


Em Morfeu e Apneia observamos 
fragmentos da vida de um peque-
no núcleo familiar que enfrenta 
momentos de forte adversidade. 
A mãe, vítima da doença de Al-
zheimer, faleceu recentemente, 
e o pai resiste ao diagnóstico de 
apneia obstrutiva do sono e ao 
respectivo tratamento.
(�ÄSOH�� YLJLVZH�KL�ÄJHY� [HTItT�
sem o pai, luta para o convencer 
a reconhecer e enfrentar a doen-
ça enquanto tenta lidar, ela pró-
pria, com os seus problemas. 
(�WLsH�YLÅLJ[L�ZVIYL�V�X\L�LZ[m�
ao nosso alcance mudar com as 
nossas decisões e aquilo que não 
controlamos e que parece dever-
se a forças superiores.





MORFEU E APNEIA

Um laboratório de experimentação em torno da apneia do sono

,T�:L[LTIYV�KL������JYPmTVZ�UH�4HYPVUL[�� JVT�H� MVY[L� J\TWSPJP-
dade do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade 
KL�*VPTIYH��*5*���\T�LZWHsV�WHYH�H�L_WSVYHsqV�KL�[LTHZ�JPLU[xÄ-
cos sem prazo temporal. Um espaço sem tempo. Demos-lhe o nome 
KL�3HIVYH[}YPV�KV�+LZJVUOLJPTLU[V��(�PKLPH�M\UKHKVYH�t�H�KL�[LU[HY�
HWVU[HY�YLZWVZ[HZ�WHYH�X\LZ[�LZ�JPLU[xÄJHZ�\ZHUKV�[tJUPJHZ�HY[xZ[PJHZ�
6�WYPTLPYV�[LTH�X\L�HIVYKmTVZ�ULZ[L�SHIVYH[}YPV�MVP�V�KH�ZxUKYVTL�
KH�HWULPH�VIZ[Y\[P]H�KV�ZVUV��H[YH]tZ�KV�HJVTWHUOHTLU[V�KH�PU]LZ-
tigação a ser realizada no CNC relacionada com esta doença. Da co-
laboração próxima entre a Marionet e investigadoras deste centro de 
investigação surgiu então, em 2018, uma primeira performance sobre 
o tema, que foi apresentada no contexto da Noite Europeia dos Inves-
tigadores daquele ano.
(SN\UZ�TLZLZ�KLWVPZ��UV�+PH�4\UKPHS�KV�:VUV�KL���� ��HWYLZLU[mTVZ�
no auditório do Conservatório de Música de Coimbra uma versão retra-
IHSOHKH�KLZZH�WLYMVYTHUJL�PU[P[\SHKH�¸(�4mX\PUH�KVZ�:VUOVZ¹��LUX\H-
KYHKH�UHZ�JLSLIYHs�LZ�KHX\LSH�LMLTtYPKL�X\L�MVYHT�VYNHUPaHKHZ�WLSV�
CNC em parceria com a Associação Portuguesa do Sono. 
4HZ� HZ� UVZZHZ� L_WLYPvUJPHZ� LT� [VYUV�KLZ[L� [LTH�UqV� ÄJHYHT�WVY�
HX\P��,T�6\[\IYV�KL������LZ[YLmTVZ�\TH�UV]H�WLYMVYTHUJL�LT�X\L�
[LZ[mTVZ�\T�MVYTH[V�OxIYPKV�KL�HWYLZLU[HsqV��JY\aHUKV�HV�]P]V�HZ�
SPUN\HNLUZ�HY[xZ[PJH�L�JPLU[xÄJH��JVT�\TH�PU]LZ[PNHKVYH��\T�HJ[VY�L�\T�
músico em palco, simultaneamente. Esta performance foi um dos pro-
jectos apoiados pelo Instituto de Investigação Interdisciplinar da Uni-
versidade de Coimbra no âmbito do concurso de apoio a eventos de 
7YVTVsqV�KH�*\S[\YH�*PLU[xÄJH�KL������L�[L]L�S\NHY�UV�;LH[YV�7H\SV�
Quintela, na Faculdade de Letras da UC. 
,Z[L�WLYJ\YZV�KL�[YvZ�HUVZ�L�TLPV�J\STPUH�HNVYH�UV�LZWLJ[mJ\SV�4VY-
ML\�L�(WULPH�L��KHX\P�H�\UZ�TLZLZ��U\T�KVJ\TLU[mYPV�ZVIYL�H�KVLU-
ça, que encerram este nosso ciclo de experimentação artística em 
torno do tema da apneia obstrutiva do sono.



