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Nota prévia

A Música é um universo infinito: é fruição, expressão, comunicação, é arte, 

ferramenta, elemento de construção de identidades, fator de 

desenvolvimento humano e muito mais. Para a Companhia de Música 

Teatral, a criação de novas ideias, a procura de relações entre formas de 

expressão, o desenvolvimento musical das pessoas e a promoção da 

cooperação através da Música são territórios férteis e importantes a explorar.



A CMT

Factos



A criação artística é a fonte de pulsação da Companhia de Música Teatral (CMT). Partindo da Música e 

procurando a interação entre várias linguagens e possibilidades de comunicação artística, a CMT tem 

construído um percurso de descoberta que designa de “desenvolvimento de constelações 

artístico-educativas”. A matriz filosófica da CMT é marcada pela criação de relações entre arte e 

educação, e pela articulação entre a investigação académica, a produção artística, a formação, a 

criação tecnológica, o envolvimento da comunidade e a divulgação da importância da experiência 

musical e da arte em geral no desenvolvimento social e humano. A CMT tem contribuído de forma 

decisiva para uma oferta cultural diversificada e abrangente: o repertório da CMT é um caleidoscópio 

de espetáculos, instalações, “workshops”, projetos de média e longa duração, atividades de formação, 

publicações em diversos formatos, participação em projetos de investigação e apresentações de 

âmbito académico nacional e internacional. 

A CMT tem contado com o apoio regular da DGArtes, é membro da RESEO (European Network for 

Opera and Dance Education) e tem apresentado os seus trabalhos em Portugal, Espanha, França, 

Reino Unido, Áustria, Alemanha, Bélgica, Finlândia, Dinamarca, Polónia, Grécia, Chipre, República 

Checa, Lituânia, Brasil, Estados Unidos da América, Canadá, África do Sul, Macau, China, Hong-Kong e 

Tailândia. A CMT colabora com as principais instituições culturais de Portugal1) e tem apresentado os 

seus projetos em várias instituições e eventos internacionais prestigiados,2) mas tem também feito 

chegar a creches, escolas, IPSSs e à comunidade em geral um conjunto de oportunidades de fruição e 

formação que contribuem para que a arte esteja ao alcance de todos. Colabora com artistas 

experientes e também com jovens artistas em início de carreira. Teve o apoio da Fundação Calouste 

Gulbenkian para a conceção e desenvolvimento de projetos de longa-duração, colabora regularmente 

com municípios3)  e universidades4) .

Factos
1)eg: Centro Cultural de Belém, Casa da Música, Fundação Calouste 
Gulbenkian, e vários espaços culturais municipais (S. Luiz Teatro 
Municipal, Lisboa; Teatro Aveirense, Aveiro; Cine-Teatro Alba, 
Albergaria-a-Velha; Teatro Sá-de Miranda, Viana do Castelo; 
Cine-Teatro Louletano, Loulé; Casa das Artes, V .N. Famalicão; 
Cine-Teatro Paz Julia, Beja; Teatro Municipal de Bragança; Teatro 
Municipal de Vila Real; Moagem, Fundão; Convento de S. Francisco, 
Coimbra; Convento do Carmo, Torres Novas; Museu de Aveiro; 
Museu da Imagem em Movimento, Leiria; Convento dos Remédios, 
Évora; Palácio Marquês de Pombal, Oeiras; Parque da Devesa, V. N. de 
Famalicão; Centro Cultural de Águeda, Teatro Virgínia, Torres Novas; 
Teatro Garcia de Resende, Évora; Teatro Viriato, Viseu; Teatro 
Micaelense, S. Miguel; Cine-Teatro de Alcobaça; Teatro-Cine, Pombal; 
Teatro-Cine, Gouveia; Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco; Cine 
Teatro Curvo Semedo, Montemor-o-Novo; Auditório São Mateus, 
Elvas)

2)eg: Teatro Real de Madrid, Concertgebow de Brugges, Filarmonia de 
Lodz, Laeiszhalle de Hamburgo, Next Liberty de Graz, Theatre de 
Ville de Paris, Opera House de Guangzhou, Art & Culture Centre de 
Bangkok, SESC de São Paulo, Snape Maltings de Aldeburgh, Turku 
Capital of Culture, Aarhus Capital of Culture, Big Bang Festival, 
Babelut Festival, Alba Nova Festival

3) A CMT tem uma forte intervenção local em vários pontos do país, 
que deriva duma visão da arte atenta às necessidades de diferentes 
contextos sociais, mas também do facto de ter optado por não dispor 
de um espaço próprio de apresentação, privilegiando as relações com 
parceiros que garantem a incubação e circulação inicial de projetos. O 
relacionamento estratégico com o Município de Vila Nova de 
Famalicão tem permitido uma colaboração regular que estende a ação 
artística a vários pontos do Concelho, mobiliza professores e 
educadores para ações de natureza formativa e permite a articulação 
entre os espaços culturais e a comunidade. Com os municípios de 
Aveiro, Albergaria e Loulé existem também relações privilegiadas que 
permitem o desenvolvimento regular de novas criações e concretização 
da missão educativa da CMT.

4) A relação intrínseca da CMT com o meio académico é abordada em 
detalhe na secção “DNA ideias”

A CMT Factos

As origens da CMT radicam no cruzamento dos percursos artísticos e académicos de Helena Rodrigues  e Paulo Maria Rodrigues: em 1994 Helena 
Rodrigues começava a introduzir em Portugal as ideias de Edwin Gordon sobre aprendizagem musical, tendo rapidamente iniciado o seu próprio 
percurso de trabalho com bebés e crianças e contribuído para a formação de vários profissionais interessados na área; paralelamente, Paulo Maria 
Rodrigues desenvolvia em Londres projetos com crianças combinando Música, Teatro e Dança. Após uma colaboração frutífera, de que resultaria a 
apresentação de “O Gato das Notas” na Expo 98, a CMT constitui-se formalmente como cooperativa em 1999 tendo como missão “a conceção de 
projetos artísticos e educativos em que a Música é ponto de partida para a interação entre várias técnicas e linguagens de comunicação artística dentro de 
uma estética que vai da música cénica ao “teatro-musical”.



A CMT

Pessoas



Helena Rodrigues, Directora Artística, concluiu o Curso Superior de Piano no Conservatório 

de Música do Porto e o Doutoramento em Psicologia na Universidade de Coimbra. Autora 

de publicações de natureza diversificada, tem divulgado as ideias de Edwin Gordon em 

Portugal desde 1994. As ideias de Colwyn Trevarthen, pesquisas no âmbito do teatro físico e 

da educação somática são outras importantes referências no seu percurso. O conjunto 

destes e outros saberes tem-na levado a formular uma proposta original de formação, 

visando contribuir para uma melhoria dos cuidados na infância. Fundou o Laboratório de 

Música e Comunicação na Infância (LAMCI) no CESEM e é Professora na NOVA FCSH. 

Paulo Maria Rodrigues, Compositor Residente, obteve um PhD em Applied Genetics, 

estudou ópera no Post-Grad Opera Course da Royal Academy of Music e composição com 

Rolf Gehlhaar, em Londres. Entre 2006 e 2010 foi o Coordenador do Serviço Educativo da 

Casa da Música, Porto. Participou como músico e dirigiu vários projetos artísticos 

interdisciplinares e comunitários. Foi Professor na Escola das Artes da Universidade Católica 

e Advanced Research Associate at the Planetary Collegium. É Professor no Departamento 

de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro.

Artur Silva, Gestor de Projetos, é licenciado em Sistemas e Computadores pelo Instituto 

Superior Técnico. Trabalhou em projetos de investigação em Computational Fluid Dynamics 

na mesma instituição e como Business Development Manager, Network Planning & 

Roll-Out Manager, Solutions Engineering Manager e Network Operations Manager em 

várias empresas de telecomunicações.

Equipa de base
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Alberto Péssimo, artista plástico (PEA), Albine Petrolatti, música (PaPI), Alena Dittrichová, música (PaPI), Ana Dias, música (PaPI), António 

Rodrigues, músico (OT, GermInArte), António Teixeira, fotógrafo (BBPP, AdP, PaPI, GaPC), Amândio Anastácio, cenógrafo (GN), Ana Guedes, 

escultora (ALBB), Ana Isabel Pereira, música (FTAI), Ana Montalvão, bailarina (ZL), Ana Paula Almeida, música (AKBB, BBPP, MNF, Musikitos, 

BC, EMB), André Ruivo, actor, (MP), António Bastos, músico (BC), António Jorge Gonçalves, músico (GN, PEA, CS), António Laginha, bailarino 

(AVL), António Maria Dente, actor (ORZ, MP), António Pinheiro da Silva, sonoplasta (EMB), António Tavares, bailarino/coreógrafo (CS, PEA), 

Carla Martins, actriz (PaPI), Carlos Gomes, músico (AKBB), Carolina Rodrigues, actriz (MNF, ZL), CMT-Kids, músicos (BBLM, NOAH), Clara 

Bento, figurinista (GN), (Coro de Câmara de Lisboa, músicos (CS, PEA), Elisabeth Davies, música (Zyklus), Evelyne Rohrer, figurinista (ZYG), 

Fernanda Lopes, música (OT, GermInArte), Fernando Gomes, encenador/actor (GN), Fernando Gomes, músico (GN), Filipe Lopes, compositor 

(JI), Gabriela Semedo, bailarina (PaPI), Gustavo Paixão, músico (MP), Hélder Duarte, realizador (GN, AKBB), Helena Afonso, música (GN), 

Henrique Fernandes, músico (BC PNSCP, FTAI,), Hugo Fernandes, músico (PaPI), Inês Guedes de Oliveira, designer (FQM), Inês Silva, música 

(NOAH, BBLM, ORZ, PaPI), Isabel Gonçalves, música (AKBB), Isabel Nogueira, música (ALBB, BC, FQM), Izabel Rocha, figurinista (BBLM); 

Joana Araújo, música, (ALBB), Joana Jorge, figurinista (ORZ), Joana Quental, ilustradora (AKBB), Joana Veiga, música (PaPI), João Raposo, 

designer, VJ (GB, BC, BBPP, EMB), João Ricardo Barros de Oliveira, músico/escultor (Zyklus), Joaquim Branco (GaPC, OT , GermInArte),  Jorge 

Graça, músico (MP), Jorge Leal, músico (GN, FQM, GB, AKBB), Jorge Oliveira, músico (PaPI), Jorge Parente, actor (JI), Jorge Queijo, músico 

(Zoo Lógico e GB@CdM), José Alberto Gomes, músico (Zoo Lógico@CdM), José Brandão, designer (GermInArte), José Geraldo, encenador 

(FQM), José Ramalho, cenógrafo (GN), José Simões, artista plástico (ALBB), Lavínia Moreira, actriz (PaPI), Lucília Telmo, figurinista (GN), Luis 

Cardoso, músico (ZL@CdM), Luís Girão, artista transdisciplinar (AKBB, BBPP, MNF, ZL, PEA, CL/UDT, BC, EMB), Luís Margalhau, realizador 

(TPBF), Manuel Alão, light-designer (MNF, FQM), Manuela Moniz, música (AVL), Márcia Lessa, fotógrafa (OT, GermInArte), Maria João Sousa, 

música, (MP), Margarida Barros, música (MP), Mariana Miguel, música (PNSCP, GaPC), Mariana Vences, música (FTAI, MP), Marlon Fortes, 

actor (ZL), Miguel Ferraz, designer (BBPP, AKBB, BBLM, NOAH, ZYG, ORZ, MP), Miguel Ramos, actor (ZL@CdM); Nills Christian Fossdall, 

compositor, (ZYG), Nuno Almeida, light-designer (AdP), Nuno Antunes, fotógrafo (OT, GermInArte), Nuno Arrais, músico (GN, BC), Nuno Dias, 

músico (FQM), Paulo Américo, realizador (GB), Paulo Ferreira Rodrigues, professor (GermInArte), Paulo Neto, músico (BBPP, GB, EMB, 

ZL@CdM), Pedro Andrade, artista plástico (FQM), Pedro Ramos, bailarino/coreógrafo, músico, light-designer (ALBB, ZYG, AdP, BBLM, NOAH, 

ORZ), Pedro Sena Nunes, realizador (BBBB, OT), Pedro Sottomayor, fotógrafo  (MNF), Ricardo Alves, light-designer (GN),  Rita Roberto, 

performer (ORZ), Rodrigo Carvalho, artista-digital (NOAH, ORZ), Rolf Gehlhaar, músico / artista multimédia (PEA, CL/UDT), Rui Penha, 

compositor, (ZYG, ORZ), Rui Pessoa Pires, músico (PaPI), Rui Rosas, bailarino (MNF), Rute Rosas, artista plástica (BBPP), Sandra Rosado, 

bailarina (ALBB, ZYG), Sara Belo, música, (ALBB), Sara Costa, música, (GPC, PaPI), Silvina Pereira, actriz (PEA), Siri Dybwik, coreógrafa, (ZYG), 

Sofia Sarmento, bailarina (ZL@CdM), Teresa Silva, música (FTAI)

Colaboradores
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A CMT

Ideias



Ao atribuir à Música o papel de “atrator universal”, capaz de fazer “reverberar” outros 

campos da expressão e do conhecimento, e ao colocar o ênfase da sua actividade na criação 

artística, a CMT abre um campo para a exploração de ideias e experimentação. As 

estratégias de trabalho da CMT implicam frequentemente os participantes em processos 

de criação partilhados, baseados na ideia de que os projetos artísticos são, na sua essência, 

laboratórios. Esses laboratórios são, então, contextos criativos que permitem o 

desenvolvimento de “produtos artísticos finalizados“ que “circulam” numa fase posterior, 

mas também são experiências sobre formas de catalizar e organizar o processo criativo. As 

diferentes possibilidades de desenvolver “dinâmicas da criatividade” são aspectos que a 

CMT explora e que transfere e aplica em contextos educativos e de formação. Mais do que 

replicar estratégias ou objetivos finais, nesses contextos procura-se criar “processos 

caóticos” (isto é, dependentes das condições iniciais, em particular das pessoas envolvidas) 

em que se fomentam interações complexas entre indivíduos e linguagens artísticas e se 

nutre a “afinação” entre pessoas. 

A emergência duma “construção artística” que resulta das condições iniciais e do “processo 

criativo” é a face visível (para o público) duma vivência artística e humana original, 

irreprodutível e efémera, que reflete as vozes das pessoas envolvidas e que permite 

promover o desenvolvimento humano através da “experiência da arte”. Por outro lado, as 

criações artísticas da CMT têm um potencial educativo que se aprofunda em formatos 

participativos onde se desconstrói, explora e procura dar a compreender as ideias, 

linguagens e matérias que integram as criações propriamente ditas1). Essa ação educativa 

estende-se também a iniciativas de formação de recursos humanos ou TransFormação 

como a CMT prefere designar2). É nesse sentido que a CMT considera que os seus projetos 

artísticos, são também laboratórios que permitem desenvolver ferramentas que promovem 

o desenvolvimento social e humano, contribuindo para o “empowerment” de educadores e 

artistas, escolas e comunidades. 

Projetos artísticos como laboratórios
1) O artigo “Looking at music, science and education through the 
pianoscope” aborda em detalhe a forma como a constelação Anatomia 
do Piano articula a “sala de concertos” com a "sala de aula”, o “centro 
de ciência” e a comunidade. A instalação Pianoscópio, tem uma relação 
intrínseca com o espetáculo Anatomia do Piano e baseia-se na ideia de 
“desconstrução” do piano, com o intuito de contribuir para a 
construção de uma visão mais profunda sobre a música, 
proporcionando uma oportunidade de descoberta e de expressão. 
Trata-se de uma experiência que transforma o piano num instrumento 
coletivo, uma instalação/escultura sonora capaz de produzir sons de 
imensas cores, um espaço para ser habitado por pessoas e soar em 
função das interações entre elas. O artigo relata a experiência do 
Pianoscópio numa variedade de situações, desde “workshops” com 
crianças a concertos e gravações com músicos profissionais, projetos de 
comunicação de ciência e projetos de arte comunitários. O artigo está 
disponível em acesso livre no endereço: 
www.musicateatral.com/sharing

2) Em 2008, com o projeto Grande Bichofonia na Casa da Música, 
desenvolveu-se um conjunto de ideias que posteriormente se expôs 
num livro e que se aprofundou em projetos financiados pela Fundação 
Calouste Gulbenkian, nomeadamente o Opus Tutti-Práticas Artísticas 
na Criação de Raízes Sociais e Educativas e 
GermInArte-TransFormação Artística para o Desenvolvimento Social e 
Humano a partir da Infância. Estes projetos tornaram-se verdadeiros 
laboratórios para explorar ideias sobre o papel da arte no 
desenvolvimento humano e promover a formação conjunta de artistas e 
educadores.

A CMT Ideias

http://www.musicateatral.com/sharing


Por último, os projetos artísticos geram contextos para o estudo da comunicação humana, 

em particular a comunicação musical nas crianças mais pequenas. A recolha e 

sistematização de informação sobre o comportamento de bebés em criações artísticas da 

CMT tem sido um dos aspetos inovadores do trabalho dos últimos anos. Os contextos 

artísticos transformam-se assim em contextos de “observação naturalista” alicerçados no 

modelo etológico e permitem revelar aspetos da reação dos bebés ao estímulo artístico, seja 

ele o som ou a ação corporal produzida pelo intérprete, das relações de interação entre 

bebés e artistas e aspetos importantes das dinâmicas de grupo em situações de experiência 

artística. Esta abordagem é importante não só pelo que significa do ponto de vista científico 

(da compreensão dos fenómenos da comunicação humana, em particular os alicerces da 

experiência estética) mas também porque é importante que a formação de artistas e 

educadores que lidam com a primeira infância possa incluir a capacidade de entender as 

formas como as crianças se relacionam com o que lhes é proposto enquanto discurso 

artístico3).

