
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diz-nos o dicionário que aluvião pode ser a matéria sedimentar que se acumula pela ação das correntes, uma inundação, 

ou até mesmo grande multidão que avança ou invade. No Mondego, os aluviões são essencialmente depósitos argilo-

gresosos, de grande plasticidade, que nos seus últimos capítulos ganham seixos e calhaus rolados provenientes dos 

terraços fluviais. Uma matéria moldável e fina que integra todas as que para ela confluem. É isto mesmo que queremos, 

inundar os campos do Mondego com um projeto que traga visibilidade e reforce a prática teatral da região. Um espaço 

que mostre o que de melhor se produz pelo tecido amador, que estruture formação adequada às necessidades e anseios 

destas estruturas, que promova o acompanhamento profissional em diversas áreas teatrais para o aprofundamento e 

renovação das associações e do seu público. O Teatrão construiu, ao longo da última década, uma relação de trabalho, 

amizade e respeito com muitas estruturas amadoras da região. Uma história de amor, o amor incondicional à arte 

teatral pelos que lhe dedicam o tempo. Guiados pelo rio, depositaremos sedimentos em muitos lugares, inundaremos e 

moveremos outros connosco como verdadeiros amadores, como aqueles que amam. 

Isabel Craveiro 

Teatrão 

 

Lembro-me com frequência do último trecho de um poema do dramaturgo Bertolt Brecht: “Do rio que tudo arrasta / 

diz-se que é violento / Mas ninguém diz que são violentas / as margens que o comprimem”. Este ciclo de teatro amador 

“Aluvião” remete-me novamente para Brecht. Isto porque o teatro amador luta amiúde por sair dos espartilhos que o 

entorpecem, como a incompreensão, o preconceito, a falta de meios e uma insuficiente estrutura de apoios. 

A iniciativa conjunta do Teatrão e da Fundação INATEL, designada “Aluvião”, é utopicamente uma enxurrada que invade 

o espaço incómodo, que robustece a arte, que forma, acompanha, adereça e tira pedras do caminho. Mas é também um 

horizonte de desassossego. O movimento que a partir daqui se pretende gerar é perene, faz pontes, é integrador, abre 

portas, é uma semente. Não é o peixe, é a cana. Tal como um aluvião, vai propagando o seu volume ao longo de um 

percurso. No fim, creio, deixará a sua marca. 

Após este primeiro ciclo de teatro, as várias companhias de teatro amador vão poder apresentar os seus trabalhos e 

projetos. A liberdade de criação é um dos motes. Algumas delas serão acompanhadas pela proficiência do Teatrão. 

Estamos muito expectantes quanto aos bons resultados. Na esfera da arte, o mérito deverá sempre falar mais alto. A 

arte é límpida e transparente. Por isso é tão urgente na sociedade. 

Bruno Paixão 

Diretor da Fundação INATEL em Coimbra 

 



 

PROGRAMA 

TRAILARÓ – TEATRO ACSS 

“O Doido e a Morte” | 1 de novembro – 21h30 

Neste trabalho mostramos a falência de Governantes incapazes, que apenas olham em proveito próprio, sem 

consciência do mundo que os rodeia. Quem vem demostra-lo, é um Senhor Milhões com um discurso convincente, mas 

uma visão catastrófica de acabar à bomba com os males do Mundo. 

FICHA TÉCNICA 

Elenco · João Francisco, João Rui Baptista, Rui Almeida, Susana Lapo, Telma Cardoso 

Luz e som · Luís Vicente, Cesário Branco 

Áudio e vídeo · Margarida Santos 

Cartaz · Maria João Almeida 

 

TEAM – TEATRO DO MEIO 

“As Barcas de Mestre Gil” | 2 de novembro – 16h 

Numa crítica à sociedade do seu tempo, retratada numa conduta condenável à luz da época mas também aplicável aos 

nossos dias, as personagens desfilam a ritmo acelerado, num “jogo” em que sucessivamente se faz o juízo das diversas 

classes sociais, num julgamento final de que ninguém escapa. 

