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Love, loss and longing 

Orfeo & Majnun é um projeto intercultural, interdisciplinar e 
inclusivo, inspirado no mito Grego de Orfeo e Eurydice e na história 
árabe de amor entre Layla e Majnun.

Alicerçado nos valores humanos que unem a diversidade cultural 
destas duas narrativas, o projeto promove um conjunto de 
processos participativos com cidadãos de várias gerações e 
contextos culturais e sociais. Enquanto cocriação em itinerância 
por várias cidades europeias, em cada território que encontra, 
celebra a abrangência e a diversidade das comunidades e dos 
seus artistas, que recorrem às mais diversas linguagens para se 
expressarem sobre a tríade de emoções que pontua o projeto: o 
amor, a perda e o desejo.

Em Santa Maria da Feira apresenta-se de forma integrada na 
programação do Imaginarius – Festival Internacional de Teatro de 
Rua.

Cofinanciado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, o 
projeto Orfeo & Majnun tem como parceiros a European Capital of 
Culture Valletta 2018, o Festival d’Aix-en-Provence, o Krakow 
International Festival, o La Monnaie / De Munt, o a Operadagen 
Rotterdam, Wiener Konzerthaus e o Município de Santa Maria da 
Feira.
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Orfeo & Majnun leva-nos a refletir sobre a interculturalidade e a 
humanidade colocando, simultaneamente e em perspetiva, uma 
tríade de emoções intemporais, transculturais e transgeracionais: o 
amor, a perda e o desejo.

Numa diversidade de linguagens e abordagens, encontra-se nos 
projetos artísticos Orfeo & Majnun, quer a manifestação da 
interculturalidade do território e das suas lendas, quer a reinterpre-
tação da tríade de emoções na dimensão da contemporaneidade.
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Orfeo & Majnun é um projeto intercultural, interdisciplinar e inclusivo, 
inspirado no mito Grego de Orfeo e Eurydice e na história árabe de 
amor entre Layla e Majnun.

Este projeto procurará interpretar as diferenças, as semelhanças e, 
sobretudo, as particularidades da visão destas duas culturas, acerca 
das temáticas do amor, da perda e do desejo. 

Narrada pela perspetiva feminina de Layla & Eurydice, a ópera irá 
combinar, através da música e da poesia, os elementos mitológicos 
do ocidente com os do oriente, pontuando de vitalidade e paixão 
estas duas histórias. A interpretação está a cargo de artistas 
internacionais, aquém se juntarão artistas e comunidade locais, 
numa união de diversas origens e culturas.

ÓPERA ORFEO & MAJNUN
CRIAÇÃO COLETIVA ORFEO & MAJNUN [ PT | PL | FR | BE | AT ] 
MÚSICA | PERFORMANCE 

M/3 | 60’ | ESTREIA NACIONAL | ORFEO & MAJNUN

12 SETEMBRO 19:00 CINETEATRO ANTÓNIO LAMOSO
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Orfeo & Majnun na Floresta surge a partir do projeto Orfeo & Majnun, 
um projeto intercultural e inclusivo inspirado no mito grego de Orfeu 
e Eurídice e na história árabe de amor entre Layla e Majnun, que 
aborda temas comuns de amor, perda e desejo. 

Tanto Orfeu como Majnun têm o dom da música e da poesia e 
quando falam ou tocam a lira e o alaúde são capazes de encantar 
até os animais mais ferozes que, escutando a sua música, os 
protegem e não os abandonam. 

Com esta instalação pretende-se retratar o momento de refúgio e de 
angústia dos dois homens que, pela impossibilidade de ficarem com 
as suas amadas, se refugiam na natureza, onde vivem em harmonia 
com os animais. 

Esta instalação remete-nos para uma cena ilustrada, representando 
a união de vários animais num ambiente sombrio e sereno, um ponto 
de cruzamento destas duas histórias de amor.

ORFEO & MAJNUN NA FLORESTA
ANA RITA LEITE | BIANCA FERREIRA [ PT ]
INSTALAÇÃO 

M/3 | ORFEO & MAJNUN 

09 · 10 SETEMBRO 14:00 › 20:00 11 · 12 SETEMBRO 10:00 › 12:00 | 14:00 › 20:00 JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL

OFERTA DE KIT PARA CONSTRUÇÃO DE MARIONETA 11 · 12 SETEMBRO (STOCK LIMITADO).
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Era uma vez… uma história de amor entre dois jovens mouros... 

… é o início de uma bela, mas trágica, história de um amor perdido 
entre Zelina e Muley.

