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EDITORIAL 

 

Rui Louro Mendes 

Presidente da Associação Cultural Encontros de Teatro na 
Escola 

 

AOS ALUNOS, EIS O XXXII ETE! 

Há vinte e dois anos atrás, participei pela primeira vez 
num Encontro Nacional de Teatro na Escola (ETE). 
Estávamos no X ETE, eu tinha 16 anos e o Teatro era 
uma maravilhosa novidade que irrompera na minha 
vida, pela mão de um professor de quem tive o 
privilégio de ser aluno. O que aprendi durante aqueles 
dois anos – curiosamente, os últimos do ensino 
secundário – prefiro sinalizar como pertença do 
universo do indizível. Sim, por mais que conte e 
explique a amigos, professores ou até aos meus filhos a 
importância que o Teatro teve naqueles anos para a 
construção da minha identidade e na formação de uma 
bem mais ampla mundividência, as palavras ditas ficam 
sempre aquém da realidade experienciada. 

Hoje, enquanto professor responsável por um grupo de 
teatro na escola, vejo que o entusiasmo dos alunos que 
escolhem assumir a responsabilidade de colaborar num 
projecto de teatro na sua escola é o mesmo. E quando 
passam pela experiência de um ETE, esses jovens, 
tornam-se pessoas diferentes, cidadãos maiores, 
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guardando histórias e vivências que a memória afectiva 
teimará carinhosamente em não olvidar. 

Todavia, é importante que estes alunos não ignorem 
que o ETE tem mais de trinta anos de existência e esta 
história é, em si mesma, um património cultural, 
educacional e – arrisco até acrescentar – social e 
político, construído por diferentes gerações de 
professores e alunos que tiveram a ousadia de, num 
contexto escolar tantas vezes oprimido pela tutela, 
rasgar muros e desenvolver a criatividade de forma 
livre e generosa. 

Além disso, é imprescindível relembrar que para 
podermos ter o privilégio de participar neste XXXII ETE 
foi necessário a iniciativa de dois professores: o 
Jerónimo e a Manuela, que, de forma entusiástica, 
agarraram o testemunho e percorreram com ele, 
durante o ano lectivo, o difícil trajecto de preparação 
do Encontro. Reunir as condições físicas e financeiras 
para o concretizar é, sobretudo em tempos de “crise” e 
de “contenção orçamental”, tarefa hercúlea.  

É por isso que iniciei o presente texto referindo um 
professor. Na verdade, a existência de grupos de teatro 
nas escolas e, por consequência, os ETE devem-se aos 
professores que com empenho, criatividade e 
entusiasmo dedicam uma parte considerável do seu 
tempo a mantê-los vivos. Ontem, como hoje e sempre. 

Viva o XXXII ETE! 

Viva o Teatro! 
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Jerónimo Gil e Manuela Domingos 
Comissão Organizadora do XXXII ETE 

 
 “Pedras no caminho? Guardo-as todas, um dia vou 

construir um castelo.”                       Fernando Pessoa 

 
O genial Fernando Pessoa não imaginava como esta 
expressão assentaria como uma luva na organização de 
um Encontro Nacional de Teatro! 
Pedras no caminho foram muitas, inúmeras vezes por 
lapidar, felizmente ofuscadas por tantas outras bem 
preciosas. Guardámo-las todas, porque a memória das 
dificuldades nos fortalece e faz brilhar ainda mais o 
castelo que fomos construindo com o apoio dos  órgãos 
directivos das Escolas e, o permanente incentivo dos 
elementos responsáveis da Associação, quais  valentes 
e gentis nautas que não recuaram perante nenhum 
Monstrengo.  Acreditando  que “Tudo vale a pena, se a 

alma não é pequena”, colocaram o supremo interesse 
do  XXXII ETE  e daqueles que directa e indirectamente 
nele participam, acima de qualquer conquista pessoal. 
Esta  fortaleza tão especial, só estará concluída no dia 7 
de Maio de 2011. Vamos terminá-la durante o XXXII 
Encontro Nacional de Teatro na Escola e ela passará a 
fazer parte do património afectivo do concelho de 
Almada, um concelho que ama o Teatro e, 
especialmente, da Sobreda, “terra de sovereiros e 
greda”, que passará a albergar neste castelo, como 
diria Zeca Afonso, toda “uma cidade sem muros nem 

ameias”.  
Malraux afirmou: “a cultura não se herda, conquista-

se”. Portanto, damas e cavaleiros do Teatro, ao assalto!  
Os palcos esperam-nos!... Vivam os ETEs! 
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Eulália Alexandre 

