
melgaço

monção

paredes 
de coura

valença

vila  
nova de 
cerveira

COM É DIAS DO 

M I N H O 
17 A 20 jul

10anos

quIntA A DOMIngO
SAlA PRInCIPAl 
jARDIM DE InVERnO 
tEAtRO-EStÚDIO MÁRIO VIEgAS 
SuB-PAlCO 
lARgO DE CAMÕES (CHIADO)

17 A 20 jul
COMÉDIAS  
DO MInHO, 
10 AnOS
quinta a domingo
Sala PrinciPal, Jardim de inverno,  
TeaTro-eSTúdio mário viegaS,  
Sub-Palco e largo camõeS (chiado)
passe 5 espectáculos: uiVo +  
tRiatRo + cHÃo + Volta + cHuVa:  
€30 sem descontos

todos dias

instalaÇÃo / eXposiÇÃo

EStA CASA  
tEM 10 AnOS 
foyer do Jardim de inverno
quinTa daS 17h30 àS 21h
SexTa daS 20h àS 21h
Sábado e domingo daS 15h àS 21h
entRada liVRe 

 
17 jul
quinta 

18H30 
sessÃo de abeRtuRa

lAnçAMEntO 
A MEtAMORfOSE  
DAS PAISAgEnS –
10 AnOS DE 
COMÉDIAS DO 
MInHO (2004-2013)
Jardim de inverno 
enTrada livre 

21H
documentáRio

COMÉDIAS  
DO MInHO
Jardim de inverno 
entRada liVRe 

Por encomenda da rTP, Paulo menezes 
acompanhou as comédias do minho duran-
te quase todo o ano de 2012 e fez um filme 
pelos cinco concelhos do vale do minho, 
entre salas de ensaio, juntas de freguesia, 
bibliotecas, até às paisagens, documento 
de um território comum, invadido pela  
criação artística.

realização e imagem: Paulo menezes
captação de Som: armanda carvalho e ricardo leal 
montagem: maria Joana figueiredo e Paulo menezes 
misturas de som: Tiago matos
correcção de cor: marco amaral
director de Produção: João matos
Produção: Terratreme 

no ano em que assinalam  
10 anos de intervenção cultural 
nos concelhos de melgaço, 
monção, paredes de coura, 
Valença e Vila nova de cerveira, 
as comédias do minho 
apresentam-se em lisboa num 
registo de mini-festival: cinco 
municípios, cinco espectáculos  
de música, teatro e/ou dança  
com envolvimento da população, 
um percurso criativo para 
famílias, um documentário,  
e ainda momentos para tratar  
da memória e da discussão  
de um projeto que se tornou 
referência da prática artística 
territorial. um novo mapa  
do Vale do minho, terra a terra, 
lugar a lugar, casa a casa,  
corpo a corpo.

18 jul
sexta
 
21H 
teatRo / danÇa

uIVO
uMA VIAgEM  
EM MElgAçO  
à PROCuRA  
DO lOBO
cRiaÇÃo: gonÇalo Fonseca 
Sala PrinciPal; m/12
€10 (com descontos €5 a €7)

“Nome de arrepiar pelos e arrancar  
benzeduras, besta de dentes afiados  
e passos matreiros, protagonista  
dos pesadelos dos pastores, ladrão  
de rebanhos, mau como as cobras.”

ver um lobo é um privilégio de poucos. 
desde sempre ele habita no escuro do  
imaginário do homem e há séculos que  
a montanha tem fama de esconderijo para 
malditos. em uivo o público transforma-se 
em batedor e parte em viagem numa caça-
da ao lobo. através do pesadelo e do medo,  
do misticismo à lenda, até à paisagem dura  
e crua de castro laboreiro, onde ainda hoje  
o lobo convive lado a lado com o homem, 
como duas forças que partilham o mesmo 
sustento. há cada vez menos lobos e  
pastores na montanha, mas ainda existem  
os que acreditam em lobisomens.

