
Programa  

MARÇO | MÊS DO TEATRO  

  

  

  

AUDITÓRIO MUNICIPAL AUGUSTO CABRITA  

  

4 março | 21h30 | UM SHOT RADIOFÓNICO  

Leitura encenada de “Contos do Gin Tonic”, de Mário-Henrique Leiria, com Luísa Ortigoso| Comédia  
Público-alvo: M/6  

Duração 60 min.  

Ingresso:10,00€  

Informações e reservas: 212 068 230 ou bilheteira@cm-barreiro.pt  

  

A rádio é, talvez, o meio de comunicação que mais valoriza a palavra. Até mais do que a imprensa. Na rádio, a 

palavra tem de chegar ao ouvinte de forma clara, na sua primeira forma. Não se “relê”, como num jornal ou num 

livro. Diz-se e ouve-se. Pronto.  

A primeira edição de “Contos do Gin-Tonic” viu a luz do dia no início dos anos 70. Mário Viegas foi o grande 

divulgador destes textos de Mário-Henrique Leiria. O actor e o autor são quase indissociáveis – e eis a razão da 

alegria de termos estreado esta leitura encenada na casa do autor   (a Companhia Teatral do Chiado e a sala do 

Teatro Mário Viegas), a quem agradecemos este acolhimento.  A decisão de nos atrevermos neste universo 

prende-se com o facto de me ter deparado muitas vezes com a pergunta “Mário, quê?”, quando me referia ao 

autor. E também com o facto de, infelizmente, os seus textos continuarem a fazer todo o sentido. São um hino 

de ironia e de humor negro. Uma sátira às instituições e ao quotidiano.  

Como não somos “nêsperas”, aqui estamos. Trazendo as palavras para a rádio e a rádio para o palco. Rádio ao 

vivo. Um “shot” de gin. Tónico. Para fazer cócegas à inteligência e às consciências. Para “ouver”. Uma Leitura 

radiofónica nos anos 70. Hoje. Sempre que for necessário (re)lembrar. Disfrutem.   

Luísa Ortigoso  

  

  

Equipa Artística:  

Textos: Mário-Henrique Leiria (“Contos do Gin-Tonic” e “Novos Contos do Gin”)     

Direcção: Luísa Ortigoso   

Interpretação (ordem alfabética): Cristina Cavalinhos, Sara Gonçalves, Inês Oneto, João Balão e Luísa Ortigoso 

Música original: João Balão  

Espaço Cénico: Rui Alves  

Desenho de luz: Vítor Cid  

  

25 março | 16h00 | A GOTA D’ÁGUA | Teatro de Sombras e Ateliê  

No âmbito das Comemorações dos 80 anos do abastecimento de água pública do Barreiro   

Público-alvo: Familiar  

Duração: 30 min.  

Lotação máxima 20 pessoas (crianças e adultos)  

Técnico CMB: João Gomes  

Entrada Livre  

Informações e reservas: 212 068 230 ou bilheteira@cm-barreiro.pt  

  

Este é um espetáculo de sombras chinesas enriquecido com transparências coloridas e sons e que pretende criar 

uma interação com o público.  



O Pipas, personagem do folheto “A grande aventura da água, H2O – Única, Água Património Mundial, Barreiro”, 

aparece em cena para explicar as regras de poupança da Água no seu consumo.  

De volta ao ciclo da Água a “Gota” vai numa bola de sabão ao encontro das suas amigas “Gotinhas”, 

transformando-se em chuva e tudo volta a acontecer. No final é demonstrada a técnica das sombras chinesas, 

para que em casa possa construir um teatrinho de sombras. No âmbito das Comemorações dos 80 anos do 
abastecimento de água pública do Barreiro    

  

30 março | 21h30 | EMBARCAÇÃO DO INFERNO de Gil Vicente | A Escola da Noite /CENDREV -  Centro 

Dramático de Évora  

No âmbito das Comemorações da 1ª apresentação do Auto 
da Barca do Inferno, de Gil Vicente 
Público-alvo:  Familiar Duração 60 min.  
Ingresso: 5,00€  

