
 Calendário                         
12ª Mostra de Teatro de Almada 2008  

 

Amanhecer 
de António Rocha  

Estreia  
10 de Fevereiro 11h30, 15h00, 16h15 Auditório Fernando Lopes-Graça 

17 de Fevereiro 15h00, 16h15 Sala de Ensaios – Teatro Municipal de Almada 

Um espectáculo Armadilha – Associação de Teatro e Música com Cultura 

 

A Vertigem da Falésia 
de Carlos Alfredo Amaral  

10 de Fevereiro 16h00  Sala de Ensaios – Teatro Municipal de Almada 

Um espectáculo GITT - Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria  

 

 

Paixões Veniais 
de Fernando Rebelo a partir de Passiones Venéreas  de Juan José Millás em  

10 de Fevereiro 21h30 Casa Municipal da Juventude de Cacilhas   

Um espectáculo OTA - Oficina de Teatro de Almada  

 

 

Feliz Aniversário  
de Harold Pinter 

12 de Fevereiro 21h30 Sala de Ensaios do Teatro Municipal de Almada 

Um espectáculo Ninho de Víboras 

 

 



Bonifácio do Paraíso 
de Carlos G Melo  

13 de Fevereiro 21h30 Teatro Extremo  

Um espectáculo Teatro da Costa  

 

 

Land Escape 
14 de Fevereiro Sessões contínuas entre as 20h00 e as 23h00 Casa Municipal da Juventude de Cacilhas  

Um espectáculo Murmuriu  

 

 

Maria Curie 
de Mira Michalowska 

15 de Fevereiro 21h30 Teatro Extremo  

Um espectáculo Teatro Extremo  

 

O Fazedor de Vidas  
de Ângela Ribeiro  

Estreia 
16 de Fevereiro 16h00 Auditório Fernando Lopes-Graça 

Um espectáculo Menina dos Meus Olhos, Associação Cultural 

 

 

Mr.Pipon, cabaret internacional 
de Andreas Piper  

16 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

Um espectáculo Associação Créme de la Créme  

 

Huis Clos (Sem Saída)  
de Jean-Paul Sartre 

Estreia 
17 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

Um espectáculo O Grito 

 

 

Bicho 
de Miguel Moreira  



18 de Fevereiro 21h30 Espaço Ginjal 

Um espectáculo Útero  

 

 

 

Chez Kantor  
a partir de Tadeusz Kantor  

Estreia 
19 de Fevereiro 21h30 Ginjal 

Um espectáculo Novo Nucleo de Teatro da FCT (NNT) 

 

 

A Perca 
de Carlos G Melo  

21 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

Um espectáculo Teatro da Costa 

 

 

Teoria Geral dos Maridos  
de Sarah Adamopoulos  

Estreia 
22 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

Um espectáculo Teatro de Areia – Associação Cultural “Mundo do Espectáculo” 

 

Pedro e o Lobo  
A partir de Esopo e de Serguei Prokofiev. 

23 de Fevereiro 16h00 Auditório Fernando Lopes-Graça 

Um espectáculo Teatro Extremo 

 

 

Tontos  
a partir de “Cigarettes and Chocolate” de Anthony Minghella e outros textos    

Estreia 
23 de Fevereiro 18h00 Espaço Ginjal  

Um espectáculo Ninho de Víboras  

 

 

Noite de Poesia Inesiana 
de António Ferreira 



Estreia 
23 de Fevereiro 21h30 Convento dos Capuchos   

Um espectáculo Teatro de Papel 

 

 

Morte e Vida Severina  
de João Cabral de Melo Neto  

Estreia 
24 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

Um espectáculo Teatro & Teatro – Associação Cultural “Mundo do Espectáculo” 



Sinopses e informação adicional 
 

Amanhecer 
de António Rocha  

Estreia  
Crianças dos 0 aos 5 anos  

Duração - 45 minutos 

10 de Fevereiro 11h30, 15h00, 16h15 Auditório Fernando Lopes-Graça 

17 de Fevereiro 15h00, 16h15 Sala de Ensaios – Teatro Municipal de Almada 

 

Encenação António Rocha Interpretação António Rocha, Katarzyna Pereira, Miguel Cintra, Mariana Sanchez (apoio de palco) 

Figurinos Arminda Moisés Coelho Grafismo Rui Rocha Luz Celestino Verdades Operação de Luz Celestino Verdades Som (música 

ao vivo) António Rocha, Katarzyna Pereira, Miguel Cintra Cenografia e Adereços  Arminda Moisés Coelho Música António Rocha, 

Katarzyna Pereira, Miguel Cintra, Mariana Sanchez Produção Executiva Arminda Moisés Coelho (Armadilha)  

 

Um espectáculo Armadilha – Associação de Teatro e Música com Cultura 

 

Espectáculo/workshop essencialmente destinado a bebés e crianças pequenas com participação activa dos adultos que as 

acompanham. Amãenhecer foi criado a partir de sessões de orientação musical para bebés. Este espectáculo não tem um texto, nem 

enredo. Desenrol a-se à volta de canções sem palavras, cantos rítmicos e muito movimento. Num ambiente acolhedor, próximo de um 

quarto de bebé, num círculo, pais e filhos ouvem “histórias musicais”. Nesta casa, adormecem-se os bebés cantando, ou melhor, 

“contando”, como se de contos se tratasse. Como em qualquer história infantil, há momentos de calma e outros muito movimentados, 

mas tudo em grande brincadeira. Assim, pais e filhos participam deste espectáculo, a cantar, a fazer movimentos ou somente a ouvir. 

O público entra na sala de teatro ao som de uma canção. Os actores/músicos convidam os pais e os bebés a entrarem no palco, dando 

boas -vindas musicais. Bem sentados em almofadas, vão assistir a uma rapsódia de músicas, umas familiares, outras novas. Algumas 

vão pedir que todos se mexam ao seu ritmo, outras que as oiçam. No fim, despedem-se todos, sem palavras, com sons musicais nas 

suas bocas, a língua dos afectos. O modelo em que este espectáculo se baseia é o das sessões de orientação musical para bebés, a 

partir da Teoria da Aprendizagem Musical para Recém-nascidos e Crianças em Idade pré-escolar de Edwin Gordon. De acordo com 

esta perspectiva, as crianças nascem preparadas para aprender música e desenvolvem esta aptidão a partir do meio musical que as 

cerca. É neste enquadramento que este espectáculo, tal como o ”Miauzz” e “Viva Zapato”, foi criado. 