Directora da Escola Secundária Daniel Sampaio 

 

Catarina Bernardo 

Directora do Agrupamento de Escolas Elias Garcia 

 

Tradicionalmente o teatro é definido como uma 

forma de manifestação artística em que uma 

história e o seu contexto se fazem reais  e verídicos 

pela montagem de um cenário e a representação 

de actores em palco, para um público de 

espectadores.  
A representação  teatral será, assim, o resultado 
do trabalho de muitos profissionais que vão desde 
o dramaturgo ao maestro da orquestra passando 
pelos actores, pelo encenador, pelo pintor do 
cenário e de outros de cujo talento e competência 
a arte da dramaturgia depende para atingir o seu 
objectivo. O sucesso só será conseguido se emergir 
uma harmonia entre todos os elementos e, se o 
desejo nascido da escrita, se tornar, para além de 
verosímil, real. 
Foi esta vontade de tornar real, de fazer 
acontecer, que levou a aceitar este desafio de 
organizar um festival de teatro. É, sem dúvida, 
tarefa árdua pois tem de aliar as linguagens da 
dramaturgia com outras, mais pragmáticas, de 
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organização propriamente ditas, sabendo-se da 
dimensão e importância que estes Encontros de 
Teatro têm vindo a ganhar.  
O empenho e a coragem, dos coordenadores dos 
Clubes de Teatro, Manuela Domingos e Jerónimo 
Gil, do Agrupamento de Escolas Elias Garcia e da 
Escola Secundária Daniel Sampaio, 
respectivamente, levaram-nos a propor às 
Direcções a organização neste ano lectivo do XXXII 
Encontro Nacional de Teatro na Escola. Um 
projecto arrojado, mas que, com a conjugação de 
esforços e com o apoio de várias entidades, foi 
possível realizar. 
O mais importante é que todos reconheceram este 
projecto, vieram em sua defesa e acreditaram que 
por mais adversas que sejam as circunstâncias 
sociais, económicas, políticas ou outras, este tipo 
de iniciativas não pode deixar de se realizar. 
Uma palavra, também, e sobretudo, para todos os 
pequenos, grandes actores, que com o seu 
trabalho, talento e paixão, sim, porque também é 
disso que se trata, são o verdadeiro motor destas 
iniciativas. Parabéns pelo vosso empenho e pela 
vossa coragem. Que possamos todos seguir o 
vosso exemplo. 
Em nome das duas escolas organizadoras, damos 
as boas vindas a todos, que suba o pano e o 
espectáculo comece!  
Temos a certeza que merecem, já, uma ovação 
com a sala toda de pé…  
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GRUPOS PARTICIPANTES 
TEG TRUPE, Agrupamento de Esc.s Elias Garcia (Sobreda) 

ESCOLA D’ACTORES, Esc. Sec. Daniel Sampaio (Sobreda) 

CLUBE EÇA de QUEIRÓS, Esc. Sec. Eça de Queirós (Lisboa) 

CONTRA-REGRA, Esc. Sec.Inês de Castro  (Gaia) 

TEATRO HISTÉRICO, Esc. Sec. com 3º CEB do Fundão 
(Fundão) 

SAIDATOCA, EB 2,3/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira 
(Alvaiázere) 

ART-E-MANHAS, Esc. Sec. Porto-deMós (Porto-de-Mós) 

 
 

GRUPOS OBSERVADORES 
PERSONA, EB/S Moimenta da Beira (Moimenta da 
Beira) 

SEM NOME, EB 2,3 D. Afonso, IV Conde de Ourém 
(Ourém) 

FAZ IGUAL, Agrupamento de Esc.s de Avis (Avis) 

DA EXPRESSÃO DRAMÁTICA AO TEATRO, Agrupamento 
de Esc.s José Sanches (Alcains) 

GAEDE, Externato D Dinis (Porto) 

CLUBE de ARTES CÉNICAS, Esc. Sec. de Arouca (Arouca) 