Informações e reservas: 212 068 230 ou bilheteira@cm-barreiro.pt  

A obra de Gil Vicente é uma marca incontornável nos reportórios d’A Escola da Noite e do Cendrev, que partilham 

o gosto por trabalharem sempre o texto original, ainda que através de abordagens cénicas contemporâneas. No 

ano em que se comemoram os 500 anos da primeira apresentação do “Auto de Moralidade da Embarcação do 

Inferno”, também conhecido como “Auto da Barca do Inferno”, os dois grupos decidiram montar o mais estudado 

e mais emblemático texto vicentino. As companhias assumem a vontade de celebrar com o público este momento 

fundador do Teatro português: Gil Vicente não é “apenas” o nosso maior dramaturgo, ele é uma das figuras 

cimeiras da nossa literatura e da nossa cultura, pese embora o insistente esquecimento a que tem sido votado. 

À falta de datas precisas de nascimento e morte, é a sua obra que pode e deve ser comemorada, em particular 

o “Auto da Barca do Inferno”, obra maios da Idade Média europeia. As duas companhias convidam assim os 

espectadores a voltarem a olhar para a peça e a confrontarem-se com tudo o que ela continua a ter para nos 

oferecer, cinco séculos depois. No texto que escreveu para o programa do espetáculo, o consultor científico do 
projeto, José Augusto Cardoso Bernardes, salienta: “pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite 

e do Centro Dramático de Évora, ficamos em condições de problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e 

Bem, Ter e Poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI. Com os pés assentes 
no nosso tempo, bastará alongar o ouvido e apurar a visão para escutar a sensibilidade e a moral de um outro 

tempo que, afinal, não está ainda tão afastado de nós como pode parecer.”  

O espetáculo é co-encenado pelos diretores artísticos das duas companhias – António Augusto Barros e José 

Russo – e conta com um elenco misto: Ana Meira, Jorge Baião, José Russo, Rosário Gonzaga e Rui Nuno (Cendrev) 
e de Igor Lebreaud, Maria João Robalo e Miguel Magalhães (A Escola da Noite). A equipa inclui ainda Ana Rosa 

Assunção (figurinos e bonecos), João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano (cenografia), António Rebocho (iluminação) 

e Luís Pedro Madeira (música).  

Texto Gil Vicente; encenação: António Augusto Barros e José Russo; interpretação: Ana Meira, Igor Lebreaud, 
Jorge Baião, José Russo, Maria João Robalo, Miguel Magalhães, Rosário Gonzaga, Rui Nuno; figurinos e bonecos: 
Ana Rosa Assunção; cenografia: João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano; luz: António Rebocho; música: Luís Pedro 
Madeira; consultadoria: científico José Augusto Cardoso Bernardes.  

  

  

A ESCOLA VEM AO AMAC  

  

2, 3, 6, 7, 9 e 10 de março | 10h00 | A GOTA D’ÁGUA | Teatro de Sombras e Ateliê  

No âmbito das Comemorações dos 80 anos do abastecimento de água pública do Barreiro   

Público-alvo: Pré-Escolar e 1º e 2º ano do 1º ciclo (1 turma por sessão)  



Técnico CMB: João Gomes  

Atividade gratuita, mediante inscrição prévia - 212 068 230 ou bilheteira@cm-barreiro.pt  

  

13, 14, 16, 21 e 24 março | ÁGUA VAI! ÁGUA VEM! | ARTEVIVA- Companhia de Teatro do Barreiro  

No âmbito das Comemorações dos 80 anos do abastecimento de água pública do Barreiro 
Público-alvo:  3º e 4º anos do 1º Ciclo  Duração: aprox. 45 min.  

