


NÓS MATÁMOS O CÃO TINHOSO
Uma criação Cia JGM | Ondas Africanas | Nós Matámos o Cão Tinhoso

Ondas Africanas é um projecto sobre o que nos une: Portugueses e Africanos e “sobre coisas 
que, acontecendo à minha volta, relacionem intimamente comigo ou traduzam factos que 
me pareçam decentes.” 1 Essa tarefa de observar, escutar, absorver e devolver depois aos 
outros o que é oferecido pelos mundos exteriores e interiores numa imperfeita alquimia de 
transformação é uma ambição que nos assalta e alimenta a permanente interrogação sobre 
o papel das artes e dos artistas nas sociedades contemporâneas. África é por isso e também 
a nossa mãe como algures se escuta e se diz em canção. Sentimos uma profunda necessi-
dade de desa�ar a nossa circunstância e a humanidade que nos sustenta. Necessitamos de 
enfrentar os desequilíbrios que nos impedem de estar próximos das almas de que somos 
feitos. Precisamos de alma como de pão.

Deste modo nasceu este projecto que é um misto de formação e criação. Formação do ser 
que está atento às suas metáforas e narrativas próprias e que tem em si o impulso de as 
partilhar. Criação que é aprendizagem conjunta. A mecânica do projecto é simples e 
baseia-se no trabalho combinado entre actores, músicos e artistas visuais africanos e portu-
gueses. Com eles vamos partilhar um período de formação que terá por base o livro de 
contos de Luís Bernardo Honwana Nós Matámos o Cão Tinhoso. Destes contos se formou 
uma peça que �cará em Angola e uma outra realizada em Portugal por actores e artistas 
portugueses. Os dois objectos viverão como irmãos: ligados entre si mas também de 
modos autónomos.

A impressiva luz crua dos contos de Honwana voga entre a realidade exterior apercebida e 
a �uidez macia dos movimentos de uma interioridade implicada e atenta. As narrativas 
africanas têm em si a força de uma inocência que nos impele a viajar de novo, uma e outra 
vez às fontes de onde brotámos. Somos África, somos Europa, somos animais “antihu-
manos”. Nessa inocência africana está contida toda a delicada beleza do mundo como 
também a crueldade e maldade da natureza humana. As suas histórias permitem que 
subamos degraus de fantasia e falácia e que através de técnicas ancestrais de espreitar o ser 
nos vermos a dobrar. Dobrar sobre nós mesmos e a dobrar os joelhos de vergonha e 
compaixão. Contêm fortes e bem claras metáforas que nos auxiliam a caminhar de mãos 
dadas enfrentando os monstros e temores dos moinhos de vento de que somos feitos. Esta 
literatura é um exercício social de coragem que há muito parece esquecido entre nós. É 
uma literatura com uma forte componente pedagógico. Esta literatura enforma um ser 
colectivo que nos torna claro que a queda da Torre de Babel não se deveu à existência de 
muitos seres com muitas linguagens diferentes mas caiu, sim, porque o medo invadiu os 
corações fechados que pararam de bater em face das alturas que se lhes antepunham. 
Estando juntos poderemos subir mais alto e cada vez mais, até aos céus. Estar junto é mais 
difícil do que estar sozinho. Talvez seja o que nos segue aprender.

_______________________________________
1 Luís Bernardo Honwana in “Prefácio à primeira edição de Nós matámos o Cão-Tinhoso.”
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João Garcia Miguel

Inicia a carreira pro�ssional nos anos 80 percorrendo diferentes expressões artísticas. É 
um dos fundadores dos colectivos artísticos: Canibalismo Cósmico, Galeria Zé dos Bois 
e OLHO – Associação Teatral, da qual foi director artístico entre 1991 e 2002. Em 2003 
fundou a Companhia JGM e inicia percurso como artista investigador. Em 2008 é 
nomeado Director Artístico do Teatro–Cine de Torres Vedras. É artista associado do 
Actor’s Center de Roma e Milão, Itália. Desde 2002 envolveu-se numa vertente 
académica ligando-se à docência e à investigação. Desde 2007 desenvolve investi-
gação, na Universidade de Alcalá de Henares, na Universidade de Granada e agora na 
FBAUL, Faculdades de Belas Artes de Lisboa centrando a sua tese sobre o corpo do 
artista e as noções de sacrifício e empatia. Recebeu em 2008 o prémio FAD Sebastià 
Gasch e em 2013 o prémio de melhor espectáculo do ano com Yerma pela Sociedade
Portuguesa de Autores.