 

Sobre o grupo: 

A Armadilha – Associação de Teatro e Música com Cultura, é uma instituição sem fins lucrativos com sede no concelho de Almada. A 

Armadilha foi constituída em escritura pública a 5 de Abril de 2004. Este grupo músico-teatral teve início com a peça Armadilha de 

Medusa de Erik Satie, subsidiada pelo IPAE – MC no ano de 2002, espectáculo que teve a responsabilidade de Arminda Moisés 

Coelho, e como objectivo principal desenvolver espectáculos multidisciplinares, com artistas de várias áreas (música, dança, teatro, 

expressões plásticas, etc.). A base sobre a qual se pretende apoiar o trabalho será a exploração de textos literários/teatrais de 

músicos. Nesta perspectiva, procura-se sempre elaborar projectos cénicos a partir de textos dramáticos, nomeadamente, de John 

Cage e Schoenberg. Havendo já um trabalho feito para o Festival Sementes – Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, 

do Teatro Extremo, em Maio de 2001, a Armadilha foi convidada a criar um novo espectáculo, Miauzz – Uma Ratsódia para todos, 

destinado a bebés, crianças pequenas e pais, da autoria de António Rocha. Este espectáculo, de objectivos pedagógicos procurou 

essencialmente o lado lúdico de ensinar/orientar as crianças, principalmente a dimensão mais musical e teatral de “faz -de-conta”. 

Assim, o objectivo desta orientação musical é levar as crianças a compreender a música como músicos, ou seja, fazendo audição. Esta 

é a forma como entendemos a música. Este espectáculo é para se ouvir, quer por bebés e crianças pequenas, quer por adultos de 

acordo com as capacidades e gosto que cada um possui. O espectáculo Miauzz – Uma Ratsódia para todos, esteve seis meses em 

reposição no Teatro Extremo, durante o ano de 2003 a 2005, participou na IX Mostra de Teatro de Almada, fez onze espectáculos em 



digressão pelo país no ano de 2005, integrado no circuito da Artemrede. O grupo Armadilha estreou uma nova peça, Viva Zapato, na X 

Mostra de Teatro de Almada, mais uma vez dirigida a crianças pequenas. Fez parte da programação do Festival Sementes do ano de 

2006, organizado pelo Teatro Extremo. Viva Zapato, esteve em reposição, na XI Mostra de Teatro de Almada. 

 

 

 

A vertigem da falésia 
de Carlos Alfredo Amaral  

M/12 

Duração - 60 minutos 

10 de Fevereiro 16h00  Sala de Ensaios – Teatro Municipal de Almada 

 

Encenação Carlos Alfredo Amaral Interpretação Carlos Alfredo Amaral, Conceição Marques, Mila Bernardes, João Brás e Duarte 

Baltazar Figurinos GITT Fotografia GITT Grafismo Duarte Baltazar Operação de Luz Tino Palma Operação de som  Artur Santos 

Cenografia Pedro Silva Produção Executiva GITT Colaboração Dulce Teixeira 

 

Um espectáculo GITT - Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria  

 

A vertigem da falésia é uma dramatização poética. Procura o equilíbrio num universo onde tudo parece que se desmorona. 

Encontrando a beleza no informe, no risco e no perigo da vida. Evoca-se o desfazer de um mundo. Um grupo procura numa ilha do 

tempo o amor. Saboreiam as flores do degelo e os frutos da emergência do novo no meio da degradação. Gera-se o espaço para o 

sentimento ao recuperar o sentido da vida nas sensações simples. O espírito poético redime a aridez do deserto contemporâneo. 

Calado o silêncio no peito, recuperasse o ritmo, a cor e o sabor. Neste quinhão de partilha desperta a aurora de emoções que leva à 

aventura da escalada, restituindo num novo horizonte o ar rarefeito onde o espírito se alimenta. A transposição do obstáculo da 

montanha transportou ao mundo da ninfa, e o amor proibido acontece com a semidivindade. O sentimento cósmico do amor restaura a 

dimensão da unidade e da plenitude. Parte-se para outra descoberta maior, até de novo ser desalojado do coração de alguém. Ficará 

um sorriso velado; um poema feito; uma comunicação no limiar da alma humana. Enfim, restitui-se um raio de esperança e a vida 

continua para lá de todas as partidas e abandonos. Só quem parte está pronto a chegar. 

 

Sobre o grupo: 

O GITT – Grupo de Iniciação Teatral da Trafaria – Associação, foi fundado em 1972 e em 1996 por escritura pública constitui-se 

Associação Cultural sem fins lucrativos. Com estatuto de Teatro de Amadores tem uma actividade regular desde a sua fundação. O 

GITT tem uma programação direccionada para a divulgação dos grandes dramaturgos junto das classes menos favorecidas 

culturalmente levou o seu teatro a diversas localidades do País e ilhas e no estrangeiro em Angola no Teatro Avenida. Actuou nos 

principais teatros lisboetas como o São Luiz, Teatro da Cornucópia, Teatro Maria Matos e Teatro da Comuna. Realizou entre 1978 e 

1982 cinco Ciclos e Cultura composto por Teatro, Cinema, Musica, Bailado, e Exposições. Participou em vinte e oito festivais de teatro 

realizados no país. Colaboraram com o GITT pessoas que estiveram ou ainda estão ligadas ao teatro profissional, tais como, Fernanda 

Lapa, Rogério de Carvalho, Alberto Pimenta, José Caldas, Dalton Asseff, Marques d’Arede, Filipe Domingues, Maria Emília 

Castanheira, e o Arqº José Manuel Castanheira.   

 

 

 

 

Paixões Veniais 
de Fernando Rebelo a partir de Passiones Venéreas  de Juan José Millás em  

Cuentos de adúlteros desorientados ,Ed. Lumen, Barcelona, 2003 - Julho/ Agosto de 2007 

M/16 



Duração - 50 minutos 

10 de Fevereiro 21h30 Casa Municipal da Juventude de Cacilhas   

 

Encenação Fernando Rebelo Interpretação Pedro Bernardino, Sandra Quá e Susana Gonzalez, Interpretes Vídeo Eduardo Plácido, 

Matilde Laurentino e Ana Barros Registo e Montagem de Vídeo Rui Ascensão Cenografia e Grafismo Nuno Quá Operação de Luz 

e Som Patrícia Vieira Apoios  Câmara Municipal de Almada, Casa Municipal da Juventude de Cacilhas e Teatro Extremo   

 

Um espectáculo OTA - Oficina de Teatro de Almada  

 

Tudo será desculpável?... 

O que são pecados e o que são paixões?... 

Frente a frente estarão o público e os actores. 

Cara a cara, ou máscara a máscara. 

Com a devida vénia, a Juan José Millás que nos inspirou este espectáculo 

 

Sobre o grupo: 

A Oficina de Teatro de Almada (OTA) – A OTA, nasce a 24 de Setembro de 1993. Desde esse ano que está presente na cena Teatral 

Almadense e é também no seu primeiro ano de existência que recebe uma menção honrosa no Festival de Teatro Amador da Área 

Metropolitana de Lisboa com a peça Era uma vez um dragão, de António Manuel Couto Viana, encenação de José Maria, com Sérgio 

Prieto, Telmo Santos, José Plácido e Fernando Rebelo. Seguem–se vários trabalhos como Os Grandes Sucessos de Shakespeare, A 

Verdadeira História de Andreia Belchior, Zvizaré, este último dirigido ao público infantil, e em 2007 apresenta a última produção Abrigo 

Temporário. Para além de cursos de iniciação teatral, fez duas co-produções com o grupo Mandrágora e um recital de poesia satírica. 

Paixões Venais é a sua 18ª produção. 