3) A iniciativa “Afinação do Olhar”, relatada num dos capítulos do 
livro Ecos de GermInArte, pretende contribuir para esse fim e tem por 
base uma coletânea de vídeos recolhidos em contextos de intervenção 
musical e artística direcionada à infância. Através duma parceria entre a 
CMT e o LAMCI-CESEM os vídeos foram editados e organizados em 
“narrativas corpo-voz” para mostrar de forma simples alguns aspectos 
recorrentes do envolvimento e experiência estética na primeira infância. 
Os vídeos estão disponíveis no endereço: 
www.musicateatral.com/sharing

A CMT Ideias



É na primeira infância que se aprende mais e melhor. Nos últimos tempos vários estudos 

têm demonstrado que as experiências dos primeiros anos de vida são cruciais para o 

desenvolvimento intelectual e afetivo do ser humano. Privações e danos verificados neste 

período de vida são muito difíceis de superar.

As experiências musicais na infância têm grande importância não só para futuros 

desempenhos musicais mas também para o desenvolvimento das capacidades sensoriais, 

em geral, da criança. Os afetos e o desenvolvimento relacional que estruturam qualquer 

personalidade podem também ser eficazmente mediados através de experiências de 

caráter musical. E lembremo-nos que o desenvolvimento das capacidades sensoriais e a 

estruturação equilibrada da personalidade são alicerces para aquisições cognitivas 

posteriores. 

Assim, quando se defende um contacto precoce com a Música pretende-se criar condições 

para que a criança venha a compreender a Música e venha a ser capaz de comunicar as 

suas próprias ideias musicais. De acordo com Edwin Gordon, o meio envolvente deve 

oferecer estímulos musicais ricos e diversificados, proporcionando à criança um percurso de 

aprendizagem semelhante ao da aquisição da língua materna. Para que venha a ser capaz 

de pensar musicalmente. Para que venha a ser capaz de formular ideias musicais próprias 

podendo ir cada vez mais longe no âmbito da sua imaginação sonora, quer se trate de uma 

situação de audição musical, de execução num instrumento, de improvisação, de 

composição, de leitura ou de escrita musical.

Numa outra perspetiva, autores como os Papousek defendem que os princípios da 

aquisição da linguagem e do desenvolvimento da competência musical podem ser 

indistintamente abordados no quadro da interação familiar, como formas de comunicação 

humana na primeira infância. Concretizando: cantar, embalar, dar pequenas palmadas, 

brincadeiras que têm a ver com o movimento e a dança, são formas primárias de 

comunicação

A importância da música na infância e primeira infância
Os projetos para e com crianças têm tido especial relevância no 
percurso da CMT: Andakibebé, BebéBabá, Bichofonia Concertante, 
AliBaBach, Uma Flauta Quase Mágica, Morte e Nascimento duma 
Flor, Jardim Interior, Anatomia do Piano, Pianoscópio, PaPI, Opus 
Tutti ou ZYG fazem parte de um percurso original e consistente, 
pautado pela pesquisa contínua. O trabalho com “crianças que nos 
ensinam” começou há muito - Gigante Adamastor, de 1998, foi um 
marco na composição com crianças. Algumas crianças, hoje jovens, 
acompanharam desde o início o trabalho da CMT: viram a estreia de O 
Gato das Notas, estiveram entre os primeiros espectadores de 
Andakibebé  foram dos primeiros participantes de BebéBabá. 
participaram na gravação da Enciclopédia da Música com Bicho (um 
trabalho que começou informalmente, com histórias inventadas e 
canções para as contar). Mais  tarde vieram a participar em Opus Tutti 
e com elas nasceu Babelim - um projeto dirigido à primeira infância e 
em que os intérpretes principais são crianças e adolescentes. O interesse 
pelo envolvimento das crianças no processo de criação levou ao projeto 
seguinte, NOAH, onde essas crianças, algumas já adolescentes, a partir 
de então denominadas CMT-Kids, empreenderam um desafio artístico 
particularmente exigente, o de cativar os seus pares: NOAH é um 
espetáculo para crianças e adultos, e baseia-se numa história muito 
antiga, que todas as culturas parecem conhecer, mas que precisa de ser 
renovada e contada de forma atual para que possa continuar a viver na 
memória de todos. Noutros projetos para a infância, e sobretudo para a 
primeira infância, os intérpretes são adultos, com variadíssimos 
percursos artísticos (bailarinos, actores, cantores, instrumentistas, 
educadores) mas com um interesse comum: o de explorar as fronteiras 
entre linguagens artísticas partindo da Música como linguagem que 
abre portas à comunicação, ao deslumbramento e ao espanto.
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que simultaneamente incentivam a aquisição da língua materna e o desenvolvimento da 

competência musical. Ou seja, a comunicação pré-verbal que se estabelece entre Pais e 

filhos é importante quer em termos linguísticos como em termos de estimulação musical. 

Os Pais devem ter presente que a interação humana é fundamental nas aprendizagens. As 

pequenas brincadeiras que os adultos fazem com a própria voz, com sons vários e com o 

corpo, quando se acercam de um bebé (a que o bebé responde ou provoca de variadas 

formas) são formas primárias de comunicação. A linguagem verbal e a expressão musical, 

características únicas do ser humano, são faces emergentes da mesma necessidade de 

estar em contacto com o Mundo. 

Desde 1994 - altura em que as ideias de Edwin Gordon relativas à teoria de aprendizagem 

musical para recém-nascidos e crianças em idade pré-escolar começaram a ser divulgadas 

em Portugal – que o panorama da Pedagogia Musical no nosso país se alterou 

significativamente, assistindo-se a um crescente interesse pelas orientações musicais na 

primeira infância. E é deveras entusiasmante que isto esteja a acontecer. Contudo, é crucial 

alertar vivamente para a importância da participação dos Pais neste processo, 

“relembrando” aos Pais e educadores formas “musicais” de se relacionarem com os seus 

pequeninos. 

Na sequência das ideias expostas, alguns dos trabalhos da CMT têm, justamente, a 

preocupação de imaginar espaços educativos em que Pais, educadores e artistas 

compartilham a expressão artística, reencontrando na prática musical um espaço de 

comunicação que se espera poder extravasar para o seu quotidiano.

A CMT Ideias



A relação da CMT com o meio académico, protocolada em parcerias com a NOVA FCSH e a 

Universidade de Aveiro1) tem permitido uma criação de sinergias que se traduz na 

fundamentação dos processos criativos, na reflexão metódica sobre os aspetos estéticos e 

educativos do trabalho da CMT, na transferência de conhecimento e criação de contextos de 

aprendizagem para alunos do ensino superior. A articulação do trabalho da CMT com a 

agenda académica tem permitido criar formas concretas de materializar a denominada 

“terceira missão” das universidades: a de contribuir para o desenvolvimento cultural e 

socioeconómico das pessoas, do território em que se inscrevem e do país, colaborando no 

desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e justa. 

Os trabalhos da CMT são regularmente assunto de comunicação académica em revistas, 

conferências e livros nacionais e internacionais e a CMT promove iniciativas que contribuem 

de forma efetiva para um diálogo entre artistas, académicos e educadores feito “no 

presente” e “no terreno”. A CMT está regularmente presente em “fóruns” académicos 

relevantes e o trabalho da CMT, em particular o trabalho dirigido à infância e aos 

profissionais da infância, tem sido internacionalmente reconhecido, por pares científicos e 

por responsáveis por programas educativos, como muito inovador. Por sua vez, a formação 

de alunos do ensino superior encontra no trabalho da CMT um terreno fértil para o 

desenvolvimento de conhecimentos e competências. 

Os programas de estudos académicos onde Helena Rodrigues e Paulo Maria Rodrigues 

intervêm, nomeadamente a formação de músicos, professores e educadores, implicam 

áreas do conhecimento (psicologia e pedagogia da música, criatividade, música na 

comunidade, criação artística transdisciplinar, educação musical não formal) que 

encontram no trabalho da CMT “casos de estudo” concretos e com uma “relação com o 

real”. O trabalho criativo da CMT é fortemente influenciado pelas bases conceptuais e 

científicas que a actividade académica implica. 

Uma ponte entre o meio académico e a sociedade

1) O facto de dois dos membros da CMT (Helena Rodrigues e Paulo 
Maria Rodrigues) serem docentes e investigadores universitários (na 
Universidade Nova de Lisboa, (UNL)  e na Universidade de Aveiro 
(UA), respectivamente) tem permitido que o trabalho da CMT tenha 
uma dimensão académica, promovendo uma articulação intrínseca e 
ágil entre a criação artística, a investigação e a educação ou transferência 
de conhecimento, Helena Rodrigues é docente na Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da UNL, onde criou o Laboratório de 
Música e Comunicação na Infância (LAMCI), uma estrutura 
integrada no Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical; Paulo 
Maria Rodrigues é docente no Departamento de Comunicação e Arte 
da UA, investigador do INET-md e foi Coordenador do Serviço 
Educativo da Casa da Música do Porto entre 2006 e 2010.
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Há, portanto, uma “contaminação frutífera” entre o universo artístico e académico que se 

traduz na utilização da experiência artística como campo de estudos no âmbito do 

desenvolvimento psicológico e musical, na influência de ideias do âmbito da Pedagogia 

Musical na conceção de experiências de fruição artística, no conhecimentos de técnicas de 

dinâmica de grupo que são utilizadas em processos de criação coletiva, no desenvolvimento 

de alguns meios de caráter tecnológico que integram as experiências artísticas e ampliam a 

gama de recursos criativos da CMT. 

A vertente académica do trabalho da CMT, presente quer na conceção quer nas reflexões 

que se sucedem à implementação dos projetos traduz-se, nomeadamente, na participação 

em conferências internacionais, “invited lectures” em universidades portuguesas e 

estrangeiras2) e na publicação de trabalhos em revistas e livros do meio académico3) . 

Por outro lado, o trabalho da CMT cria contextos que permitem estruturar projetos de 

investigação e iniciativas que tradicionalmente partem do meio académico4). A 

“contaminação frutífera” referida anteriormente traduz-se também na emergência de 

formas de comunicação que estabelecem pontos de contacto entre os discursos 

aparentemente distantes da academia, da criação artística e do público geral5)

2) eg. Univ. Minho; Univ. Porto, Univ. Açores, Univ. Algarve, Harvard 
Univ,, Univ. Sevilha, Oslo Metropolitan Univ.

3) Alguns destes trabalhos estão listados na secção "Artigos Científicos" 
deste documento.

4) Em 2002-04 a CMT levou a cabo na FCSH um projeto financiado 
pelo Serviço de Educação da Fundação Calouste Gulbenkian (SEFCG) 
no âmbito das Orientações Musicais para a Infância. Posteriormente 
foi uma instituição parceira no Projeto de investigação 
Desenvolvimento Musical na Infância e Primeira Infância em curso no 
LAMCI – CESEM financiado pela FCT. A colaboração com o 
LAMCI e SEFCG levou à realização de nove edições do Encontro 
Internacional Arte para a Infância e Desenvolvimento Social e 
Humano e à publicação de Ecos de Opus Tutti, Manual Para a 
Construção de Jardins Interiores e Ecos de GermInArte .

5) como é o caso da conferência-performance “Tuning People Birds 
and Flowers” estreada na School of Education da Universidade de 
Harvard, as conferências associadas às constelações ZYG e Orizuro 
apresentadas em instituições culturais ou as apresentações em formato 
de worshops associadas a Pianoscópio ou Formações Transitivas 
apresentadas em congressos académicos.
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A expressão musical é uma parte fundamental da cultura humana, presente em todas as 

civilizações. A capacidade de “fazer música” é algo que distingue os humanos. Mas a 

capacidade de reagir à Música afecta também os não humanos e é provável que no futuro 

se venha a reconhecer que a vibração do som tem sobre os seres vivos um efeito e um 

impacto maior do que aquele de que hoje estamos conscientes. Parece haver qualquer 

coisa de profundamente biológico que faz com que desde o nascimento os bebés reajam à 

voz humana e à música com redobrada atenção e movimentos corporais espontâneos. As 

primeiras interações comunicacionais que se estabelecem entre os humanos apresentam 

também muitos elementos de natureza musical. É possível, pois, que algumas das funções 

sociais e cognitivas emergentes sejam subliminarmente sustentadas por processos de 

natureza musical. É também provável que essa natureza musical esteja inscrita na matriz 

que organiza, estrutura e regula funções que são especificamente humanas, como é o caso 

da linguagem. 

O som tem, por si só, efeitos fisiológicos sobre os seres vivos, o que representa um enorme 

potencial nas mãos dos músicos que trabalhem em contextos artísticos, educativos ou 

terapêuticos. As aplicações da Música a contextos terapêuticos têm demonstrado como o 

poder intrínseco e efectivo do som pode ser um forte aliado das características de 

personalidade e do diálogo relacional do terapeuta. A Música é uma linguagem não verbal 

com características que mais nenhuma modalidade de expressão apresenta. Esta 

especificidade pode ser usada para promover formas únicas de relacionamento dentro de 

um grupo que encontra na fruição e na execução musical oportunidades para a cooperação 

social. Mas o próprio indivíduo, pode, pela porta da Música, ter acesso a outras realidades, 

abrindo-se assim a novos canais de comunicação e pontos de partida para transformações 

significativas dentro de si próprio. 

Música como mediador de comunicação
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A Música encerra um conjunto de possibilidades de vivências humanamente muito 

gratificantes e uma riqueza intrínseca capaz de dar prazer ao ser humano quer como 

indivíduo quer como elemento de um grupo. Esta dupla condição – ser individual e ser em 

relação – é a chave da cooperação social e é algo que a prática musical pode despoletar. 

Numa sociedade industrializada assente na competitividade e nos lucros imediatos é 

importante contrapor a abertura de canais de comunicação – consigo próprio e com os 

outros – que a Música pode proporcionar. 
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A CMT tem vindo a desenvolver um conjunto de projetos artísticos que têm inspirado 

reflexões sobre aspetos do desenvolvimento musical, da comunicação humana e, mais 

recentemente, sobre o potencial da arte, e da Música em particular, na construção de afetos 

e na promoção das relações entre pessoas. O trabalho tem permitido articular estas 

experiências com outras de caráter científico que também têm vindo a ser desenvolvidas e 

que mostram que a Música, para além duma resposta emocional individual, pode também 

desencadear o que podemos designar por “emoção social”. Estas respostas são observáveis 

através de dados comportamentais e as raízes da emoção estética parecem, pois, ser um 

dispositivo matricial na definição de pertença a uma determinada “tribo” humana.

O trabalho da CMT com bebés mostra a existência de competências de natureza musical 

em idades muito precoces. Vários projetos em que se procura a participação conjunta de 

Pais e bebés evidenciam que os primórdios da “apreciação estética” parecem fazer parte do 

equipamento de base do ser humano e que é possível estudar o efeito de diferentes 

"performances" artísticas sobre indivíduos e grupos humanos. Além da ideia de “joint 

attention” ou “perfect moment”, estados transitórios de empatia entre o discurso artístico, 

os artistas e o público, propõe-se a ideia de “efeito dominó” para explicar o efeito de catálise 

que a comunicação artística parece exercer sobre a intersubjectividade que se estabelece 

entre Pais e bebés e que provavelmente constitui um dos factores importantes na 

apreciação desse discurso. Os efeitos complexos de “empowerment”, geração de afectos, 

“bonding”, satisfação, realização e bem estar que se observam em projetos participativos 

mais alargados e com outro tipo de pessoas radicam-se provavelmente nessa base de 

apreciação estética da experiência, mas implicam os participantes em mecanismos ainda 

mais primitivos na experiência física do som e do movimento e envolvem a cooperação e 

partilha, processos que conferem recompensas que se confundem com aspetos 

arquetípicos da sobrevivência como espécie. 

Música como instrumento para o desenvolvimento humano
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A ideia de “afinação” parece ser, assim, adequada para descrever não só uma condição 

precursora da execução musical mas também o grande propósito genérico da Música.

O “design” de experiências artísticas que potenciam os efeitos que a música pode ter na 

“construção da emoção social” ou “engenharia da consciência colectiva” emerge assim 

como um fascinante campo de intervenção da criação artística. Repensar a ideia de Arte 

Total implica uma remodelação do pensamento sobre o papel do artista e o propósito da 

arte, à luz da ideia de que a Música pode ser uma ferramenta para o desenvolvimento 

humano1).

1) Esta ideia, expressa inicialmente no artigo “Towards a new 
gesamt-gesamtkunbstwerke", resulta da nossa experiência com projetos 
da CMT, como por exemplo Bebé Babá, mas também dos trabalhos 
realizados pelo serviço Educativo da Casa da Música, do qual Paulo 
Maria Rodrigues foi coordenador, entre 2006 e 2010, como por 
exemplo os vários projetos de “Ao Alcance de Todos”, Sonópolis, “A 
Casa Vai a Casa” ou “Anikibóbó”. Após a experiência da Casa da 
Música, o trabalho da CMT tem vindo a explorar de forma regular o 
papel da arte como instrumento para desenvolvimento humano, 
nomeadamente em colaborações com a Universidade de Aveiro, o 
LAMCI e a Fundação Calouste Gulbenkian. O Projeto X tem 
permitido a realização de trabalhos com pessoas com necessidades 
especiais, reclusos, idosos, comunidades imigrantes e a criação de 
situações de aprendizagem prática para alunos do ensino superior. O 
projeto Opus Tutti explorou diversas formas de desenvolver práticas 
artísticas que pudessem contribuir para a criação de raízes sociais e 
educativas. O artigo “Collective Musicality: Stories of Healing from 
Companhia de Música Teatral and other Musical Projects” relata um 
conjunto de situações observadas em vários projetos que levam a 
reflexões sobre a profunda influência que a música tem sobre as 
pessoas. A expressão “Tuning People Birds and Flowers”, inicialmente 
usada numa comunicação académica para introduzir a experiência de 
“Um Plácido Domingo”, um projeto intergeracional apresentado no 
Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian, foi usada posteriormente 
como título do documentário de Luís Margalhau e passou a ser uma 
expressão de referência para comunicar as ideias da CMT sobre a 
capacidade da música para “afinar” as relações entre pessoas e a 
preocupação que a CMT tem tido em criar projetos artísticos que 
contribuem para sensibilizar as pessoas acerca da sua relação com o 
Mundo. 
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A reflexão sobre as experiências da CMT e a procura dum modelo que representasse o 

trabalho, a sua originalidade e complexidade, e levasse a pensar constantemente no seu 

aprofundamento e expansão levou a CMT a procurar um conceito ou designação que 

permitisse articular a vertente artística e educativa, uma forma de olhar para o “passado” e 

nele alicerçar o desenvolvimento futuro. 