Atividade gratuita, mediante inscrição prévia - 212 068 230 ou bilheteira@cm-barreiro.pt  

  

Atualmente, a água é um bem fundamental acessível a todos nós, mas nem sempre foi assim na nossa cidade. 
Se agora abrimos a torneira sempre que nos apetece um copo de água, antigamente ter sede era sinónimo de ir 

até ao fontanário mais próximo, encher o cântaro ou esperar que passasse o aguadeiro. Assim, com este 
espetáculo pretendemos sensibilizar os mais novos para a importância da água através de uma viagem no tempo 

que envolverá várias gerações, recorrendo a arquivos do concelho e testemunhos de quem conhece a realidade 

da época. No âmbito das comemorações dos 80 anos do abastecimento público de água no Barreiro, propomos 

uma criação coletiva baseada no percurso histórico da chegada da água às habitações do município.   

  

Ficha técnica  

Criação coletiva  

Adaptação e Encenação – Ana Samora, Carina Silva e Joana Pimpista  

Atores – Alunos da Escola de Teatro da Arteviva  

Figurinos e adereços – Ana Pimpista Cenografia 
- João Pimenta  

Desenho de luz – João Oliveira Jr.  

Design gráfico – João Pimenta  

Produção Executiva – Catarina Santana  

  

29 (15h00) e 30 março (11h00) | EMBARCAÇÃO DO INFERNO de Gil Vicente | A Escola da Noite /CENDREV -  

Centro Dramático de Évora   

No âmbito das Comemorações da 1ª apresentação do Auto 
da Barca do Inferno, de Gil Vicente 
Público-alvo: 8º e 9º ano do 2º ciclo  

Ingresso: 3,00€   

Inscrições/Informações: 212 068 230 ou bilheteira@cm-barreiro.pt  

  

TEATRO MUNICIPAL DO BARREIRO  

 

17 março (estreia) | 21h30 | “A EXCEPÇÃO E A REGRA” | ARTEVIVA – Companhia de Teatro do Barreiro  

Exibições: sextas e sábados   

Público-alvo: M/6 

Duração: 60 min.  

Ingresso:5,00€ | 3,00€ grupos com mais de 10 pessoas  

Informações e reservas: arteviva.geral@gmail.com  | 212 060 860 e/ou 910 093 886  

  

Um comerciante rico, o seu guia e um carregador vão numa expedição de três dias até Urga, para que o 
comerciante consiga ser o primeiro a conseguir a concessão de um poço de petróleo. A viagem é longa e tortuosa.  

Terminando com o despedimento do guia e com a morte do carregador.   

Na segunda parte da peça assistimos ao julgamento do comerciante e à interessante questão:   



Devemos seguir a regra ou a exceção?  

Imagine esta aventura como se as personagens tivessem acabado de sair de um livro de BD. Imagine 

esta aventura como se fosse um filme, mas em teatro. Estranho?!   

  

Pedimo-vos no entanto:  

Estranhem o que não for estranho! 

Não aceitem o que for normal!  

Ficha técnica:   

Autor- Bertolt Brecht  

Encenação – Rui Quintas  

Assistente Encenação – Carla Carreiro Mendes  

Elenco – Alexandre Antunes, Catarina Santana, Henrique Gomes, João Parreira, João Silva, Manuel Alpalhão 

,Rui Félix, Rui Martins e Vítor Nuno  

Cenografia – João Pimenta  

Figurinos – Ana Pimpista  

Design Gráfico – João Pimenta  

Música – Gustavo Teixeira  

Produção Executiva – Catarina Santana  

Fotografia – Cláudio Ferreira  

  

27 março | 21h30 | TERTÚLIA SOBRE TEATRO COM A ATRIZ LUÍSA ORTIGOSO   

DIA MUNDIAL DO TEATRO  

Natural do Barreiro, e com um vasto currículo como atriz, iniciou a sua atividade no Grupo de Teatro de Amadores 

da Sociedade Guilherme Cossul. Estreia-se como profissional em abril de 1979, na Companhia de Teatro de 

Almada. Durante este período trabalhou com os encenadores Joaquim Benite, Fernando Gusmão, Peter Shrott e 
Peter Kleinert. Dá aulas de oficina teatral desde 1999.   