 

 

Feliz Aniversário  
de Harold Pinter 

Título Original The Birthday Party 

M/12 

Duração – 2h30 minutos 

12 de Fevereiro 21h30 Sala de Ensaios do Teatro Municipal de Almada 

 

Tradução Artur Ramos E Jaime Salazar Sampaio (1967) Elenco António Pedrosa, Eugénia Bettencourt, Karas, João D’ávila, Paulo 

Diegues, Alexandra Sargento Encenação, espaço cénico e iluminação Karas Figurinos  Tânia Franco Actrizes penteadas por Vítor 

Hugo Temas musicais Michael Nyman (Wyngates Band), Rodgers/Hammerstein (Elvis Presley, Nina Simone), Rodgers/Hart (Amália 

Rodrigues, Nina Simone), Gay/Butler (Flannagan and Allen), Percy French (Paulo Diegues) Operação de luz e de som  Cristina 

Gonçalves Fotografia de Cena António Coelho Grafismo People Connection Produção Executiva Karas e António Rodrigues 

Produção Ninho de Víboras – Associação Cultural Produção financiada por Karas e subsidiada pela Câmara Municipal de Almada 

Projecto não apoiado pelo Ministério da Cultura/Instituto das Artes Apoios  Associação Bacalhoeiro, Espaço EVOÉ, Teatro d’A 

Comuna, Vítor Hugo e Governo Civil de Setúbal. 

 

Um espectáculo Ninho de Víboras  

 

Meg e o seu marido, Petey, arrendam quartos a visitantes temporários numa pequena estância balnear do litoral inglês. Stanley é, de 

momento, o único hóspede. Um hóspede com mau feitio, má higiene pessoal e um currículo não muito bem sucedido como pianista de 

bar. Ainda assim, Meg nutre por ele um afecto muito especial. Com a chegada anunciada de dois novos hóspedes — Goldberg e 

McCann —Stanley torna-se estranhamente inquieto. Meg decide então aproveitar a estadia dos novos hóspedes para oferecer a 

Stanley uma festa pelo seu suposto aniversário. Convidada fica também Lulu, uma jovem vizinha. Sucede que a visita de Goldberg e 



McCann não é inocente, e Stanley, aparentemente, também não o é. A simpática festa de Meg transforma-se assim num feroz jogo-do-

gato-e-do-rato, onde qual o crime e qual o castigo permanecem por esclarecer; só o exercício da violência é claro. 

  

Cruzar a estrada 

“’’The Birthday Party’ é a segunda tentiva dramatúrgica do actor-tornado-autor Harold Pinter, decorria o ano de 1958. À época, o 

projecto não pareceu pertinente à indústria de entretenimento londrina, que prontamente a descartou como "flop". Posterior ao 

encerramento da produção, uma única crítica positiva (e mesmo entusiasta) acabou por salvaguardar o crédito artístico do autor, e 

permitir-lhe continuar com novos projectos. Quando em 1967 Artur Ramos decide montar o texto, numa produção para a empresa de 

Amélia Rey Colaço e Robles Monteiro, Pinter já era um autor galardoado nos circuitos inglês e americano, e ‘The Birthday Party’ já 

havia sido vertido em filme. No Portugal do medo, da suspeição e da tortura — e também das insensatas coragens —, a peça é 

apresentada sob o título ‘Feliz Aniversário’, no Teatro Avenida. Teatro que, à semelhança do que sucedera dois anos antes no D. Maria 

II, também ele sob a gestão Rey Colaço/Robles Monteiro, seria consumido por um incêndio. Nesta peça, as personagens habitam as 

suas conversas de circunstância, os seus ritos quotidianos, os seus pequenos jogos de poder. Pouco a pouco, o conforto doméstico 

torna-se insus tentável, asfixiante, até que de súbito, tudo se esboroa. À vista fica então uma visão integral da humanidade, sem 

moralismos, pronta ao testemunho. O efeito que o teatro de Harold Pinter causa é tão específico que gerou um termo de gíria: 

“pinteresco”. Retrata uma atmosfera de ameaça, espartilhada por discursos ritmados, por vezes resultando cómicos. No todo, uma 

garantida sensação de desconcerto aguarda quem se atrever a deslindar os antecedentes e consequências das histórias “pinterescas”. 

Além desta exacta medida entre assombro e derisão, entre terror e candura, move-me a oportunidade de trabalhar um espaço de 

imaginação tão vasto e generoso, onde actores -sacerdotes possam materializar uma ideia de liberdade. Por contraste com o 

quotidiano "miúdo", um tal espaço conhece-se melhor visitando as suas balizas extremas.” Karas, Setembro de 2007 

 

Sobre o grupo: 

O Ninho de Víboras é um colectivo de artistas com formações e percursos distintos que, partilhando entre si um conjunto de valores 

éticos e estéticos, se estruturaram enquanto Associação Cultural. As suas realizações, de natureza multidisciplinar, têm-se 

manifestado nas áreas do Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e Audiovisuais, organizando também acções de formação, 

conferências e debates. Os trabalhos do Ninho de Víboras dão primazia à comunicação franca e clara com os espectadores, à 

provocação e à subjectividade, procurando aprofundar o diálogo com a sociedade e cultura portuguesas. 

 

 

Bonifácio do Paraíso 
de Carlos G Melo  

M/10 

Duração - 50 minutos 

13 de Fevereiro 21h30 Teatro Extremo  

 

Encenação, Interpretação e Dramaturgia Carlos Melo Figurinos  Carlos Melo com asas de Gabriel Fonseca Luz Carlos Melo 

Cenografia Carlos Melo Apoios  Câmara Municipal de Almada e Junta de Freguesia da Costa da Caparica  

 

Um espectáculo Teatro da Costa  

 

O Paraíso é no rés -do-chão e o Inferno na cave. O pior é quando há um “apagão” e a única coisa que se vê é o anúncio debaixo. 

Bonifácio sabe-o por experiência, pois por causa dos enganos ficou com uma asa negra.   

 

Sobre o grupo: 

Teatro da Costa surgiu em 2002, na Costa da Caparica e desde ai tem mantido uma actividade regular. 

 

 

Land Escape 



M/12 

Duração – em contínuo 

14 de Fevereiro Sessões contínuas entre as 20h00 e as 23h00 Casa Municipal da Juventude de Cacilhas  

 

Concepção e Direcção John Romão Actores Diogo Bento e Sara Cipriano Gravações em Almada e em Lisboa 2007 Câmara e 

Fotografia Sérgio Brás D’Almeida Montagem  John Romão e Sérgio Brás D’Almeida Assistência de Produção Mariana Vasconcelos 

Apoios  Câmara Municipal de Almada 

 

Um espectáculo Murmuriu  

 

“’Land Escape’, a primeira vídeo-instalação de John Romão, apresenta em forma de díptico um dia da vida de um rapaz e de uma 

rapariga, mas desde o início um elemento de estranheza parece atravessar todo o trabalho. Cada projecção corresponde a cada uma 

das personagens e o facto de serem sincronizadas e instaladas paralelamente sugerem-nos à partida um diálogo directo entre as 

mesmas. No entanto, apenas existem monólogos ou pensamentos que se vão intercalando durante os cerca de 20 minutos de vídeo e 

que acompanham as acções que vamos assistindo. […] A particularidade deste trabalho reside na forma como o artista explora a ideia 

de movimento (…) e na forma subtil como o regista, de tal forma que as posições que os corpos das duas personagens adoptam 

parecem estáticas e quase escultóricas. […] Apesar de se situar muito próximo da linguagem teatral, Land Escape ultrapassa este 

campo para estabelecer relações com outras áreas, como as Artes Visuais.” (Sofia Nunes) 

 

Sobre o grupo: 

Murmuriu, últimas criações: Frame de Maria João Machado (2005); Why can I be me  de John Romão (2006-2007); Saia daqui 

(performance duracional) de Maria João Machado (2006). Próximos trabalhos: Skaters de John Romão, espectáculo de abertura da 

Quinzena da Juventude de Almada, 29 de Fevereiro 2008, Fórum Municipal Romeu Correia (Almada) ;A direcção do sangue de John 

Romão, estreia em Abril de 2008, no Teatro Taborda (Lisboa). 