Desde os primeiros projetos a CMT compreendeu que as criações artísticas que iam sendo 

desenvolvidas tinham intrinsecamente um potencial educativo que podia ser explorado 

pelos vários agentes que estão envolvidos na educação formal e informal. Progressivamente 

foi procurando aprofundar esse potencial e guiando a orientação dessa exploração através 

de formatos participativos (“workshops”, ações de formação) que permitem desconstruir e 

compreender as ideias, linguagens e matérias que integram as criações propriamente ditas. 

Os vários formatos diferem consoante o público alvo e incluem o conhecimento da peça 

através da experimentação, conhecer pormenores sobre aspetos da conceção ou a relação 

com o “state of the art”. Esta é uma forma de multiplicar o alcance e repercussão daquilo 

que fazemos e também uma estratégia para tornar mais rentável o esforço que é feito com 

a criação e apresentação duma criação. 

Há alguns anos que a CMT passou a referir-se o seu projeto artístico-educativo-filosófico 

como o “desenvolvimento de constelações artístico-educativas”. Ao propor a ideia de 

“constelação artístico-educativa” a CMT enfatiza a relação intrinseca entre a pura fruição e a 

aprendizagem/vivência da arte e pretende passar a mensagem de que esta filosofia 

permite a expansão, complexificação, a descoberta contínua. Pretende também criar um 

mapa conceptual que permita organizar e comunicar os vários projetos artísticos e 

educativos que tem vindo a realizar, enfatizando as relações entre várias propostas, a 

coerência temática e estética, promovendo a ideia de que os conteúdos com que trabalha e 

apresenta de forma “definitiva” num espetáculo são matéria-prima para o exercício da 

criatividade com grupos de pessoas. 

Arte, Educação e Constelações
A “história” das constelações da CMT é recente. Ao longo do tempo,  
o trabalho da CMT foi adquirindo uma complexificação e 
idiossincrasia que necessitava de ser “explicada”. Neste documento 
designamos por “Constelações-mãe” os projetos que “mostraram o 
caminho” para o conceito de constelação, como por exemplo Grande 
Bichofonia ou BebébéBábá, e que posteriormente permitiram fazer 
projetos que se desenrolaram ao longo de vários anos, como Opus 
Tutti ou GerminArte. Este tipo de trabalhos radica-se em experiências 
anteriores e paralelas como “Gigante Adamastor” (Academia de Santa 
Cecília, Lisboa); “Spider-anha” (Musicworks, Londres e ARTAVE, 
Caldas da Saúde); “Bach2Cage” (DeCA, Universidade de Aveiro e os 
vários projetos do Serviço Educativo da Casa da Música (como 
“Anikibobó”, “Sonópolis”, “Grotox”, “ìcaro”, “Instrumentos Para 
Todos”, “Digitópia”) e têm como base a ideia de construir produtos 
artísticos originais, partilhando o processo de criação com as pessoas 
envolvidas no projeto,  com a consequente repercussões social e 
formativa. Uma outra categoria, “Constelações-actuais” refere-se aos 
projetos que estão em circulação. Por último a deignação 
“Constelações-ecos” refere-se a projetos que não estão actualmente em 
curso (no sentido da sua apresentação performativa) mas que são uma 
parte importante do percurso da CMT e que continuam a 
“reverberar”, nomeadamente através de suportes como livros, CDs ou 
vídeos.
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Pretende criar um modelo em que seja possível que dentro de cada “constelação” não seja 

necessária a apresentação simultânea dos diversos elementos que a constituem (peça, 

“workshop”, conferência, ação de formação) porque eles têm consistência e coerência por si 

sós e podem ser apresentados de forma independente. Mas podem também ser articulados 

e criar relações potenciadoras duma maior fruição ou da aprendizagem e ter efeitos 

multiplicadores. Pretendem, ainda, criar para si própria uma direção corente de trabalho 

sem que isso signifique coartar a diversidade que a tem caracterizado ou a especialização 

exagerada de determinado tipo de linguagem ou público. 

A CMT acredita que o seu trabalho tem combinado de forma equilibrada a inovação e o 

alcance, a exploração e o envolvimento, o alargamento de fronteiras e a ancoragem em 

conceitos, ideias e autores que lhe parecem importantes, a expansão e o aprofundamento. 

Na designação “constelações artístico-educativas” encontrou a clareza e simultaneamente a 

abertura que acha importante preservar quando pensa e comunica o seu trabalho. 

Encontra também um conjunto de metáforas que a inspiram: a ideia de um sistema em 

expansão, a ideia dum sentido poético e simultaneamente analítico e objetivo que pode 

atribuir ao que faz, a ideia de “corpos” de natureza diferente que interagem entre si e se 

relacionam por um conjunto de “forças” ou “campos” que no caso da CMT são de natureza 

estética ou conceptual.
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A partir de recursos sonoros como os “cintiladores itinerantes” de Dabo Domo, campânulas metálicas 

idênticas às usadas em Metamorfose, altifalantes interactivos e “murmuradores” a CMT cria um tecido 

cénico orgânico, em profunda comunicação com as características do local e que emerge como um 

espaço de ruptura com o ritmo frenético do quotidiano, propondo uma “ritualização” da interioridade. 

A “performance” inicia-se com uma intervenção na rua ou espaço adjacente que faz com que os 

transeuntes se tornem no público-participante com quem se desenvolve a acção musico-teatral. 

Resulta dum projecto educativo em que crianças, adolescentes e jovens, elementos da CMT-K,  

estabelecem um “diálogo criativo” ao longo de vários dias com pessoas dum Grupo Local.

murmuratorium

Constelações artístico-educativas     Constelações-actuais

Murmuratorium é simultaneamente uma “performance” músico-teatral e 

uma instalação que pode ser explorada num registo livre e informal. Um 

espaço arquitectónico, ou um recanto da paisagem, é habitado 

temporariamente por objectos cénicos-sonoros e pessoas, dando voz à 

“delicadeza", à “escuta” e "revelação do belo”, à necessidade de “estar junto” 

de forma poética e sensível. 



A palavra “murmuração” faz parte do universo dos pássaros que a CMT tem vindo a abordar 

recentemente, na sequência de vários projetos em que a questão ambiental é central. Em trabalhos 

como Jardim Interior, NOAH e Orizuro a CMT tem procurado,  através da arte, processos de “afinação” 

entre as pessoas e entre elas e o Mundo. Um Mundo frágil e que nos compete cuidar. 

 

Murmuração designa o tipo de vôo de milhares de pássaros em bando que se pode observar 

nalgumas espécies: inúmeros indivíduos movimentando-se no espaço como uma espécie de 

organismo colectivo que se metamorfoseia e adquire formas “escultóricas” sem que os indivíduos 

colidam. Um fenómeno que continua a ser um verdadeiro mistério e que nunca deixará de nos 

emocionar pela extraordinária beleza das formas e pela poesia que elas inspiram (dragões voadores, 

pássaros feitos de pássaros numa espécie de fractal de penas, uma tinta biológica que pinta o céu). 

Um dos aspectos desse fascínio é o facto de o fenómeno “murmuração” ser designado por uma 

palavra que remete para o som. O som das asas dos milhares de pássaros parece um murmúrio, ou 

pelo menos assim diz quem viu ou ouviu. E é provável que, com o tempo e com o que está acontecer 

ao Mundo, cada vez venha a haver menos oportunidades para poder ver/ouvir murmurar os pássaros 

no céu. 

Por isso, Murmuratorium é também reunião, convocatória, apelando à urgência de nos juntarmos, 

numa viragem crítica que compete a todos e a cada um. A música chama-nos, congrega-nos e, tal 

como sucede nas reuniões de pássaros que baloiçam e pintam o céu, também as vozes dos humanos 

convergem na acção de uma massa única de extraordinária beleza. 

Viagens de referência

● Festival dos Canais, Aveiro
● CASA, Ribeira Grande
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Procurando sensibilizar para questões ambientais, para a necessidade de cuidado com os 

outros e com o planeta, Mil Pássaros é um projeto global sobre questões que não conhecem 

fronteiras e que urge abordar desde a primeira infância. Desenvolve experiências musicais e 

artísticas extensivas a toda a comunidade, procurando promover o diálogo entre famílias e 

estabelecer bases educativas para resultados a longo prazo. A constelação desenvolveu-se a 

partir da peça-base Orizuro, cujo material  conceptual, musical e plástico se expandiu para 

um conjunto mais vasto de iniciativas.

“Orizuro” é nome de pássaro. Ou melhor, de um origami que representa um pássaro. O 

orizuru na cultura tradicional japonesa é um símbolo de felicidade e na segunda metade do 

século vinte, após a bomba de Hiroshima, tornou-se num ícone do desejo de paz. Torna-se 

cada vez mais importante chamar a atenção para a necessidade de preservarmos o mundo 

em que vivemos e há muitas formas de o fazer. 

Mil Pássaros

Mil Pássaros resulta de uma co-produção entre a CMT e a Casa das Artes de 

V. N. Famalicão. Seguindo o rasto dos projetos Opus Tutti e Germinarte 

implementou-se um conjunto articulado de ideias que combinam a fruição 

artística com a formação e o envolvimento da comunidade.
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Ensinar a olhar e escutar de forma poética é certamente uma das que faz falta e deve ser 

promovida desde que nascemos. A ideia de "afinação" tem estado presente em grande 

parte dos trabalhos da CMT, que tem usado o termo para se referir à procura, através da 

experiência artística, da afinação das pessoas com o que as rodeia. São esses os "pássaros" 

que Orizuro procurar revelar ou construir. Todos os pássaros, os reais e os imaginários, os das 

histórias, da poesia, da música. 

Numa situação de implementação integral da Constelação Mil Pássaros o trabalho inicia-se 

com uma ação de formação que explora um conjunto de ideias e materiais de natureza 

sonora e visual. Os educadores são convidados a prosseguir o trabalho com as crianças e 

respetivas famílias, de cada escola participante, através da criação de uma “instalação”. Esta 

“instalação” é um objeto cénico preparado para ser “ninho” onde nascem pássaros – os 

pássaros da imaginação de cada criança guiada pelos seus Pais e educadores. Profissionais 

e Pais são assim chamados a contribuir ativamente na intervenção artístico-educativa deste 

projeto, preparando a chegada da peça-satélite, PaPI - Opus 8, uma “performance” a solo e 

de natureza portátil que é apresentada nas escolas. O projeto culmina com um conjunto de 

atividades que decorrem no espaço cultural, nomeadamente a construção de Inúmera Mão. 

uma instalação global que resulta dos contributos recolhidos nas várias escolas, a 

apresentação da peça-base Orizuro, uma “performance” com três intérpretes, e uma 

“conferência-performance”, A Conferência dos Pássros,  que funciona também como um 

espaço de encontro e reflexão com a comunidade.

Viagens de referência

● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão 
● Fábrica das Artes, CCB, Lisboa
● Cineteatro Louletano, Loulé
● Lisboa Capital Verde Europeia 2020
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Entre pessoas e com o Parque. Metamorfose procura abordar de forma poética, prática e 

“pessoalizada” no Parque, o processo de mutação constante que acontece aos elementos 

vivos, ao longo das várias escalas do tempo. O conceito tem como base a transformação das 

árvores mortas fazendo-as “renascer” sob a forma dum conjunto escultórico que combina a 

madeira dos troncos com campânulas metálicas de vários tamanhos. A possibilidade de 

circulação das pessoas por entre os objetos convida à interação informal, numa espécie de 

passeio ou deambular, mas as relações espaciais entre as peças permitem também fazer 

música em conjunto. 

Metamorfose

Em Vila Nova de Famalicão as árvores que tombaram num Inverno 

renasceram transformadas pela Música. Afinámos os nossos sentidos pela 

reverberação do Parque da Devesa e desse trabalho resultou a escultura 

sonora Metamorfose, uma proposta artística que pretende possibilitar um 

diálogo sonoro e visual.
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A memória, inscrita nos anéis da árvore, é o suporte para um exercício de imaginação 

com múltiplas leituras contemplativas mas que tem o objetivo tangível de permitir a 

expressão e criação sonora/musical com um conjunto de sons complexo-alguns de 

alturas bem definidas, outros com padrões de ressonância semelhantes a gongos e 

sinos- mas que privilegiam, acima de tudo, o diálogo com a paisagem sonora. Em 

Março de 2017 fizemos a Saudação da Primavera inaugurando o conjunto escultórico 

que murmura o canto das árvores, celebra a mutação dos elementos e a afinação do 

Mundo. Primavera: os pássaros florescem, as árvores cantam. Desde então a 

Metamorfose tem sido também palco do “workshop” Murmúrio das Árvores.
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As palavras de NOAH são fortes, poéticas, às vezes humoradas e filosóficas mas soam 

sempre a música. NOAH é uma espécie de “opera-rap”, uma peça de música, teatro, dança e 

arte digital. Baseia-se no trabalho criativo da CMT-Kids, espelhando a “voz” de cada uma das 

crianças/adolescentes envolvidas no projeto.

A ideia dum dilúvio que extinguiu a vida na Terra, e deu origem a um novo recomeço, está 

presente em mitos de várias culturas e provavelmente dá corpo a interrogações 

fundamentais sobre a existência do Homem na Terra, sobre a sua relação com os seres 

humanos e com todos os seres que o rodeiam. O “dilúvio” deixou recentemente de ser uma 

“história” e passou a ser um “assunto”, mas talvez seja essa a função das histórias: fazer-nos 

pensar sobre as questões filosóficas da nossa existência, preparar-nos para o futuro. NOAH é 

um espetáculo em que a música, o teatro, a dança e a imagem contribuem para o 

desenrolar duma narrativa que nos chama a atenção para a fragilidade do mundo em que 

vivemos. Revela-nos a origem da Música como uma invenção, para que os dias longos de 

convivência forçada entre seres que não tinham uma língua comum se tornassem numa 

viagem de descoberta do outro. NOAH tem um final feliz; continua a haver, como em “An 

die Musik”, a esperança de que a Música nos aponte um mundo melhor. 

NOAH

O ponto de partida de NOAH é a história que a nossa cultura nos contou, a 

mesma da Arca de Noé: um mundo em desmoronamento devido à ação do 

Homem. Mais que tudo, NOAH é um manifesto, um apelo à consciência 

coletiva.
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Viagens de referência

● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão 
● Teatro Aveirense, Aveiro
● Cineteatro Alba, Albergaria-a-Velha
● Teatro Sá de Miranda, Viana do Castelo
● Casa da Música, Porto

Não obstante, NOAH diz-nos de forma clara que a história de que fala está, de facto, a 

acontecer e terá um desfecho que depende de nós.

O portfolio da CMT é constituído sobretudo por peças que se baseiam em sequências de 

quadros-performativos, alguns totalmente abstractos, outros com pequenas histórias que 

emergem temporariamente para depois desaparecerem. Em NOAH existe uma narrativa 

clara mas continua a haver uma fluidez e uma forma fragmentada de a fazer evoluir (os 

personagens são temporários e podem ser várias coisas ao longo da peça). Do ponto de vista 

musical, NOAH propõe uma viagem por vários territórios e sonoridades, revelando a Arca 

enquanto metáfora da convivência e da diversidade. Violoncelo, flautas, saxofone, tambores 

de metal, sintetizadores, vozes de glaciares e de pessoas são alguns dos recursos sonoros 

utilizados.  O discurso musical faz-nos navegar por vários dos “dialetos” de que a Música é 

feita.
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Especialmente pensada para crianças dos 0 aos 36 meses num formato íntimo, original e 

inovador, ZYG é simultaneamente uma instalação e uma "performance", um convite à 

imaginação, ao espanto, à escuta, à construção duma poesia-do-momento, feita de sons, 

formas e gestos. ZYG resulta duma parceria entre a CMT, a Fábrica das Artes, CCB e a 

companhia de dança contemporânea norueguesa Dybwikdans, com o apoio do programa 

Pegada Cultural | Primeiros Passos. É uma “constelação artistico-educativa” que tem como 

corpo principal um dispositivo cénico habitado por som onde decorre uma "performance" 

construída em tempo real. ZYG começa por ser um espaço poético: uma casa, um ventre, 

um ovo, um ser vivo, ou isso tudo e nada disso, talvez apenas um convite à imaginação. Uma 

estrutura aberta, em comunicação com o exterior, onde o diálogo entre o vazio e as linhas 

orgânicas da madeira cria a sensação de espaço delimitado do qual emana um manto 

sonoro onde coabitam sons electrónicos, da paisagem sonora, da voz humana, de objetos 

ou instrumentos alternativos, de memórias de projetos anteriores concebidos para os mais 

pequenos. Um espaço íntimo, acolhedor, convidativo ao entrar e ao estar, ao ouvir e ver de 

formas muito diferentes e pessoais, a várias “vozes” seguindo vários trilhos possíveis 

desvendados pela escuta, seja a do ouvido ou a de outra qualquer forma de perceber a 

vibração que emana do espaço. 

