




Ciclo Mundos 2020 

Desde 2016, no âmbito de uma parceria global com o Festival 
Músicas do Mundo de Sines, que a Fundação INATEL promove, 
em Lisboa, no Teatro da Trindade INATEL a iniciativa musical Ciclo 
Mundos, programa anual que abre caminho e dá espaço à música 
que se faz no mundo, protagonizando uma atitude que reflete  
e representa os valores e os grandes propósitos que enquadram  
a atividade da Fundação.

O Ciclo Mundo, que vai para a sua 5ª edição, pretende gerar 
sinergias e oferecer ao público uma proposta musical, intercultural, 
intergeracional e universalista, com fortes raízes nas culturas 
populares, numa Lisboa multicultural, posicionando-se como 
um espaço plural que acolhe  e celebra o legado intangível da 
Humanidade, reafirmando e projetando o seu respeito pelas 
tradições culturais.

Neste contexto, em 2020, no palco do Teatro da Trindade INATEL, 
sala icónica do espetáculo e do teatro em Lisboa, serão apresen-
tados 8 concertos com músicos de 8 diferentes nacionalidades, 
culturas e géneros musicais.

Reafirmamos que habitamos um mundo global. Onde a trans-
versalidade se impõe e onde a música é um fenómeno de penetração 
cultural. Consegue-se assim um contacto intercultural favorável  
a uma melhor compreensão das tradições e a uma apetência 
social superior, no que respeita à sua reinvenção e à sua inovação.  
E sempre respeitando os grandes princípios civilizacionais comuns 
a todas as culturas.

Esta Lisboa que sempre teve uma histórica vocação enquanto 
ponto de encontro de culturas, portanto um lugar de diversidade 
multicultural, corresponderá nos dias de hoje ao desafio da 
preservação e estímulo de uma cultura de paz e de aceitação 
do outro. Não será demais sublinhar que, a cada dia que passa, 
a Fundação INATEL contribui, mais e mais, para o crescimento e 
desenvolvimento de um bem-estar individual que é vivenciado nos 
valores e objetivos que a definem, no quadro de uma economia 
social que caminha, de mãos dadas, com a diversidade cultural.

É assim que cumpre a sua missão, qual seja a de estar presente  
e ativa num mundo global e cultural que começa aqui, ao seu  
lado, na sua, na nossa comunidade, neste lugar geométrico de 
encontro que é o Ciclo Mundos.

Francisco Madelino
Presidente do Conselho de Administração da Fundação INATEL

CICLO MUNDOS – Fundação INATEL
UMA PROPOSTA MUSICAL, INTERCULTURAL, INTERGERACIONAL E UNIVERSALISTA
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25 FEV
TER 21:00

LES TRIABOLIQUES
Reino Unido
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Três veteranos do rock e de outras músicas. Três ingleses que têm 
viajado pelos domínios mais diversificados. Ben Mandelson e Lu 
Edmonds criaram nos anos 80 a banda “3 Mustaphas 3”, célebre  
e pioneira na altura em sonorizações latinas, mediterrânicas  
e orientais. Justin Adams, guitarrista de Robert Plant (Led 
Zeppelin), com um gosto imoderado pela canção do Médio 
Oriente.

Os três bem divertidos no revisitar do folk e dos blues. Ben toca  
o mandolim, a guitarra havaiana, o banjo, o bouzouki. Lu,  
o ex-punk do grupo “The Damned”, depois “PIL”, é interessado 
nas músicas tadjikes e kirghizes. Dedica-se ao saz, às flautas  
e outros. 

Justin, que se enamorou do blues tuaregue ao ponto de produzir 
discos de Tinariwen, mantém-se fiel à guitarra, eléctrica ou não. 

É raro conseguir reuni-los pelos afazeres múltiplos de cada um. 