 

 

Maria Curie 
de Mira Michalowska 

M/12 

Duração - 80 minutos 

15 de Fevereiro 21h30 Teatro Extremo  

 

Tradução Katarzyna Pereira Encenação Sylvio Zilver Intérpretes Isabel Leitão Dramaturgia Sylvio Zilber Figurinos  Arminda Moisés 

Coelho Adereços e Assistência de Cenografia Pedro Godinho Fotografia Sandra Ramos Grafismo Ringue Luz Paulo Correia 

Operação de Luz Paulo Correia Selecção Musical e Sonoplastia António Vitorino Rocha Operação de Som Paulo Correia 

Cenografia Fernando Jorge Lopes WebMaster Filipe Oliveira Assistência de Produção Paula Almeida Divulgação e Assessoria de 

Imprensa Nádia Santos Monteiro Promoção Vítor Pinto Ângelo Produção Executiva Sofia Oliveira    

 

Um espectáculo Teatro Extremo  

 

O texto da jornalista e autora polaca Mira Michalowska, discorre sobre a vida de Maria Curie através de Mary Mattingley Meloney: 

“Missy” Meloney, uma jornalista americana, fascinada por Maria Curie, a cientista que descobriu o rádio e a radioactividade e que 

recebeu por duas vezes o prémio Nobel, deseja conhecê-la e fazer-lhe uma entrevista. O objectivo é a publicação de um artigo sobre a 

cientista na revista “The Delyneator”. E apesar de Maria Curie ter aversão aos jornalistas, aceitou ser entrevistada por “Missy” Meloney 

várias vezes. À medida que o tempo vai evoluindo a cientista vai exercendo um fascínio cada vez maior na jornalista ao ponto de esta 

descobrir que encontrou o objectivo para a sua vida. Nasce então uma grande amizade entre estas duas mulheres. Esta amizade 

forjada em nome da ciência mudará a vida das duas e também a de mil ou talvez cem mil pessoas.  

 

Sobre o grupo: 



O Teatro Extremo iniciou em 1994 na cidade de Almada. O projecto artístico desta companhia tem por objectivos a criação, 

consolidação e amplificação de hábitos de fruição estética e a formação de novos públicos. Estrutura financiada pelo Ministério da 

Cultura / Instituto das Artes e Câmara Municipal de Almada, o Teatro Extremo criou até 2007 trinta e quatro espectáculos para 

diferentes públicos, contando com criações colectivas e textos de autores nacionais e estrangeiros, a exemplo de Umberto Eco, Bertolt 

Brecht, Matéi Visniec, Gabriel Emanuel, António Cabrita e Antónia Terrinha. Possui, desde 1999, instalações próprias que têm 

permitido consolidar o seu trabalho e acolher outras estruturas artísticas do concelho, do país e do estrangeiro. Neste último caso, 

especificamente no âmbito do festival internacional que organiza anualmente desde 1996, “Sementes – Mostra Internacional de Artes 

para o Pequeno Público”. Em 2002 foi-lhe atribuído a Medalha de Prata de Mérito Cultural da Cidade pela Câmara Municipal de 

Almada. A nível nacional e além fronteiras, tem participado em festivais e eventos, tendo apresentado o seu trabalho ao público de 

Espanha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Brasil e Índia. 

 

 

O Fazedor de Vidas  
de Ângela Ribeiro  

Estreia 
M/6 

Duração - 45 minutos 

16 de Fevereiro 16h00 Auditório Fernando Lopes-Graça 

 

Encenação Ângela Ribeiro e Ana F. Gouveia Assistente de Encenação Magda Moreira Intérpretes Ângela Ribeiro e Ana F. Gouveia 

Dramaturgia Ângela Ribeiro, Ana F.Gouveia, Magda Moreira Figurinos Ângela Ribeiro e Ana F. Gouveia Luz Ângela Ribeiro e Ana F. 

Gouveia Som Daniel Morgado e Ricardo Vieira Operação de Som Daniel Morgado Cenografia Ângela Ribeiro e Ana F. Gouveia 

Colaboração Cenográfica Fernando Ribeiro Coreografia Ângela Ribeiro e Ana F. Gouveia Música Daniel Morgado e Ricardo Vieira 

Produção Executiva A Menina dos Meus Olhos, Associação Cultural Técnica Marionetas de mesa / Teatro de objectos Tipo de 

manipulação Manipulação à vista Agradecimentos  Casa Municipal da Juventude de Cacilhas e técnicos, Daniel Morgado, pai Jaime 

e mãe Lina, pai Bruno e mãe Júlia, Marina Nabais e André Rodrigues  

 

Um espectáculo Menina dos Meus Olhos, Associação Cultural 

 

Havia um lugar. Um lugar, nem muito nem longe nem muito perto daqui. Um lugar como alguns, mas diferente de outros. Naquele lugar 

vivia o Fazedor de Vidas. Mas todas as vidas tinham um fim. E o Fazedor de Vidas, que, por fazer vidas, não queria morrer. Naquele 

lugar, a Morte passeava-se todas as noites, à procura de companhia. E houve um dia em que a Morte veio buscar o Fazedor. Ele, que 

achava injusto ter de morrer, resolveu fazer um acordo com a Morte. E esta aceitou. Todavia... 

 

Sobre o grupo: 

A Menina do Meus Olhos é uma associação cultural sem fins lucrativos, fundada a 28.10.2003, que tem como principal objectivo a 

promoção das artes performativas, através da produção de espectáculos (apoio a artistas de várias áreas e projecção do seu trabalho) 

e da criação e sustentação de uma plataforma de formação artística. Com o objectivo de formação divide-se em duas partes: aulas 

regulares de movimento com processos de laboratório e criação; e a educação artística para a comunidade (ateliês e diversos 

workshops para crianças, adolescentes, adultos e idosos).  