ZYG

ZYG é uma experiência artística num espaço imersivo onde a música e a 

dança se cruzam para explorar as fronteiras entre a comunicação, o jogo 

informal, a descoberta dos sentidos e o instinto da arte. 
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Viagens de referência

● Centro Cultural de Belém, Lisboa
● Teatro Garcia de Resende, Évora
● Teatro Viriato, Viseu
● Cineteatro Alba, Albergaria-a-Velha
● Teatro Virgínia, Torres Novas
● Cineteatro Louletano, Loulé

Na “performance” ZYG, a instalação cruza-se com a dança e é proposta uma experiência 

mediada por um “interactor” (um(a) bailarino(a) que constrói o discurso do seu corpo em 

tempo real, como resultado das relações entre o som, os elementos cénicos e as crianças e 

adultos que entram no espaço). A "performance" tem uma natureza intimista e privilegia o 

envolvimento próximo dos participantes: o diálogo constrói-se ao longo de 20 minutos, é 

sempre diferente e explora elementos da comunicação não verbal, do corpo e da voz, num 

equilíbrio delicado entre os vários universos que a instalação e o público propõem. A 

"performance" é estruturada por todos os “arquivos do corpo” que a exploração do espaço e da 

música permitiram construir ao longo do processo de criação, pela “gramática” de elementos 

comunicativos que temos vindo a observar ao longo de vários projetos com crianças pequenas, 

pela ideia de Musicalidade Comunicativa proposta por Colwyn Trevarthen que nos tem 

inspirado num contacto próximo, e sobretudo por uma “prontidão” e “abertura” para o aqui e 

agora.
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Em Anatomia do Piano, mais do que um instrumento, o piano é um lugar, um ser com vida, 

uma escultura, um palco, a casa onde a música habita e de onde brotam histórias sem 

palavras, feitas de sons, de imagens e de corpo. 

Concebido enquanto estrutura aberta que acolhe vários quadros multi-disciplinares, 

“Anatomia do Piano” é um espetáculo mutável que vive da cumplicidade entre artistas que 

exploram territórios do teatro, da dança, da imagem e das artes visuais a partir duma base 

musical que estabelece pontes entre os vários discursos. 

Anatomia do Piano propõe a re-invenção do piano, não só sonora como teatral. Procura 

expandir o léxico tímbrico e explorar diferentes formas de fazer soar o instrumento. Convida 

o espetador a descobrir pormenores normalmente ocultos, a procurar pontos de vista e de 

escuta, a construir mundos imaginários onde as fronteiras das várias artes se tornam fluídas. 

Mais do que uma rutura, propõe múltiplas continuidades, múltiplos sentidos, e pretende 

estabelecer um território poético onde seja possível e natural viajar por paisagens sonoras e 

visuais que habitualmente se encontram compartimentadas. O piano emerge assim como 

o grande protagonista duma obra de arte total.

Anatomia do Piano

Anatomia do Piano é um espetáculo que propõe a desconstrução do 

instrumento que será talvez o mais infuente da história da música ocidental. 

Resultado duma evolução tecnológica notável e de séculos de repertório, 

práticas e rituais, o piano é um instrumento-ícone.

AdP
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Viagens de referência

● Teatro Sá de Miranda, Viana do Castelo
● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão
● Cineteatro Curvo Semedo, Montemor-o-Novo
● Casa da Música, Porto
● Centro Cultural de Belém, Lisboa
● Next Liberty, Graz, Austria
● Teatro Municipal, Guarda
● Pax Julia, Beja
● DECA-UA, Aveiro
● Auditório São Mateus, Elvas

Anatomia do Piano, é um espetáculo dirigido a famílias, mas não é um espetáculo previsível 

ou fechado. Está na origem da Constelação AdP, um conjunto de ideias artístico-educativas 

de que faz também parte o projeto Pianoscópio. E poderá vir a originar outras ideias ainda e 

tomar outras formas, à medida que se vai descobrindo o âmago do instrumento e 

chegando mais perto da alma da música.
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O piano ocupa um papel importante nas criações da CMT e na Constelação AdP temos 

explorado técnicas e estéticas que nos permitem ver/ouvir o piano de formas muito 

diferentes das mais habituais.

Pianoscópio integra a “Constelação AdP” e assume-se como a vertente prática e 

participativa de alguns dos resultados a que chegámos com a nossa pesquisa. Ao 

desenvolvermos uma ideia que “desconstrói” o piano, queremos contribuir para a 

construção de uma visão mais profunda sobre a música, proporcionando uma 

oportunidade de descoberta e de expressão. Trata-se de uma experiência que transforma o 

piano num instrumento coletivo, uma instalação/escultura sonora capaz de produzir sons 

de imensas cores, um espaço para ser habitado por pessoas e soar em função das 

interações entre elas.

Mais do que uma obra acabada, o Pianoscópio é um universo e uma “linguagem” que pode 

tomar várias formas. Em primeiro lugar, é uma instalação interativa que pode ser visitada e 

explorada por qualquer pessoa. É também um "workshop" com duração de 45/60 minutos, 

centrado não só na exploração dos recursos sonoros, mas, sobretudo, na construção de 

peças de música que, tendo uma base pré-definida, se desenvolvem com a improvisação. 

Pianoscópio

O trabalho de criação de constelações artístico-educativas da CMT tem-nos 

levado a explorar diferentes formas de abordar os recursos sonoros e 

envolver o público nos vários aspetos da construção de relações com a 

música – ouvir, fazer, criar, saber.

AdP
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Viagens de referência

● Centro Cultural de Belém, Lisboa
● Fábrica da Ciência, Aveiro
● DECA-UA, Aveiro
● CCMB. Oliveira do Bairro
● Festival Internacional de Música, Marvão

Esta experiência foi pensada para escolas a partir do primeiro ciclo, famílias ou grupos 

mistos de pessoas a partir dos seis anos.

O Pianoscópio é ainda um instrumento de formação para educadores, artistas, músicos ou 

professores de música. Abordam-se aspetos teóricos do processo criativo que deu origem ao 

projeto e propõe-se um conjunto de atividades pensadas para o estímulo da criatividade e 

desenvolvimento de ideias próprias.

Por último, o Pianoscópio é também o espaço cénico/sonoro que acolhe um espetáculo que 

combina os recursos da instalação com a voz falada. Estas experiências podem ocorrer de 

forma autónoma ou em articulação, permitindo assim que o mesmo recurso possa ser 

potenciado de formas diversas.
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Algumas destas peças possuem frequências básicas muito marcantes e soam como as 

notas de alguns instrumentos musicais convencionais. Outras apresentam conjuntos 

complexos de frequências e soam como sinos ou instrumentos eletrónicos. O Gamelão de 

Porcelana e Cristal (GaPC) soa de forma única, porque combina vários tipos de timbres e 

porque é usado em estrita relação com a noção de espaço e percurso. No trabalho musical 

com este recurso são usadas estratégias exploratórias e criativas e criados mecanismos de 

estruturação de ideias musicais não dependentes de notação e que se baseiam na ideia de 

colaboração e comunicação interpessoal. Isso permite que pessoas sem treino musical 

formal se possam expressar musicalmente, bem como pessoas com formação mais 

avançada, que encontram neste instrumento desafios originais e interessantes.

Gamelão de Porcelana e Cristal

O Gamelão de Porcelana e Cristal é uma ideia inspirada no milenar gamelão 

javanês, mas também em várias tendências da música experimental, de 

Cage a Partch. Trata-se de um “instrumento musical coletivo” constituído 

por centenas de peças de porcelana, faiança, grês, vidro e cristal que é 

simultaneamente um objeto visual/escultura que pode adquirir várias 

formas e dimensões e que é repensado em função do espaço arquitetónico 

que o acolhe.
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Viagens de referência

● Igreja de S. Miguel do Fetal, Viseu
● Convento do Carmo, Torres Novas
● Centro de Artes de Águeda, Águeda
● Festival dos Canais, Aveiro
● Museu de Aveiro, Aveiro
● Convento de São Francisco, Coimbra
● Museu da Imagem em Movimento, Leiria
● Igreja de São Pedro, Leiria
● Pinhal das Artes, Leiria
● Parque da Devesa, Vila Nova de Famalicão
● Casa da Música, Porto
● Big Bang Festival, Centro Cultural de Belém, Lisboa
● Fábrica das Artes, CCB, Lisboa
● Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa

Uma primeira versão desta ideia foi apresentada em  “Um Plácido Domingo” no âmbito do 

Projeto Opus Tutti. O GaPC tem sido abordado de várias formas, desde o formato instalação 

ao formato "workshop" / ação de formação, proporcionando experiências a um público vasto 

e diverso, desde crianças pequenas, famílias, escolas dos diversos graus de ensino, pessoas 

com necessidades especiais a profissionais (músicos, educadores, artistas). Tem sido 

também apresentado como instrumento principal em espetáculos transcidisciplinares em 

conjugação com outras artes e outros instrumentos musicais ou eletrónica. O GaPC é um 

projeto de investigação artística, realizado em parceria pela CMT a Universidade de Aveiro e 

a Vista Alegre Atlantis. Pretende explorar um território interdisciplinar que permita gerar e 

testar ideias ao nível da composição musical, escultura, criação de novos instrumentos, 

pedagogia, da comunicação interpessoal, dos materiais, da acústica e do design.
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Os PaPIs resultam de um cuidadoso processo de estudo e reflexão visando a criação de 

boas práticas de caráter artístico dirigidas à primeira infância. São peças apresentadas por 

artistas versáteis, especificamente formados para desenvolver a sua ação artística - baseada 

em música, dança e teatro - a partir de um contacto humano de grande genuinidade, 

alicerçado na ideia de que arte e ludicidade partilham territórios comuns. A ideia é 

contribuir para que a relação entre instituições culturais e as comunidades se construa de 

forma cada vez mais próxima, fazendo com que os mais pequeninos possam partilhar estes 

momentos importantes das suas vidas, ora com as suas educadoras e auxiliares de 

educação, ora com as suas famílias. 

Os primeiros resultados deste trabalho foram apresentados em 2012. Posteriormente, cada 

uma das peças seguiu o seu processo de apuramento, envolvendo a experimentação direta 

com crianças, nomeadamente no Centro Infantil O Roseiral ou em sessões de Música de 

Colo no Laboratório de Música e Comunicação na Infância do CESEM (FCSH-UNL). No ano 

Frutificar de Opus Tutti, estas peças começaram a ser levadas a várias creches e jardins de 

infância da área de Lisboa com o apoio da FCG. Paralelamente, o modelo de itinerância que 

se concebeu tem permitido que outros agentes culturais e educativos se associem ao 

projeto e colham os frutos do seu impacto.

PaPI

PaPI (Peça a Peça Itinerante) é um conjunto de pequenas peças 

músico-teatrais inicialmente concebidas em residências artísticas 

multidisciplinares e intergeracionais realizadas na Fundação Calouste 

Gulbenkian no âmbito do projeto Opus Tutti.
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Viagens de referência

● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão
● Várias escolas de Vila Nova de Famalicão
● Babelut Festival, Neerpelt, Bélgica
● Várias escolas de Lisboa
● Teatro Municipal de Bragança
● Teatro Municipal, Vila Real
● São Luiz Teatro Municipal, Lisboa
● Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
● Pax Julia, Beja
● Palácio do Marquês de Pombal, Oeiras
● Olso Metropolitan University, Oslo

Deste modo, os PaPIs têm sido também apresentados em instituições culturais e ao mesmo 

tempo levados a creches e jardins de infância da sua área de intervenção. 

Para que se possa chegar a mais crianças, mais famílias, mais profissionais, mais lugares e 

contribuir para tecer relações usando os fios da arte. 

Visando promover a interação entre adultos e crianças através de uma primeira 

sensibilização às artes, estas peças estão também associadas a diferentes ambientes 

sonoros/universos plásticos. No final das apresentações, pais, educadores, auxiliares e 

crianças são convidados a brincar, explorando sonoridades, cores e formas presentes em 

cada peça. Para que no espaço, fiquem a harmonia e o desejo de comunicar. Ao longo deste 

percurso foram criadas as peças Opus 1, Opus 2, Opus 3, Opus 5, Opus 6 e Opus 7, 

envolvendo diferentes abordagens à música (voz, violoncelo, percussão, harpa), ao teatro e à 

dança. Mais recentemente Opus 8, gerado em Orizuro, juntou-se a PaPI.
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Babelim é um termo inventado para designar a forma de comunicação que precedeu a 

linguagem. Feita de sons, imagens, movimentos, falado/cantado/dançado pelas pedras, 

plantas, animais e humanos. Perdeu-se com o tempo e com a pressa de nos tornarmos 

grandes. Mas os bebés, e as mães, ainda o falam. Babelim é uma experiência artística 

centrada na música e no movimento. É uma obra aberta que conjuga quadros 

contemplativos e momentos participativos, e resulta do trabalho de exploração, fruição e 

investigação realizado com pais e bebés, educadores e artistas que ao longo de quatro anos 

partilharam as várias etapas do Projeto Opus Tutti. Em particular, dos “workshops” Afinação 

do Ouvir e Afinação do Brincar. Lugar de liberdade, partilha e autenticidade, de cruzamento 

de percursos, forma de festejar o ”momento presente” através da música, da voz e do corpo.

Babelim pode ser visto e ouvido de muitas formas diferentes. É regaço, magma de sons e 

movimentos, comunidade em vibração. Proporciona um olhar sobre uma arte inspirada em 

afetos, uma experiência artística que resulta de vários percursos anteriores realizados com 

diferentes pessoas e que se renova de cada vez que acontece. É uma experiência 

participativa fluida em que cada espetador é convidado a encontrar a harmonia do 

momento.

Babelim

Babelim é um espetáculo de música (piano, vozes e objetos sonoros de 

natureza diversa) e movimento, em que o público é envolvido de forma 

participativa a partir de um conjunto de temas musicais de fácil assimilação 

e de um conjunto de sinais visuais e partituras gráficas facilmente 

descodificadas.
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Viagens de referência

● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão
● Timantti-teatteri, Turku, Finlândia
● Operaen i Midten, Holstebro, Dinamarca
● Spektakel Festival, Randers, Dinamarca 
● Cine-Teatro Alba, Albergaria
● Convento dos Remédios, Évora
● São Luiz, Teatro Municipal, Lisboa
● Pax Julia, Beja
● Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
● Teatro Aveirense, Aveiro
● Théâtre de la Ville, Paris, França

Babelim é uma linguagem. É também um lugar. Uma paisagem, um conjunto de quadros 

sonoros e visuais, ora apresentando um grau de indeterminação muito elevado; ora 

envolvendo sonoridades complexas, ora outras muito simples. Em Babelim, o piano é 

elemento central, em diálogo com instrumentos inventados (Fazedores de Paisagens 

Quotidianas) e vozes (dos artistas e do público, guiado por uma partitura gráfica que é 

projetada e por um conjunto de sinais que fazem parte da teatralidade da peça).

Babelim tem a particularidade de envolver um conjunto de crianças na equipa artística, 

porque ao longo do Projeto Opus Tutti fomos desenvolvendo a ideia de que cuidar dos mais 

pequenos é algo que se aprende desde cedo, e porque percebemos que os bebés e crianças 

muito pequenas se relacionam de forma especialmente bonita com crianças mais velhas. 

Todos estes elementos, musicais, coreográficos, teatrais, são pontos de partida para um 

fluxo de comunicação entre todos, bebés, crianças e adultos, artistas e público.
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O fascínio pelo desenvolvimento de  estratégias criativas para uma aproximação à Música 

através da re-invenção musical e teatral da música de Bach (nomeadamente com a 

experiência do projeto  Bach2Cage na UA) está na origem de AliBaBach.

AliBaBach fundamenta-se na vasta experiência da CMT em projetos com ou para bebés, 

como BebéBabá, BebéPlimPlim ou Andakibébé, em que se expõem os bebés a estímulos 

musicais ricos e contrastantes, a elementos basilares da construção do discurso musical e 

da sua compreensão (como padrões melódicos e rítmicos), e em que se promovem 

interações e a comunicação entre pais e bebés através de jogos baseados em elementos 

musicais.

AliBaBach

AliBaBach é um espetáculo para pais e bebés que explora o universo de J.S. 

Bach como elemento de mediação para a comunicação musical entre 

adultos e crianças muito pequenas.
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Viagens de referência

● A Moagem, Fundão
● Teatro Garcia de Resende, Évora
● Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa
● Palácio Marquês de Pombal, Oeiras
● São Luiz Teatro Municipal, Lisboa
● Babelut Festival, Neerpelt, Bélgica
● Teatro-Cine, Pombal
● Honk Kong City Hall, Hong Kong
● Den Jyske Opera, Aarhus, Dinamarca
● Teatro Real, Madrid, Espanha
● Teatro Aveirense, Aveiro

AliBaBach foi construído a partir das variações Goldberg, num exercício livre em que 

elementos de cada uma das variações deram origem a novos quadros que conjugam 

música, dança e teatro. Atravessa uma variedade de características musicais contrastantes 

(pulsações, tonalidades), radicada na voz dos dois intérpretes (abordada com plasticidade e 

com referências claras a várias influências da músical vocal erudita e étnica) e com a 

intervenção pontual de instrumentos de brincar. 

AliBaBach alterna momentos de energia com outros de grande interioridade, com um 

humor delicado e subtil, num registo íntimo e poético, de grande proximidade e 

interatividade com o público. É um convite para que Pais e Bebés entrem na Música (e na 

de Bach em particular) de ouvidos e olhos abertos.

