
PRESS RELEASE

Dizendo e Cantando Ary dos Santos
Espetáculo de apoio à APAV 

APRESENTAÇÃO
Numa ação de sensibilização contra a violência, a qual também encontramos neste espetáculo, 
personificada pelas palavras e momentos, a umbigo-companhia de teatro solidariza-se com a 
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, na sua missão, revertendo a totalidade do valor de bilheteira 
a favor desta instituição. Cabe-nos também ser ativos no que à responsabilidade social diz respeito, 
a arte é uma poderosa ferramenta de mensagens e temos o dever e o direito de a usufruir.

SINOPSE
Por onde nos pode levar a poesia de Ary dos Santos se nos deixarmos levar por ela? Foi ao tentar 
responder a esta pergunta que nos deixámos levar por este mundo apaixonante de ruptura. O 
resultado, é um espectáculo que ultrapassa em muito o recital ou até a leitura encenada. Esta 
apresentação, dividida em duas partes, tenta explorar tanto a ironia e o olhar crítico de Ary dos Santos, 
em relação à sociedade como o seu lado mais nocturno, amoroso e de fractura com o “status quo” 
moral vigente.
“Dizendo e cantando Ary dos Santos”, é uma soma integrada de quadros dramatúrgicos em volta da 
poesia, utilizando a ausência e presença como veículo de propagação da palavra deste autor, comple-
mentados por jogos físicos que procuram fortalecer a interpretação dos conteúdos apresentados.

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
TEXTOS José Carlos Ary dos Santos
DRAMATURGIA E ENCENAÇÃO Ricardo Barceló e Rita Santana
INTERPRETAÇÃO André Cruz, Ricardo Barceló, Rita Santana, rogério paulo e Tiago Gonçalves
MÚSICA AO VIVO Rita Santana e Tiago Gonçalves
JOGO DE LUZ umbigo - companhia de teatro 
GRAFISMO roger
PRODUÇÃO umbigo - companhia de teatro
DURAÇÃO  60 minutos aprox.

SESSÃO NO CENTRO CULTURAL DE CARNIDE, LISBOA
27 de Maio
16h - exposição/cocktail
17h - espetáculo
18h - debate

CONTATOS
E-MAIL  umbigoteatro@gmail.com  TEL. 217 121 330  ·  968 996 754  ·  916 617 601



textos JOSÉ CARLOS ARY DOS SANTOS dramaturgia e encenação RICARDO BARCELÓ e RITA SANTANA
interpretação ANDRÉ CRUZ, RICARDO BARCELÓ, RITA SANTANA, ROGÉRIO PAULO e TIAGO GONÇALVES música ao vivo RITA SANTANA 
e TIAGO GONÇALVES jogo de luz UMBIGO – COMPANHIA DE TEATRO grafismo ROGER produção UMBIGO - COMPANHIA DE TEATRO

PARCEIROS
DA COMPANHIA

COM O APOIO DA SPA-SOCIEDADE
PORTUGUESA DE AUTORES

PARCEIROS
DA PRODUÇÃO

PARCEIRO
DO EVENTO

Espetáculo de apoio à APAV
27 de Maio · 16h

Centro Cultural de Carnide
Info e Reservas: 968 996 754 · 916 617 601