TRUPE DA SERRA, EBI Sta Catarina da Serra (Sta Catarina 
da Serra) 

CRAT’INICES, Agrupamento de Esc.s do Crato (Crato) 

TRAPAOPALCO, EBI de Sta Cruz da Trapa  (Sta Cruz da 
Trapa) 
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PROGRAMAPROGRAMAPROGRAMAPROGRAMA    

   

1º Dia (Quarta-feira, 4 de Maio) 
 
Manhã:  Chegada e recepção dos grupos na Escola 
Básica Elias Garcia. 
11:30   Desfile entre a Escola Elias Garcia e a 
Escola S. Daniel Sampaio 
12:00 Recepção na Escola S. Daniel Sampaio com  
actividades de animação  
12:45 Almoço  
13:30  Conselho de Responsáveis na Escola 
Secundária Daniel Sampaio 
14:30  Sessão de abertura do Encontro, no 
Auditório  do Fórum Romeu Correia, Praça S. João 
Baptista (Almada) 
15:30  1º Espectáculo: Big Brother Isn’t Watching 

You - Fórum Romeu Correia    
TEG TRUPE – Sobreda 
 
17:30  2º Espectáculo: Dentro de Mim, Fora Daqui 

– Fórum Romeu Correia 
ART-E-MANHAS – Porto de Mós 
 
18:30  Debate  
19:00  Jantar 
21:30  3º Espectáculo:  O Despertar da Primavera  
- Teatro Municipal de Almada 
CLUBE DE TEATRO EÇA DE QUEIRÓS – Lisboa 
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2º Dia (Quinta-feira, 5 de Maio) 
 
09:30/12:30   Ateliers de formação 
 
12:45  Almoço  
14:30  4º Espectáculo:  O Beijo no Asfalto -  Fórum 
Romeu Correia 
CONTRA-REGRA – Gaia 
 
16:00  5º Espectáculo: Corpo – Fórum Romeu 
Correia 
TEATRO HISTÉRICO – Fundão 
 
17:30  Debate 
18:00  Assembleia Geral ETE, na Escola D. António 
da Costa, Almada 
19:00  Jantar 
21:30  6º Espectáculo: Hiroshima Mon Amour – 
Grande Auditório da Fac. Ciências e Tecnologias, 
Monte Caparica 
ESCOLA D’ACTORES - Sobreda 
 
 
 
3º Dia (Sexta-feira, 6 de Maio)* 
 
09:30 / 12:30 Ateliers de formação 
12:45  Almoço  
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14:30  7º Espectáculo: Filhos de Assassinos – 
Fórum Romeu Correia ou Aula Magna do Instituto 
Piaget de Almada  
SAIDATOCA – Alvaiázere 
 
15:30  Debate 
16:15  Apresentação de trabalhos dos ateliers  
17:00  Diálogos sobre a Arte da Representação 
com  o Director do Curso de Teatro da Escola 
Superior de Educação de Coimbra, Clóvis Levi e  a 
actriz Pamela Jean. 
17:45 Pequena actuação do grupo de Dança 
Oriental, Alphaori 
19:00 Jantar 
 
21:30 Grupo profissional convidado - Falar 

Verdade a Mentir -  Companhia de Teatro de 
Almada (CTA), no Teatro Municipal de Almada 
23:00 Noite Convívio 
 
 
4º Dia (Sábado, 7 de Maio) 
 
10:00 Sessão de Encerramento  
11:00 Visita ao Concelho 
13:00 Almoço de  Encerramento. 

 

* Caso se mantenha a greve da Função Pública, todas 

as actividades previstas para este dia, decorrerão na 
Aula Magna do Instituto Piaget de Almada 
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    4 de Maio, 15h30 

 

BIG BROTHER ISN’T WATCHING YOU 

 

     O conto Big Brother Isn’t Watching you, integra o livro 
de contos Histórias de Ver e Andar, de Teolinda Gersão. A 
seu propósito escreveu Urbano Tavares Rodrigues “ …a 
excelente narrativa Big Brother Ins’t Watching You, na qual 
três adolescentes, fascinadas pelos concursos de televisão, 
pelas estrelas milionárias da passarelle e do cinema, pelos 
paraísos de férias e pelas “câmaras” da celebridade 
planeiam assassinar uma colega como forma de atrair sobre 
elas a atenção dos media. É um texto curto e fortíssimo, 
absolutamente vituosístico, que nos põe na frente três 
meninas fúteis, sem pinga de compaixão, a tal ponto estão 
alienadas e cegas pelas luzes da sociedade-espectáculo.” 