● Centro Cultural de Macau, China
● Feten, Gijon, Espanha
● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão
● Teatro Municipal, Bragança
● Teatro Cine, Gouveia
● Guangzhou Opera House, China
● CC Bando do Brasil, Brasília, Brasil
● Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco
● Concertgeboouw, Brugge, Bélgica
● Convento de São Francisco, Coimbra
● SESC Campinas, São Paulo, Brasil
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Esta experiência foi o culminar de uma residência artística e duma série de “workshops” 

com crianças, artistas e educadores realizados ao longo desse ano. O conhecimento 

adquirido fez-nos pensar num modelo de formação assente na mobilização de aspetos 

cognitivos e emocionais, vivenciados ao longo de um processo criativo em que se prepara a 

apresentação de um espetáculo final para pais e bebés. Este novo conceito deu origem à 

Formação Imersiva Jardim Interior, estreada no âmbito do Projeto GermInArte. Nesta 

formação procura-se fomentar o diálogo entre diferentes profissionais e materializar as 

ideias de “arte total”. Ao longo do processo de preparação visando a apresentação da peça 

final, vão sendo abordadas as seguintes “matérias” principais: voz e movimento; paisagem 

sonora vocal e com recurso a instrumentos não convencionais; teoria de aprendizagem 

musical de Edwin Gordon; musicalidade comunicativa; música como mediador na interação 

humana na primeira infância; música como instrumento para o desenvolvimento humano. 

O percurso formativo de Jardim Interior tem implícito um processo criativo único, em 

ressonância com as “paisagens sonoras” e as “paisagens humanas” de cada lugar onde 

germina, culminando com uma experiência artística para famílias com bebés realizada num 

espaço ao ar livre, em diálogo com a natureza.

Jardim Interior

No Verão de 2013, no âmbito do projeto Opus Tutti, uma experiência 

denominada Jardim Interior, teve um particular impacto nos participante 

(crianças e adultos) e no público (bebés e seus acompanhantes).
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● Fundação Calouste Gulbenkian, Lisboa 
● Cineteatro Louletano, Loulé



Consiste num conjunto de 3 módulos de 3 horas (Colos de Música, Bebé PlimPlim e 

Super-Sonics) baseados nos fascículos correspondentes do “Manual para a Construção de 

Jardins Interiores” (edição da Fundação Calouste Gulbenkian). Aborda várias perspetivas 

estéticas e educativas para a infância e pretende proporcionar vivências musicais que 

possam enriquecer a interação com bebés e crianças. Os objetivos genéricos da formação 

são: conhecer as potencialidades educativas do “Manual para a Construção de Jardins 

Interiores”; explorar recursos comunicacionais ao nível do corpo, da voz e da utilização de 

recursos sonoros não convencionais; saber utilizar repertório musical e de movimento em 

diferentes contextos educativos; fruir momentos significativos de interação musical; 

estabelecer contacto com outros profissionais que lidam com a infância em diferentes 

contextos.

Formação Transitiva Arte Para a Infância

A Formação Transiitiva Arte Para AaInfância foi concebida no âmbito do 

GermInArte - TransFormação Artística para o Desenvolvimento Social e 

Humano a partir da Infância. Destina-se a educadores, músicos e outros 

artistas com interesse pela intervenção musical em contextos de interação 

com bebés e crianças (0-6 anos).

Viagens de referência

● Musiquim, Ribeira Grande  e Ponta Delgada
● Junta de Freguesia da Sé,  Angra do Heroísmo
● Escola Superior de Educação e CSPSJ,  Bragança
●  Associação C.J.C.T., Torres Vedras
● 3 Compassos Associação e CHLN, Lisboa
● Centro de Artes do Espetáculo , Viseu
● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão
● Academia de Música, Viana do Castelo

● Biblioteca Municipal, Rio Maior.
● Cultur’canto Associação Cultural, Mafra
● Conservatório de Música Calouste Gulbenkian, Braga
● Escola Artística do Conservatório de Música, Aveiro
● Casa da Criança, Rogil
● Escola de Música, Esposende
● Biblioteca Municipal, Beja
● Teatro Municipal Baltazar Dias, Funchal
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Viagens de referência

● Harvard University, EUA
● Snape Maltings, UK
● Alba Nova Festival, BE

A conferência-performance pode ser programada  por si só ou em articulação com um 

conjunto flexível de “workshops” que usam o trabalho da CMT como  material de partida 

para experiências que envolvem os participantes em fazer música num sentido muito 

amplo. Combinando elementos de movimento, teatro e som, uma série de jornadas criativas 

e práticas leva a abrir os olhos e ouvidos para a ideia de que a “afinação” é mais do que uma 

pré-condição para a produção musical: é de facto seu objetivo final e engloba o corpo e 

mente na criação de relações sólidas com o mundo. A comunicação não-verbal é a base do 

trabalho prático que se mistura com períodos de reflexão e discussão baseados em material 

de vídeo, abrangendo projetos como ZYG, Babelim, Jardim Interior entre outros. Os 

“workshops” têm uma estrutura flexível, são adaptados ao grupo específico de 

participantes, podem ser desenvolvido ao longo de alguns dias e destinam-se a artistas e 

educadores.

Tuning People, Birds and Flowers

Tuning People Birds and Flowers foi o título inicialmente dado a um 

documentário do cineasta Luís Margalhau, e posteriormente a uma 

conferência-performance que tem o objetivo de comunicar as ideias que 

tornaram o trabalho da CMT distinto, não só por motivos estéticos, mas 

também éticos e educacionais.
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Durante os anos seguintes foi uma das ações importantes dos projetos Opus Tutti e 

GermInArte, contribuindo para a disseminação de resultados. Num contexto alargado de 

reflexão sobre o papel da Ciência e da Arte na sociedade atual, e contando com a 

participação de vários oradores convidados, o Encontro Internacional Arte para a Infância e 

Desenvolvimento Social e Humano tem contribuído de forma decisiva para a disseminação 

do trabalho da CMT e para a promoção de uma reflexão em torno da necessidade de 

espaços transversais de formação no domínio da arte para a infância que sejam 

efetivamente capazes de inscrever as práticas artísticas desde a primeira infância. 

Encontro Internacional 
Arte para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano

O Encontro Internacional Arte para a Infância e Desenvolvimento Social e 

Humano é uma iniciativa anual da CMT que conheceu a primeira edição em 

2011 na Fundação Calouste Gulbenkian.
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Entre 2013 e 2018 o Projeto X permitiu trabalhar com um conjunto diverso de 

“comunidades” (alunos da Universidade de Aveiro portadores de necessidades especiais, 

idosos do Centro Social de Calendário, elementos da comunidade ucraniana de Aveiro, 

reclusas do Estabelecimento Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo, reclusos do 

Estabelecimento Prisional Regional de Aveiro, jovens com necessidades especiais da 

Associação Pais em Rede e Cercis de Sta. Maria da Feira, jovens com necessidades especiais 

da APVISPT21 de Viseu), incluindo-as em várias experiências de co-criação que se 

desenrolavam ao longo de várias semanas e que terminavam com uma apresentação 

pública. O Projeto X emerge de múltiplas vontades em encontrar na arte espaços para a 

criação de universos onde as diferenças se esbatem e se procura a essência do que nos faz 

humanos. 

A partir de 2016 o Projeto passou a ter uma relação mais profunda com o trabalho da CMT, 

nomeadamente com a "performance" Viagem a Dentro de Nós que teve lugar no 

Pianoscópio, resultando num processo livre e abrangente, onde artistas de várias 

linguagens se envolvem num diálogo criativo com pessoas excepcionais. 

Projeto X

O Projeto X nasceu como uma ideia que permitia a partilha da experiência 

da CMT na conceção e implementação de projetos comunitários com a 

formação de alunos da disciplina de Música, Comunidade e Educação do 

Mestrado em Ensino de Música da Universidade de Aveiro (UA) e os projetos 

de mestrado e doutoramento de vários alunos da UA.
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Em 2017 um grupo de músicos que desenvolvem um trabalho regular na Cercis de Sta. 

Maria da Feira  encontrou-se com a "Orquestra-Frágil”, um grupo improvável e aberto a 

quem quis participar, e desse encontro resultou um espetáculo único. “Como 

anteriormente, X tem a marca de ponto de encontro onde, através da experiência artística, 

cada um dos participantes tem a oportunidade de expressar a sua individualidade e 

construir com outros uma voz comum. X é, também, a incógnita que rodeia um processo 

criativo que se re-escreve à medida que se vai fazendo e cujo resultado final começou por 

ser desconhecido. X é, por fim, uma marca num jogo de relações humanas em que só há 

vencedores. O espetáculo final emerge como um quase-manifesto por uma arte feita em 

comunidade e com capacidade de poder chegar a todos os indivíduos, independentemente 

da sua condição social, género, idade ou cultura.” 

Em 2018 o Projeto X assentou num trabalho desenrolado ao longo de várias semanas no 

Gamelão e Porcelana e Cristal (GaPC) em Viseu e culminou com a apresentação da 

“performance” Porcelana, Cristal e Pássaros que envolveu o GamellN Ensemble (o grupo de 

pessoas que tinham feito parte do Projeto com o GaPC) e o MCrE Ensemble (um grupo de 

alunos do mestrado em ensino de música da Universidade de Aveiro).
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O Projeto GermInArte decorreu entre 2015 e 2108, resultou de uma parceria entre a CMT e o 

LAMCI-CESEM e foi financiado pela Fundação Calouste Gulbenkian. Na sequência do 

Projeto Opus Tutti, que tinha permitido explorar formas de desenvolver práticas artísticas 

que pudessem contribuir para a criação de raízes sociais e educativas o GermInarte teve 

como finalidade a qualificação de recursos humanos e profissionais para a primeira 

infância, desenhando e implementando modalidades de formação de caráter artístico e 

musical. O projeto adotou uma perspetiva holística, procurando alcançar elementos do 

sistema social que podem, de forma direta ou indireta, influenciar positivamente o modo 

como se tratam questões relacionadas com a infância. GermInArte integrou trabalho de 

pesquisa teórica e empírica, ações direcionadas ao público em geral e ações direcionadas a 

públicos específicos.

Entre as várias ações importantes de GerminArte destacam-se a conceção e 

implementação de duas modalidades de formação, designadas Formação Transitiva (de 

curta duração) e Formação Imersiva (de média duração). A primeira oferece uma 

sensibilização no domínio da música para a infância, sendo suficientemente ágil para poder 

circular por vários locais e abranger um maior número de profissionais; a segunda oferece 

possibilidades de maior aprofundamento e consolidação no domínio da arte para a infância. 

A Formação Transitiva consiste de 3 módulos (Colos de Música, Super-Sonics e 

BebéPlimPlim) de 3 horas e baseia-se no Manual Para a Construção de Jardins Interiores, 

uma das publicações produzidas em Opus Tutti. Ao longo do Projeto GermInArte a 

Formação Transitiva teve mais de 30 realizações em locais distribuídos por todo o território 

nacional. 

GermInArte
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A Formação Imersiva aprofundou o conceito que tinha sido desenvolvido inicialmente em 

Grande Bichofonia e deu origem três experiências distintas, Jardim Interior, Caleidoscópio e 

Dabo Domo, que se desenrolaram em semanas intensivas (40h) na Fundação Calouste 

Gulbenkian, que culminaram com apresentações performativas para pais e bebés.. A 

expressão “formação imersiva” designa um processo baseado na aquisição de 

competências – artísticas, educacionais, relacionais – através da experiência prática, num 

contexto real capaz de colocar sucessivos desafios com oportunidades para a assimilação 

de sensações e aprendizagens, de forma experiencial e com forte significação emocional. 

Na essência, mais do que um processo de “formação”, busca-se um processo de 

“TransFormação” (de desenvolvimento pessoal no sentido de apropriação e assimilação de 

técnicas, transpondo-as para o vivido) e de assunção de um sentido ético (do desempenho 

profissional como um posicionamento de criatividade pessoal e de sentido de missão 

social). Ambos os processos formativos têm como destinatários: músicos, artistas de outras 

áreas, professores e educadores com interesse pela criação e/ou intervenção artística em 

contextos de interação com bebés e crianças (0-6 anos). São duas formas muito distintas de 

responder ao desafio da formação, proporcionando aos formandos vivências musicais 

capazes de enriquecer a sua interação com bebés e crianças, oferecerndo experiências no 

âmbito do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento relacional e do desenvolvimento 

musical e artístico.

Os resultados do Projeto GermInArte foram apresentados em vários fóruns académicos, 

fizeram parte integrante dos temas abordarmos nas edições V-VIIII do Encontro 

Internacional Arte Para a Infância e Desenvolvimento Social e Humano e deram origem ao 

livro/DVD “Ecos de Germinarte” publicado pela Fundação Calouste Gulbenkian.
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O Projeto Opus Tutti foi uma iniciativa da CMT e do LAMCI, financiada pelo Serviço de 

Educação da Fundação Gulbenkian. O projeto visou a criação de métodos para melhorar o 

desenvolvimento humano integral através das artes na primeira infância. Conceber e 

experimentar modelos de intervenção na comunidade dentro de uma perspetiva ampla, 

promovendo a discussão e reflexão, o desenvolvimento de boas práticas que podem ser 

recomendadas a agentes educativos e comunitários, artistas e educadores, criando 

experiências artísticas inovadoras e desenvolvendo discursos artísticos com base no 

princípio de partilha de linguagens artísticas e processos criativos, oferecendo 

oportunidades reais para o envolvimento da comunidade e agir num contexto específico de 

forma sistémica, foram alguns dos aspetos envolvidos no projeto. Opus Tutti foi 

desenvolvido entre 2011 e 2014, com quatro fases, Germinar, Enraizar, Crescer, Frutificar, 

cujas designações evocam as fases dum processo de desenvolvimento orgânico, 

procurando comunicar a ideia de que o projeto seria, em si, um processo de 

desenvolvimento com fases sequenciais e um sentido de direção, mas também com uma 

natureza orgânica e a capacidade de reagir e adaptar-se às circunstâncias, resultados e 

pessoas. O projeto não foi puramente académico, nem educativo, artístico ou social. 

Envolveu aspetos e abordagens de todas essas áreas e não foi, também, um projeto apenas 

pensado para as crianças. De facto, com o tempo, o projeto tornou-se verdadeiramente 

intergeracional. A abordagem sistémica foi uma perspetiva muito influente e esta é uma 

das razões que explicam que um projeto relativo à primeira infância tenha incluído 

iniciativas dirigidas a adultos e crianças mais velhas. 

Opus Tutti
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Tendo esse modelo teórico em mente, as crianças foram olhadas como elementos 

pertencentes a diferentes sistemas - a família nuclear, a família extensa, bem como a 

instituição de cuidados de berçário - que também pertencem a sistemas da comunidade.

Assim, foram planeadas iniciativas directamente dirigidas a crianças mas também outras 

que ampliam a ação para outros componentes do sistema que podem beneficiá-las 

indiretamente.

Algumas das iniciativas mais marcantes de Opus Tutti foram os “workshops” Ludofónica 

Experimental, Afinação do Olhar, Afinação do Ouvir, Afinação do Brincar, Brincar a Compor 

que estiveram na base da criação das “performances” participativas Um Plácido Domingo1), 

Babelim e Jardim Interior, as residências criativas e formação Arte da Lúdica que serviram 

de ponto de partida para o Peça a Peça Itinerante, (PaPI) um conjunto de pequenas peças 

músico-teatrais concebidas para circular por creches e jardins de infância. O Centro Infantil 

Roseiral foi a creche escolhida para a implementação de estudos-piloto e serviu de base 

experimental para o desenvolvimento das ideias do Projeto Opus Tutti. A comunidade do 

Roseiral participou nas várias iniciativas do Projeto e recebeu o Creche & Apareche, sessões 

semanais de música alicerçadas nos princípios da Teoria da Aprendizagem Musical de E. 

Gordon, nas experiências do LAMCI e da CMT e nas ideias e materiais que foram sendo 

construídas em “workshops”, residências criativas, atividades de formação e experiências 

artísticas de Opus Tutti. O projeto permitiu criar o Encontro Internacional Arte Para a 

Infância e Desenvolvimento Social e Humano, uma iniciativa que passou a ser uma das 

atividades regulares da CMT. No final de Opus Tutti os resultados e reflexões sobre o projeto 

foram apresentados sob a forma de exposição interactiva “Inventário dos Frutos” e deram 

origem às publicações Ecos de Opus Tutti e Manual Para a Construção de Jardins Interiores, 

editados pela Fundação Calouste Gulbenkian.