FICHA TÉCNICA 

Direção de atores e encenação · Sílvio Carvalho 

Sonoplastia e iluminação · Rui Bugalho e Miguel Catalão 

Figurinos · TEAM 

Confecção e guarda-roupa · Maria do Rosário Encarnação 

Cenografia · TEAM 

Design Gráfico e Ilustração · André Caetano 

Atores · Adelaide Pires, Alzira Silva, Ana Maduro, Célia Laranjeira, Catarina Coelho, Isis Encarnação, Lela Castanheira, 

Gonçalo Rocha, João Rente, Joel Ferreira José Rente e Pedro Bernardes. 

 



 

 

 

 

FÓRUM DAS COMPANHIAS 

2 de novembro – 18h 

Neste primeiro Fórum das Companhias vamos apresentar aos participantes o programa de acompanhamento a 

implementar durante o ano de 2020 e que determinará o programa do próximo Aluvião. Para isso refletiremos em 

conjunto sobre necessidades, vontades e ambições de cada estrutura. 

 

PATEO DAS GALINHAS – GRUPO DE TEATRO EXPERIMENTAL DA FIGUEIRA DA FOZ 

“Maria, Senhora de Mim” | 2 de novembro – 21h30 

A peça retrata três mulheres, três vidas. Um passado que se revisita e um presente que magoa. O desencanto, a 

aceitação, a entrega, o corpo que se vende e o amor. Verdadeiro, mas traído. Porque a existência obriga, a solidão 

arrasta, a vontade enfraquece. 

FICHA TÉCNICA 

Texto · António Tavares 

Encenação e cenografia · Ricardo Kalash 

Intérpretes · Helena Adão, Isabel Cardoso, Lígia Bugalho, José Fonseca, Rui Féteira Luz · Luís Ferreira 

Figurinos e adereços · Filomena Praça 

Cartaz · Seixas Peixoto 

Produção · Pateo das Galinhas 2016 (10.a Produção) 

Fotografia · Carlos Furtado, Mauro Correia e Nuno Caetano 

 

 

 

 



 

TEATRO PERRO E GAMBIARRA 

“CICARE” | 3 de novembro – 15h 

Baseado em depoimentos reais, o espectáculo apresenta um mundo ficcional inspirado no nosso território, traçando um 

mapa que não sendo verdade, é parte dela. Não pretende ser um retrato nem uma homenagem, mas é uma cartografia 

emocional despudorada da nossa terra. 

Ficha Técnica 

Criação · Gi da Conceição 

Interpretação · Ana Cristina Campos, Ana Martins, Diogo Gonçalves, Inês Loureiro, Otília Fonseca, Palitó, Paula Eliseu, 

Paulo Rodrigues 

Grafismo · Ricardo Fonseca Mota 

Fotografia · André Rodrigues 

Produção · Teatro Perro e Gambiarra — Associação Cultural 

Apoios · Município de Tábua, Centro Cultural de Tábua e Junta de Freguesia de Tábua 

 

CITEC – CENTRO DE INICIAÇÃO TEATRAL ESTHER DE CARVALHO 

“O Filho do Primogénito” – Tributo a Camilo | 3 de novembro – 18h 

A performance poética centra-se na vida e obra de Camilo Jesus Barbosa, poeta popular de Montemor-o-Velho, 

cruzando história da vida local com temas musicais da época. 

“Foi um homem dos sete ofícios, mas nem sempre bafejado pela sorte. Porém, ao longo da sua vida manteve sempre 

um amor perene à sua terra natal. É este exemplo que se pretende partilhas!” 

Ficha Técnica 

Concepção e direção · Deolindo L. Pessoa 

Intérpretes · António Rui Santos, Carlos A. Cunha, Custódio Monteiro, Joaquim Argel, José Maria, Judite Maranha, Maria 

José Costa, Maria São José, Ofélia Mascarenhas e Raquel Nobre 

Montagem · António Rui Santos e Guilherme Barbosa 

 