Público-alvo: Geral   

Entrada Gratuita   
Informações: 212 068 230 ou  bilheteira@cm-barreiro.pt    

  
  

BIBLIOTECA MUNICIPAL DO BARREIRO  

  

4 março | 11h00 | ESTRANHÕES E BIZARROCOS, de José Eduardo Agualusa | Histórias Vivas na Biblioteca | 

Arteviva- Companhia de Teatro do Barreiro   

Público-alvo: 3 aos 10 anos   

Entrada livre sujeita à lotação da sala   

  

18 março | 11h00 | A GOTA D’ÁGUA | Teatro de Sombras e Ateliê  

No âmbito das Comemorações dos 80 anos do abastecimento de água pública do Barreiro   

Técnico CMB: João Gomes  

Público-alvo: Familiar   

Entrada livre sujeita à lotação da sala   

  

25 março | 21h00 | CAPUCHINHO VERMELHO. O REGRESSO: A REVOLTA DA AVÓ | Clube de Teatro Augusto 

Cabrita   

Público-alvo:  Familiar  

Entrada livre sujeita à lotação da sala   



  

Era uma vez um rei.  

Era uma vez a mulher do rei.  

Era uma vez a filha do rei.  

E a partir daqui, tudo muda…   

A revolta da avó é uma engraçada recriação da tradicional história do Capuchinho Vermelho em que a Floresta 
do Lobo Mau e a casa da Avozinha ficam em plena cidade, onde os lobos são muitos e nem tudo o que parece 
é.  
  

A produção do 12º G da ESAC de há uma década é agora revisitada e adaptada pelo Clube de Teatro Augusto 

Cabrita.  

  

Capuchinho Vermelho. O regresso: a revolta da avó pretende refletir de uma forma divertida sobre os tempos 

modernos.  

  

Apresentação do CTAC:  

O Clube de Teatro Augusto Cabrita é um projeto da APESAC - Associação de Pais e Encarregados de Educação 

do Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita, do próprio Agrupamento de Escolas Augusto Cabrita e conta com 

o apoio da EDUGEP.  

Este Clube é dirigido a todos os que fazem parte deste Agrupamento: alunos e suas famílias, docentes e não 

docentes. É um convívio em comunidade para todas as idades.  

  

  

  

PALCOS DO CONCELHO  

  

QUERO O MEU MATERIAL DE VOLTA | Grupo de Teatro do Centro Social de Santo António  

05 março | 14h30 | Centro Social de Santo António                 

11 março | 15h30 | Clube Dramático de Instrução e Recreio 31 de Janeiro “Os Celtas” 

Público-alvo:  sénior Duração: 30 min.        

Entrada Gratuita  

  

A peça passa-se numa loja de roupa onde o patrão é muito exigente. Quando adoece e falta uma das 
funcionárias resolve vender ao desbarato o material da loja. Há alegria na loja porque o patrão não está.  
Encenação: Graciete Pereira| Música: Hermínio Bandeira da Silva  
  

  

A REVISTA É CACAGENTE | Teatro de Revista | TESFAL   

18 março (estreia) | SFAL - Sociedade Filarmónica Agrícola Lavradiense   

Exibições: sábados às 21h30 e domingos às 16h00 (durante o mês de março) Público-alvo: 

M/6  

Ingressos: 3€ para sócios da SFAL; 5€ para não sócios da SFAL  

  

  

No ano das comemorações dos 150 Anos da SFAL, o TESFAL, Teatro de Ensaio da SFAL, leva à cena mais uma 

revista à portuguesa “ A Revista é Cacagente”.   

É uma revista à grande e à portuguesa que, mantendo a tradição deste género teatral, nos apresenta muito 

humor, muitas canções, alguma critica divertida e hilariantes situações, proporcionando uma noite de aplausos 
e gargalhadas.  



Este é mais um grande espetáculo do TESFAL.  