Portanto é uma oportunidade única de os encontrar em Lisboa.
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O percurso de Ava Rocha parece fluir sempre entre diferentes 
campos artísticos. Filha de dois prestigiados cineastas (o pai  
era Glauber Rocha), teve desde cedo contacto com o cinema  
e diversas manifestações artísticas. Esta envolvência acabou  
por a levar a trabalhar no teatro e em 2006 nas filmagens  
da peça “Os sertões”, de José Celso Martinez Corrêa. 

Foi no teatro que começou a considerar mais a sério uma outra 
carreira, a de cantora. Quase dez anos depois desse momento, 
Ava lançou o seu primeiro disco a solo, que recebeu o Prémio 
Multishow de Artista Revelação. 

Com uma sonoridade próxima do tropicalismo, Ava Rocha mistura 
MPB e grooves afros, amazónicos, poesia, distorções, suavidade 
e improvisos, com uma performance intensa marcada por uma voz 
rara, doce e poderosa de intérprete. Lançou três discos, Diurno 
(2011), Ava Patrya Yndia Yracema (2015) e Trança (2018).  

Já se apresentou em palcos importantes do Brasil e de países 
como Argentina, Uruguai, EUA, Colômbia, México e Uruguai, entre 
festivais e salas de espetáculos. Será a primeira vez que  
se apresentará em Lisboa.
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Após mais de três décadas de contínuas digressões através  
do mundo, membros fundadores do Taraf de Haidouks, surgem 
com um novo projeto. Estes músicos de Clejani pertencem à 
última geração de lautari trazendo com eles a autêntica música 
tradicional do sudeste romeno que os tornou uma das melhores 
bandas ciganas do mundo. Com o seu líder Caliu, o icónico 
violinista do Taraf, estão outra vez na estrada. Desde 1991, o ano 
em que iniciaram a conquista do oeste da Europa, atuaram em 
lugares de tão diferentes culturas como Tóquio, Paris, Singapura, 
Nova Iorque, Istambul, Londres ou Los Angeles. Podemos nomear 
só alguns dos seus fans e colaboradores incondicionais - Yehudi 
Menuhin, Kronos Quartet, Johnny Depp ou Yohji Yamamoto. 

Embora tentados a demonstrar os seus mais recentes feitos na 
indústria da música e de salientar as suas poderosas e inolvidáveis 
performances através do mundo, relevamos o seu muito próprio  
e peculiar património cultural. 

Formado por autênticos lautari que cresceram e se desenvolveram 
no meio musical desde a sua infância e numa comunidade onde  
a música é a vida, pertencem à última geração desta tradição.
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O baterista e diretor musical da última banda de Fela Kuti, Africa 
70, entre 1968 e 1979, Tony Allen (nascido Tony Oladino Allen) 
ajudou a criar o afro-beat. Contudo com as suas posteriores 
gravações enquanto líder recusou a estagnação incorporando 
influências do dub e do hiphop na sua moderna música de dança 
africana. 

Formada a banda Africa 70, Allen e Kuti começam a ganhar uma 
audiência internacional. Em digressão pela América do Norte, Allen 
conhece a música de James Brown, Max Roach e de Art Blakey. 

Imigra para a Europa em 1984, acabando por estabelecer 
residência em França onde trabalha com Manu Dibango e Ray 
Lema. Na década seguinte fica praticamente inativo reaparecendo 
em 2002 com o seu álbum Home Cooking e em 2006 com  
No Shaking. 

Em 2020 surge o seu mais recente trabalho discográfico em 
memória do grande Hugh Masekela.
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24 JUN
QUA 21:00

OUMOU SANGARÉ
Mali
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Na vida de Oumou Sangaré não há propriamente bloqueios 
artísticos. Assunto para as canções é coisa que não falta à cantora 
maliana, uma das figuras mais importantes da música africana 
actual. 

Desde o início da sua carreira que a música de Oumou  
Sangaré, cantada em bambara, é um veículo de mensagem  
de transformação que quis soprar por todo o continente africano.

