


QUANTA

Somos uma empresa ligada à produção de eventos na área da arte, 

cultura e espetáculo.

Com uma direção artística com mais de duas décadas de 

experiência, somos uma empresa com enfoque em ações eficazes 

e de impacto positivo para o público-alvo.

Temos por objetivo primordial a plena satisfação das necessidades 

dos nossos clientes, bem como o desejo de que o público, seja ele 

qual for, se eleve em cada acontecimento por nós produzido.

Cada iniciativa é um evento.

Cada evento é um acontecimento.

Cada acontecimento é uma transformação.



Saravá Palavrá

Uma performance imersiva e um ritual ‘palavro-espiritual’ com a força rítmica do 

candomblé* e a beleza da palavra falada. 

Uma homenagem poética à cultura oral africana e à riqueza sonora da língua 

portuguesa. 

No mesmo espaço o público, o ator-performer, o batuque afro e a expressão 

rítmica do corpo transformam um conjunto de manifestações culturais de origem 

afro-brasileiras numa experiência poética, com o caráter exclusivo de um ritual 

cénico multidisciplinar cruzando as linguagens da palavra, da música e da dança.

O espaço de apresentação recria, através de uma iluminação minimalista, a 

atmosfera de um terreiro** simbólico que desperta a curiosidade dos espetadores.

O sincretismo místico em Saravá Palavrá pede licença à fonética para que faça 

da Arte uma imitação da Vida.

* Candomblé: culto ou religião de origem africana que foi trazida para o Brasil pelos escravos.

** Terreiro: designação dada ao local em que se celebram alguns cultos afro-brasileiros, como o candomblé.



Faz parte da “trupe” de poetas do Poetry Slam português, tendo 

vencido edições do Poetry Slam Lisboa, Poetry Slam LX e Poetry

Slam Night.

Participou no Festival Silêncio, na Avenida de Poemas, na Noite-

antologia Poetry Slam e no Clube da Palavra (Canal Q). 

Autor do livro 100 Coisas para Fazer Depois de Morrer.

Como Diretor Criativo na área da publicidade foi reconhecido com os 

seguintes prémios: Cannes Lions, Eurobest, El Ojo, FIAP (Festival 

Iberoamericano de la Publicidad), ABP (Associação Brasileira de Propaganda),

entre outros. 

Tendo ainda sido agraciado com um Grand Prix de Inovação no 

M&P Ad Festival e um Grand Prix no Lusos Ad Festival.

Viton Araújo



André Rodrigues Soares (André Dez), fundador da BangBang

Percussões que nasceu da vontade de adquirir um maior 

conhecimento sobre o folclore tradicional das diferentes culturas 

existentes na Costa Ocidental Africana e África Austral.

Nos últimos 18 anos tem vindo a desenvolver um forte trabalho nas 

áreas da investigação, formação, espetáculos e pesquisas sobre 

história, ritmos, danças tradicionais e contemporâneas existentes 

nestes países. 

Organiza anualmente diferentes encontros culturais Nacionais e 

Internacionais com formadores Africanos e Europeus residentes em 

África e na Europa, visando o apoio e divulgação desta herança 

cultural.

André Dez 



Ficha Descritiva

Artistas

Formato

Duração

Público-alvo

Local

Lotação

Viton Araújo + André Dez + Bailarina

50 minutos

Maiores de 12 anos

Lugar secreto e não convencional (a definir)

100 pessoas

Performance Poética Imersiva





QUANTA Produções

Estrada de Paço de Arcos, 58

2770 - 130 Paço de Arcos
info@quanta.pt | www.quanta.pt

Direção Executiva

Diogo Alpendre / 939 378 871
diogoalpendre@quanta.pt 

Direção Geral

António Terra 