Marionet

5HZJPKH�LT�������H�4HYPVUL[�t�\TH�JVTWHUOPH�KL�[LH[YV�KL�*VPT-
bra com um trabalho continuado de cruzamento das artes performa-
tivas com a ciência. Desenvolve criações artísticas originais a partir 
KL�[LTHZ�JPLU[xÄJVZ��YLHSPaH�PU]LZ[PNHsqV�UH�mYLH�KH�PU[LYZLJsqV�HY-
tes performativas-ciência, promove trabalhos artísticos colaborativos 
com cientistas, participa em projectos de formação avançada em 
JLU[YVZ�KL�PU]LZ[PNHsqV�JPLU[xÄJH�L�LZ[m�LU]VS]PKH�LT�WYVQLJ[VZ�KL�
ciência participativa.

Em 2010 foi seleccionada para companhia residente, durante sete 
meses, no Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universi-
dade de Coimbra, no âmbito do Programa Rede de Residências da 
DGArtes e Agência Ciência Viva. Desde então a companhia tem co-
laborado com este centro de investigação em actividades de promo-
ção da ciência, no seu programa de formação avançada em biologia 
L_WLYPTLU[HS�L�IPVTLKPJPUH�UH�mYLH�KL�JVT\UPJHsqV�KH�JPvUJPH��HZ-
ZPT�JVTV�LT�]mYPVZ�WYVQLJ[VZ�HY[xZ[PJVZ�

Em 2012 iniciou o Centro de Documentação em Artes Performati-
vas e Ciência, um repositório de peças teatrais e ensaios sobre o 
JY\aHTLU[V�LU[YL�LZ[HZ�K\HZ�mYLHZ�KV�JVUOLJPTLU[V��,T������H�
HJ[P]PKHKL�KH�JVTWHUOPH�MVP�ÄUHUJPHKH�WLSV�JPLU[PZ[H�L�LZJYP[VY�UVY[L-
�HTLYPJHUV�*HYS�+QLYHZZP��+LZ[HJH�ZL�[HTItT��LU[YL���� �L�������H�
participação na Noite Europeia dos Investigadores, em parceria com 
o Museu da Ciência da Universidade de Coimbra, com a criação de 
peças de teatro em colaboração com cientistas.

(�4HYPVUL[� t� ÄUHUJPHKH� HU\HSTLU[L�� KLZKL� H� Z\H� M\UKHsqV�� WLSV�
Município de Coimbra, e vem estabelecendo colaborações com di-
]LYZHZ�LU[PKHKLZ�KHZ�HY[LZ�L�JPvUJPHZ��(J[\HSTLU[L�t�ÄUHUJPHKH�WLSH�
Direção-Geral das Artes no âmbito do Programa de Apoio Sustenta-
KV�n�HJ[P]PKHKL�HY[xZ[PJH�WYVÄZZPVUHS�



Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC)