Esta história de amor foi recriada e contada pelos alunos do 11º ano 
da Escola Básica e Secundária Coelho e Castro de Fiães que, a partir 
de uma lenda do Castelo da Feira, produziram o guião, construíram e 
manipularam as marionetas e eternizaram o seu trabalho numa 

curta-metragem, sob a orientação do marionetista Rui Sousa e a 
supervisão da professora Maria José Belinha.

A estreia da curta-metragem Zelina e Muley: Um Amor Perdido 
acontece no Museu Convento dos Loios, seguida de uma Tertúlia 
entre todos os intervenientes e mais alguns… A conversa terá como 
tema a experiência, a partilha de conhecimentos e de sentimentos de 
todos os que, de algum modo, estiveram envolvidos neste projeto.

ZELINA E MULEY: UM AMOR PERDIDO
RUI SOUSA | ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COELHO E CASTRO [ PT ]
CURTA-METRAGEM

M/3 | 11’ | ORFEO & MAJNUN 

03 SET ESTREIA + CONVERSA 19:00 › 20:00 [ ACESSO RESTRITO ] 09 · 10 SET 10:00 › 13:00 | 14:00 › 22:00 11 SET 15:00 › 22:00 12 SET 15:00 › 17:30 MUSEU CONVENTO DOS LOIOS

CR
ÉD

IT
OS

 D
A 

IM
AG

EM
: R

UI
 S

OU
SA

, 2
02

0

10 DOSSIÊ 2021



De todas as lendas relativas ao Castelo de Santa Maria da Feira, a mais 
representativa é a de Lia e Youssef. Talvez por se tratar de um amor 
impossível entre uma princesa cristã e um príncipe e soldado muçulma-
no, que decorre no meio de uma disputa por este território ou ainda por 
nos trazer à memória outros povos e outras culturas que, em tempos 
ancestrais, ocuparam este território.

O projeto Youssef propõe-nos uma abordagem contemporânea desta 
lenda amorosa, fazendo emergir os elementos mitológicos que marcam a 
identidade e património imaterial deste território.

A lenda de Lia e Youssef será apresentada num contexto dos tempos 
atuais, numa narrativa que coloca dois jovens, de culturas e identidades 
distintas, na descoberta dos factos e elementos desta história lendária, 
acabando, eles próprios, por serem protagonistas da mesma história, 
perante as adversidades que o mundo atual lhes coloca para aceitar ou 
tolerar o seu sentimento de união, o amor.�

YOUSSEF
TELMO FERREIRA | PAULO MOREIRA [ PT ]
FILME

M/16 | 45’ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS | ORFEO & MAJNUN

09 SETEMBRO ESTREIA + CONVERSA 22:00 10 SETEMBRO 22:00 11 SETEMBRO 22:00 AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Num futuro muito próximo, os humanos deixaram de acreditar na sua 
essência e depositaram toda a sua sabedoria nas máquinas e nos 
sistemas de inteligência artificial. O tecido genético misturou-se com o 
tecido cibernético e a evolução da nossa espécie seguiu num contexto de 
sobrevivência e adaptação. Dendryx é agora o nome mais comum para a 
nossa subdivisão e define os "Humanos" como um "mito do passado".

A Energia é essencial à sobrevivência e a vida está a um passo de uma... 
bateria! Da coleta entre o lixo tecnológico selecionam os equipamentos 
de interesse e investigam a sua função/relação com o humano, viajando 
pelas memórias do passado e envolvendo o público num universo tão 
particular, tão familiar e tão verdadeiro. 

Numa visão poética, o público é convidado a assistir a um dia do 
quotidiano desta realidade e a refletir sobre o estado atual do planeta, em 
questões primordiais como a sustentabilidade ambiental e as relações 
humanas, com imagens de acontecimentos históricos do nosso tempo e 
depoimentos da comunidade.

Um projeto artístico e comunitário que teve início em 2018, em Malta – 
Capital Europeia da Cultura, ao abrigo do Orfeo and Majnun Project 
Program e que encerra com esta criação. Uma proposta da artista 
Jeanneth Vieira que integra a participação da comunidade num 
espetáculo multidisciplinar que joga com o teatro/performance, os 
audiovisuais e a sonoplastia.