1) Um Plácido Domingo foi concebido como um “diálogo 
performativo com pessoas, sobretudo bebés e crianças pequenas, mas 
também com os pássaros, as árvores, a água, o vento, os aviões e outros 
personagens dominicais do Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Simultaneamente uma “performance” e uma interação lúdica informal 
que foi buscar à música, à arte, ao corpo, os elementos com que se 
“brincou” e que estimulou a interação, a comunicação, a criação de 
ligações entre as pessoas. Um Plácido Domingo não foi um espetáculo 
convencional: não pressupunha um espaço estável/isolado com pessoas 
a ver o que os artistas fazem durante uma duração determinada, mas 
incluia aspetos com esse detalhe artístico, sobretudo em certos espaços 
onde estavam instalados alguns elementos musicais e cénicos, 
nomeadamente instrumentos Opus Tutti, entre os quais o Gamelão de 
Porcelana e Cristal. A apresentação teve lugar no Domingo dia 11 de 
Setembro, uma data simbólica. A “performance” foi intitulada Um 
Plácido Domingo, não só porque se pretendia celebrar o ambiente de 
imensa paz que o Jardim proporciona, mas também porque se queria 
passar uma ideia metafórica de experiência operática. A ideia era 
explorar os limites de uma “performanc”e que seria, por um lado, uma 
extensão de um evento diário normal e, por outro lado, um evento de 
"gesamtkunstwerke". A “performance” foi proposta para o público 
como "uma peça a ser composta pelos sentidos de quem se passeia pelos 
Jardins. Ouça, olhe, ande, pare, procure”. Tendo elementos fixos e 
improvisados, envolvendo artistas de múltiplos “credos”, e reunindo 
elementos sonoros, visuais e coreográficos, a peça foi descrita como 
sendo “talvez uma Garden-Opera ou um Happyning. É algo que cresce 
naturalmente a partir daquilo que acontece num Domingo normal, e 
por isso essa é melhor forma de o desfrutar: deslocar-se, parar, ir à 
procura, ver e ouvir o Jardim.” A apresentação de Um Plácido 
Domingo envolveu um grupo de 10 artistas, 30 crianças e 25 
educadores que participaram nas residências criativas e ainda um grupo 
adicional de cerca de 30 pessoas que foi preparado na véspera do ensaio 
geral. 
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1) A  edição de Grande Bichofonia realizada na Casa da Música deu 
origem ao livro/DVD “Arte de ser professor" e contribuiu de forma 
decisiva para o desenvolvimento do conceito de “formação imersiva”. 
Procurou-se devolver a identidade de “artista” aos participantes e o 
projeto consistiu num conjunto de “workshop”s que foram 
simultaneamente uma experiência de formação e uma residência 
artística - no final deste percurso, os professores e educadores 
participantes apresentam-se publicamente num espetáculo a que os 
seus alunos puderam assistir. O projeto explorou a ideia de 
“isomorfismo da formação” oferecendo aos formandos experiências 
semelhantes àquelas que poderiam realizar com os seus alunos. 

A constelação Bichofonia é um dos exemplos mais evidentes do potencial da ideia de 

constelação enquanto gerador de expansão e de plasticidade construída a partir do diálogo 

entre o material artístico e as experiências educativas com diferentes grupos de pessoas. A 

“matéria” de base é um conjunto de textos (adivinhas e histórias) e músicas que foram 

editados sob a forma de CD/Livros intitulados Enciclopédia da Música com Bicho. Essa 

edição foi pensada como uma introdução à música para os mais pequeninos mas desde o 

início houve uma preocupação em envolver pais e educadores nesse processo, não só 

porque a natureza dos textos e da música permitia várias leituras, mas também porque os 

CD/Livros eram acompanhados por um conjunto de textos pedagógicos e sugestões de 

actividades a realizar com as crianças em casa ou na escola. Rapidamente essas músicas 

foram incorporadas numa experiência próxima do formato “workshop” pensada para 

crianças pequenas (Primeira Bichofonia) e pouco tempo depois deram origem à Grande 

Bichofonia1), um projeto de formação de professores das atividades de enriquecimento 

curricular em que se trabalhava conteúdos e competências pedagógicas dos professores, a 

transferência para a sala de aula e a preparação das crianças para assistirem a um 

espetáculo final e o desenvolvimento artístico dos professores que desempenharam o papel 

de artistas de pleno direito num espetáculo de características exigentes. O espetáculo que 

resultou deste processo esteve na origem do posterior desenvolvimento de Bichofonia 

Concertante-Opus Formiguinha, um formato que revisitava algumas das ideias de Grande 

Bichofonia mas que trabalhava de forma muito mais elaborada as questões musicais, 

cénicas e visuais e que introduzia vários conteúdos inovadores. O resultado final aparecia 

com um sentido de continuidade mas tratava-se dum espetáculo diferente. 

Bichofonia
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O potencial educativo do material da Enciclopédia da Música com Bicho estava longe de se 

esgotar nestas instanciações artísticas e assim foi ainda criada a Patrulha, um misto entre 

“workshop” e espetáculo participativo dirigido a crianças do primeiro ciclo, “uma espécie de 

“safari musical” ao universo bichofónico que permite conhecer, fazendo, alguns dos 

especímenes musicozoológicos  catalogados ao longo dos 6 volumes da EMB (...) Uma 

brincadeira com muito movimento e muita alegria, mas muito séria: a EMB foi 

cuidadosamente planeada como um percurso através de elementos essenciais na 

construção de vocabulário musical. Foi também construída como uma festa da palavra, da 

língua portuguesa e da sua musicalidade. A Patrulha é um “workshow”, um espetáculo 

participativo que replica com as crianças da Escola ou acompanhadas pelos Pais, o 

ambiente de interação e as situações de criatividade e improviso que foram gravados com 

as crianças que participaram na EMB. No fundo trata-se de fazer com que as crianças 

passem de ouvintes a músicos/artistas e de fazer com que, aos pouquinhos, o bichinho se 

comece a soltar. O espetáculo pode depois continuar em casa, ou na escola, com os CDs/ 

livros da Enciclopédia da Música com Bicho ou com outras edições da CMT. Todos os dias a 

fazer festinhas e a fazer a festa: num bocadinho de colo, um bocadinho de Pai, um 

bocadinho de Mãe, um bocadinho de Amigo (...)”. 

Posteriormente, e face ao potencial deste material poder ser trabalhado por professores e 

educadores na sala de aula foi criada a ação de formação Bichofonia Exploratória.
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Bebé Babá é um projeto dirigido a Pais e bebés. Engloba uma série de “workshops” para 

bebés acompanhados pelos seus Pais, um conjunto de “workshops” para estes adultos e um 

espetáculo final, dedicado aos bebés participantes, e em cuja criação e interpretação os 

adultos acompanhantes do bebé participam também. Bebé Babá é o híbrido de um 

percurso lúdico e formativo e de uma “performance” artística. Ao longo dos “workshops” 

sobre orientações musicais para a primeira infância os pais / educadores que participam vão 

ensaiando formas de interação musical, estimulação visual e táctil. Os “workshops” com 

adultos têm por objetivo a criação de laços e a conceção de um espetáculo final baseado na 

partilha das experiências de parentalidade. O percurso vivido ao longo de todo os 

“workshops” é um espaço aberto à pesquisa e à imaginação. Em Bébé Babá os 

pais/educadores são simultaneamente criadores e intérpretes mas também espetadores 

das reações que a sua “performance” proporciona aos seus bebés - espetadores do seu 

próprio espetáculo. A voz humana é o meio musical privilegiado, quer a solo, quer 

acompanhada ao piano. Aberto ao público em geral, inclui imagens gravadas em vídeo nos 

“workshops”, revelando-se assim o processo subjacente à apresentação final. Trata-se de um 

Projeto em “working progress” que permitie cruzar vertentes de trabalho de âmbito 

artístico, tecnológico, científico, comunitário e educativo e refletir sobre possíveis 

intervenções sociais da Arte. A interação musical e o movimento dos objetos cenográficos – 

caracterizados por grande colorido e plasticidade – são elementos de um “puzzle” maleável 

que vai sendo moldado ao longo das diferentes apresentações, sempre adaptada às 

características dos participantes. Assim, não obstante se manter a mesma estrutura e 

alguns dos conteúdos artísticos, cada uma das edições deste Projeto é sempre única. 

Bebé Babá
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Após a sua realização em quatro diferentes cidades do País, este Projeto foi adaptado para 

mães reclusas e seus bebés tendo sido implementado em 2008 no Estabelecimento 

Prisional Especial de Santa Cruz do Bispo em colaboração com o Serviço Educativo da Casa 

da Música. Desde a sua criação, em 2001, que este Projeto tem sido internacionalmente 

reconhecido pela sua inovação e elevado valor artístico e social, encontrando-se 

documentado em várias publicações1).Bebé Babá é um Projeto desenvolvido 

aproximadamente ao longo de um mês envolvendo a participação de 10 a 18 Pais com 

bebés e constituído por: a) “workshops” para Pais e bebés. A partir de jogos e de um 

conjunto diversificado de meios processa-se um trabalho musical que incentiva a 

cooperação entre o grupo e a interação entre bebés e educadores; b) “workshops” para os 

adultos acompanhantes dos bebés visando alargar as vivências artísticas dos educadores, 

explorar as suas capacidades expressivas ao nível da voz e do corpo, partilhar modalidades 

de comunicação com o bebé e participar na concepção do espetáculo final; e) espetáculo 

para Pais com bebés e aberto à comunidade.

1) nomeadamente o Livro/Video VHS  “BebéBabá - da musicalidade 
dos afetos à música com bebés” e os artigos  “Bebé Babá - 
potencialidades terapêuticas e comunicacionais de um projeto artístico 
e educativo dirigido a famílias com bebés” e “Music for mothers and 
babies living in a prison: A report on a special production of 
‘BebéBabá’”
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Andakibébé começou por ser um livro/CD editado pela Companhia de Música Teatral. Após 

uma resposta clara de pais e educadores sobre a relevância educativa desta publicação, 

criou-se um espetáculo baseado nesse material. Entre o teatro e a música, com humor e 

irreverência, explorando atmosferas sonoras e visuais ricas e coloridas, um pianista e cinco 

cantores constroem uma “performance” ao vivo que, mais do que um espetáculo, é uma 

festa, uma sugestão sobre como comunicar através da música, teatro e movimento. 

Partindo de jogos e brincadeiras do universo infantil, a música dá sentido a um conjunto de 

elementos contrastantes e constrói-se uma relação muito próxima com crianças e adultos 

ao longo do espetáculo. O público é convidado a entrar no espetáculo e participar 

musicalmente em vários momentos energéticos, bem como a ouvir e contemplar 

cuidadosamente outros de natureza mais subtil e poética. A música, variada, rica e 

contrastante, incluindo temas originais, canções e rimas da tradição cultural portuguesa, 

interage com figurinos coloridos, com elementos cénicos que vão sendo transformados ao 

longo do espetáculo e com projeções vídeo de animações baseadas nas ilustrações originais 

do livro. O espetáculo leva o público numa viagem a memórias e à imaginação, explorando 

os territórios da comunicação universal através da arte. 

Andakibebé
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Viagens de referência

● Teatro José Lúcio, Leiria 
● Teatro do Campo Alegre, Porto 
● Teatro Municipal, Bragança 
● Auditório Eunice Muñoz, Oeiras
● Casa da Música, Porto 
● Auditório de S. Mateus, Elvas 
● Sala Trajano, Merida 
● Teatro López de Ayala, Badajoz 
● CDG, Santiago de Compostela 
● Filarmonia de Lodz, Lodz 
● Teatro Fernando Arrabal, Ciudad Rodrigo
● Laeiszhalle, Hamburgo

Andakibebé materializa a ideia de que Pedagogia Musical, Psicologia do Desenvolvimento e 

Educação podem ser abordadas com uma forte orientação estética e pretende promover a 

interação dentro da família. “The show must go on” em casa, ou no infantário e espera-se 

que dê origem a muitas outras festas e espetáculos!
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Bebé Plim-Plim nasceu na sequência de BebéBabá e Andakibebé, obras concebidas pela 

Companhia de Música Teatral, e que são as primeiras criações cénico-musicais portuguesas 

dirigidas especificamente a famílias com bebés. Bebé Plim-Plim começa por acolher 

famílias com bebés num “workshop” baseado na experiência da CMT em sessões de música 

com bebés e inspirado em ideias de Edwin Gordon e Colwyn Trevarthen. Dos “germes” do 

ritmo e da vibração surgem, no dia seguinte, músicas mais elaboradas capazes de envolver 

toda uma comunidade num espetáculo que é um hino ao desejo de comunicar, presente 

desde o nascimento. 

A música de Bebé Plim-Plim é um “grammelot” feito de vocalizações de bebés tratadas 

eletronicamente e de variações musicais que passam por Bach, Monk, Schwiters, Balla, 

gamelão e música tradicional portuguesa, numa sofisticada brincadeira de fonemas, sílabas 

e rimas. É a primazia da voz enquanto elemento musical e de comunicação. Da mesma 

forma, o ambiente alvo que acolhe o “workshop” transforma-se, no espetáculo, numa tela 

onde se pinta com luz e video, e onde se constroem formas mundanas a partir de grandes 

formas redondas. Os atores/cantores, são seres enigmáticos, divertidos e ternurentos. Falam 

um “musiquês universal”, a raíz de toda a comunicação, e habitam um espaço imersivo que 

por vezes se estende ao público.

Bebé Plim-Plim
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Viagens de referência

● Teatro Garcia de Resende, Évora
● Teatro Micaelense, Ponta Delgada
● Casa das Artes, Vila Nova de Famalicão
● Turku Conservatoire, Turku, Finlândia
● Teatro Aveirense, Aveiro
● Teatro Caja General, Vigo, Espanha
● Korczak Festiwal, Varsóvia, Polónia

Em permanente mutação, e de forma abstrata, o cenário leva o público às florestas, ao céu, a 

um navio, ao fundo do mar, a tantos sítios quantos a imaginação produz a partir das cores e 

das formas. É a magia do branco, continente de todas as cores. Bebé Plim-Plim engloba, 

pois, um “workshop” e um espetáculo. São criações artísticas diferentes, mas 

complementares. O “workshop” é uma experiência para o bebé e um ou dois 

acompanhantes; o espetáculo é para ele e para aqueles que o querem ver crescer. Para 

todos, portanto, já que a linguagem artística usada nos leva aos primórdios da interação 

humana e às raízes da comunicação musical.
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A concepção de MNF é resultado de um percurso dum trabalho criativo que teve como 

ponto de partida o livro Morte e Nascimento de Uma Flor de Elvira Santiago (aka Helena 

Rodrigues). À semelhança deste, que concilia as ilustrações de Joana Quental e os desenhos 

de Alberto Péssimo visando simultaneamente crianças e adultos, MNF dirige-se a todos sem 

limite de idade. Seguindo a filosofia criativa da Companhia de Música Teatral, MNF é uma 

obra de música cénica caracterizada por uma sucessão de quadros em que Música, 

Movimento e Arte Digital se encontram. Um conjunto de insufláveis, que se vão 

reconstruindo ao longo da peça dando origem a formas plásticas de grande colorido, 

transpõe para o palco as ideias de transformação e de ciclo presentes no livro. 

Não existe uma narrativa, pretende-se que o espetáculo acrescente algo mais à leitura do 

livro ou vice-versa. O espetador há-de ser o criador da sua própria narrativa, autor de um 

libretto interior, e isso é o que verdadeiramente importa. A ideia de procura de um 

significado para si próprio é concretizada no próprio livro através da metáfora que nos é 

dada pelo facto de o mesmo incluir imagens de dois artistas plásticos que assim nos 

confidenciam as suas leituras pessoais. O tema da morte, frequentemente evitado no 

diálogo que, no quotidiano, estabelecemos com as crianças, é abordado no livro como fase 

de um ciclo. 

MNF
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Viagens de referência

● Casa das Artes, V.N.Famalicão
● Teatro Miguel Franco, Leiria 
● Biblioteca Orlando Ribeiro, Lisboa 
● Teatro Aveirense
● Teatro Municipal da Guarda

O conceito de transformação continua em palco assistindo-se não a uma transposição 

literal do livro mas à sua metamorfose numa espécie de puzzle de imagens guiadas por 

Música e Movimento em que o não-verbal é linguagem essencial. MNF procura cativar 

simultaneamente crianças e adultos, recorrendo a elementos básicos de comunicação, a 

tipos de Música diversificados, a estratégias de interatividade entre público e intérpretes e a 

situações de humor, num registo poético que apela à sensorialidade e ao deslumbramento. 

Mais do que contar uma história pretende evocar e provocar histórias. Para que depois, em 

casa, na escola ou na biblioteca, o espetáculo possa continuar a partir do livro. Entre o livro e 

o palco, na vida de todos os dias.
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Viagens de referência

● Expo 98, Lisboa 
● Cine-Teatro Avenida, Castelo Branco 
● Aud. Universidade do Minho, Guimarães 
● Auditório Eunice Muñoz, Oeiras 
● Teatro Fénix, Fafe 

O Gato das Notas, a primeira produção da CMT, estreada na Expo-98, é uma transfiguração 

musical da fábula “O Gato das Botas”. Emendou-se o destino dos personagens, deu-se-lhes 

vida musical e criou-se uma nova história com vestes teatrais. A obra foi concebida a pensar 

nas crianças, que são maiores e vacinadas quando são tratadas como tal. Portanto, o seu 

possível valor pedagógico é especialmente relevante para os adultos que conservam a 

criança dentro de si. Aqui há Gato, ou este não fosse um soprano-fanhoso, espécie 

declaradamente em vias de extinção, para o que muito contribuem os vocalizos ao 

domicílio da Professora Cotovia, devidamente acolitada por um Galo. Mas, atenção, antes da 

pele deste Gato estar a salvo, o Marquês de Malabares há-de desafiá-lo para um duelo e 

para um dueto, há-de persegui-lo e cantar-lhe árias. Em momentos de suspense e aventura, 

este Gato em apuros parodia aulas de canto lírico e pede ajuda aos Senhores da Flauta e do 

Contrabaixo usando artimanhas de swing e ragtime. Não faltam também momentos de 

magia: a princesa Tafú desperta da sua letargia profunda, entoando, baralhada, excertos de 

poemas que foram usados por Mahler, Strauss e Schubert. Pelo meio vão ficando citações 

musicais da “Marcha Turca” de Mozart, do “Atirei o pau ao gato”, música de cabaret, rap, 

algum absurdo-musical e outras incursões étnicas.. No final, Gato, Marquês, Princesa e Rei 

fundem as suas vozes e miam para sempre. Enfim, todos se salvam e dançam ao ritmo do 

Samba Gático.

