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Play outra vez

De Manuel Ramos Costa | DOMINGO, 29 DE MAIO ÀS 16H00
«Play Outra vez» versa sobre as relações entre pequenos animais da floresta e a sua atribulada sobrevivência perante os habituais predadores das pequenas espécies, desde a matreira raposa ao humano caçador. Está recheada
de peripécias muito divertidas, mostrando como a astúcia dos pequenos consegue ludibriar os fortes. O interessante é que tudo isto se passa durante o desenrolar do ensaio geral da peça, em que nos é dado ver o trabalho
dos atores para acertarem com os papéis, interagirem corretamente, movimentarem-se conforme as regras e…
aguentarem com o temperamento genioso do encenador, muito tolerante com a sua atriz preferida, mas ríspido e
exigentíssimo com o restante elenco…
INTÉRPRETES: Carolina Gomes, Catarina Brandão, Eduardo Sousa, Ema Correia, Emmy Gomes, Iris Alegria, Maria
Oliveira, Maria Poças, Mariana Fevereiro, Mateus Resende, Matilde Paulos; Participação especial de Diogo Filipe,
da Classe C.

CONTACTO

O Palhaço da Alegria
Texto e Encenação de José Ferreira | DE 30 DE MAIO A 10 DE JUNHO
Numa terra distante, junto de uma floresta, vivia uma família muito feliz! Eles trabalhavam, divertiam-se e eram
muito alegres. Um dia a Bruxa da Floresta passou perto da casa e ficou cheia de inveja. Ninguém podia ser mais
feliz do que ela, dizia, e resolveu lançar um sortilégio para acabar com tanta felicidade.
A partir daí, a família deixou de ter vontade de trabalhar, de rir e de brincar…
Mas um Vagabundo trouxe uma esperança: ele sabia como acabar com aquela estranha doença!... E eis se não
quando aparece o Palhaço da Alegria para voltar a dar ânimo e alegria aquela casa!
INTÉRPRETES: Dorinda Resende, João Martins, Laura Poças, Manuel Costa, Teresa Leite

CLASSE A DA OFICINA DE TEATRO 2021/2022

A Batata Azul

de Teresa Leite | Domingo, 12 de junho às 16H00
A ação decorre nos bastidores do auditório onde se vai realizar a grande final do Concurso “A Batata do Ano”.
Uma confusão entre rivais instala-se minutos antes da abertura da grande gala. Estão a postos todos os canais; o
público vai poder votar na candidata preferida. Tudo aponta para a batata escolhida ser uma das mais populares
das batatas, quando, para surpresa de todas, aparece uma nova candidata, a Batata Azul. Todas as concorrentes,
brancas, vermelhas, miúdas, grandes e ovaladas, ficam alarmadas com a estranha aparição. Donde virá a Batata
Azul? Quem sabe se não será uma batata extraterrestre, uma batata intergaláctica! Mas será admissível aceitar
a candidatura de uma tal criatura? Apresenta-se a candidata Batata Azul com todas as provas de existência bem
claras e evidentes. O júri aceita e segue-se a votação. A decisão é do público…
INTÉRPRETES: Beatriz Duarte, Constança Fula, Francisco Poças, Joana Silva, Leonor Cruz, Luana Neves, Margarida
Resende, Soraia Tavares.
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