DENDRYX – THE (D) END “OR” HUMANITY (YX)
JEANNETH VIEIRA [ PT ] 
PERFORMANCE 

M/16 | 30´ | ESTREIA ABSOLUTA | CRIAÇÃO IMAGINARIUS | ORFEO & MAJNUN

09 › 11 SETEMBRO 21:30 QUINTA DO CASTELO
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O mito do Orfeu e da Eurídice é uma história com mais de 2500 anos 
que foi contada pela primeira vez na Grécia. Com os anos, o mito 
foi-se transformando e são poucos os que conhecem a verdadeira 
história do músico Orfeu e da Ninfa Eurídice. Nesta atuação da 

Companhia Terpsichore vamos recordar, através da dança e da música, 
um dos relatos mais bonitos da antiguidade, tal como ele era contado 
no passado. Juntos vamos viajar à Grécia Antiga e dançar como há 
mais de 25 séculos.

A EURÍDICE E EU
COMPANHIA TERPSICHORE [ PT ] 
DANÇA

M/3 | 30’ | ESTREIA NACIONAL | ORFEO & MAJNUN

11 · 12 SETEMBRO 12:00 | 17:00 | 19:00 JARDINS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Precavendo-se contra dilúvios, a Torre de Babel erguia-se até quase tocar 
o Paraíso. Deus criou então os vários idiomas, impedindo o entendimento 
entre construtores e travando o atrevimento da arquitetura. Milénios 
depois, essa disputa ainda ecoa na diversidade linguística do mundo atual. 

É certo que ciência e tecnologia ajudam à comunicação global, mas o 
diálogo intercultural também envolve empatia, intuição... 

Se no amplo território de Santa Maria da Feira vivem hoje tantos 
cidadãos de outros países, como é que a Língua influi nas suas vidas? 

Como se adaptaram a Portugal? 

Que aprendemos nós com os idiomas que nos trouxeram?

DESPOJOS DA TORRE DE BABEL
ALEXANDRA COUTO | PAULO PIMENTA [ PT ]
INSTALAÇÃO INTERATIVA [ CONTEÚDOS ONLINE BILINGUES ]

M/3 | CRIAÇÃO IMAGINARIUS 

09 · 10 SETEMBRO 14:00 › 20:00 11 · 12 SETEMBRO 10:00 › 20:00 QUINTA DO CASTELO
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Se as anciãs forças da natureza já não chegam para assombrar a 
humanidade e abalar as suas vicissitudes, um outro panteão teve 
que ser erigido. Novas entidades, descendentes diretas dos Deuses 

do Olimpo, apoderam-se das cidades para soltar a ira numa socieda-
de inerte e individualista.

URBAN PANTHEON
TEATRO EM CAIXA [ PT ]
FILME

M/3 | 15´ | CRIAÇÃO IMAGINARIUS 

12 SETEMBRO FILME + CONVERSA 19:00 AUDITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
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A partir dos temas e elementos cénicos do projeto Orfeo & Majnun, 
estas atividades permitem ao público explorar uma relação 
complementar com o projeto, seja pela reflexão, pela experiência 
de construção de marionetas, pelo contacto com instalações e 
curtas-metragens, ou ainda pela fruição de literatura baseada no 
amor, na perda e no desejo.

PROJETOS ARTÍSTICOS DE ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
EM CONTEXTO PANDÉMICO

ATIVIDADES



O projeto Orfeo & Majnun contempla, nas suas ações, a realização de 
dois Simpósios. O primeiro aconteceu em Viena, a 13 de maio de 2019, 
com a temática “Culture & Society”, refletindo sobre as lacunas existen-
tes entre a investigação em metodologias artísticas participativas e co-criati-
vas e a sua aplicação prática. O segundo irá realizar-se em Santa Maria 
da Feira, no Festival Imaginarius 2021.

No âmbito da crise de saúde pública ocasionada pela doença COVID-19, 
declarada pela Organização Mundial da Saúde como pandemia interna-

cional, foram adotadas medidas preventivas com o objetivo de diminuir o 
risco de contaminação. Estas medidas trouxeram alterações à forma como 
nos relacionamos, cujo impacto e consequências estão ainda a ser medidos. 

No caso específico dos projetos artísticos com envolvimento da comuni-
dade, é urgente desenvolver novas metodologias e formatos que sejam 
seguros, que devolvam a confiança e reforcem a vontade de envolvimen-
to da população. 

PROJETOS ARTÍSTICOS DE ENVOLVIMENTO DA COMUNIDADE
EM CONTEXTO PANDÉMICO
AIRAN BERG [ AT ] | SUSANA ALVES [ PT ] | INÊS TEIXEIRA [ PT ]
CONVERSA

09 SETEMBRO 14:30 TRANSMISSÃO ONLINE
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