O Gato das Notas
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Viagens de referência

● Estaleiro Teatral, Aveiro 
● Casa das Artes, V. N. Famalicão 
● Teatro Municipal de S. Luís, Lisboa 
● Coliseu Micaelense, Ponta Delgada 
● Teatro Circo, Braga 
● Teatro José Lúcio da Silva, Leiria

No centro da peça estão as figuras de DJ Moz e VJ Art, um duo verdadeiramente 

transdisciplinar e atual que se socorre dos vários talentos de uma equipa criativa, e também 

do público, para criar algo que está algures entre uma peça de música, de teatro e de arte 

digital. Além da leitura imediata do espetáculo que se passa em palco (trata-se de uma 

linguagem musical e visual bastante acessível e comunicativa) A Flauta Quase Mágica tem 

outras facetas: o público observa todo o processo de criação e participa também nele (é 

chamado a escolher a forma como a história se desenrola; participa criando som), os heróis 

da história têm que atravessar espaços interativos, faz-se referência à realidade virtual, a 

linguagem musical de Mozart é cruzada com referências da música comercial, urbana. O 

humor e a caricatura são elementos chave, bem como a conjugação de várias linguagens 

musicais, artísticas e uma forte componente tecnológica. Na continuação da filosofia de 

trabalho da CMT, A Flauta Quase Mágica é uma peça de Música Teatral dirigida a todas as 

idades. O ano em que se comemoravam os 250 anos do nascimento de um dos maiores 

vultos da música ocidental, Wolfgang Amadeus Mozart (2006), foi com certeza um ano de 

excelência para ouvir a sua obra e para a utilizar como fonte criadora homenageando 

também assim o mestre.

A Flauta Quase Mágica
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Viagens de referência

● Fábrica da Ciência, Aveiro 
● Pavilhão do Conhecimento, Lisboa
● Casa da Música, Porto

Zoo Lógico é constituido por um conjunto de quadros performativos (corpo/imagem/som), 

construídos a partir de conceitos básicos da lógica, geometria, álgebra e análise 

matemática. É um espetáculo de múltiplas leituras para ver, ouvir e ficar a pensar. 

Zoo Lógico não serve para resolver os problemas com a matemática, mas para criar 

problemas que a matemática pode resolver. Acompanhado por um CD-ROM que explana 

os conteúdos matemáticos inerentes, o espetáculo apresenta conceitos matemáticos 

através da Música, do Jogo e da Dança de forma divertida e contagiante. Com muita batida 

do princípio ao fim, agarra-se uma linha que leva a presenciar o roubo do binómio de 

Newton; a chorar as agruras do Quociente que se apaixonou doidamente por uma incógnita 

que era a soma do quadrado dos catetos (que é como quem diz, a hipotenusa) até aparecer 

o Máximo Divisor Comum que veio desfazer a unidade para a transformar num triângulo, 

um triângulo amoroso!... Os sistemas digitais interativos criam um efeito visual 

surpreendente quando nos mostram a vida quadrada que por vezes levamos ou a festa de 

Santa Elipse com uma circunferência a transformar-se numa elipse, ao sabor dos amores de 

um polícia… É um espetáculo divertido que pode ainda ser explorado para compreender os 

conceitos científicos que estiveram na base da sua criação. Um espetáculo para ser 

desconstruído.

Zoo Lógico
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Uma Prenda para Eugénio de Andrade parte da ideia de que Música e Poesia “brotam da 

mesma fonte”. Totalmente construído em torno da obra do poeta, o espetáculo integra 

composições de Fernando Lopes-Graça, José Atalaya, João Camacho e Paulo Maria 

Rodrigues e segue uma estrutura de sete momentos: Génese, Nascimento da Música, Os 

frutos e as mãos, É urgente o amor, Esta e outras nuvens, É do corpo que falo e As palavras. 

O espetáculo mantém o princípio de miscigenar diferentes expressões artísticas e, graças à 

colaboração de artistas com diferentes tipos de formação, explora intensamente uma 

componente plástica, visual e tecnológica. Em termos sonoros conjuga vozes (é uma 

co-produção com Coro de Câmara de Lisboa), instrumentos, gravações e recursos sonoros 

não convencionais. Mas, sobretudo, "Uma Prenda para Eugénio de Andrade" é a expressão 

de um enorme afeto pelo poeta. A ele dedicamos as palavras da Música que em cada um de 

nós vai fazendo nascer. Obrigada, Eugénio, por saber aceitar esse verso: “Com palavras amo.”

Uma prenda para Eugénio de Andrade
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A dualidade/conflito entre o urbano e o rural presente na obra literária "A Cidade e as Serras" 

de Eça de Queiroz foi o ponto de partida deste trabalho. A pesquisa levou até outras 

paragens, nomeadamente à obra “As Cidades Invisíveis” de Italo Calvino, o que fez com que 

“As Cidade e a Serra” passasse a ser sobretudo uma visita a lugares da imaginação. Lugares 

fantasiados em termos sonoros, espaço de interioridades humanas. Perante o dilema entre 

criar ou não criar raízes, face ao confronto entre o popular e o erudito, a imaginação surge 

como o refúgio possível da desinstalação e inospitalidade. Ou seja, vai-se deambulando pela 

transitoriedade dos locais reais; a única fixação possível pertence à arquitetura das ficções. É 

assim que o espetáculo se constrói a partir de composições originais feitas com sons da 

paisagem sonora recolhidos em Portugal e em Londres e colagens de obras concebidas a 

partir da paisagem sonora (Cries of London de Gibbons, Welkes e Berio e Les Cries de Paris 

de Janecquin). "As Cidades e as Serra" integra ainda música tradicional portuguesa 

harmonizada por Paulo Maria Rodrigues, Fernando Lopes-Graça e Eurico Carrapatoso. O 

espetáculo surge da confluência do trabalho com o Coro de Câmara em conjunção com a 

coreografia de António Tavares e as imagens de Pedra Sena Nunes. Em alternativa ao livro 

de Eça, As Cidades e a Serra não apresenta uma narrativa nem uma solução para o conflito 

entre o Rural e o Urbano, a Natureza e Tecnologia, o Simples e o Complexo, o Popular e o 

Erudito. Não se trata, pois, de fixar residência em Paris ou Tormes. Apenas se deambula por 

entre trânsitos do Som, Corpo e Imagem. Viaja-se. Estamos de passagem.

As Cidades e a Serra
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“As Águias Voam Legatto” integra canções de Fauré num espetáculo encenado em que se 

desnuda a preparação de um recital. Através de um argumento cénico sustentado na ideia 

de que a obra do compositor é autobiográfica, o espetáculo oferece elementos informativos 

sobre as melodias compostas por Fauré e respetivos poemas. “As Águias Voam Legatto” 

revisita o trabalho de preparação daqueles recitais, revelando também algumas das 

imagens e metáforas usadas pelas intérpretes nos seus ensaios e levanta o véu sobre a 

natureza emocional, sensitiva, intuitiva, espiritual e mística da experiência musical. É um 

convite ao público para que em suave intimidade se reveja em espelhos biográficos do 

processo criativo de Gabriel Fauré e das intérpretes. 

“Nós e Voz” segue também muito de perto o formato de recital de canto e piano, com a 

particularidade de propor uma viajem através da expressão da identidade coletiva pela 

música. Combinando linguagens musicais distintas de compositores como Ravel, Falla, 

Britten ou Berio aborda a tradição popular de países como Espanha, Grécia, Itália ou 

Inglaterra e de Portugal, com arranjos de canções tradicionais de Lopes-Graça e Paulo Maria 

Rodrigues.

As Águias Voam Legatto / Nós e Voz
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“Cyberlieder” é uma peça de música teatral para cantor e “wearable computing”. O figurino 

tradicional do cantor lírico foi transformado num interface que permite comunicar com um 

computador e controlar várias transformações do som cantado em tempo real. Um 

vocabulário novo emerge, que combina elementos da música clássica/operática com outros 

mais próximos da poesia sonora e música experimental, bem como um conjunto de ações 

físicas ou teatrais. A “performance” é um conjunto de momentos que oscilam entre o 

poético, delicado e o furioso, energético com elementos de humor e absurdo, 

simultaneamente imprevisível e coerente. O Projeto foi apresentado inicialmente no NIME 

2005 em Vancouver e deu origem a publicações académicas. Faz parte duma colaboração 

regular com Rolf Gehlhaar e Luís Girão, que inclui também o Projeto “UnoDuoTrio”, uma 

“performance” musical com base em improvisação /composição em tempo real onde 

predominam os instrumentos eletrónicos originais (como o Sound=Space ou o Multiverse), 

“found-objects”, instrumentos acústicos processados eletronicamente (flauta e piano) e 

projecção de imagem.

Zyklus Opus III junta a voz falada, o piano e eletrónica, a percussão e a escultura sonora 

numa "performance" improvisada a partir do texto de Elvira Santiago, Zyklus Opus II. Uma 

misceginação de discursos e estéticas divergentes (Paulo Maria Rodrigues, Helena 

Rodrigues, Elisabeth Davies e João Ricardo de Barros Oliveira) explorando um território de 

referências a Stockhausen, ao Som e ao Momento.

Cyberlieder / UnoDuoTrio / Zyklus Opus III
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BEBÈ.CUCU é uma instalação interativa baseada em imagens recolhidas por mini-câmaras 

de vídeo colocadas numa criança que acabou de aprender a andar: no parque, na creche, 

em casa, a brincar com os pais, com outros bébés. A partir desse material criou-se um 

espaço de som e imagem, cujo comportamento depende da presença dos visitantes. 

Abordando a ideia de que o mundo são mundos é, sobretudo, uma experiência emocional 

nostálgica, uma revisitação de memórias e sentimentos primordiais.  Co-produção DeCA, 

CMT, Artshare, colaboração com o DET/UA.

A instalação interativa Tribunal da Ralação baseia-se na ideia de proporcionar um espaço 

lúdico/artístico onde o cidadão comum pode expor os seus “casos”, fazer os seus 

“julgamentos”, proferir as suas “sentenças”. É um espaço de manifestação de opiniões, de 

desabafo, de denúncia, mas também de elogio. De expressão. Uma espécie de “speakers 

corner” mediado tecnologicamente e com um carácter lúdico e artístico. A face vísivel 

(audível) de Tribunal da Ralação é um conjunto de 10 “tribunas” onde existem 10 martelos de 

S. João que ao serem batidos emitem “sentenças”, frases previamente gravadas e 

armazenadas num computador. O processo de interacção evoca o gesto simbólico de julgar 

num tribunal e dos gestos da festa popular. Co-produção DeCA, CMT, Artshare, colaboração 

com o DET/UA. 

BEBÉ.CUCU / Tribunal da Ralação

BBCC

TR
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O ORF # 1 é, a primeira vista, um espaço interativo no qual a música é produzida de acordo 

com as posições relativas dos utilizadores. Uma rede de letras (A, T, C, G) (representativa dos 

nucleótidos do DNA) é projetada no chão e as sequências são ativadas quando os 

utilizadores entram no espaço. Essas sequências de letras correspondem a sequências de 

sons e os utilizadores redefinem permanentemente o começo e o fim das mensagens e, 

portanto, a duração, timbre, ritmo, alturas e tempos de frases musicais. As posições dos 

utilizadores definem o início e o fim de cada sequência. Se houver dois utilizadores no 

espaço, uma sequência é gerada entre eles, se houver três utilizadores, duas sequências são 

geradas, e assim por diante. Se houver apenas um utilizador, a sequência inicia-se na 

posição do utilizador e termina no final da rede. Um código de cores identifica cada 

sequência diferente.

O ambiente convida o utilizador a explorar o espaço, mas, acima de tudo, cria uma 

atmosfera divertida onde a interação entre utilizadores produz resultados musicais e 

melhora a comunicação não-verbal.

Num nível metafórico, ORF # 1 propõe uma viagem às "raízes da felicidade". As letras 

projetadas no chão são a sequência do gene 5-HTT, o chamado "gene da felicidade", um 

gene que codifica uma proteína envolvida no transporte de serotonina, um agente químico 

envolvido na sensação de bem-estar no cérebro. Os utilizadores criam novas mensagens 

usando a sequência genética original como uma matriz, mas redefinindo-as de acordo com 

a maneira como se relacionam. O projeto propõe, portanto, uma reconciliação poética da 

natureza e da educação, elevando a consciência de nós mesmos através da fusão da ciência 

e da arte.

Opening Reading Frames

Constelações artístico-educativas Constelações mãe

O ORF resulta de uma colaboração com a Artshare e é promovido pela 

Artshare no âmbito do "Skilledart Project". 



O estudo do desenvolvimento musical da criança é um campo de trabalho privilegiado pela 

CMT. Um pouco por todo o país têm-se promovido atividades que põem Pais e crianças em 

contato com e através da Música, articulando conhecimento científico, prática educativa e 

criação artística. Nomeadamente através da realização de sessões de orientações musicais 

para Pais e bebés, e de conferências para Pais, educadores e profissionais ligados à infância 

onde se defendem, entre outras, as ideias de que é necessário criar práticas educativas 

informais dirigidas às famílias, oferecendo o "colo da cultura musical" e visando a 

"desescolarização da Educação". Estas sessões baseiam-se nos resultados do Projeto de 

investigação Desenvolvimento Musical e Infância apoiado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, cujas sessões de observação decorreram na FCSH da Universidade Nova de 

Lisboa. 

Orientações musicais para a 1ª infância / TAM-TAM
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Respondendo ao desafio da Câmara Municipal de Oeiras para dinamizar o Teatro Municipal 

Amélia Rey Colaço através de um conjunto de iniciativas que apelassem à comunidade, a 

CMT desenvolveu “MusiKitos e MusiKotas”. A ideia foi criar músicas para histórias com os 

mais pequenos (os Kitos) e ouvir histórias de vida com música contadas por séniores (os 

Kotas). Ao longo de vários meses, uma vez por mês, as histórias de António Victorino 

d'Almeida, Agustina Bessa Luís, Luna Andermatt, Tânia Achot, José Atalaya, Alberto Vaz da 

Silva e Ana Maria Ferrão 

 ou Jorge Listopad deram vida ao mesmo teatro que no dia seguinte acolhia os crianças de 

menos de cinco anos de idade à roda de um piano e de muita música.

Musikitos e Musikotas
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A Enciclopédia da Música com Bicho foi criada com o patrocínio da Câmara de Oeiras. Cada 

tomo - um livro ilustrado e um CD audio - é dedicado a um bicho e contém uma adivinha, 

uma história, uma canção e atividades musicais várias, acompanhadas de sugestões de 

caráter pedagógico. À velha maneira das fábulas, cada tomo apresenta uma história 

humana contada pela voz dos bichos, deixando no ar interrogações filosóficas que se espera 

sejam motivo para diálogos em casa, antes de deitar, ou no carro, a caminho da escola. Uma 

coleção capaz de captar a atenção de crianças e adultos pela sonoridade das palavras, pelo 

interesse musical das canções e pela ironia dos episódios relatados. Fortemente inspiradas 

nas ideias do pedagogo Edwin Gordon, as histórias apresentam exemplos musicais 

diversificados e contrastantes, permitindo colecionar um vocabulário musical variado. O 

humor é nota dominante em toda a publicação, o fio que atravessa o brincar de crescidos e 

pequeninos.

Enciclopédia da Música com Bicho

As criações da CMT estão associadas à edição de suportes lúdicos ou/e 
educativos para pais, professores de música, educadores de infância, 
professores, terapeutas e outros profissionais da infância. Noutros casos 
pretendem ser um registo puramente artístico do projeto que lhe deu 
origem. Noutros casos, ainda, pretendem ser um registo reflexivo sobre o 
processo criativo.

CMTeca Edições

Os problemas de habitação de um caracol que quer casar, ser feliz e ter filhinhos e que bem 

podia ser a história de alguns humanos às avessas com engenheiros, arquitetos, 

empreiteiros. Os conteúdos musicais abordam o modo dórico e a métrica binária.

Caracol

Edições



Uma história sobre uma galinha culta que debita frases em francês e em inglês com a 

prosápia própria de quem tem aos pés o País das Capoeiras. O conteúdo musical ajuda o 

ouvinte a familiarizar-se com a multitonalidade e a métrica ternária.

Galinha Pedrês
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Uma história sobre uma formiguinha que corre sem parar e passa o dia inteiro a trabalhar. O 

“corridinho” vai-lhe ritmando a passada até que chega o dia em que, se confronta com 

questões existenciais ... O conteúdo musical ajuda a discriminar as métricas binária e 

ternária.

Formiguinha

Uma história sobre um pinguim que ousa dirigir-se ao Criador para que lhe faça uma farpela 

e a quem depois se pergunta: Pinguim, porque te vestes assim, de smoking? O conteúdo 

musical ajuda o ouvinte a familiarizar-se com o modo lócrio e a métrica mista.

Pinguim

Metáforas e fábulas sobre muitos bichos, num tempo em que todos animais eram iguais. 

Em métrica binária e modo mixolídio inclui variações que exploram a ideia de audiação 

subjetiva e estratégias para desenvolver a discriminação de outras métricas e modos.

Patrulha

Uma história sobre os problemas de identidade de uma borboleta que consulta um 

psicoentomologista que lhe diagnostica não uma neurose, ou uma psicose, mas uma ... 

metamorfose. Os conteúdos musicais abordam o modo mixolídio e a métrica binária.

Borboleta



Bebé Babá – da musicalidade dos afetos à música com bebés (livro + vídeo) é o registo de 

um projeto que conjuga interesses científicos, artísticos, educativos e de intervenção 

comunitária. Inclui textos relativos ao projeto, à Música na infância e à teoria de 

aprendizagem musical de Edwin Gordon. Publicado no âmbito do projeto 

“Desenvolvimento Musical na Primeira Infância” apoiado pelo Serviço de Educação da 

Fundação Calouste Gulbenkian.

Bebé Babá (Livro e VHS)
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Morte e Nascimento de Uma Flor, de Elvira Santiago, serviu de guião à criação do 

espetáculo MNF. Um livro com múltiplas leituras, para descobrir a partir das ilustrações 

poéticas de Joana Quental ou dos desenhos deslumbrantes de Alberto Péssimo.