6�*LU[YV�KL�5L\YVJPvUJPHZ�L�)PVSVNPH�*LS\SHY��*5*��t�\TH�PUZ[P[\PsqV�
JPLU[xÄJH�X\L�]PZH�MVTLU[HY�H�PU]LZ[PNHsqV�IPVTtKPJH�UH�<UP]LYZPKHKL�
de Coimbra com impacto social, promove o ensino pós-graduado 
multidisciplinar e presta serviços especializados a instituições de saúde 
e comunidade empresarial. 
Sendo uma instituição moderna onde surgem permanentemente no-
]VZ�KLZHÄVZ�JPLU[xÄJVZ�L�ZVJPHPZ��V�*5*�LZ[m�MVY[LTLU[L�KLKPJHKV�n�
comunicação de ciência. Aproximar diferentes grupos da sociedade e 
KLZLU]VS]LY�LZ[YH[tNPHZ�PUV]HKVYHZ�KL�LU]VS]PTLU[V�W�ISPJV�ZqV�WVU-
[VZ�LZZLUJPHPZ�UH�LZ[YH[tNPH�KV�JLU[YV��+LZ[H�MVYTH��V�*5*�[LT�LZ[H-
do profundamente envolvido em projetos de comunicação de ciência, 
WYVTV]LUKV�V�KPmSVNV�LU[YL�JPLU[PZ[HZ�L�KPMLYLU[LZ�NY\WVZ�KH�ZVJPL-
KHKL��KL�MVYTH�H�KPZZLTPUHY�VZ�WYVNYLZZVZ�JPLU[xÄJVZ�L�JYPHY�J\S[\YH�
JPLU[xÄJH� LT�7VY[\NHS��5LZ[L� ZLU[PKV�� [LTVZ� LZ[HILSLJPKV� WHYJLYPHZ�
cruciais para uma ligação efetiva com a sociedade nomeadamente 
JVT�HZZVJPHs�LZ�KL�KVLU[LZ��HZZVJPHs�LZ�JPLU[xÄJHZ��LZJVSHZ��JLU-
tros e museus de ciência e canais de comunicação social. Acredita-
TVZ�X\L�LZ[H�LZ[YH[tNPH�[LT�ZPKV�\T�PTWVY[HU[L�JVU[YPI\[V�UH�JVU-
Z[Y\sqV�KL�\TH�]LYKHKLPYH�JPKHKHUPH�JPLU[xÄJH�L�KL�\TH�ZVJPLKHKL�
THPZ�JVUOLJLKVYH�L�LU]VS]PKH�UH�PU]LZ[PNHsqV�JPLU[xÄJH�

Associação Portuguesa de Sono (APS)

A Associação Portuguesa de Sono (APS) foi criada em 1991 e a sua 
missão consiste na promoção de acções que visem a investigação, 
desenvolvimento e divulgação de todas as vertentes relacionadas com 
V�ZVUV�L�HZ�Z\HZ�WLY[\YIHs�LZ��6�ZL\�WYPUJPWHS�VIQLJ[P]V�t�JVU[YPI\PY�
WHYH�H�MVYTHsqV�TtKPJH�L�[tJUPJH��TLSOVYPH�KH�ZH�KL�W�ISPJH�L�H\-
mentar a consciencialização da população para a importância do sono.



-PJOH�(Y[xZ[PJH�L�;tJUPJH

Discussão e ideias
4mYPV�4VU[LULNYV��=PJLU[L�7HYLKLZ��5\UV�.LYHSKV��*HYVSPUH�(UKYHKL��-PSPWL�,\Zt-
bio, Laetitia Morais, Pedro Andrade, Francisca Moreira, Vera Silva

+YHTH[\YNPH�L�LUJLUHsqV�� 4mYPV�4VU[LULNYV

0U[tYWYL[LZ
Carolina Andrade 

-PSPWL�,\ZtIPV
Nuno Geraldo 

Participação especial de Carolina Montenegro (vídeo)

+PYLJsqV�[tJUPJH�L�PS\TPUHsqV� =LYH�:PS]H

Vídeo Laetitia Morais

Banda sonora original e sonoplastia Marcelo dos Reis

*LUVNYHÄH��ÄN\YPUVZ�L�PTHNLT� 7LKYV�(UKYHKL

Direcção de produção e comunicação Francisca  Moreira

Assistência de produção Vicente Paredes

Penteados Carlos Gago – Ilídio Design

=xKLV�WYVTVJPVUHS�� ;PHNV�*LY]LPYH

Registo vídeo João Cunha – Studio

(�4HYPVUL[�HNYHKLJL�H�[VKHZ�HZ�LU[PKHKLZ�L�WLZZVHZ�X\L�JVU[YPI\xYHT�WHYH�H�JVUZ[Y\sqV�KLZ[L�LZWLJ[m-
J\SV�L�H�[VKVZ�VZ�KVLU[LZ��TtKPJVZ��LUMLYTLPYVZ�L�[tJUPJVZ�X\L�WHY[PSOHYHT�JVUUVZJV�V�[LZ[LT\UOV�KH�
sua experiência com a apneia obstrutiva do sono.
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