo de

melhor a sua linguagem como coreógrafo. E o reconhecimento

Utilização, interpretado por si próprio, representou Portugal no

não tardou. Logo em 1996, a obra Rumor de Deuses foi distinguida

Festival Europália 91, em Bruxelas.

com os prémios de “Circulação Nacional”, atribuído pelo Instituto Português do Bailado e da Dança, e “Circulação Interna-

A sua carreira de coreógrafo expandiu-se no plano internacio-

cional”, atribuído pelo Centro Cultural de Courtrai, ambos no

nal, a partir de 1991, com a criação de obras para companhias

âmbito do concurso Mudanças 96. Em 1999, o coreógrafo venceu

de renome: Nederlands Dans Theater II (Encantados de Servi-lo

ainda o Prémio “Almada” atribuído pelo Instituto Português

e Waiting for Volúpia), Nederlands Dans Theater III (New Age);

das Artes do Espetáculo.

Grand Théâtre de Genève (Une Histoire de Passion); Centre Chorégraphique de Nevers, Bourgogne (Le Cygne Renversé); Ballet de

Ao longo da carreira, tem ganho vários outros prémios de re-

Lorraine (White Feeling e Organic Beat). Para o Ballet Gulbenkian,

levo, como o “Prix d’Auteur”, nos V Rencontres Chorégraphiques

criou ainda: Percursos Oscilantes, Inquilinos, Quatro Árias de Ópera,

Internationales de Seine-Saint-Denis (França); o “New Coreography

Comédia Off-1, White e Organic Beat, Organic Cage, Organic Feeling.

Award”, atribuído pelo Bonnie Bird Fund-Laban Centre (Grã-Bretanha), o “Prix d’Interpretation Collective”, concedido pela ADA-

Entretanto, em 1994, o criador foi galardoado com o Prémio

MI (França); ou ainda o Prémio Bordalo da Casa da Imprensa (2001).

“Acarte/Maria Madalena de Azeredo Perdigão” pela obra Dançar
Cabo Verde, encomenda de Lisboa 94 – Capital Europeia de Cultura e

Em 2009 recebeu mais duas distinções: o prémio “Coreógrafo

realizada conjuntamente com Clara Andermatt.

Contemporâneo”, no 1.º Portugal Dance Awards, e o Prémio do

“Público”, no Dance Week Festival da Croácia. Recentemente, foi

companhia tem marcado presença. Leccionou a disciplina de

galardoado com o prémio “Melhor Coreografia de 2010” pela

Composição Coreográfica, no âmbito do mestrado de Criação

Sociedade Portuguesa de Autores, pelo espetáculo Paisagens –

Coreográfica Contemporânea, promovido pela Escola Superior

onde o negro é cor.

de Dança, e deu aulas no Conservatório Nacional de Dança.

A par do trabalho que tem desenvolvido na sua companhia de

Em 2016, Paulo Ribeiro deixou a direção geral e de programa-

autor, Paulo Ribeiro foi Comissário do ciclo “Dancem”, em

ção do Teatro Viriato, assim como a direção artística da Compa-

1996 e 1997, no Teatro Nacional S. João. Desempenhou, entre

nhia Paulo Ribeiro, para assumir a direção artística da Compa-

1998 e 2003, o cargo de Diretor-geral e de Programação do Tea-

nhia Nacional de Bailado, a convite do Ministério da Cultura.

tro Viriato/CRAEB (Centro Regional das Artes do Espetáculo
das Beiras), e foi ainda Comissário para a Dança em Coimbra
2003 – Capital Europeia da Cultura.
Em 2006, regressa ao Teatro Viriato, para reocupar o cargo de
Diretor-geral e de Programação, isto após a extinção do Ballet
Gulbenkian que dirigiu entre 2003 e 2005, tendo nesse período
recebido o “Prémio Bordalo” da Casa da Imprensa Portuguesa
(2005) pelo trabalho desenvolvido com esta companhia.
Em 2008, participou como coreógrafo na produção Evil Machines,
de Terry Jones, para o São Luiz Teatro Municipal. Em 2010,
coreografou o espetáculo Sombras, de Ricardo Pais. E, em 2011,
criou Desafinado, para o grupo Dançar com a Diferença (Madeira), e ainda um quarteto para o espetáculo coletivo Uma Coisa em
Forma de Assim, com a Companhia Nacional de Bailado, para a
qual criou seguidamente Du Don de Soi, um espetáculo de noite
inteira, sobre o cineasta Andrei Tarkowsky e Lídia em 2014. O
criador ainda trabalhou no cinema, com a conceção da coreografia para La Valse, um filme de João Botelho.
Paulo Ribeiro tem-se ainda dedicado à formação, orientando
vários workshops em Portugal, mas também em países onde a

COMPANHIA
PAULO RIBEIRO
Criada em 1995, a Companhia Paulo Ribeiro é uma companhia

Costa, que reúne um conjunto de textos de Isabel Lucas, Luísa

portuguesa de dança contemporânea, com um repertório pró-

Roubaud, Maria de Assis, Mónica Guerreiro e Paula Varanda.

prio de peças ora criadas e dirigidas por Paulo Ribeiro, seu homónimo, fundador e um dos coreógrafos que esteve na origem

Em 2016, depois da nomeação de Paulo Ribeiro pelo Ministério

do movimento artístico intitulado Nova Dança Portuguesa; ora

da Cultura para a direção artística da Companhia Nacional de

por outros criadores convidados. Estrutura residente no Teatro

Bailado; a Companhia Paulo Ribeiro passou a ter como direto-

Viriato (Viseu, Portugal) desde 1998, é a partir daí que desen-

res artísticos os coreógrafos e bailarinos António Cabrita e São

volve a sua atividade de pesquisa, de criação, de produção e de

Castro. Profundos conhecedores do percurso e da linguagem

difusão; assim como de formação. Atualmente, a Companhia

coreográfica de Paulo Ribeiro e com os quais o coreógrafo se

Paulo Ribeiro é dirigida pelos coreógrafos e bailarinos António

identifica artisticamente, António Cabrita e São Castro repre-

Cabrita e São Castro.

sentam uma nova geração de criadores portugueses que se têm
afirmado no panorama da dança contemporânea.

A par da implementação do projeto artístico do Teatro Viriato
em 1998; em 2005, a Companhia Paulo Ribeiro foi também
responsável pela criação da escola de dança Lugar Presente –
um projeto pedagógico, sediado também em Viseu, que inclui
cursos e aulas regulares de dança e de teatro para adultos, jovens e crianças, nomeadamente, no âmbito do Ensino Artístico
especializado.
Com um repertório de mais de 30 produções, a Companhia Paulo Ribeiro assumiu-se como uma das mais reconhecidas companhias de dança contemporânea portuguesas, apresentando-se
regularmente nas principais salas de espetáculo nacionais, bem
como por toda a Europa, Brasil e Estados Unidos da América;
tendo arrecadado vários prémios nacionais e internacionais.
Além da criação, difusão e formação, a Companhia Paulo Ribeiro tem promovido a edição. Em 2005 foi lançado o livro Corpo de
Cordas, da autoria de Cláudia Galhós, uma edição comemorativa
dos 10 anos de existência da Companhia; e em 2015 foi a vez de
Uma Coisa Concreta, um livro coordenado por Tiago Bartolomeu
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