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A  SAMP é uma Instituição de Utilidade Pública fundada em 1873. Entre as várias personalidades 
que então participaram na sua constituição, conta-se Eça de Queiroz. Com atividade ininterrupta 
desde a fundação, a SAMP tem desempenhado um papel de relevo a nível regional, e em algumas 
das suas áreas a nível nacional, seja pelo significativo número de artistas profissionais que dela 
têm saído, seja pela inovação e qualidade de alguns dos seus programas. Para além da 
Filarmónica, corpo histórico da instituição, de uma Escola de Artes com ensino oficial de Música, 
e de várias formações corais e instrumentais, a SAMP desenvolve, em parceria com diversas 
instituições e órgãos do Estado, um vasto leque de programas nos âmbitos da Formação, 
Musicoterapia e Terapias Expressivas. De toda a atividade SAMP, destaca-se o seu projeto de 
ensino artístico dedicado à primeira infância, de que foi pioneira a nível nacional e se constitui 
como referência com alguns dos seus programas, bem como a forte intervenção social que 
assumem os vários programas que desenvolve no âmbito dos efeitos terapêuticos das artes. O 
Ópera na Prisão, um dos projetos mais mediáticos da SAMP, tem como principal objetivo 
potenciar, pela criação artística no campo da música em geral e da ópera em particular, a 
autoestima, o autocontrolo e a formação pessoal e cívica dos jovens do EPL-J. A nível pessoal, o 
presente projeto pretende promover a integração social de cada recluso, envolvendo estruturas 
artísticas das suas comunidades.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 
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O projeto SAMP Ópera na Prisão, que junta o mais elaborado e complexo género musical ao 
serviço da reabilitação de jovens reclusos, ganhou duas novas dimensões: 
internacionalizou-se e passa a integrar as mais avançadas tecnologias de realidade virtual 
aumentada, possibilitando aos jovens reclusos a envolvência na cocriação de uma obra de 
arte. Tendo sido realizadas as duas últimas edições do projeto no Estabelecimento Prisional de 
Leiria – Jovens (EPL-J), com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian com o programa PARTIS, 
da Fundação Caixa Agrícola de Leiria e do Portugal Inovação Social, vai ter agora uma edição 
até 2022, num consórcio europeu que junta a Escola de Artes SAMP leiriense, o Gran Teatre del 
Liceu de Barcelona e a Irish Nacional Opera, na Irlanda. O projeto, designado por Traction, é 
financiado pelo programa Horizonte 2020 e, para além das 3 instituições musicais, integra 
algumas das mais prestigiadas universidades e institutos de investigação europeus, sendo 
liderado pela empresa tecnológica basca Vicomtech, num consórcio de 9 parceiros que 
promove a democratização da ópera usando a tecnologia como meio para chegar a novos 
públicos, fornecendo novas ferramentas para a arte participativa.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Em junho de 2022 está previsto acontecer uma grande ópera concebida e ensaiada numa 
prisão em Leiria. Como em todas as grandes óperas que iniciam a sua preparação alguns anos 
e antes, também esta já começa a dar os primeiros passos no seu Pavilhão Mozart. Para tal, o 
projeto Ópera na Prisão, agora na série Traction, juntou-se a mais 8 parceiros, dos quais 2 
casas de ópera europeias, o Gran Teatre del Liceu de Barcelona e a Irish National Opera, para, 
juntos, implementarem um modelo de co-criação. Todos somos convidados a participar na 
criação da nova ópera com estreia para junho de 2022, e neste processo coletivo 
experimentaremos, agora, um dos seus momentos. Três Compositores (Francisco Fontes, Nuno 
da Rocha e Pedro Lima) e um Libretista (Paulo Kellerman) inspiraram-se nos muitos encontros 
que tiveram com a comunidade prisional de Leiria, e oferecem-nos uma Cena de Ópera 
interpretada pelos solistas Carla Simões (Soprano), Cátia Moreso (Mezzosoprano), André 
Henriques (Baixo/Barítono), pelos jovens reclusos participantes do projeto e seus familiares.

