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O PROJETO | BREVE HISTÓRIA
Primeiro a SAMP foi a Vale Judeus oferecer um concerto ao “filho da Ivone”. Estávamos em

1981 e era necessário ir tocar para um rapaz da terra que acabava de ser preso. A

instituição musical centenária dos Pousos continuou a colaborar musicalmente com a

comunidade prisional, mas só 23 anos depois a Ópera havia de entrar com Don Giovanni de

Mozart no Estabelecimento Prisional Regional de Leiria. Foi em 2004, e aí se juntaram pela

primeira vez cantores líricos profissionais, uma orquestra, e com os professores da Escola

ouviu-se Ópera numa prisão de Leiria pela primeira vez. Datam, também, dessas primeiras

edições de 2005 e 2006, os primeiros estudos psicológicos que se fizeram sobre o impacto

do projeto nos seus participantes.

Depois de 10 anos de voluntariado, o projeto ganha um novo fôlego com o programa

PARTIS da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi em 2014 que passou a funcionar no

Estabelecimento Prisional de Leiria Jovens, e a cada 3 anos foi atingindo objetivos mais

ambiciosos, sempre com base nas óperas de Mozart. Decisivo para o crescimento do

projeto foi a possibilidade de ter a Orquestra Gulbenkian a acompanhar os jovens nas

récitas dentro do Estabelecimento Prisional, mas também o desafio de levar ao palco do

Grande Auditório da Fundação, em Lisboa, os jovens reclusos e seus familiares. Entretanto,

o projeto acabou por construir dentro da prisão um espaço físico dedicado à criação e

performance de pequenas obras de teatro musical, o designado PAVILHÃO MOZART. Com

o reconhecimento internacional do trabalho realizado em Leiria, chegou o convite para

integrar um Consórcio Europeu num projeto dedicado à Ópera em cocriação com impacto

Social. O projeto chama-se Traction, e, entre outros parceiros, conta com a Irish National

Opera e o Grand Teatro El Liceu, de Barcelona e propõe envolver toda a comunidade (de

dentro e de fora da prisão), na cocriação desta grande ópera, a estrear em junho de 2022,

utilizando para isso tecnologia de realidade virtual aumentada.

https://www.samp.pt/opera-na-prisao/pavilhao-mozart/
https://www.samp.pt/opera-na-prisao/traction/


O ESPETÁCULO | A Ópera original da edição de 2022: O TEMPO (Somos Nós)
Escolheram-se duas palavras: porta e viagem. E foi sobre elas que se foram tecendo e

partilhando memórias. Construiu-se uma história e compôs-se uma ópera que nos conta do

tempo. Do que somos todos. Ulisses e Penélope ajudaram muito, e até Mozart voltou ao

Pavilhão a que deu nome, no Estabelecimento Prisional de Leiria - Jovens, para se juntar ao

coro. Três compositores e um libretista convidados, conviveram dentro e fora de muros com

quem gosta de ouvir e contar histórias. Chegámos agora a um primeiro porto, e veremos

por quanto tempo ficaremos.

“Porque vamos? Porque ficamos? Porque esperamos?

O TEMPO (SOMOS NÓS) propõe uma interpretação livre e contemporânea das

histórias de Ulisses e Penélope: nas personagens daquele que viaja e daquela que

espera concentram-se tensões, dúvidas, esperanças, ilusões e angústias que todos

os espectadores poderão reconhecer como suas. Explorando as dualidades e

conflitos internos dos protagonistas com dramatismo e humor, esta ópera

proporciona um conjunto de interrogações e reflexões que partem do simbólico e do

metafórico para interpelar cada espectador no concreto das suas certezas.

Um espectáculo-espelho feito de múltiplas colaborações e cumplicidades criativas

onde se podem entrever temáticas intemporais como a percepção do tempo, a

oposição entre escolha individual e condicionalismo colectivo, a concepção de

liberdade como utopia ou mera possibilidade de opção entre diferentes formas de

prisão, a importância do amor na definição do destino.

O tempo somos nós. Mas como torná-lo realmente nosso?”

Paulo Kellerman, Escritor e libretista

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhafJNbTXWdBZR1_R5EKgT34yKN59OK0a385Y6vlYGasXWKw/viewform