Companhia João Garcia Miguel 

Liberdade e Teatro são os dois eixos que presidem às nossas actividades de criação, 
formação e difusão. Estes dois conceitos movem-nos pela importância que, em inter-
acção, produzem na sociedade em que vivemos, contribuindo para o crescimento e 
melhoria dos indivíduos na busca de um projecto de humanidade, partilhado através 
do investimento na criatividade com base na diferença e na capacidade de mudança 
dos mundos em que vivemos. Acreditamos que o exercício diário de conquista da liber-
dade individual é concomitante com o aumento da liberdade do que nos rodeia. É esse 
o binómio que delimita e de�ne a qualidade e ambição do que somos e do que deseja-
mos: que os outros possam ser cada vez mais livres.
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Sara Ribeiro 

Sara Ribeiro, �lha de pai pintor e mãe coragem. 
O seu trabalho e vida caminham entre as artes performativas, a música e a poesia.

Caminho que oscila sobre o risco, o caos e a magia do encontro com o público. Um 
caminho de procura do intérprete, sobre as suas múltiplas formas, conteúdos 
alquímicos e comunicantes, da realidade interior e do todo lá fora. 

Tem desenvolvido nos últimos 8 anos um intenso trabalho enquanto actriz e criadora 
multidisciplinar com a Companhia João Garcia Miguel. Recebe em 2013, ao lado de 
Miguel Borges, João Garcia Miguel e Cachupa Psicadélica, o prémio SPA de melhor 
peça do ano com o espectáculo "Yerma". Na últimos anos Sara Ribeiro tem pisado 
muitos dos importantes palcos em Portugal e vários teatros e festivais na Europa, 
América do Sul e África, com destaque para as tours com a Cia JGM no Brasil e as 
recentes actuações em Angola. 

Paralelamente ao trabalho em teatro, Sara Ribeiro tem surgido nos mais diversos 
contextos enquanto cantora e performer, marcando públicos e a critica especializada 
um pouco por todo o mundo. Formando em 2014 a banda LOS NEGROS (com mem-
bros de Criatura, Red Trio, Terrakota, Banda do Mar e Pás de Problème).

Dos quase 10 anos de carreira destacam-se os encontros e trabalho com Fátima 
Miranda, Costódia Gallego, Alberto Lopes, Miguel Borges, Rui Gato, Hernani Faustino 
e Gil Dionísio com quem cria a escola CASA CORAÇÃO e a agência SENTIMIENTO 
FUERTE em conjunto com Alexandre Bernardo, Edgar Valente e Joana Guerra.
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António Pedro Lima 

Nasce em Lisboa, em 1984. Escreve prosa e poesia desde 1997. Começa a trabalhar 
como actor em 2000, trabalho que desenvolve, continuamente, desde então.

Licencia-se em Língua e Cultura Portuguesa pela Faculdade de Letras da Universi-
dade de Lisboa em 2006, ingressando, dois anos mais tarde, na Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Durante este percurso pro�ssional trabalha em todas as áreas das 
artes cénicas, desde o teatro ao cinema, estudando simultaneamente diferentes 
disciplinas como a performance e a dança contemporânea, nas suas componentes 
teórica e prática.

Entre 2013 e 2015 foi coordenador do espaço cultural Adamastor Studios, onde 
encenou e apresentou os espectáculos “Rei Só” e “Nada”, da sua autoria.

Dedica-se, essencialmente, ao trabalho de actor com a Companhia João Garcia 
Miguel, bem como à dramaturgia, tradução e encenação, a título independente.
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David Pereira Bastos 

David Pereira Bastos. Lisboa, 35 anos.

Curso de Actores da ESTC.

Inicia-se no CITAC, em Coimbra, onde trabalha com Bruno Schiappa, João Grosso, 
Carlos Curto, Teresa Faria.

Em Lisboa, desde 2001, trabalhou como actor sob a direcção de Nuno Pino Custódio, 
Filipe Crawford, Claudio Hochman, Jorge Fraga, José Peixoto, João Brites, Mónica 
Calle, Ricardo Aibéo, Gonçalo Amorim, Jorge Silva Melo, Miguel Seabra, João Garcia 
Miguel, Jorge Andrade.

Em cinema, �lmou com João Constâncio, Manuel Pureza e João Salaviza.