direcção: gonçalo fonseca;
Textos a partir de Bitcho Bravo de ricardo rodrigues  
e O Medo de al berto
apoio à dramaturgia: francisco álvares
desenho de luz: vasco ferreira 
movimento: filipe caldeira
música: ricardo casaleiro
interpretação: filipe caldeira, lucília raimundo  
e grupo amador de Teatro “os Simples”: alexandra 
rodrigues, carla domingues, clara araújo, cristina vilas, 
filipe carvalho, gabriel cristiano, humberto Sousa,  
inês gonçalves, Juliana Pires, lídia Sousa,  
raúl fernandes e rafael Pereira  
voz off: francelina fernandes, isalina fernandes  
e leonor rodrigues 

interpretação musical: ricardo casaleiro  
e coro de Parada do monte  
alexandra afonso, alexandre Pires, armanda domingues, 
arminda afonso, carla esteves, carlos afonso, celeste Pires, 
diana gonçalves, eduardo afonso, emília domingues, 
eugénia esteves, gabriel afonso, Joel esteves, José afonso, 
Juliana rodrigues, laura esteves, leonor esteves, luís 
Pires, manuel Pires, marco Pereira, marco esteves, maria 
armanda Pires, maria de fátima Pires, maria Teresa Pires, 
matias esteves, melanie Pereira, Paulo Pires,  
raul fernandes, rosa esteves, rosa Pereira, rosa Pires,  
Sandra esteves e Tiago afonso.

5 ESPECtÁCulOS
ExPOSIçãO
DOCuMEntÁRIO
lAnçAMEntO DE lIVRO
ARRAIAl MInHOtO

sãO luIz teatrO MuNIcIpal



sÃo luiz teatRo municipal
Rua antónio maRia caRdoso, 38; 1200-027 lisboa
tel: 213 257 640; inFo@teatRosaoluiz.pt

19 jul
sábado 

11H 
peRcuRso cRiatiVo

A CASA 
claSSificação a definir

a caSa é um exercício criativo para  
experimentar a ideia de permanência,  
num projecto de intervenção cultural que 
tem a itinerância e a ocupação de espaços 
como quotidiano, há 10 anos. o Projecto 
Pedagógico sugere um percurso numa ‘casa’, 
onde diferentes artistas exploram matérias 
cenográficas e dramatúrgicas, a partir  
do espólio material e afectivo das cdm.  
Sejam bem-vindos a caSa.

EStA CASA  
tEM 10 AnOS 
VISItA EnCEnADA  
à ExPOSIçãO
foyer do Jardim de inverno

as portas abrem-se e há um universo visual 
que ocupa a entrada, o tecto, as paredes,  
os corredores… contam-se histórias em ima-
gens e objetos, cujas memórias podem ser 
(re)inventadas pelo olhar de cada visitante. 

criação e interpretação: filipe caldeira e isabel costa
criação / exposição: ana limpinho e maria João castelo

OS InABItAntES
ESPECtÁCulO DE  
tEAtRO E DAnçA
TeaTro eSTúdio mário viegaS

os inabitantes é um solo que recupera  
sensações de pessoas, coisas e lugares,  
num jogo entre presença e ausência,  
ver e ser visto, revelar e esconder,  
habitar e inabitar. 

direcção artística: Joana Providência e Sandra Salomé
Texto: daniela duarte 
inspirado no poema Também respiram, as casas,  
de ana luísa amaral e com excertos de Coração de Mãe,  
de isabel minhós martins e bernardo carvalho
interpretação: mónica Tavares 
cenografia e figurinos. ana limpinho e maria João castelo 

COnCERtOS DE gAVEtA 
COnCERtO-OfICInA
Sub-Palco

há objectos com sons, ritmos e muito  
movimento, que convidam à descoberta  
da linguagem musical. São como verdadeiros 
concertos, mas mais pequeninos  
e participativos.

criação e orientação: bernardo Soares e ricardo casaleiro 
cenografia: ana limpinho e maria João castelo

 

 
 

16H 
teatRo / danÇa / música

tRIAtRO
AutO DA fORtAlEzA  
DE VAlEnçA
cRiaÇÃo: Rui mendonÇa 
largo camõeS (chiado) e Sala PrinciPal; m/12
€10 (com descontos €5 a €7)