Uma viagem pela vida, que procura aproximar crianças e adultos na conversa sobre temas 

difíceis como a morte. Com naturalidade e desprendimento, um livro para beber antes de 

deitar. ao som de sapos e com efeitos especiais de pirilampos.

Morte e Nascimento de uma Flor (Livro e CD Audio)

O Gato das Notas conta a história de um gato que vivia numa fábrica e que para salvar a sua 

pele teve de aprender a cantar. Uma nova versão duma história do imaginário da infância 

atravessando diferentes géneros musicais. “Um strip-tease musical do pós-modernismo”, 

segundo palavras da Professora Cotovia. 

O Gato das Notas (VHS)



Entre o teatro e a música, com humor e irreverência e no meio dum grande colorido e de 

projeção de imagens, seis músicos interpretam ao vivo algumas das músicas que deram 

origem ao CD/livro homónimo. O espetáculo viajou por Portugal, Polónia, Alemanha e 

Espanha, e numa “paragem” na Casa da Música foi gravado ao vivo.

Andakibebé ao vivo (DVD)

O CD Pianosonoscópio é o resultado de uma residência artística realizada no Pianoscópio no 

espaço da Fábrica- Centro Ciência Viva de Aveiro onde se exploraram as potencialidades em 

contextos de livre improvisação e composição estruturada. Este projeto surge da vontade de 

dar continuidade a um trabalho de parceria entre a Sonoscopia e a CMT solidificando 

processos criativos que são comuns às duas estruturas.

Pianosonoscópio (CD Audio)

Um suporte que permite "brincar à Música" em família e com os amigos, começando e 

continuando em casa, no jardim de infância e na escola o espetáculo homónimo. 

Juntamente com o espetáculo com o mesmo nome, é das primeiras e mais completas 

referências musicais produzidas em Portugal destinadas à infância.

Andakibebé (Livro, CD Audio e Guia para pais e educadores)
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“Ecos de Opus Tutti”, editado pela Fundação Calouste Gulbenkian, expõe os conceitos e 

resultados desenvolvidos ao longo dos quatro anos do projeto, bem como ideias 

relacionadas com a arte e a primeira infância que o projeto oportunamente catalizou. Com 

contributos de Álvaro Santos, Ana Isabel Pereira, Catarina Oliveira, Colwyn Trevarthen, 

Eduarda Carvalho, Filipe Lopes, Helena Rodrigues, Isabel Marques, João Gabriel Fonseca, 

João Pedro Reigado. José Luís Ferreira, Lilian Moreira, Manuel Carmelo Rosa, Maria Betânia 

Parizzi, Martine van Puyveld, Paulo Ferreira Rodrigues, Paulo Guerra e Paulo Maria 

Rodrigues. A organização editorial é de Helena Rodrigues, Paulo Ferreira Rodrigues e Paulo 

Maria Rodrigues e o prefácio de Colwyn Trevarthen. O livro inclui ainda dois DVDs contendo 

quatro documentários realizados por Pedro Sena Nunes.

Ecos de Opus Tutti (Livro e Vídeos DVD)

CMTeca Edições

“Arte de ser professor” resulta duma colaboração entre a CMT, a Casa da Música e o CESEM. 

Documenta e analisa a experiência do projeto Grande Bichofonia e propõe uma reflexão 

mais alargada sobre questões de articulação entre arte e educação. Com contributos de 

Helena Rodrigues, Paulo Maria Rodrigues, João Nogueira, Graça Palheiros, Sónia Ferreira, 

Helena Vieira, A organização editorial é de Helena Rodrigues, Paulo Ferreira Rodrigues e 

Paulo Maria Rodrigues e o prefácio de António Nóvoa. É acompanhado por um DVD com 

um documentário realizado por Paulo Américo.

Arte de ser professor (Livro e Vídeo DVD)



“Ecos de GermInArte”, editado pela Fundação Calouste Gulbenkian, expõe os conceitos e 

resultados desenvolvidos ao longo dos quatro anos do projeto, bem como ideias 

relacionadas. Com contributos de Ana Isabel Pereira, Birgitte Holt Nielsen, Colwyn 

Trevarthen, Hans Van Regenmortel, Helena Rodrigues, Luciana Leiderfarb, Mariana Vences, 

Miguel Barbosa, Paulo Ferreira Rodrigues, Paulo Maria Rodrigues e Wasti Henriques. A 

organização editorial é de Helena Rodrigues, Paulo Ferreira Rodrigues e Paulo Maria 

Rodrigues e o prefácio de Manuel Carmelo Rosa. O livro inclui ainda um DVD com o 

documentário “Voar da ponta dos dedos” realizado por Luís Margalhau.

Ecos de GermInArte (Livro e Vídeo DVD)

"Manual Para a Construção de Jardins Interiores”, editado pela Fundação Calouste 

Gulbenkian, reune um conjunto de propostas práticas para serem implementadas por 

artistas e educadores interessados em trabalhar em arte para a infância. Ao longo do projeto 

Opus Tutti foram testadas ideias, estratégias e materiais que foram organizados em sete 

fascículos: um fascículo introdutório, Acerca de Jardins Interiores, que explica as linhas 

gerais que orientam as diferentes propostas e listas de leitura complementar, três fascículos 

com propostas inspiradas pela Teoria de Aprendizagem Musical de Edwin Gordon, Colos de 

Música, Colos da Terra e Colos dos Bichos, um fascículo com propostas de audição ativa da 

música de Bebé PlimPlim, um fasciculo sobre criação de recursos sonoros de execução 

acessível, Super-Sonics e um, Raps&Rimas, textos com palavras que "soam a música”, 

trabalhados como objetos pictóricos. O Manual foi organizado por Helena Rodrigues, Paulo 

Ferreira Rodrigues e Paulo Maria Rodrigues e contou com a colaboração de Ana Guedes, 

Ana Isabel Pereira, António Rodrigues, Fernanda Lopes, Filipe Lopes e Henrique Fernandes. 

Inclui os CDs Colos de Música, Colos da Terra, Colos dos Bicho, Bebé PlimPlim e SuperSonics.

Manual Para a Construção de Jardins Interiores (Livro e CDs Audio)
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CMTeca Outros

Outros

Super-Sonics é um repositório de ideias/protocolos sobre formas simples de construir 

instrumentos que produzem som. E a partir daí fazer música. Em casa, na escola. São um 

apelo à descoberta e reinvenção do som e da música, ideias testadas em projetos ao longo 

de vários anos com pessoas de todas as idades e de todos os “credos” musicais. Num desses, 

o Opus Tutti, criou-se a oportunidade para editar de forma simples e acessível algumas 

dessas ideias. Agora, Mãos à Obra!

Super-Sonics

Raps&Rimas é uma coleção de palavras que soam a música. Algumas foram canções, outras 

raps, poemas, histórias ou adivinhas. Ao longo de vários anos, o trabalho da CMT cruzou-se 

várias vezes com a Língua Portuguesa. No âmbito do projeto Opus Tutti foi elaborada esta 

colecção para que chegue a um maior número de pessoas. Para que cresça e se transforme. 

Em casa, na sala de aula. Onde quer que a música e a palavra se encontrem. Porque "jorram 

da mesma fonte.”

Raps&Rimas

CMT@SoundCloud é uma coleção de sons, paisagens sonoras, músicas, usados em vários 

projetos da CMT, disponíveis em acesso livre.

CMT@SoundCloud

CMT@Vimeo é uma coleção de videos sobre vários projetos da CMT, disponíveis em acesso 

livre.

CMT@Vimeo



Speaker’s corner



“The work of Companhia de Música Teatral celebrates the surprising and important 

capacities of young children to share artistic activities in a group with their parents. In 

colourful spectacles of human exuberance they prove that infants need and contribute to 

companionship, that they have  innate enjoyment of rhythm and sympathy for others' 

pleasure. Companhia de Música Teatral have made something wonderful. It is a revelation to 

developmental psychologists, actors and musicians, which proves that creative artistic 

activity is a need of human beings, and a force for education.”

“The work of Companhia de Música Teatral is at the level of international excellence and 

indeed at the forefront of what I consider to be relevant as an artistic experience for young 

children. I am aware of the influence my own work has had in several of their projects and I 

am very happy to see that my ideas have inspired the creation of new work and have 

expanded to full artistic experiences in which music is at the very root.”

“I have known the work of CMT since the early days. This remarkably fluid, innovative group 

of creators – composers, writers, actors, singers, dancers, musicians and digital multimedia 

artists – has, already, contributed significantly to the development of performance art. By 

presenting participatory performance spaces - both real and imaginary – destined primarily 

for infants and toddlers, but also enjoyed by their accompanying adults, the company has 

expanded the general concept of theatre, bringing magic, the element of surprise and 

intense ephemeral beauty – all important factors in the development of the young mind - to 

the creative experience.”

“Andakibebé desperta a criança que há em nós, com arte e ternura. Um espetáculo de 

música e poesia divertido e comovente.”

Speakers Corner

Speaker’s Corner

Colwyn Trevarthen, 

Professor Emeritus of Child Psychology and 

Psychobiology, University of Edinburgh, UK

Edwin Gordon

Distinguished Research Professor in Residence at the 

University of South Carolina, USA

Rolf Gehlhaar DrLitt, 

Multimedia Artist, UK

Alexandre Delgado, 

Compositor e Crtítico de Música



“...Before my eyes a wonder took place: isolated family units became a single large 

community, everyone reluctant to leave when the workshop ended, all watching out for all, 

talking and singing together, excited and radiant. This was theater at its finest and in its 

most ancient tradition, the building and reinforcing of society and social values by art.” 

(BBPP)

"We watched the show with genuine admiration, recognizing it as very valuable in musical 

and theatrical terms. The show presented in Poland inspired students, teachers and 

educators. Achieving musical goals using theatrical means is very a effective way, but 

requires exceptional musical skills that CMT actors undoubtedly have" (BBPP)

"Mágico, poético, perfumado” (AKBB)

“One of the most exciting children music theatre pieces I ever seen” (AKBB)

Dentro deste país adormecido a Companhia de Música Teatral ocupa com bravura um 

espaço importante que deve ser mais conhecido e divulgado. A Bichofonia Concertante é 

um espetáculo com uma concepção muito interessante e imaginativa. Que maneira bonita 

de celebrar a vida de forma intensa e exigente!

“Comove-me muito esta estranheza. A sensação que fica daqueles sons, daquele espaço. O 

espaço e um bailarino que se oferece para que o pensamento-corpo das crianças revele sua 

potência e o seu devir um acontecimento delicioso para assistir! A proximidades dos corpos, 

a estranheza da dança contemporânea, o jogo entre o abstracto e o concreto. Às vezes, são 

bichos. E depois voltam ao seu mundo. Ilha de lugar branco. Espaço onde se está dentro e, 

ao mesmo tempo, onde se é livre. Estar dentro e estar fora. Ilha onde cabem todas as 

infâncias.” (ZYG)

Speaker’s Corner

Anthony Martin, Musician,, USA

Ewa A. Zwolińska, University of Bydgoszcz, Poland

Roberto Perez, Maestro

Marek Choloniewski, Composer, Digital Artist,  

University Professor, Poland

Águeda de Sena, Actriz, Encenadora

Madalena Wallenstein, Coordenadora e 

Programadora CCB/Fábrica das Artes



“NOAH é uma peça interpretada por gente pequena com paixão de gente grande. Partindo 

da história bíblica viajamos por diferentes mundos sonoros que vão sendo construídos pelos 

pequenos (grandes) intérpretes, sob a cuidadosa direcção artística de Paulo Rodrigues. O 

resultado deste trabalho interdisciplinar é único. É um espetáculo diferente, que cruza a 

dança, o teatro e a música numa performance criativa cheia de cumplicidade e afeto, no 

qual cada um dos participantes revela os seus talentos com energia contagiante, e nos leva 

a viajar até ao outro lado mundo.”

"E, naquele mesmo momento, outra barreira se quebrou: a criança que vive 

permanentemente escondida no coração dos adultos também encontrou espaço para 

aflorar, pois não iria de maneira alguma perder essa chance. Foi então que todas as 

distâncias se anularam e o grupo se inseriu plenamente no espaço/tempo em que não há 

aqui, lá e acolá, nem ontem, hoje e amanhã, apenas a extática permanência no aqui/agora.” 

(ALBB)

“AliBaBach is an exciting and wonderful journey through a fairytale. Entering an amazing 

decor, a magical world of light and circles, the public is immersed in a fascinating world of 

movement and voice, confronted in the most original way with Bach's music, full of humor 

and touching moments. For babies, toddlers and their parents, it is a true delicatessen for 

the musical mind.”

“... esta "Anatomia do Piano" da Companhia de Música Teatral, traz um registo inteiramente 

próprio, criativo, ousado e de resultado excelente. É uma vital afirmação de que todas as 

artes são outra também.”

Sara Carvalho, 

Compositora, Professora da Universidade de Aveiro

Speaker’s Corner

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada, Professora 

Universitária, UNESP, Brasil

Sarah Verhulst, 

Artistic Coordinator of the Babelut Festival, Belgian

Castro Guedes, 

Diretor Artístico do Dogma 12



“Aqui se agita forte a felicidade das pequenas simplicidades que nos temperam os dias, 

como os harmónicos que fervilham impacientes na caixa do piano que contemplamos e em 

nós ressoa. .Sobrevoamos por cima do tempo e do espaço. E de repente todos somos 

crianças.” (AdP)

“I have for many years been following the work of Companhia de Música Teatral. The 

company’s work must be regarded as a groundbreaking effort focusing on high level artistic 

performance in interaction with children. Their innovative and interdisciplinary approach 

points towards new ways of understanding the relationship between the arts and early 

childhood. They have provided new knowledge concerning children’s reception and 

interaction with the arts as well as new models for developing performance and 

musical/theatrical improvisation. Research results from this pioneering work is of major 

international interest to scholars and practitioners within the fields of art, research and 

education.” 

Looking at the international scene in the field of music, theatre and arts for the early years,  

Companhia de Música Teatral is the most important organization to meet the eye. In the 

spite of the small size of its structure, CMT have inspired, educated and served as a role 

model for companies all over Europe. The way that the company and its members succeed 

in pairing a high  and impressive artistic quality with a pedagogical and a very inclusive 

approach is an example to be followed by practitioners from both artistic and pedagogical 

institutions.

Luís Zagalo, 

Programador

Jan Sverre Knudsen, 

PhD, Professor, Oslo Metropolitan University, Norway 

Speaker’s Corner

Birgitte Holt Nielsen

Artistic Director of Opera for Young Audiences

Danish National Opera



A colaboração da Companhia de Música Teatral com a Casa das Artes de Vila Nova de 

Famalicão estreitou-se com a iniciativa Peça a Peça Itineranteno âmbito do Projeto Opus 

Tutti. Com esta iniciativa, um número significativo de crianças, que não teria possibilidade 

de se deslocar à Casa das Artes para participar com as suas famílias em iniciativas da 

chamada arte para a infância, passou a ter acesso a experiências artísticas no próprio 

contexto educativo. O resultado rapidamente fez perceber o alcance e importância desta 

ideia.

Opus Tutti is an exemplary artistic and educational project that manifests Companhia de 

Música Teatral’s expert knowledge and practice experience on the topic of infancy and 

musical and aesthethic pedagogy. We regard the work done with Opus Tutti crucially 

important for education and human development.

L’Arcadie des petits, Babelim de la troupe portugaise la Companhia de Música Teatral réussit 

à s’adresser aux enfants dès 18 mois. Un moment lumineux et joyeux. (…) l'ensemble des 

enfants, même les plus jeunes, sont demeurés calmes et attentifs tout au long de la 

représentation, une clarté ressort de l'ensemble, une évidence, et une joie spontanée, que 

nous n'avions pas ressenti depuis longtemps. 

A vinda da Companhia de Música Teatral ao Brasil, em outubro de 2013, teve grande 

impacto acadêmico e estético no Brasil em questões relacionadas à educação, à arte e à 

infância. As apresentações do espetáculo AlibaBach e a realização de conferências em 

quatro Universidades Brasileiras (Universidades Federais de Minas Gerais, do Ceará, de 

Brasília e o Rio de Janeiro) e no Serviço Social do Comércio (SESC) de São Paulo foram 

extremamente significativas e inspiradoras para centenas de estudantes, professores e 

músicos que tiveram o privilégio de participar dos eventos 

Álvaro Santos

Diretor e Programador da Casa das Artes de Vila Nova 

de Famalicão 

Speaker’s Corner

Tony Ekroos 

City of Turku Youth Services and Children Culture 

Center /Adventure Park 

Oriane Jeancourt Galignani, crítica do Festival 

Chantiers d’Europe, acerca do espéctaculo Babelim

Maria Betânia Parizzi e João Gabriel M.  Fonseca

Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil 



Companhia de Música Teatral impressed audiences with an amazing music-movement 

performance that enthralls the toddlers to have amazing reactions, thus bewildered the 

adults who witnessed the activities. It was the first time that the Thai audience experienced 

a performance for toddlers, and it brought about new discoveries and insights to the public 

about toddler’s development. 

A amplitude do trabalho realizado pela CMT abrange várias faixas etárias e propostas 

estéticas. As atividades da CMT exploram uma dimensão muito especial da experiência 

artística, sendo esta a dimensão poética. A transformação de conhecimento dos processos 

do desenvolvimento cognitivo em espetáculos infantis torna o trabalho da CMT único. 

Parichat Jungwiwattanaporn, 

Dean of Faculty of Fine and Applied Arts, 

Pathumthani, Thailand

Speaker’s Corner

Ricardo Freire, 

Instituto das Artes da Universidade de Brasília  



Newsletter: What’s UP?

A newsletter da CMT, What´s UP?, é enviada mensalmente para uma lista de 

subscritores. Se quiser fazer parte por favor envie email para 

cmt@musicateatral.com
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