  

COM OS FANTASMAS NÃO SE BRINCA|TEB - Teatro de Ensaio do Barreiro   

25 março (estreia) | 21h30 | Oficina de Teatro Mário Pereira   

Exibições: Todos os sábados até junho 2017  

Público-alvo: M/6  

Ingresso: 5,00 €   

Informações e reservas: 919 250 550 | teb.barreiro@gmail.com   

  

Um casarão secular isolado num descampado, no interior do país, é cenário de brincadeiras fantasmagóricas à 

custa dos viajantes que pretendem lá pernoitar. Estes pequenos e grandes sustos são o deleite do proprietário 
que, num sítio como este, é o único divertimento a que tem acesso, até que os fantasmas, os verdadeiros, aqueles 

que vivem em cada um de nós, resolvem pregar uma partida com terríveis consequências, como que avisando 

que com os fantasmas não se brinca.  

  

O SOLÁRIO | Associação Projéctor – Companhia de Teatro do Barreiro   

11 e 25 março (sábados) | 27 de março (segunda-feira)   

21h30 | Auditório da Freguesia da Verderena 

Público-alvo: M/12  

Duração: 60 min.  

Ingresso: 3,00€ (exceto no dia 27 de março, Dia Mundial do Teatro a entrada é gratuita) Informações 

e reservas: 936 410 429 |projector.grupo.teatro@gmail.com   

  

Início dos anos 70 do século XX. Clínica de luxo na zona de Sintra.   

Um Solário quase sempre nevoento como é normal naquela região, mas onde se respira o ar puro do mar e da 
serra. Para ali eram depositados os filhos ou familiares, gente de uma gama social superior. Uns com traumas 

da guerra, outros de doença do foro psíquico.  

Quatro personagens cheios de tiques, birras, medos e preconceitos, uma denúncia angustiada de uma enorme 

hipocrisia social que os vitimou. Cada um tenta desvalorizar o motivo que os levou para aquele lugar. Com 

histórias, agressões, de família, de guerra, que desabafam com mais ou menos violência como se a confissão 

fosse o tratamento adequado. Acaba sempre violência. E ali estava a enfermeira, no fundo também ela vítima 

dos mesmos males, mas que se impõe e tenta esconder a sua sensibilidade como se uma pedra de gela se 

tratasse.  

Esta peça recorda-me o filme “Voando sobre um ninho de cucos”.  

O final é trágico, como trágico é o mundo de mentiras em que vivemos quase nunca reagindo contra os falsos 

valores impostos pela sociedade decadente.  

Organização: União de Freguesias do Alto Seixalinho, Santo André e Verderena  

  

  

A FARSA DO PATRÃO de Dario Fo | Grupo de teatro “Os Zecas”   

18 de março | 21h30 | SIRB “Os Penicheiros” 

Público-alvo: M/12  

Duração: 80 min.  

Ingresso: 3,00€    

Informações e reservas:  936 410 429 |projector.grupo.teatro@gmail.com  

  

Em consequência de uma greve numa fábrica, cujo dono delibera unilateralmente descontar um terço do salário 

dos trabalhadores para adquirir novas máquinas e fazer face à concorrência, esses mesmos operários decidem 

empreender formas de luta, mediante um estratagema em que põem a nu a exploração e opressão de que são 



vítimas, vindo mesmo a ocupar a fábrica e a afastar o patrão daquele local de trabalho.  Enquanto isso, o 

Comissário da Polícia, mobilizado pelo patrão, ordena o despejo dos grevistas.  

Assim sendo os operários inventam uma artimanha de representação para atrair a atenção dos restantes 

trabalhadores daquela zona Industrial e aumentar a sua consciencialização sobre as razões da sua luta. 

Fornecem-se de roupas, no grupo de teatro da paróquia e decidem esboçar o funeral do próprio patrão.  Os 
operários da vida real transformam-se assim em atores da ficção, desempenhando personagens dos diversos 

tipos sociais facilmente reconhecíveis e adequadas a uma cerimónia fúnebre: A Viúva; a Amante; O Padre; A 

Médica; O Professor Barnard; O Influente; Os Operários; Os Deputados, etc.  

Começa então um extraordinário exercício teatral dentro do próprio teatro.   