Encenou espectáculos a partir de Peter Handke, Tchèkhov, Shakespeare, Beckett, 
Thomas Bernard, para a Casa Conveniente, Teatro Maria Matos e TEUC (Coimbra).
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Contactos : 

João Garcia Miguel - Director
garcia@joaogarciamiguel.com

+351933326209 

Raquel Matos – Direcção de Produção JGM –
raquelfcmatos@gmail.com

+351916 275 356

Sara Ribeiro – Direcção Artística do Teatro Ibérico e coordenação da 
formação JGM

Sara@joaogarciamiguel.com

Links:
 

www.joaogarciamiguel.com
www.facebook.com/Companhiajgm?fref=ts
www.youtube.com/user/joaogarciamiguel

www.teatroiberico.org/
www.facebook.com/teatroiberico
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Jona Guerra

Servindo-se do violoncelo, voz e loopstation, Joana Guerra é uma cantautora cujas 
composições transitam entre a canção e a experimentação acústica. As suas músicas 
abrem caminho por múltiplos registos que vão do folk, ao experimental até ao rock e 
pop. Desde o lançamento de ‘Gralha’, o seu primeiro álbum a solo, em 2013, que tem 
mantido uma actividade ininterrupta, ora a solo, ora em variadíssimos outros formatos 
e projectos. 

“Compositora com um ADN único em Portugal e um desejo antigo deste festival, Joana 
Guerra é responsável por algumas das canções mais bonitas que escutámos nos 
últimos anos. Cruzando a prática clássica do violoncelo com algumas expressões de 
vanguarda (pensem em Arthur Russell), Joana Guerra serve-se de loops e voz para criar 
canções oníricas (e por vezes arrepiantes) onde a melodia ocupa quase sempre um 
papel central. O seu canto (que por vezes nos lembra a mítica Anabela Duarte, dos 
MLER IFE DADA) a�rma-se como extensão, mas também como con�ito à cadência do 
violoncelo. Surgem assim ambientes insólitos, dignos de uma folk impressionista, mas 
muito portuguesa.” (António M. Silva, ZigurArtists) 

“Artista de uma maturidade intrínseca e cuja curiosidade a levou a uma zona muito 
interessante de um vanguardismo que se equilibra bem com uma rota que segue de 
perto a da música popular,” (André Franco, Tracker Magazine)

Ricardo Martins 

Ricardo Martins, Lisboa, 1984. 
Depois do Secundário na António Arroio aventura-se pelo curso de Produção Musical 
na Restart, de seguida reencontra o desenho e entra no curso de Ilustração e BD da 
Ar.Co. daí parte para Barcelona e para o Design Grá�co, cria com Margarida Borges a 
Desisto, em 2013, plataforma onde desenvolve trabalho grá�co desde então.
Paralelamente sempre esteve a música, tocou (bateria) em mais de 20 bandas nestes 
últimos anos, esteve envolvido nos Lobster, Adorno, Suchi Rukara, I had plans, Vrbls, 
Objects, The Living Dead Orchestra, Cangarra. É uma obsessão! Actualmente é parte 
dos Jibóia, Pop Dell'arte, BRUXAS/COBRAS, Earth Electric, Papaya e recentemente 
editou o seu primeiro disco a solo. Compôs ainda, juntamente com Joana Guerra, a 
música para a peça "Nós Matámos o Cão Tinhoso" da Companhia João Garcia Miguel
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Ficha Técnica e Artística:

Texto Original: Nós Matámos o Cão Tinhoso e Inventário de Movéis Jacentes 
de Luís Bernardo Honwana

Direcção e Encenação: João Garcia Miguel
Assistente Encenação: Rita Costa

Intérpretes:  Sara Ribeiro, António Pedro Lima  ou  David Pereira Bastos
Música: Ricardo Martins e Joana Guerra

Cenogra�a: Rita Prata e João Garcia Miguel
Figurinos: João Garcia Miguel e Sara Ribeiro

Direcção Técnica e Desenho de Luz: Luís Bombico
Direcção de Som: Manuel Chambel

Apoio Técnico: AUDEX

Produção Executiva: Raquel Matos
Coordenação de Projectos: Tiago da Câmara Pereira 

 Assessora de Imprensa: Alcina Monteiro e Joana Rosa
Direcção de Comunicação: Alcina Monteiro e Sara Ribeiro

Fotogra�a, Vídeo, Design: João Catarino

 Espectáculo criado com Frederico Barata como intérprete

Uma Co-Produção Companhia JGM, CCVF, A O�cina - Guimarães, Teatro Ibérico, 
Anim'art e Teatro-Cine de Torres Vedras.
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O projecto de difusão e formação conta com o apoio e co-produção de Anim´arte e Globo Dikulu.


