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“ PEÇAS DO I M PROVISO” COM OS I M PROVÁVE IS E JOÃO SÓ

Três actores e um músico em palco. E livros, sempre.  
A partir de um parágrafo escolhido aleatoriamente pelo 

público e dependendo exclusivamente da inspiração do 
momento, do talento e da técnica dos actores e músico em 
palco, começa a nascer uma Peça de Teatro, totalmente 
Improvisada. Sem guião, nem estrutura pré-concebida. 
Surgem palavras, metáforas, cruzam-se personagens e cenas. 
Cada improviso é uma viagem irrepetível, neste Clube da 
Palavra que os actores percorrem juntamente com o público. 
É Teatro sem rede, numa criação colectiva e genuína. 

Uma Palavra. Uma Peça de Teatro.
 

Clube da Palavra, a língua a quem a trabalha.

www.facebook.com/clubedapalavra

31 Mai
Clube da
Palavra
ao vivo
Sexta às 23h30
Jardim de Inverno
m/16

Co-produção:  
Produções Fictícias, 
SLTM

www.teatrosaoluiz.Pt
Rua antónio MaRia CaRdoso, 38
1200-027 Lisboa; teL: 213 257 640
info@teatRosaoLuiz.pt

Os Improváveis

Os actores Marta Borges, Pedro Borges e Talmo Ramalho apresentam hoje, no Jardim de Inverno  
do São Luiz Teatro Municipal, Peças do Improviso –  o primeiro Improviso de formato longo em  
Portugal. Foi em Chicago, em 2009, 2010 e 2012, que adquiriram formação e bases técnicas para  
poder desenvolver um tipo de trabalho pioneiro em Portugal: O Teatro improvisado. Em 2010 foram 
convidados a participar e actuar na 13ª edição do CHICAGO IMPROV FESTIVAL. Frequentaram uma 
especialização em Improviso long-form, nos conceituados Second City e iO Chicago (que formaram 
conhecidos profissionais como Tina Fey, Amy Poehler, Mike Meyers, Andy Richter ou Bill Murray) e,  
após esta experiência nos EUA, o grupo regressou a Lisboa e estreou o espectáculo no Teatro A Barraca.
Em Julho de 2011 o espectáculo foi seleccionado e convidado a participar na 4ª Edição do FESTLIP 
BRASIL, que decorreu no Rio de Janeiro. A equipa, composta pelos referidos actores, contou com a 
participação especial de três convidados: os conceituados actores brasileiros Pedro Cardoso e Graziella 
Moretto e o músico Dudu Trentin. Cinco actores e um músico, a mistura de dois sotaques, a mesma 
língua, o mesmo entendimento e a mesma técnica: o Improviso. Com espectáculo regularmente em 
cena no Teatro-Estúdio Mário Viegas, na Fábrica Braço de Prata e no Teatro A Barraca, Os Improváveis  
estiveram este ano no Festival Impro Amsterdam, um dos mais conceituados eventos europeus na área 
do Improv, no qual se reuniram improvisadores da Estónia, Finlândia, Espanha, Portugal, Brasil, Bélgica, 
Alemanha, França e Estados Unidos. Em Junho, rumam à maior maratona de Improviso do mundo: a 
DEL CLOSE MARATHON, em Nova Iorque. Irão actuar, improvisando em Inglês, na mítica United Citizens 
Brigade, a grande referência Nova-Iorquina na área do Improv. E vão aproveitar para estrear o 3.º formato 
de espectáculo de Teatro de Improviso.

www.facebook.com/OsImprovaveis.Oficial

 

João Só

Compositor, cantor, produtor, João Só, de 24 anos, é um dos artistas mais completos do actual 
panorama musical português. Lançou em 2009 o primeiro disco João Só e Abandonados do qual se 
destacam os singles Meu Bem e A Marte, um álbum que lançou João Só numa extensa tour nacional.
Um ano depois surge Mendes e João Só, um trabalho em parceira com Miguel Araújo, produzido pela 
Optimus Discos, que foi muito bem recebido pelo público, tanto em festivais de Verão, como o Marés 
Vivas, ou na Queima de Coimbra. 2011 foi ano de novo disco, Ela Só, uma onda mais rock, com 
participação de Frankie Chavez e Zé Pedro dos Xutos e Pontapés. Do alinhamento, destaque para Fogo, 
Vamos a Jogo e Sorte Grande. Este último tema regravado com Lúcia Moniz, uma versão que cimentou 
a presença do músico nas principais rádios portuguesas. João Só tem assinado também a produção  
de discos de outros músicos como André Sardet, Carolina Deslandes, Biancard, Asterisco Cardinal 
Bomba Caveira. Pelo meio, João Só foi protagonista do Telebaladas, com Nuno Markl, no Canal Q.  
Um programa de baladas por encomenda, com 26 baladas em três meses e 14 duetos com estrelas 
nacionais. Em 2013, João Só lança mais um disco, o primeiro em nome próprio, numa linha pop  
com produção pessoal, com a ajuda do produtor Nuno Rafael.

www.facebook.com/joaosomusica
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