A Farsa do Patrão, com o título original de O Funeral do Patrão torna-se numa contundente sátira politica que 

concilia os métodos de representação da revista à portuguesa com a tradição da comedia Dell ‘arte, que anima 

as melhores experiências teatrais de Dario Fo.  

  

  

FORMAÇÃO  

  

ATELIÊ DE MARIONETAS DE ESPONJA | AVÓS E NETOS / PAIS E FILHOS  

12 março | 15h00 | Grupo Dramático e Recreativo “Os Leças” | |inscrições no local até dia 9 de março  

19 março | 15h00 | Grupo Desportivo e Recreativo de Palhais | inscrições no local até dia 16 de março 
Público-alvo:  Familiar Duração: 120 min.  
Técnico CMB: João Gomes  

Entrada Gratuita | Inscrições nos locais | Informações: 212 068 230 ou  bilheteira@cm-barreiro.pt    

  

ATELIÊ DE TEATRO  

Exercícios utilizados em expressão dramática  

13 março | 10h45 | Grupo Recreativo União Penalvense   

13 março | 15h45 | Grupo Desportivo Estrelas Areenses - Quinta da Areia   

14 março | 10h00 | Centro Sociocultural do Bairro da Liberdade   

17 março | 15h45 | Grupo Recreativo e Desportivo de Palhais   

Público-alvo:  Sénior  

Duração : 40 min. (aprox.)  

Técnico CMB: João Gomes  

Entrada livre sujeita à lotação da sala   

 

OFICINA PARA PROFESSORES SOBRE A PEÇA EMBARCAÇÃO DO INFERNO 

Auditório Municipal Augusto Cabrita 

Ação de formação de curta duração para Professores Certificada pelo Centro de Formação de Escolas do 

Barreiro e Moita (6 horas)  

28 março - Terça-feira, das 18h00 – 21h00 | duração de 3h  
30 março - Quinta-feira, das 17h30 – 20h30 | duração de 3h 

 

A Oficina para Professores “Embarcação do Inferno”, será lecionada pelos formadores António Augusto Barros 
e José Russo, encenadores de “Embarcação do Inferno” e diretores artísticos das companhias Escola da Noite e 

Centro Dramático de Évora (Cendrev), respetivamente. 

A partir do espetáculo, o objetivo geral é o de partilhar experiências, abordagens e técnicas de trabalho que 
possam auxiliar os professores na prática pedagógica relacionada com a obra de Gil Vicente. 

 

Público-alvo: Professores/as do Ensino Básico e do Ensino Secundário 

Formadores: António Augusto Barros e José Russo 



Duração: 6 horas 

Número máximo de participantes: 15 

Participação gratuita, mediante inscrição através do preenchimento da ficha de inscrição e envio para o Centro 
de Formações de Escolas do Barreiro e Moita para o email - cfbarreiromoita@gmail.com , até 10 de março. 

 
 
CONFERÊNCIA 

 
29 março | quarta-feira | 18h30 | Gil Vicente no seu tempo e no nosso tempo | Auditório Municipal Augusto 
Cabrita 
 
 
Paralelamente à carreira do espetáculo “Embarcação do Inferno”, A Escola da Noite e o CENDREV organizam o 
Ciclo de Conferências “Gil Vicente no seu tempo e no nosso tempo”, sobre a vida e a obra do primeiro 
dramaturgo português. 
A iniciativa é coordenada José Augusto Cardoso Bernardes, um dois maiores especialistas em Gil Vicente e 
consultor científico deste projeto, que assinala os 500 anos da primeira apresentação do “Auto da Barca do 
Inferno”. Com a extraordinária capacidade de comunicação que o caracteriza, Bernardes tem ajudado a iluminar, 
junto de todos os tipos de público, o sentido que continua a fazer visitar a obra vicentina 500 anos depois de ela 
ter sido escrita. 
 

Público- alvo: Público em Geral 

Duração: 1h30 

Entrada Gratuita 

Informações: 212 068 230 ou  bilheteira@cm-barreiro.pt   
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