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Receção
segunda a sexta    14h00 às 19h00
239 855 630
teatro@tagv.uc.pt

Bilheteira
segunda a sábado    17h00 às 22h00
239 855 636
bilheteira@tagv.uc.pt, tagv.bol.pt e FNAC

Em espetáculos a realizar fora do horário de 
funcionamento, a bilheteira abre 1h00 antes dos 
mesmos, encerrando 30 minutos após o seu início. 

Descontos para os espetáculos assinalados 
aplicam-se a menores de 25 anos, estudantes, 
comunidade Universidade de Coimbra, maiores de 65 
anos, grupo ≥ 10, desempregados e parcerias TAGV.

Café TAGV

seg a qua    11h00 às 01h00
qui a sab    11h00 às 02h00
domingo encerrado
239 052 563

Os lugares A23 e A24 situados ao lado da zona PMR 
(pessoas de Mobilidade Reduzida) são reservados, 
até 3 dias antes do dia do evento, para 
acompanhantes PMR e deverão ser solicitados na 
bilheteira local através do endereço bilheteira@
tagv.uc.pt ou pelo telefone 239 855 630 (14h00 às 
19h00) e bilheteira 239 855 636 (17h00 às 22h00).

TAGV é uma estrutura da Universidade de Coimbra

Teatro Académico 
de Gil Vicente
Praça da República
3000-342 Coimbra, Portugal

teatro@tagv.uc.pt
+351 239 855 630

Temporada 2018/19 mai  jul

Diretor Fernando Matos Oliveira
Diretora adjunta Luísa Lopes

Administração António Patrício

Comunicação 
Coordenação Marisa Santos
Fotografia, Centro de Dramaturgia 
Contemporânea Cláudia Morais
Apoio à divulgação Vicente Paredes

Produção 
Coordenação Elisabete Cardoso
Cláudia Morais

Diretor técnico José Martins

Equipa técnica
Luz Celestino Gomes, João Conceição
Audiovisual e Sonoplastia José Balsinha
Som Mário Henriques
Projeção João Silva
Carpintaria cénica Laurindo Fonseca 
Maquinaria de cena João Silva,  
Laurindo Fonseca 
Auxiliar técnico Rui Ventura

Frente de casa Rosa Maria Marques
Estágio Instituto Superior Miguel 
Torga Cláudia Alexandre
Bilheteira Catherine Carvalho, 
Inês Patrício, Vicente Paredes

Acolhimento ao público
André Gomes, Andreia Silva,  
Catherine Carvalho, Fábio Costa,  
Hélder Rodrigues, Inês Patrício,  
João Correia, Joana Amado, Joana 
Pereira, João António Rico, Lurian 
Klein, Pedro Vaz, Raquel Couto, Rita 
Neves, Marcelo Couto, Vicente Paredes

Limpeza
Coordenação Antónia Mimoso, 
Ana Moniz

Design gráfico Bürocratik

MTU’19
Stabat Mater
 —                                      TEUC
Texto de Antonio Tarantino
Encenação de Ana Teresa Santos
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10% desconto mediante apresentação de  
bilhete TAGV do evento do dia.



MTU’19MTU’19 Stabat Mater

Estava esta mãe Maria, Meri, Marí, mulher dura, do povo, ignorante, mas 
conhecedora da crueza das leis da rua, em busca do próprio filho que, 
por fatalidade, lhe nasceu inteligente e se enredou nas malhas/“tralhas” 
da política, tendo sido preso e levado não se sabe bem para onde. 
Maria espera e desespera sem notícias do filho, espezinhada pela 
burocracia, atormentada apenas pelas memórias dos que a poderiam 
ajudar, mas a abandonaram à sua sorte, cruelmente, sem piedade.
Incapaz de compreender os ideais políticos aos quais o filho se 
entregou, esgotada e entregue à dor, acaba por ceder à resignação, 
própria da sobrevivência.