Em relação à componente performativa, Ophelia (2002) terá sido o mote para a formação da associação, seguindo-se um evento 

performativo que daria o nome à associação. Desde a sua formação já foram realizados os seguintes espectáculos: GOD KNOWS 

WHATi! (dá deus nozes a quem não tem dentes 2003), Das Padeiras de Aljubarrota (tomo I, tomo II) (2004) em co-produção com o 

Avanteatro, Das Padeiras (2006) que teve o apoio da Câmara Municipal de Almada, o MegaGigaFruitiByteJackPote!!! (2006) que 

recebeu o subsídio do Instituto das Artes/ Ministério da Cultura, contando também com a co-produção do Lugar Comum – Centro de 

Experimentação Artística e o Apoio da Câmara Municipal de Almada.  

Para além das produções da associação, também é dado apoio ao nível da produção executiva e alguns projectos, como foi o caso de 

Tugal.pt de Fernando Ribeiro, Actor de Rogério Nuno Costa (2004), Aldo Performance-Instalação de Marina Nabais e Helena Oliveira 

(2006), Alice no Pais das Maravilhas (marionetas) de Ângela Ribeiro (2007), Dar o Corpo ao Movimento de Ana F. Gouveia (2007), e O 



Fazedor de Vidas (em construção) uma co-produção com Ângela Ribeiro que obteve o Apoio à Produção Teatral da Câmara Municipal 

de Almada.  

Página: http://ameninadosmeusolhos.no.sapo.pt 

Agenda: http://amenina.blogs.sapo.pt 

 

Mr.Pipon, cabaret internacional 
de Andreas Piper  

M/12 

Duração - 45 minutos 

16 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

 

Encenação Jens Alltheimer Intérpretes Andreas Piper Dramaturgia Jens Altheimer Figurinos Andreas Piper Fotografia Paulo Maria 

Operação de Luz Jochen Pasternaki Som e Operação de Som Zé Ramalho Cenografia Andreas Piper Coreografia Jens Altheimer 

Música Andreas Piper Produção Executiva Creme de la Creme  

 

Um espectáculo Associação Créme de la Créme  

 

A história de um individuo que sonha ser um grande entertainer. Monsieur Pipon aproveita então a presença do público para improvisar 

um cabaret internacional com artistas de várias nacionalidades. Assim, vamos encontrar ao longo do espectáculo: Gilbert Bóbó de 

França, Billy the Magic Kid from Arizona, Mumba Macumba de um país desconhecido de Africa e ao final directamente da Índia, Swami 

Pipananda, todos interpretados por Monsieur Pipon. Nada acontece como previsto, sempre nos momentos mais inconvenientes toca o 

telefone. Acontecem sistematicamente acidentes, fazendo o nosso herói tropeçar de um fracasso para outro. Tenta manter-se 

descontraído, quando tudo o que o rodeia mergulha em caos. 

 
Sobre o grupo: 

Créme de la Créme Associação de profissionais de teatro e novo-circo, que pretende desenvolver e difundir espectáculos de teatro, 

teatro de rua e animação. A Crème de la Crème, trabalha a partir do humor, explorando o absurdo e o paradoxo das situações, 

integrando as técnicas de Clown, Commedia del’Arte, o teatro do gesto e as técnicas circenses. 

 

Huis Clos (Sem Saída)  
de Jean-Paul Sartre 

Estreia 
M/16 

Duração – 90 minutos 

17 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

 

Tradução José Vaz Encenação José Vaz Intérpretes Anabela Neves, João Vasco Henriques, Rui Silva e Vanessa Soares Figurinos  

José Vaz São – Oficina dos Farrapos Grafismo Jorge Xavier e Nuno Nascimento Desenho e Operação de Luz  Jorge Xavier 

Cenografia Jorge Xavier Produção Executiva Joana Nascimento  

 

Um espectáculo O Grito 

 

Imagine um lugar do qual não possa escapar. Coloque-se nele ao lado das duas pessoas que mais o incomodam. Bem vindo ao 

inferno de Sartre. O inferno de Sartre é uma parábola da vida. Um inferno diferente. Um inferno sem privacidade, nem noite, nem sono. 

Nele todos estão em eterna vigília. “O inferno são os outros”. Esta frase resume bem “Huis Clos”. É, sem dúvida, uma afirmação, hoje 

mais do que nunca, incómoda, mas talvez oportuna, numa sociedade crescentemente dominada pelos valores da imagem e da 



aparência. Esta peça foi escrita por Jean-Paul Sartre em 1944, durante a ocupação nazi de Paris, mas os seus temas permanecem 

actuais. A velocidade da vida moderna, a ambiguidade moral, a busca hedonista, a vaidade social, são abordados de forma irónica e 

provocadora. Os personagens vão permanecer juntos por toda a eternidade e cada um revelar-se-á o inferno do outro. Mesmo 

necessitando uns dos outros, eles não cedem. Neste microcosmos fica patente a falta de cumplicidade entre as pessoas, a dificuldade 

de se tentar entender o outro e conviver com as diferenças de cada ser humano. “Huis Clos” põe a nu a hipocrisia de uma sociedade 

onde cada um se baseia no próximo para se poder comparar, reconhecer ou competir, onde cada um projecta no outro toda uma carga 

de culpa, eximindo-se à responsabilidade própria. O inferno experimentado pelos personagens prefigura o mundo contemporâneo, 

unificado pela tecnologia, imobilizado pelo pragmatismo e preso à monotonia da repetição massificadora. Talvez esta sej a, por isso, 

uma boa altura para retornar a Sartre. 

 

Sobre o grupo: 

O Grito iniciou a sua actividade em 1995, no Centro Cultural e Desportivo de Pinhal Vidal, em Corroios. Desde 2002, o Grito 

desenvolve, no Centro Cultural Juvenil de S.to Amaro (“Casa Amarela”), em Almada, freguesia do Laranjeiro, a par da criação de 

espectáculos e de múltiplas acções de dinamização cultural, programas de formação e iniciação nas diversas disciplinas técnicas e 

artísticas ligadas ao mundo do espectáculo, dirigidos a variados grupos etários e sócio-profissionais, com destaque para as populações 

juvenis. Integrando os seus formandos, o seu elenco e equipa técnica permanentes, ou outros elementos convidados, os espectáculos 

d’o Grito percorrem linguagens e estéticas muito diversificadas, procurando promover, para lá do mero entretenimento, a criação de 

espaços mobilizadores da consciência crítica e cultural 

 

 

Bicho 
de Miguel Moreira 

M/12 

Duração – 50 minutos 

18 de Fevereiro 21h30 Espaço Ginjal 

 

Direcção Miguel Moreira Colaboração e apoio dramatúrgico João Galante Espaço Musical Bentes Luz Celestino Verdades e Pedro 

Cabral Fotografia  Miguel Meireles Grafismo Sofia Pimentão Co-produção Teatro de Vila Real e Útero Apoio Teatro O Bando 

 

Um espectáculo Útero 

 

Inspirada em ambientes característicos de Miguel Torga, esta peça inicia uma reflexão sobre a animalidade que vive em nós. Um 

homem tenta construir um “bunker”. Precisa de arquitectar jogos afastado do mundo. Precisa de ser um animal, isolado, puro, feliz. 

Precisa de imaginar um novo mundo.\O homem que constrói a sua realidade selvagem, isolado, é a base deste trabalho. Vezes sem 

conta no nosso processo, nas nossas discussões públicas (blog do site Útero) e privadas (ensaios) procurámos  descobrir quem seria 

este homem em fuga. 