     Assim que li o conto, apaixonei-me por ele e 
imediatamente o desafio de o passar para a linguagem 
teatral, provocou-me dois sentimentos opostos: entusiasmo e 
pânico.  

Esperamos agora que também se apaixonem pela sua 
representação e não julguem o Roberto, a Germana, a 
Celeste e todos os outros senão como produtos desta 
sociedade-espectáculo, da qual os “big brothers” são o 
paradigma. Não sonhamos todos com os 15 minutos de fama? 
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TEG TRUPE 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ELIAS GARCIA 

SOBREDA 

 

“BIG BROTHER ISN’T WATCHING YOU” 

Texto:  Teolinda Gersão 

Adaptação e encenação:  Manuela Moura Domingos 

Cenografia, adereços e figurinos: TEG TRUPE 

Música e vídeo: Manuela Domingos e José Dias 
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   4 de Maio,17h30 
 
 

Dentro de mim fora Dentro de mim fora Dentro de mim fora Dentro de mim fora 
daquidaquidaquidaqui    

 
 
“Dentro de mim fora daqui” é uma peça de teatro 

apresentada pelo Festival de Teatro Panos, da 

Culturgest, no presente ano, aceitando o Clube de 

Teatro Art-e-manhas o desafio de a encenar. 

Tal como indicado pelo autor, “Dentro de mim fora 

daqui” acontece num descampado. Aqui conversa-

se sobre uma mala encontrada por um grupo de seis 

jovens, cada um com as suas características 

específicas. Assim, ao longo de toda a peça discute-

se sobre o conteúdo da mala e os efeitos desse 

conteúdo na vida de cada um. 

Peça em um acto. 
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Ambas as linhas temporais acontecem em 

simultâneo, diluem-se e misturam-se no tempo 

teatral.  

 
Clube de Teatro Art-e-Manhas 
 
 
Escola Secundária de Porto de Mós 
 
PORTO-DE-MÓS 
 
 

 
 
 
Texto: Filipe Homem Fonseca 
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Encenação, cenografia, figurinos, adereços 
e música: Art-e-manhas 

   4 de Maio, 21h30  
 

O DESPERTAR DA PRIMAVERA 

 
O Despertar da Primavera é a história de dois 

jovens adolescentes, Melchior e Violeta. Ele pertence a 
uma família onde o pai é um representante do poder. 
Ela nasce no seio de uma família da classe média alta e 
recebe da mãe uma educação tradicional e religiosa. 
Ambos no “despertar da sexualidade”, encontram-se, 
apaixonam-se, amam-se, numa Primavera repleta de 
desejos, sonhos e fantasias... 

Outras histórias se cruzam com a destes 
adolescentes. Entre brincadeiras, estudo, tropelias e 
desabafos, sente-se o respirar da vida, onde tudo é 
diferente depois do “primeiro sinal”, mas também o 
peso da repressão, tão dramaticamente mostrada nos 
diálogos entre estes jovens que se vão descobrindo e 
simultaneamente mostrando o mundo dos adultos, por 
outras palavras, denunciando os preconceitos e o 
conservadorismo das instituições e chefes de família, 
que prezam a todo o custo a sua imagem, o cinismo de 
uma religião castradora e hipócrita, e a inutilidade de 
uma educação, tão pouco atenta às suas dúvidas e 
anseios. Assim, à medida que se vai desenrolando a 
história, o espectador é confrontado com problemas 
flagrantes como o abuso sexual, a violência doméstica, 
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a gravidez na adolescência, a droga, a prostituição, as 
doenças sexualmente transmissíveis e também o 
suicídio. 