Triatro é simultaneamente uma performance 
desportiva, um auto popular e uma festa  
de aniversário. Pois só assim fará jus ao 
nome que tem. busca a superação para  
alcançar identidade. busca a tradição  
para encontrar imortalidade. busca o melhor 
tempo, para que o ontem se faça amanhã, 
ainda hoje. auto popular = identidade;
Performance desportiva = persistência  
na missão; festa de aniversário = partilha  
e comunhão: com os amigos, com a comuni-
dade. resumindo: um legado que aparenta 
dar  vida e fazer viver. 

direcção: rui mendonça
apoio dramatúrgico: Jorge Palinhos
guião: Jorge Palinhos e rui mendonça
ilustração: Patrício brito
cenografia e adereços: rita nicolau
composição do hino: José Paulo ribeira 
interpretado pela escola musical de S. Pedro da Torre
desenho de luz: vasco ferreira

interpretação: verde vejo – grupo de Teatro da associação 
cultural de verdoejo
augusta Salvador, beatriz gomes, catarina domingues, 
conceição Torres, francisca domingues, gonçalo Ponte, 
Julieta borges, manuel esteves, manuel Petiz, mariana lopes, 
miguel mendes, Paula Ponte, rita nicolau, rita Souto  
e Tomás Sousa 

Participação: rancho folclórico e cultural de S. Julião
álvaro Sousa, ana rosa cerqueira, andré carvalho, andreia 
gonçalves, andreia rodrigues, carla gonçalves, carminda 
dantas, cátia carvalho, deolinda carvalho, dorinda dantas, 
eduardo gonçalves, filipa esteves, francisco, Jéssica Sousa, 
João carlos Sousa, João José Sousa, José luís Sousa,  
José manuel, Judith Sousa, luís Pereira, manuel cerqueira, 
marcília gonçalves, maria gonçalves, maria do céu rodrigues, 
maria do céu barros, maria emília oliveira, maria Teresa 
rodrigues, ricardo carvalho, Salvador fernandes,  
vergílio oliveira e vítor carvalho

 
 

21H 
música

CHãO
uM ESPECtÁCulO 
MuSICAl COM 
MulHERES  
DE PAREDES  
DE COuRA
cRiaÇÃo: JoÃo pedRo Vaz 
Sala PrinciPal; m/12
€10 (com descontos €5 a €7)

Segundo J.mª Sanchez de muniaín as com-
ponentes estéticas objectivas da paisagem 
são luZ e cor / cÉu / grandeZa (hori-
zontal para a planície e o mar, vertical para  
as montanhas) / figura / movimenTo / 
vida e culTivo. Sete motivos para sete  
cenas quase orientais em que dezenas  
de mulheres de Paredes de coura trazem 
consigo uma paisagem de corpos e vozes, 
cantos mais ou menos primordiais e evoca-
ções de luz, neblina e nascimento. no início 
parece um espectáculo de luto e breu mas  
no final abre-se o balhadoiro.

a partir de impressões de Paredes de coura  
de narciso alves da cunha
 
música: antónio rafael e miguel Pedro
letras: adolfo luxúria canibal
encenação: João Pedro vaz 
desenho de luz: vasco ferreira
ensaiadora do coro: carla lima (ass. crd de Padornelo)

interpretação: adolfo luxúria canibal, antónio rafael,  
miguel Pedro, alexandre carvalho e mulheres das associações 
de Padornelo, Paredes de coura, formariz, Parada, do Tac 
– Teatro amador courense e do Tac Juvenil, entre outras

mulheres de coura: adriana magalhães, ana Pereira, cátia 
ferreira, inês loureiro, isabel cunha, lola Sousa, luana 
malheiro, luísa Sá, márcia Pereira, mariana bernardo, Patrícia 
Peres, rafaela carvalho, Sandra fernandes, Sandra Santos, 
Susana correia

coro de mulheres de coura: albina ferreira, alexandrina 
cardoso, alice vaz, ana barbosa, ana luísa Sousa, andreia 
barbosa, carla lima, catarina caldas, catarina Pereira, 
catarina Sá, celeste caldas, cláudia Pereira, cristina barbosa, 
cristina barreiro, cristina Pereira, daniela barbosa, elisabete 
lima, emília lopes, fátima carvalho, fátima lopes, fernanda 
lima, fernanda Pereira, iolanda cunha, isabel Pereira, ivone 
barreiro, lúcia lima, luísa Silva, luísa Soares, manuela Sá, 
margarida barros, maria custódia, maria dos Prazeres, maria 
José, maria Pequena, maria vaz, marlene barbosa, marta 
loureiro, natividade amorim, Sandra Tinoco, Sílvia barbosa, 
Sílvia fernandes, Sofia brito, Sofia dias, Susana fernandes  
e Zulmira lima 

coro de meninas: beatriz Sousa, carolina barbosa, catarina 
gonçalves, Érica fernandes, inês barbosa, inês oliveira,  
lara Soares, maria Sá, natália barbosa e Patrícia lima.