 

 

Chez Kantor  
a partir de Tadeusz Kantor  

Estreia 
M/16  

Duração – 60 minutos 

19 de Fevereiro 21h30 Ginjal 

Tradução Pedro Manuel Encenação Pedro Manuel Intérpretes  Bruno Couto, Bruno Tibúrcio, João Frias, Lara Reis, Lia Silva, Luis 

Magalhães, Teresa Meira e Tiago Varanda Dramaturgia NNT Figurinos  Sara Franqueira Fotografia NuFoto Grafismo NNT Luz e 

Operação de Luz NNT Som  NNT Operação de Som  NNT Cenografia Sara Franqueira Coreografia NNT Música NNT Produção 

Executiva NNT 



 

Um espectáculo Novo Nucleo de Teatro da FCT (NNT) 

 

Um espectáculo na influência do imaginário cénico e conceptual de Tadeusz Kantor, onde o grotesco associa o trágico e o cómico, a 

memória, a velhice e a infância. Uma valsa dançada em coro, uma viagem dentro de casa, a alegria de ser o contrário. 

 

Sobre o grupo: 

O NNT conta com treze anos de existência desde a sua formação em 1995. Ao longo dos anos realizaram-se vários workshops, 

nomeadamente de Expressão Corporal, Interpretação, Voz e Iniciação ao Teatro, orientados por nomes como Paula Freitas, Ávila 

Costa, Luís Castanheira, Alexandre Calado, Sandra Hung, João Tempera, João Cleto e Hugo Costa. Já foram postos em cena 

conhecidos textos como O Destino Morreu de Repente, A Mais Baixa Profissão, As Três Irmãs, O Pelicano, A Boda, Jacques e o Seu 

Amo que contaram com encenações de membros da casa a nomes como Natália Luíza e Jorge Fraga, Paula Só, assim como outros 

textos menos conhecidos a Feira de S.Nicolau e Esquartejamento para Todos , ambos encenados por Alexandre Calado, um dos 

membros fundadores do NNT, que também escreveu e encenou Fértil Feitiço e Fértil Fátuo para o grupo. Seguiram-se O Ventre de 

Jeremias  escrito pelo Maestro Victorino d´Almeida, com encenação Catarina Santana, membro fundador do NNT e direcção musical de 

André Louro e Lissão encenada por Alexandre Calado. O grupo conta ainda com participações anuais no FATAL e na Mostra de Teatro 

de Almada, assim como em festivais universitários nacionais como o aCTUS (Coimbra), o SALTA (Aveiro), o Ciclo de Teatro 

Universitário da UBI (Covilhã), bem como em universitários internacionais, como é o de Santiago de Compostela. Em 2006 estiveram 

em cena duas produções: O Cerejal, de Anton Tchekov (Menção Honrosa FATAL’06) encenado por Bruno Bravo e Sandra Faleiro, e A 

Erva Vermelha de Boris Vian, encenada por João Cleto. O ano passado foram também apresentadas duas grandes produções, A 

vossos pés o meu coração com encenação de Hélio Luís, e No país das últimas coisas a partir de Paul Auster, com encenação de 

Joana Craveiro.  

 

 

A Perca 
de Carlos G Melo  

M/10 

Duração - 60 minutos 

21 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

 

Encenação Carlos G Melo Intérpretes  Margarida Diogo e António Craveiro Dramaturgia Carlos G Melo Figurinos  Carlos G Melo 

Grafismo Gabriela Fonseca Operação de Luz Carlos G Melo Cenografia Carlos G Melo Produção Executiva Carlos G Melo Apoios  

Câmara Municipal de Almada, Junta de Freguesia da Costa da Caparica e Fundação Calouste Gulbenkian 

 

Um espectáculo Teatro da Costa 

 

Outrora Orfeu partiu para o Hades em busca de Eurídice... 

Eurídice que perdeu Orfeu na discoteca, procura-o nos "Perdidos e Achados". 

E, em conversa com o funcionário, que por sinal também perdeu a esposa, percebe que na dita secção, existem vários tipos de 

perdidos e até uma “Associação dos Ausentes"... 

 

 

Teoria Geral dos Maridos  
de Sarah Adamopoulos  

Estreia 
M/12 

Duração – a confirmar 

22 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 



 

Encenação Francis Seleck Intérpretes Ana Sofia Gonçalves, Ariana Manso, Cláudia Camilo e Joana Sabala Produção Executiva 

Associação Cultural “O Mundo do Espectáculo”  

 

Um espectáculo Teatro de Areia – Associação Cultural “Mundo do Espectáculo” 

 

O que é um marido? Onde começa, um marido? No desejo de um homem (desejo de posse)? No sonho de uma mulher (sonho de 

principado)? Quando as pessoas não são casadas, os homens são maridos? Quanto tempo decorre até que um homem com quem 

uma mulher não casou passe a ser um marido? É uma questão de tempo, como nas diuturnidades na Função Pública, ou de mérito? 

Podem as mulheres referir-se a eles (maridos sem diploma), como maridos? E se forem companheiros? Fica demasiado comuna? É 

preciso ter uma economia conjunta para se ser o marido de alguém? O que se faz com a fidelidade? E com os filhos? É preciso 

admirar intelectualmente um marido? Onde fica o amor, nisto tudo? Que formas toma? Uma mulher sem marido é menos mulher do 

que as outras? E uma com, é mais? O que é um marido na cabeça das mulheres? Que significados tem? Um marido sem liquidez 

pode ser um bom marido? Um marido desempregado pode continuar a ser um marido? Três mulheres e um homem multimodelo, às 

voltas com as grandes questões da conjugalidade. Um texto hiperrealista de Sarah Adamopoulos  

 

Sobre o grupo: 

Do encontro informal entre formadores e formandos de diversas áreas criativas nasceu, em 2003, o Teatro de Areia com o objectivo de 

criar um grupo semi-profissional, com actores e profissionais do mundo artístico que ambicionavam um projecto próprio, consistente e 

organizado. 

Em 2003, o Teatro de Areia estreia-se com uma peça infantil de marionetas, intitulada A Casa Azul , da autoria de Catarina Pé-Curto, 

onde se explorou a construção e manipulação de marionetas. Esta peça estava direccionada para um público mais jovem, não 

deixando, no entanto, de atrair outras gerações…  

Durante o ano lectivo de 2004/2005 o grupo continuou a desenvolver teatro para a infância, mas desta vez com um projecto diferente. 

O grupo dedicou-se à exploração de contos populares, construindo a peça Contos e Panquecas. O ambiente pretendido era de 

intimidade e proximidade, onde se exploravam os cinco sentidos de cada um, em diversos contextos, e onde o público interagia com a 

atmosfera envolvente das histórias e das contadoras. Os contos seleccionados foram: A Panqueca Doce; Corre, Corre Cabacinha; e 

Os Três Cabelos de Ouro do Diabo.  