Conheci este “Stabat Mater” de Antonio Tarantino, pela mão do encenador 
Jorge Silva Melo, que o levou à cena, pela primeira vez em Portugal, em 
2006. E, na verdade, apaixonei-me de imediato por este texto polémico, 
algo constrangedor e por esta personagem central tão plena de defeitos, tão 
esmagadoramente humana.
Com efeito, nunca esqueci esta Maria, Meri, Marí, como lhe chamam todos 
aqueles com quem se vai cruzando neste seu percurso difícil e sofrido, e 
sempre achei que um dia, de alguma maneira, voltaria a ela para lhe dar voz.
Maria, o mais banal dos nomes, nome desta mulher humilde, feroz, 
preconceituosa porque ignorante e porque, também ela, vítima. Nome da mãe 
de Cristo. Nome desta mãe solteira. Mãe.
Maria procura o seu filho desaparecido. Esse filho, que teve a “fatalidade” 
de nascer inteligente - “a inteligência nos pobres é um mal”, afirmará 
Maria a dado momento -, ter-se-à dedicado a ideais políticos ilícitos e, 
por isso mesmo, terá sido preso e levado pela polícia para lugar incerto. 
Maria é incapaz de compreender essas “tralhas políticas” e procura-o 
incessantemente. Mas o seu caminho é solitário. Abandonada por todos 
quantos a poderiam ajudar, incluindo o seu amante, pai do filho que nunca 
quis reconhecer como seu, esmagada pela burocracia e rendida ao destino, 
Maria entrega-se à resignação própria de quem tem que sobreviver.
A Maria que no Teatro de Bolso se apresenta poderia ter nascido em Itália, 
em Portugal, no Brasil ou em qualquer lugar deste vasto mundo. E é também 
uma Maria do passado, do presente e, muito provavelmente, do futuro.
Agradeço ao TEUC o desafio que me lançou e a confiança que em mim 
depositou. Agradeço a entrega, o entusiasmo, a generosidade destas actrizes 
e actores e sublinho a alegria e emoção que sinto ao voltar a este texto, 
assinando a minha primeira encenação na cidade onde nasci, no edifício em 
que me estreei no Teatro, agora que também eu sou mãe.
Como diz a Maria, “isto parece é destino, é o que parece”.
— Ana Teresa Santos (Coimbra, Abril 2019)

A Mostra de Teatro Universitário começou em 
2012 para dar a conhecer as novas criações dos 
grupos universitários de Coimbra e de grupos 
universitários internacionais, num diálogo crítico 
e histórico que a Academia de Coimbra mantém 
com o teatro universitário.
A MTU pretende contribuir para a criação de um 
espaço comum de reflexão e de apresentação 
de projetos com origem na Universidade de 
Coimbra com as participações do CITAC, GEFAC, 
TEUC e, nesta edição, a participação do grupo 
convidado, TUP – Teatro Universitário do Porto, 
e a apresentação pública da Oficina dirigida por 
Júnior Lima (BR).

O TEUC - Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra é o grupo de Teatro Universitário 
mais antigo da Europa em atividade contínua. Abre curso de formação de 2 em 2 anos 
oferecendo workshops nas diversas áreas do Teatro.
A primeira apresentação pública do TEUC realizou-se em 27 de Junho de 1938, ainda com a 
designação de Grupo Cénico da Secção de Fado Académico de Coimbra, no contexto de uma 
noite vicentina que compreendia a Farsa de Inês Pereira, o quadro Todo o Mundo e Ninguém 
do “Auto da Lusitânia”, o quadro Os Quatro Irmãos da “Farsa do Juiz da Beira” e a Súplica de 
Cananeia, com encenação de Paulo Quintela.
Durante os seus primeiros trinta anos de existência, a actividade do TEUC foi marcada pela 
direcção artística do Professor Paulo Quintela, tendo durante esse período sido encenados 
autores do Teatro Clássico Grego, como Eurípides, Sófocles e Ésquilo, clássicos do Teatro 
Mundial como Molière, Goethe e Calderón de La Barca, autores modernos como Tchékov e García 
Lorca, e, finalmente, autores portugueses, desde Luís de Camões a autores contemporâneos 
como Miguel Torga, Raúl Brandão e José Régio.
Em Dezembro de 2006, estreia Hamlet(s), no Teatro Académico de Gil Vicente, uma grande 
produção que voltou a cena em Janeiro do ano seguinte, encenada por Nicolau Antunes, com 
base no texto de William Shakespeare.

Criação TEUC 2019
Encenação Ana Teresa Santos
Interpretação Carolina Moreira, Cristiana 
Pereira, Daniela Proença, Gabriel Lucerna, 
Inês Gonçalves, Mariana Marçal, Pedro 
Oliveira, Rita Dias
Texto Antonio Tarantino
Tradução Tereza Bento
Desenho de luz Vera Silva
Operação de luz Diogo Lobo
Sonoplastia Sónia Tigre
Operação de som Rafael Santos
Produção executiva TEUC
Fotografia Amândio Bastos
Grafismo Maria Beatriz Laschi, Clarissa 
Cosenza
Apoios UC, TAGV, CITAC, IPDJ, Câmara 
Municipal de Coimbra, Máfia, RUC, A Escola 
da Noite
Agradecimento Fátima Vieira, Guilherme 
Blanc, Alexandre Afonso, Marco Gabriel, 
Mariana Costa, Alexandre Novo

Espetáculo integrado na Mostra de Teatro 
Universitário 2019 — MTU’19
Produção MTU’19 Teatro Académico  
de Gil Vicente

auditório TAGV
duração aprox. 1h40
M/12

Próximo espetáculo

MTU

1H00 • M6
ENTRADA LIVRE

TER • 21H30

JUN
11

Criação
Leituras Encenadas de Teatro 
Popular Mirandês + debate
GEFAC — Sala de ensaios do GEFAC 
(Piso 0 do edifício AAC) | Lotação limitada a 30 pessoas