apoio à Produção: ass. crd de Padornelo

19 e 20 jul
sábado e 
domingo 
entre espectáculos 

ARRAIAl MInHOtO 
à PorTa do TeaTro São luiZ 
acesso aos poRtadoRes de bilHete 

20 jul
domingo 

16H
teatRo / danÇa 

VOltA
uM ESPECtÁCulO  
DE tEAtRO/DAnçA 
COM MulHERES  
DE MOnçãO
cRiaÇÃo: luís Filipe silVa 
Sala PrinciPal; m/12
€10 (com descontos €5 a €7)

Tudo gira, roda e volta ao mesmo. menina, 
mulher, Senhora, menina. neste espectáculo, 
as mulheres brincam, dançam e recordam em 
várias direcções. na volta atrás, recordam-se 
com o corpo e na volta à frente, recordam-se 
com os olhos postos nas “moças pequenas”.
Todas juntas, todas mulheres e todas com o 
mesmo ritmo, na descoberta do que foi e do 
que ainda será. uma mulher é uma mulher!

direcção artística: luís filipe Silva 
direcção coreográfica: isabel costa
apoio dramatúrgico: rui mendonça
desenho de luz: vasco ferreira 
música: bernardo Soares, a partir da memória colectiva  
das intérpretes 
interpretação: adérita maria Pereira, anabela cunha mendes, 
ana rita Silva, bruna bernardino, carlota costa, fernanda 
almeida, lurdes alegre, Piedade coelho, regina além,  
regina mendes, bernardo Soares (músico), isabel costa  
e mónica Tavares (bailarinas)
dedicado à memória de maria ofélia oliveira e rosette Silva. 

21H
teatRo / danÇa 

CHuVA
uM ESPECtÁCulO  
DE tEAtRO/DAnçA 
nAS MARgEnS DO 
RIO EM VIlA nOVA 
DE CERVEIRA
cRiaÇÃo: tânia almeida 
Jardim de inverno; m/12
€10 (com descontos €5 a €7)

do território do vale do minho podem-se  
extrair várias coisas, pois desde cedo soube 
ser generoso em abundância e fertilidade. 
nele temos a sensação de que tudo “pega”, 
da mais pequena flor ao mais exótico fruto. 
Passando pelo homem, que não desiste de  
o habitar ainda que por vezes o tempo o  
possa fazer hesitar nessa decisão, fazendo 
do território uma espécie de jardim universal.
mas o que fica na retina são as suas ribeiras 
e montes, e seu verde e as suas águas,  
que sobem aos céus em forma de benção,  
e descem à terra em gestos de dança.  
há quem lhe chame chuva.

“Abril é o mês mais cruel, gera
Lilases da terra morta, mistura
Memória e desejo, agita
Raízes dormentes com chuva da primavera.”
T. S. eliot in  “a terra devastada”

criação: Tânia almeida
co-criação e direcção de movimento: lucília raimundo
cenografia e figurinos: ana limpinho e maria João castelo 
ambiente Sonoro: filipe caldeira, ricardo casaleiro e vasco ferreira 

interpretação: carla Pinto, filipe caldeira, isabel costa,  
João agrela, leandro esmeriz, lucília raimundo, márcia 
fernandes, mónica Tavares, Sara carpinteira e Sónia almeida

tRIAtRO

www.teatRosaoluiz.pt 
bilHetes à Venda em www.teatRosaoluiz.pt, 
www.bilHeteiRaonline.pt e adeRentes; 
bilHeteiRa das 13H às 20H; tel: 213 257 650; 
bilHeteiRa@teatRosaoluiz.pt 

CHuVACHãOtRIAtROuIVO VOltA
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