Clube de Teatro Eça de QueiróClube de Teatro Eça de QueiróClube de Teatro Eça de QueiróClube de Teatro Eça de Queirós s s s     
 

Escola Secundária Eça de Queirós 

 

LISBOA 

 

 
 

 
 
Texto: Frank Wedekind 
 
Encenação: Onivaldo Dutra 
 
Cenografia: Clube de Teatro Eça de Queirós 
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Adereços e Figurinos: Filomena Oliveira 
 
Música: Onivaldo Dutra 

   5 de Maio, 14h30 
 
 
 

O Beijo no Asfalto 
 

 
Um atropelado, antes de morrer, pede ao 

desconhecido Arandir um beijo na boca. O repórter 

Amado Ribeiro presencia o atropelamento e o 

beijo e percebe naquele acontecimento a notícia 

do ano.     

Com a ajuda do delegado corrupto Cunha 

transforma "o beijo no asfalto" num caso digno das 

primeiras páginas do jornal. Acabam 

transformando um beijo de piedade - afinal é regra 

na cultura ocidental que jamais se deve negar o 

último pedido de um moribundo - num caso 

amoroso e até num crime, destruindo a vida de 

Arandir e de todos os que o rodeiam. 
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Contra-regra 
 

Secundária Inês de Castro 

 
GAIA 
 

 
 
 
Texto: Nelson Rodrigues 
 
Encenação: Joana Félix e Pedro Manana 
 
Cenografia e adereços: Contra-regra 
 
Figurinos: Nazaré Alvares e Humberta Coelho 
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Música: Heitor Villa Lobos e outros 
 
 

   5 de Maio,16h00  
 

 
Corpo 

 
 

O corpo como objecto de análise sob 

diversas perspectivas opostas, distantes 

ou complementares. O corpo em 

decadência como atracção circense leva à 

mudança da nossa lógica natural.  

De que forma esta sensibilidade nos 

remete para outras situações como a do 

corpo enterrado e apedrejado, o corpo 

torturado, o corpo doente? Podemos então 

reencontrar a nossa identidade e o 

equilíbrio com o nosso corpo? 
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Grupo de Teatro HistéricoGrupo de Teatro HistéricoGrupo de Teatro HistéricoGrupo de Teatro Histérico    
 
Escola Secundária com 3º ciclo do Fundão 
 
FUNDÃO 
 
 

 
 
 
 
Texto: Daniel Proença, Kafka e outros 
 
Encenação: António Pereira 
 
Cenografia, figurinos e adereços: Grupo de 
Teatro Histérico  
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    5 de Maio, 21h30  
 
 

 

Hiroshima, mon Amour 

 
Hiroshima, mon amour é uma adaptação livre 
do filme homónimo do realizador francês Alain 
Resnais, a partir de um guião para cinema de 
Marguerite Duras. 

A peça apresenta-nos uma personagem 
marcada pelo amor e pela paixão, 
aparentemente sempre do lado errado da 
História. Numa França ocupada pelas tropas 
nazis, a “rapariga de Nevers” apaixona-se por 
um soldado alemão. 

A França da Résistance, entre gritos de “Vive 
la France! Vive la Liberté!”, arrasta neste 
caudal de emoções os sonhos da nossa 
protagonista. Humilhada, encarcerada, perde os 
limites da consciência, da memória e até da 
maldade, até ao seu exílio em Paris, cidade 
onde todas as utopias são ainda possíveis...  

Apesar do Little Boy… Apesar do Enola 
Gay… Apesar de Nevers… e  Hiroshima! 
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Escola d’Actores 
 
Escola Secundária Daniel Sampaio 
 
SOBREDA 
 
 

 
 
 
Texto: Marguerite Duras  
 
Adaptação e encenação: Jerónimo Gil 
 
Cenografia, adereços e figurinos: Escola d’Actores 
 
Música e vídeo: Iolanda Gil e Jerónimo Gil 
 
Caracterização: Isabel Simões 
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   6 de Maio, 14h30  
 