O projeto SAMP “Ópera na Prisão – Traction” é financiado pelo programa de investigação e inovação Horizonte 
2020 da União Europeia e conta com os parceiros Estabelecimento Prisional de Leiria – Jovens – DGRSP Ministério 
da Justiça, Fundação Calouste Gulbenkian, Câmara Municipal de Leiria e União das Freguesias de Leiria, Pousos, 
Barreira e Cortes.nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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Paulo Lameiro | Coordenação geral do Projeto Ópera na Prisão
David Ramy e Sofia Neves | Direção Artística e Encenação
Paulo Kellerman | Libreto
Francisco Fontes, Nuno da Rocha e Pedro Lima | Composição
Raquel Gomes | Coordenação de Familiares
Joana Gonçalves e Gabriele Carvalho | Produção e Comunicação SAMP
Sandra Sousa | Direção Executiva e Gestão de Projetos SAMP

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA

Frederico Projecto | Maestro
Ana Raquel Azeiteiro | Maestrina Assistente
André Vieira | Clarinete
António Casal | Percussão
Andreia Marques | Trompete
Mélanie Paula | Violoncelo
Carlos Cruz | Piano

Mathieu Pinto | Cantor Rap
Clementina Luciano | Mãe
Coro de Jovens | Participantes do EP Leiria-Jovens
Bruno Homem e Ruben Santos | Operadores Co-Creation Stage

PALCO TANOARIA DO EPL-J

Carla Simões | Soprano (Mulher)
Cátia Moreso | Mezzosoprano (Funcionária)
André Henriques | Baixo/Barítono (Idoso)

SOLISTAS

“Pessoas com destinos e propósitos diferentes cruzam-se 
circunstancialmente no espaço público de uma esplanada. 

Entre confissões e conflitos, afirmam as suas personalidades e 
dão-se a conhecer. Manifestam os seus desejos, revelam os 
seus preconceitos, exteriorizam as suas emoções; depois, 

rígidos e imutáveis, seguem o seu caminho.

Paralelamente, o coro assume-se como espírito do colectivo e 
age como consciência da sociedade, comentando 

incisivamente as acções individuais a que assiste. Um segundo 
coro contrapõe-se ao primeiro, comentando-o criticamente. 

Deste diálogo de coros e consciências (a realidade “como é” e 
“como poderia ser”) perpassa uma dimensão crítica e 

confrontativa que pretende questionar e desassossegar. Entre 
dramatismo e humor, surge-nos uma alegoria que de forma 
simbólica aborda temáticas universais como a definição da 
liberdade, a importância do sonho e da arte, a omnipresença 
do preconceito na sociedade, o desinteresse em ouvir o outro 

ou o direito à felicidade.”

Paulo Kellerman, Escritor e Libretista
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Adiel Cambibango
Álvaro Cardoso
Ayrton Cardoso
Bernardo Silva
Daniel Barreira
Diogo Ramalheira
Diogo Santos
Domingos Mateus
Flávio Andrade
Francisco Luís
Frederico Dias
Inácio Gomes
Ivan Landim
Jamilson Batalha
João Gomes

João Pedroso
Jonathan Trabulo
José Varela
Júlio Costa
Leonardo Cruz
Luciano Maia
Maudo Baldé
Micael Borges
Pedro Fazenda
Ruben Ribeiro
Serif Balde
Silvério Camará
Sorin Dorot
Tcherno Embalo

JOVENS PARTICIPANTES DO EPL-J
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SAMP - Sociedade Artística Musical dos Pousos | Promotor
Este projeto é financiado pelo programa de investigação e inovação Horizonte 2020 da União Europeia. 
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Aua Sanha

Aurélia Batista
Beatriz Alves
Carla Pragosa
Catarina Santos 
Célia Dias
Cláudia Pedroso

Clementina Luciano
Cricilia Camará
Daniel Luciano
Domingas Gomes
Fotumata Balde
Helena Pedroso

Joel Henriques
Manuela Barbeiro
Maria João Simões
Paula Oliveira
Paula Oliveira  
Rute Trabulo
Silvério Camará

CORO COMUNITÁRIO DO EPL-J

Equipa do Estabelecimento Prisional de Leiria-Jovens
União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes
Câmara Municipal de Leiria
Veríssimo Produções 
Bombeiros Voluntários de Queluz 
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