Em 2005, o grupo decidiu tomar um novo rumo, deixando as representações para a infância para se dedicar ao teatro contemporâneo, 

indo de encontro aos problemas do nosso mundo. Deste modo, o Teatro de Areia constrói o espectáculo Vinte Anos, e Então…, do 

autor holandês Don Duyns. 

Mais recentemente, em 2006/2007 o grupo teve a oportunidade de trabalhar o texto Ascensão de 5 desejos à boca (O homem que não 

há), da escritora e jornalista Sarah Adamopoulos, escrito propositadamente para o Teatro de Areia. O espectáculo foi apresentado na 

XI Mostra de Teatro de Almada e Quinzena da Juventude.  

Para 2007/2008, o Teatro de Areia continua a desenvolver um trabalho em conjunto com a autora Sarah Adamopoulos, seguindo a 

mesma linha de orientação do espectáculo anterior. 

 

Pedro e o Lobo  
A partir de Esopo e de Serguei Prokofiev. 

M/3 

Duração – 50 minutos 

23 de Fevereiro 16h00 Auditório Fernando Lopes-Graça 

 

Interpretação Rui Cerveira, Carlos G Melo, Tiago Pereira e João Queirós Encenação Fernando Jorge Lopes Assistência de 

Encenação Isabel Leitão Cenografia Fernando Jorge Lopes e Pedro Godinho Música Tiago Pereira Ilustração João Queirós 

Figurinos Alice Rolo Desenho de Luz Paulo Correia Grafismo Catarina Pé-Curto Fotografia Sandra Ramos Produção Executiva 

Sofia Oliveira Assistência de Produção Paula Almeida Divulgação e Assessoria de Imprensa Nádia Santos Monteiro  Promoção 

Vítor Pinto Ângelo  

 

Um espectáculo Teatro Extremo 



 

Baseado na fábula de Esopo e tendo como pano da fundo a obra de Prokofiev, o espectáculo conta-nos a história de Pedro, um típico 

rapaz da cidade, que vai passar as férias a casa do avô, na aldeia. Entediado com a vida no campo, Pedro decide divertir-se à custa 

dos aldeãos. Para isso, inventa que viu um lobo perto do rebanho e grita por socorro. Os aldeãos acodem, mas afinal é tudo mentira. O 

pior é quando o lobo aparece de facto e cumpre a sua natureza.É a vez de Pedro demonstrar a sua coragem. Como qualquer outro 

rapaz da sua idade, compreenderá então, à sua própria custa, a importância de respeitar os outros e também os animais. 

 

Sobre o grupo: 

O Teatro Extremo iniciou em 1994 na cidade de Almada. O projecto artístico desta companhia tem por objectivos a criação, 

consolidação e amplificação de hábitos de fruição estética e a formação de novos públicos. Estrutura financiada pelo Ministério da 

Cultura / Instituto das Artes e Câmara Municipal de Almada, o Teatro Extremo criou até 2007 trinta e quatro espectáculos para 

diferentes públicos, contando com criações colectivas e textos  de autores nacionais e estrangeiros, a exemplo de Umberto Eco, Bertolt 

Brecht, Matéi Visniec, Gabriel Emanuel, António Cabrita e Antónia Terrinha. Possui, desde 1999, instalações próprias que têm 

permitido consolidar o seu trabalho e acolher outras estruturas artísticas do concelho, do país e do estrangeiro. Neste último caso, 

especificamente no âmbito do festival internacional que organiza anualmente desde 1996, “Sementes – Mostra Internacional de Artes 

para o Pequeno Público”. Em 2002 foi-lhe atribuído a Medalha de Prata de Mérito Cultural da Cidade pela Câmara Municipal de 

Almada. A nível nacional e além fronteiras, tem participado em festivais e eventos, tendo apresentado o seu trabalho ao público de 

Espanha, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Brasil e Índia. 

 

 

Tontos  
a partir de “Cigarettes and Chocolate” de Anthony Minghella e outros textos    

Estreia 
M/12 

Duração – 50 minutos 

23 de Fevereiro 18h00 Espaço Ginjal  

 

Concepção e Encenação Maria João Garcia Dramaturgia Maria João Garcia e Vítor D’Andrande Intérpretes Alexandra Sargento e 
Miguel Moreira Música Vítor Rua Figurinos  Tânia Franco Desenho Japp Fotografia António Coelho Apoio Dramatúrgico Patrícia 
Marques Produção Executiva MJG Produção Ninho de Víboras Apoio Câmara Municipal de Almada e Útero 
 

Um espectáculo Ninho de Víboras  

 

“Tontos” foi criado a partir da peça radiofónica “Cigarettes and Chocolate” de Anthony Minghella, do argumento e do filme “Persona” de 
Ingmar Bergman e de outros textos e imagens que, de uma forma ou de outra, abordam a mesma situação: um dia, alguém decide 
deixar de falar. É, sobretudo, uma forma de protesto que confronta a trivialidade do quotidiano de cada um com a profundidade desse 
silêncio. E talvez seja este o mais extremo protesto (excluindo a morte voluntária), na medida em que é o nosso círculo mais íntimo 
quem sofrerá as consequências. É a linguagem, o uso das palavras, como símbolo da nossa inteligência, o que nos distingue dos 
animais ditos irracionais. Mas até que ponto é que nos distinguimos para melhor? Guerras, fome, solidão, dinheiro, países, religiões, 
guerras. Dizemos sempre que um destes dias protestamos. Assinamos todas as petições que achamos correctas. Fazemos o que 
podemos. Mas perante este cenário de guerra perpétuo, este salve-se quem puder entre alguns ricos e muitos pobres, será legítimo 
culpar ou apontar o dedo a alguém que já não quer fazer parte desta espécie? E será que isso é possível? Será que podemos mesmo 
dizer: um dia destes calo-me, um dia destes já não faço parte? 
 

Sobre o grupo: 

O Ninho de Víboras é um colectivo de artistas com formações e percursos distintos que, partilhando entre si um conjunto de valores 

éticos e estéticos, se estruturaram enquanto Associação Cultural. As suas realizações, de natureza multidisciplinar, têm-se 

manifestado nas áreas do Teatro, Dança, Música, Artes Plásticas e Audiovisuais, organizando também acções de formação, 

conferências e debates. Os trabalhos do Ninho de Víboras dão primazia à comunicação franca e clara com os espectadores, à 

provocação e à subjectividade, procurando aprofundar o diálogo com a sociedade e cultura portuguesas. 

 

 



Noite de Poesia Inesiana 
de António Ferreira 

Estreia 
M/6 

Duração – 60 minutos 

23 de Fevereiro 21h30 Convento dos Capuchos   

 

Direcção Yolanda Alves Encenação Yolanda Alves Dramaturgia César Pires Fotografia Teresa Morais Grafismo Yolanda Alves Luz 

Paulo Mendes Operação de Luz Paulo Mendes Som  Yolanda Alves Operação de Som  Yolanda Alves Produção Executiva Teatro 

de Papel  

 

Um espectáculo Teatro de Papel 

 

Na «Noite de Poesia Inesiana», pretendemos mais uma vez proporcionar ao público, uma noite de poesia de autores portuguesas 

exaltando a língua portuguesa, desta vez sob a temática Inesiana fundindo várias referências literárias. Foi na pátria da tragédia de 

Inês de Castro que as obras literárias acerca do tema proliferaram, promovendo-se enfoques que não podiam senão ecoar de forma 

profunda a alma lusitana. Garcia de Resende promoveu a estreia de Inês no plano literário, Luís de Camões ao lado de Fernando 

responsabilizam-se por consagrar a temática, mas foram mais, muitos mais poetas até aos nossos dias que dedicaram belos poemas 

ao tema e à bela dama Inês de Castro.   

