
 

 

 

“La nuit du cirque” traz a Paredes de Coura  

‘Albano’ e ‘Dual SIM’ 
sex e sáb | 11 e 12 nov | 21h30 | CENTRO CULTURAL 

 

Paredes de Coura recebe esta sexta-feira e sábado no Centro Cultural, 11 e 12 de novembro, 

pelas 21h30, espetáculos de clowns e circo contemporâneo no âmbito da iniciativa europeia 

“La nuit du cirque”, com a apresentação de ‘Albano’, de Rui Paixão, e ‘Dual SIM’, pela 

Companhia Erva Daninha, respetivamente. 

Com ‘Albano’, Rui Paixão confronta-nos com imagens estereotipadas e que fazem parte do 

nosso imaginário quando falamos de palhaços. Por sua vez, os dois intérpretes de ‘Dual SIM’ 

jogam a regra da partilha constante, levando o público a perder a noção de corpo-corpo e 

identidade-identidade, no universo da partilha digital. 

 

ALBANO  

A partir de lugares mitológicos e filosóficos, e da exploração da personagem de Albano Beirão, 

Rui Paixão questiona o seu lugar enquanto palhaço, mas também o do público enquanto 

público e, eventualmente, enquanto palhaço também. 

Noção (e medo) do ridículo todos temos, mas talvez seja possível arranjar motivos para rir no 

desconforto. Despindo, não vestindo, a máscara. Nesta criação, estreada em 2021, Rui Paixão 

confronta o espectador com imagens estereotipadas e que fazem parte do nosso imaginário 

quando falamos de palhaços, trocando-lhes a volta ao adulterar e confrontá-las com textos e 

intenções que ampliam o significado da palavra “palhaço”.  

Ficha técnica 

Uma criação Rui Paixão / Holy Clowns 

Direção Artística, Conceito e Interpretação Rui Paixão 

Cenografia e adereços Cristóvão Neto 

Desenho de luz e direção técnica Manuel Abrantes 

Olhar externo e desenvolvimento dramatúrgico António Oliveira 

Sonoplastia Diogo Melo 

Casa de Produção Produção d’Fusão 

Fotografia João Versos Roldão 

Coprodução 23 Milhas, LEME, Fira Tárrega, Subtopia e Holy Clowns 



Centro Cultural de Paredes de Coura 

Dia 11 de novembro - 21h30 

Bilhetes à venda na plataforma BOL em https://mparedescoura.bol.pt/ e no 

Centro Cultural de Paredes de Coura 

Valor: 3€ (Bilhete pago a partir dos 3 anos)  

Não é permitida a entrada a menores de 3 anos 

Não é permitida a entrada na sala após o início do espetáculo 

 

Dual SIM  

Projeto de circo contemporâneo interpretado por dois malabaristas que se colocam ao desafio 

da partilha constante e obrigatória de todos os recursos. 

Uma investigação sobre as redes, sobre as formas e esquemas da partilha digital. Um estudo 

sobre a distribuição de objetos entre 2 corpos, passes-receções-partilhas. Um ciclo que não se 

encerra, força a partilha da identidade ao habitar o mesmo espaço com um Dual SIM 

(Subscriber Identification Module). 

Os dois intérpretes jogam a regra da partilha constante, levando o público a perder a noção de 

corpo-corpo e identidade-identidade. Desde objetos convencionais de circo a objetos de 

quotidiano tudo é manipulado e passado de corpo a corpo. 

Investigar sobre o universo da partilha digital, o crescendo dessa distribuição as suas 

vantagens e dependência. A necessidade desse fluxo de informação e matérias. 

 

Ficha técnica  

direção artística VASCO GOMES 

interpretação FILIPE CONTRERAS e JORGE LIX 

conceção plástica JULIETA GUIMARÃES 

sonoplastia VASCO GOMES e CONVIDADOS 

iluminação PEDRO NABAIS 

produção TERESA CAMARINHA 

coprodução TEATRO MUNICIPAL DO PORTO 

apoio REPÚBLICA PORTUGUESA – CULTURA/DIREÇÃO-GERAL DAS ARTES 

Centro Cultural de Paredes de Coura 

Dia 12 de novembro - 21h30 

Bilhetes à venda na plataforma BOL em https://mparedescoura.bol.pt/ e no 

Centro Cultural de Paredes de Coura 

Valor: 3€ (Bilhete pago a partir dos 6 anos) 

Não é permitida a entrada a menores de 3 anos 

Não é permitida a entrada na sala após o início do espetáculo 

 

Estes dois espetáculos, ‘Albano’, de Rui Paixão, e ‘Dual SIM’, pela Companhia Erva Daninha, 

são apresentados no Centro Cultural de Paredes de Coura no âmbito da parceria com o 

Município de Santa Maria da Feira, integrado na programação da Rede de Teatros e 

Cineteatros de Portugal – DGArtes, que assim se associa ao evento europeu “La nuit du 

cirque”. 



  

 

Cinderela e a Pequena Feiticeira  

Ao nível do cinema, o Centro Cultural de Paredes de Coura apresenta este fim de semana o 

filme de animação dirigido por Alice Blehart, ‘Cinderela e a Pequena Feiticeira’, pelas 15h00 e 

17h30 de domingo, 13 de novembro. 

Para ajudar o príncipe Alex, que ficou preso no corpo de um rato, a voltar à sua forma humana, 

Ella e os amigos partem em busca da magia que pode transformá-lo. Mesmo com um destino 

tumultuoso, eles encontram o caminho. Por fim, descobrem que a amizade é a cura mais 

poderosa nos momentos mais difíceis.  

Marcada pela aventura e pelo amor, esta viagem conta-nos uma história alegre e inesquecível. 

Género: Animação 

Realização:  Alice Blehart 

Duração (minutos): 86 

Classificação: m/06 

Horário: 

Dia 13 - 15h00 e 17h30 

 

 

 

 

 

Paços do Município 
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