Se a sua voz começou por se ouvir contra a poligamia – não como 
argumento religioso e condenatório dos costumes muçulmanos, 
mas apontando o dedo à subjugação feminina, à frequente vida 
na miséria e à falta de liberdade individual na hora de decidir o 
futuro –, ganharia cada vez mais a forma de um apelo à iniciativa 
empresarial, para que a autonomia das mulheres fosse o primeiro 
garante de escolhas reais e não ditadas por regras sociais. 

Apresenta em versão acústica o seu mais recente trabalho 
discográfico.
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29 SET
TER 21:00

HUUN-HUUR-TU
Tuva

16

© Jaro Medien



Huun-Huur-Tu é um dos grupos mais reconhecidos das músicas 
do mundo, pioneiros na divulgação do canto diafónico khöömei. 
Das montanhas Altai do centro-sul da Sibéria a colaborações com 
Frank Zappa ou Ry Cooder, transportam consigo os sons das 
pastagens de Tuva. A sua música é tão calorosamente humana 
como qualquer música folk. 

As canções falam do amor, das planícies orientais, mas também 
dos cavalos e dos rios. Cantos guturais das estepes com diversas 
matizes estilizadas que reproduzem os sons das aves e os ruídos 
das águas.

O colectivo formado em 1992 pelos músicos Kaigal-ool Khovalyg, 
Sayan Bapa, Radik Tolouche (Tiuliush) e Alexei Saryglar é um 
case-study da world music que acumula a gravação do repertório 
tradicional com colaborações como o Kronos Quartet, entre 
outros.

Exímios no canto gutural e nos instrumentos tradicionais como  
o igil, khomuz (harpa tuvana) e o dünggür (tambor xamânico).
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27 OUT
TER 21:00

CHASSOL
França

Nascido em 1976, Chassol descobriu a música aos quatro anos. 
Filho de um saxofonista amador, este miúdo negro ingressou  
no Conservatório como outros vão para a tropa. Passou lá 16 
anos, começando por aprender harmonia, escalas e melodia como 
base essencial para o que se seguiria. Traumatizado ainda jovem 
pela banda sonora do filme A Torre do Inferno, o pequeno Chassol 
percebeu rapidamente que não editaria o seu primeiro álbum aos 20 
anos. 

De facto, não aconteceu. 

A sua ambição inicial era escrever para o cinema, unindo som  
e imagem para produzir música para filmes de grande elegância  
na tradição de Jerry Goldsmith, Michel Magne ou Quincy Jones, 
entre outros. 

Em meados dos anos 90, Chassol praticamente desapareceu. 

Mergulhou no pouco iluminado mundo das produtoras de cinema  
e durante 15 anos compôs para o grande ecrã, para televisão e para 
publicidade. Apresenta em Lisboa o seu mais recente trabalho.
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24 NOV
TER 21:00

MAITRES
TAMBOURS
DU BURUNDI
Burundi
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Reputados em todo o mundo pelas suas acrobacias e a intensidade 
impressionante das suas performances, os Maîtres Tambours 
du Burundi - na origem pastores reais - são mais que os fiéis 
depositários de uma tradição local recuperada de um passado 
ancestral.

Com eles, os ritmos, os clamores e as danças são as marcas  
da história dos homens gravadas nos corpos, a impressão viva  
e dinâmica de uma narrativa universal que continua a escrever-se  
e de se transmitir pela força da inscrição do gesto, do brilho  
das vozes e da pulsação.
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TEATRO DA TRINDADE INATEL
Rua Nova da Trindade, 9

1200-301 LISBOA
+351 213 423 200 

teatro.trindade@inatel.pt
teatrotrindade.inatel.pt

BILHETEIRA
+351 213 420 000 

bilheteira.trindade@inatel.pt

BILHETEIRA ONLINE
teatrodatrindade-inatel.bol.pt/



TRANSPORTES PÚBLICOS
Metro - Estação Baixa- Chiado

Autocarros - 758 e 202
(serviço madrugada)
Elétricos - 24 e 28 

Comboios - Estações Cais do Sodré e Rossio 

PARQUES DE ESTACIONAMENTO
Praça Luís de Camões e Chiado