 

Sobre o grupo: 

O Teatro de Papel – Associação Cultural foi fundado a 10 de Setembro de 1989 na Costa de Caparica. Tem desenvolvido um trabalho 

de formação de actores como base para qualquer tipo de espectáculo, sob a direcção e encenação de Yolanda Alves. A experiência na 

área das artes tem sido vasta, desde espectáculos de tragédia, comédias, teatro de rua, etc. Tendo saboreado a espontaneidade dos 

públicos das mais pequenas colectividades  aos espaços  e eventos prestigiados (Teatro da Trindade, Teatro Maria Matos, Festival 

Internacional de Teatro de Almada, etc.), percorreu algumas das obras mais importantes importantes dos clássicos do teatro como O 

Urso de Tchekov, Yerma e As Bodas de Sangue de Garcia Lorca, Medeia de Eurípedes ou Alazon de Plauto. 

 

 

Morte e Vida Severina  
de João Cabral de Melo Neto  

Estreia 
M/12 

Duração - 60 minutos 

24 de Fevereiro 21h30 Auditório Fernando Lopes-Graça 

 

Encenação Manuel João Intérpretes  Joana Freitas, Catarina Rocha, Rita Miranda, Guilherme Ferreira, Raquel Machado, Pedro 

Gonçalves, Nádia Mota, Sara Freitas e Pedro Cortes Dramaturgia Manuel João Figurinos  Rita Miranda, Pedro Cortes Fotografia 

Pedro Cortes e Rita Miranda Grafismo Pedro Cortes e Rita Miranda Luz Manuel João Som  Manuel João Montagem de Som  Luís 

Baptista Apoio ao Movimento Maria João Garcia Apoio de Voz Pedro D’Orey Cenografia Colectivo Teatro & Teatro Produção 

Executiva Associação Cultural “O Mundo do Espectáculo” Agradecimentos Prof. Rogério Fernandes  

 

Um espectáculo Teatro & Teatro – Associação Cultural “Mundo do Espectáculo” 

 

Esta peça do poeta brasileiro João Cabral de Melo Neto tem como base formal as canções populares do Nordeste, terra de retirantes, 

de seca e de miséria sem fim. O autor através do discurso visual e simbólico do teatro, defende que a vida de miséria sofrida pelo 

pobre tem um sentido espiritual profundo e assim a morte dos miseráveis, dos sem-terra origina a vida que renova a terra e a própria 



vida. Deste modo, a peça acaba por ser uma peça de Natal, de glorificação da pobreza, de recuperação do sentido positivo da vida. No 

tempo em que foi escrita, fase de intensas lutas sociais dos camponeses do Brasil (de que o Movimento dos Sem-Terra é uma 

continuação), Morte e Vida Severina foi também uma advertência à Igreja do Brasil, no sentido de que deveria ser “A Igreja dos 

Pobres”. João Cabral de Melo Neto insere na peça um conjunto de blocos em maiúsculas explicando o que vai seguir-se e o seu 

significado. É uma questão de tentar perceber essas ligações.  

 

Sobre o grupo: 

O grupo Teatro & Teatro é um dos núcleos da Associação Cultural O Mundo do Espectáculo. É constituído por gente nova entre os 18 

e 23 anos. Os espectáculos de maior relevo deste grupo são: Autocarro (a partir do original de Helena Teixeira, actriz do grupo), 

História da Gaivota e do Gato que a Ensinou a Voar (adaptação do texto de Luís Sepúlveda, Casos e Casos (adaptação do texto de 

José Régio), Aos Homens Nada Escapa… (a partir de três textos de Mário Costa – um autor na nova dramaturgia portuguesa), 

Projecto sem Dó nem Piedade (a partir de dois textos de Mário Costa), A Invenção do Amor (a partir do poema de Daniel Filipe), A 

Boda de Bertolt Brecht, Onde é que Eu me Deixei, a partir de monólogos de Maria J. Árias, Júlia Verdugo e Charo Solanas. 

 

 

Fotos disponíveis em http://www.4shared.com/dir/1618869/b5728def/sharing.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informações Úteis 
 
Bilhete normal: € 5 
Bilhetes com desconto 
€ 3.5 – Jovens com idade inferior a 25 anos. 
Sujeito a apresentação do Bilhete de Identidade como comprovativo. 
€ 3.5 – Pessoas com idade superior a 65 anos. 
Sujeito a apresentação do Bilhete de Identidade como comprovativo. 
€ 3.5 – Grupos com 10 ou mais elementos. 
 
€ 35 – Assinatura 
Os títulos das assinaturas podem ser adquiridos no Auditório Municipal Fernando Lopes Graça 
 
 
Bilheteiras  
 
Teatro Municipal de Almada 
Ter. e Qua.: 14.30h – 20.30h 
Qui., Sex. e Sáb.: 14.30h – 22.00h 
Dom.: 14.30h – 19.30h 
Levantamento dos bilhetes a 30 minutos antes do início dos espectáculos 
 
Auditório Municipal Fernando Lopes Graça 
Qua. a Sex.: 14.30h – 17.00h 
Reservas  
Tel.: 21 272 49 27/ 20 
Email: auditorio@cma.m-almada.pt  
Levantamento dos bilhetes 1.30h antes do inicio dos espectáculos 
 
Restantes Espaços  
Câmara Municipal de Almada - Divisão de Acção Sociocultural 
Seg. a Sex.: 9.30h – 12.30h / 14.00h – 17.30h 
Email: accao.cultural@cma.m-almada.pt  
Levantamento dos bilhetes nos respectivos espaços 30 minutos antes do inicio dos espectáculos  
 
 
Locais dos Espectáculos  
 
Auditório Municipal Fernando Lopes Graça 
Fórum Municipal Romeu Correia 
Tel.: 21 272 49 27 / 20 
Praça da Liberdade, Almada 
 
 
Teatro Municipal de Almada 
Tel.: 21 273 93 67  
Av. Professor Egas Moniz, Almada 
 
Casa Municipal da Juventude de Cacilhas 
Tel.: 21 272 07 57 / 82 10 
Rua Trindade Coelho 3, Cacilhas 
 
Teatro Extremo   
Tel.: 21 272 36 60 
Rua Serpa Pinto 16, Almada 
 
Convento dos Capuchos  
Tel.: 21 272 05 15  
Rua Lourenço Pires de Távora 41, Caparica  
 
Espaço Ginjal - Rua do Cais do Ginjal  
Cacilhas 
 
Sociedade Filarmónica Incrível Almadense – Salão de Festas  
Rua da Incrív el Almadense – Almada  
Tel: 21 275 09 29  
 