Filhos de assassinos 

 
É verdade que a acção da peça tem como pano 
de fundo histórico o Ruanda e o conflito que opôs 
tutsis e hutus nos anos 90 do séc. XX, mas o seu 
ponto de partida não é o genocídio, as suas 
razões e as suas culpas. Também as vítimas que 
mais interessam não são as cerca de 800 mil 
pessoas que morreram num curto espaço de 
meses, entre Abril e Julho de 1994. As vítimas de 
que se fala são os que sobreviveram ao massacre 
e agora lutam para sobreviver à sua memória. 
A peça começa com um despreocupado jogo de 
futebol entre amigos, a perfeita imagem de 
normalidade na vida dum grupo de adolescentes. 
Mas essa normalidade que o presente apenas 
aparenta depressa é perturbada por ecos do 
passado: a notícia da libertação dos seus pais, os 
assassinos de quem eles não sabem ainda como 
ser filhos. 
O que se segue é o enunciar duma pergunta, mais 
do que apresentação de respostas: como poderá 
uma geração nascida e crescida por entre o ódio 
extremo resolver essa herança de pesadelo e 
encontrar um ponto de equilíbrio, numa 
comunidade em constante tensão?  
Os “filhos de assassinos” são essa geração. 
Jovens sobreviventes, todos eles vítimas, sejam 
eles tutsis ou hutus, sejam eles os filhos dos 
mortos ou os filhos dos seus carrascos. 
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SAIDATOCA  
 
 
EB 2,3/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira – 
Agrupamento de Escolas de Alvaiázere 
 
ALVAIÁZERE 
 
 

 
 
Texto: Katori Hall 
Encenação: João Caetano 
Figurinos: Saidatoca 
Cenografia: João Caetano e Celestina Silva 
Adereços: Celestina Silva 
Música: Saidatoca 
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   6 de Maio, 21h30  
 
 

FALAR VERDADE A MENTIR  

 

de Almeida GARRETT // encenação de 

Rodrigo FRANCISCO 

 
      Falar verdade a mentir, de Almeida Garrett - um 
dos grandes vultos da literatura nacional do período 
romântico - é um dos textos portugueses adoptados na 
disciplina de Língua Portuguesa. 
      O contexto em que faremos esta obra de Garrett - 
escrita em 1845 como uma versão do texto do popular 
autor francês Eugène Scribe (Le menteur véridique) vai 
ser, contudo, diferente do que é habitual. A peça é 
antecedida de outro pequeno texto de Almeida 
Garrett, L'impromptu de Sintra, uma variação 
adaptada à época e ao estilo romântico do muito mais 
cáustico Impromptu de Versailles de Molière. 
     Rodrigo Francisco (Almada, 1981) - director-adjunto 
do TMA - estreia-se na encenação com este 
espectáculo. O seu primeiro texto teatral, Quarto 
minguante, foi publicado, em 2008, na revista 
espanhola Primer acto e, em 2010, em França, nas 
Éditions l'Oeil du Prince. Rodrigo Francisco tem sido 
assistente de encenação de Joaquim Benite. 



 

27 
 

 
 

// COMPANHIA DE TEATRO DE ALMADA // 
 
 

 

 

 
Cenografia e Figurinos Ana Paula ROCHA 
Luz José Carlos NASCIMENTO 
Intérpretes, Alberto QUARESMA, Celestino SILVA, 
João FARRAIA, Maria FRADE, Miguel MARTINS, Sofia 
CORREIA 
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ATELIERS 
 
1 – “Atelier de Stand-up comedy” 
Stand-up comedy é um espectáculo de humor executado 
por apenas um comediante. O humorista se apresenta 
geralmente em pé, sem acessórios, cenários ou 
caracterização.  
Formador: Onivaldo Dutra (Licenciado em Educação 
Artística  pela FAP - Faculdade de Artes do Paraná 
Brasil.) 
 
2 – “O Corpo – uma pluralidade de sentidos” 
Este workshop propõe um trabalho associado ao corpo e 
à sua expressão pelo movimento. Será sobretudo um 
espaço dedicado à ampliação do reportório corporal e à 
sensibilização para a sua leitura. 
Formadora: Filomena Oliveira (Pós-graduação em 
Teorias de Arte pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade de Lisboa; Licenciatura em Teatro e 
Educação pela Escola Superior de Teatro Cinema de 
Lisboa.) 
 
3 – “Dos Afectos aos Objectos” 
Conversas e exercícios que promovam a consciência do 
trabalho emocional e físico do actor. Duas realidades 
aparentemente opostas, que dependem uma da outra e 
se intersecionam no palco tal como na vida real. 
Formador: João Tempera (Tem o bacharelato de 
Formação de Actores da Escola Superior de Teatro e 
Cinema;  fez parte do elenco da Comuna Teatro de 
Pesquisa durante 10 anos.) 
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4 – “Atelier de Voz para Professores e Alunos de 
Teatro Juvenil” 
Objectivos: cobrir os aspectos básicos de preparação 
vocal através de exercícios práticos - respiração, 
colocação, projecção e dicção. 
Formador: Pedro D’Orey (Estudou canto e teoria 
musical no Instituto Gregoriano de Lisboa e violoncelo 
no Conservatório Nacional de Lisboa.) 
 
5 – “Utilização do corpo pelo actor” 
Este atelier tem como objectivos gerais reconhecer a 
importância da expressão vocal/corporal na 
comunicação e a consciencialização da sua própria 
expressão vocal e corporal. 
Formador: Alberto Quaresma (Actor na Companhia de 
Teatro de Almada.) 
 
6 – “O que é um Actor? Como se transforma o actor 
em personagem?” 
Introdução aos instrumentos de trabalho do actor: Voz, 
Corpo e Imaginação. Noções básicas de análise e 
construção de uma personagem.   
Formadora: Elsa Valentim (Formou-se pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema. Faz parte da direcção do 
Teatro dos Aloés; Fundadora, directora pedagógica e 
professora de interpretação da ACT – Escola de 
Actores.) 
 
7 – “Iniciação Teatral” 
Pretende desenvolver a consciência da comunicação 
verbal e da comunicação não verbal. Despertar a 
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linguagem individual. Trabalhar a cena e a contracena. 
Acordar o prazer da comunicação. 
Formadora: Sofia de Portugal (Licenciatura do Curso de 
Formação de Actores da Escola Superior de Teatro e 
Cinema do Conservatório Nacional; 1º Ano de canto da 
Escola de Música do Conservatório.) 
 
8 – “Abordagens de um texto” 
Abordar um texto  explorando as suas as suas 
potencialidades estéticas e de representação na 
linguagem do cinema e da televisão. 
Formadora: São José Correia (Tirou o curso de teatro 
da Companhia de Teatro de Almada, onde começou a 
trabalhar com 16/17 anos; realizou inúmeros trabalhos 
em teatro, televisão e cinema.) 
 
8 - O teatro Contemporâneo e a improvisação. 
Pretende-se questionar a realidade a partir de 
improvisações, usando diferentes estímulos: sonoros ou 
verbais, um objecto real ou imaginado, um tema. Inferir 
das funções pedagógicas do jogo e das técnicas 
dramáticas. 
Formadora: Joana Sabala (Obteve formação em 
Expressão Dramática, musical (voz e dicção), corporal 
e plástica (cenários e figurinos) no grupo de teatro 
Cena Múltipla da Associação Cultural O Mundo do 
Espectáculo.) 
 
9 – “Da realidade à cena” 
Procurar explorar a linha entre o individuo/actor e a 
personagem, através da improvisação e construção de 
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personagens. Explorando estados de espírito, diferentes 
registos e situações teatrais. 
Formador: Paulo Diegues (Actor, encenador e director 
técnico no Ninho de Víboras. Professor de Interpretação 
e Director do Curso Profissional de Artes do Espectáculo 
– Interpretação.) 
 
9 - “O objecto e a sua alma: o actor no teatro de 
objectos” 
Partindo sempre do trabalho de actor, desde a sua 
fisicalidade ao uso da voz, vamos explorar outros 
territórios da interpretação teatral, onde o objecto deixa 
de ser inanimado para ganhar vida e alma através da 
manipulação do actor.   
Formadora: Ângela Ribeiro (Teve formação em dança 
na Escola de Dança da Academia Almadense, nos 
cursos de Intérpretes de Dança Contemporânea e no de 
Reciclagem de Monitores de Dança, organizados pelo 
Fórum Dança.) 
 
10 – “A Construção da Cena” 
Este atelier tem como objectivo dar noções básicas de 
encenação a professores que montem peças em suas 
escolas. O formando deverá estudar em casa a peça  
Piquenique no Front, de Arrabal. Cada aluno deverá 
levar uma proposta de Marcação para esta cena.  
Formador: Clóvis Levi da Silva (Actualmente exerce as 
funções de Director do Curso de Teatro e Educação da 
Escola Superior de Educação de Coimbra - ESEC, onde 
é, também, Coordenador da Área de Teatro, Professor 
de Interpretação Teatral e de Encenação Teatral. 
Dramaturgo e encenador teatral.) 
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