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BILHETEIRA TAGV
seg a sáb
17h00-22h00

RESERVAS TAGV
t. 239 855 636
frentecasa@tagv.pt
Levantamento dos bilhetes até 3 dias 
após a reserva. Só se efetuam reservas 
até 3 dias antes da realização do 
espetáculo.

CONTACTOS
informações

t. 239 855 630

www.tagv.pt
siga-nos no facebook

CAFÉ TEATRO
seg a sex 
09h00-01h00
sáb, dom e feriados
10h00-01h00

O TAGV contribuirá este ano de modo especial para a programação 

cultural na cidade de Coimbra durante o período mais quente do ano. 

Entre 24 e 28 de junho promovemos a segunda edição da Mostra de 

Teatro Universitário, uma iniciativa que pretende recuperar a celebração 

do teatro em Coimbra, mas também conhecer os caminhos atuais da 

formação teatral em contexto universitário. Contaremos com os parceiros 

iniciais CITAC, TEUC, GEFAC e Thíasos e, neste ano de abertura ao 

espaço nacional e internacional, com mais um coletivo – a Compañia de 

Teatro Noite Bohemia (Instituto Ramón Menéndez Pidal (Zalaeta) a 

Coruña, Espanha).

21h30 · TEATRO DA CERCA DE S. BERNARDO TCSB
PROJECTO H  
TEUC/Joana Providência

“De onde vêm e para onde vão aquelas pessoas? O que lhes terá acontecido? O 
que recordam? Terão alguma vez amado, sentir-se-ão amadas? Este projeto 
desenvolve-se em torno do universo do pintor Edward Hopper cujas obras, 
habitadas por uma mistura de realismo e estranheza, parecem captar um antes e 
um depois sem que se perceba exatamente o quê. Há uma suspensão 
instantânea, quase fotográfica, do ritmo quotidiano que assim surge rodeado de 
segredos e nos cria uma sensação de incompletude. Em Hopper há um 
“voyeurismo” frio, um distanciamento, uma quase ausência de voluptuosidade. 
Motivou-nos este sentimento de interioridade e de silêncio, onde a luz cria 
espaço, e o espaço é percorrido pela luz, criando um território mental de 
contemplação. É neste contexto que procurámos desenvolver os materiais. O 
trabalho de interpretação assentou sobretudo num corpo físico, na construção de 
partituras de movimento, e no desenvolvimento de ideias de composição coreo-
gráfica. A palavra surge só pontualmente e acontece através de duas pequenas 
histórias retiradas do Caderno Vermelho de Paul Auster.” Joana Providência

Cocriação TEUC e Joana Providência Direção artística Joana Providência 
Assistência coreográfica Leonor Barata Assistência de voz Sofia Lobo Interpretação 
Helena Galveias, Helena Pinela, Joana Salgado, Miguel Matos, Rafaela Bidarra, 
Rodolpho Amaral e Ruy de Liceia Direção técnica e desenho de luz Alexandre 
Mestre Operação de luz Leandro Haick Operação de som Xénon Cruz Música 
original Alexandre Castro, Carlos Reis, Francisco Caseiro, João Machado, Liliana 
Alves, Marco Cruz, Nuno Coelho e Pedro Enes Cenografia e produção Rafaela 
Bidarra Vídeo Ana Félix, João Parras e Jonas David Fotografia e grafismo Eduardo 
Pinto Duração aprox 1h00 M/12 
Bilhetes à venda no TAGV e no TCSB

26 qua 15h30 · CAFÉ TEATRO TAGV · DEBATE · Entrada livre
COMO DAR FORMA AO CAOS
O TEATRO UNIVERSITÁRIO
Com Luís Rodeiro CITAC Ricardo Seiça Antropólogo José Oliveira Barata 
Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra · FLUC Ricardo 
Correia Encenador
Debate organizado pelo CITAC e TEUC

Só temos o passado à nossa disposição. É com ele que imaginamos o futuro. 
Numa pesquisa virtual aparecem cerca de 3.240.000 resultados para a expressão 
“teatro universitário”, mas na realidade o que significa? De onde vem? Para onde 
vai? E que mudanças opera nas pessoas que por ele passam?

21h30 · TAGV · Lotação limitada
IFIGENIA EN ÁULIDE
UNA TRAGEDIA DE EURÍPIDES ESPANHA
Compañia de Teatro Noite Bohemia
Instituto Ramón Menéndez Pidal (Zalaeta) a Coruña

Direção Javier Fernández Mariño Interpretação Celia Jáudenes López, Mario 
Rodríguez López, Javier Castiñeiras García, Sara Rey Seoane, Elena Lago Castro, 
Juan Filgueiras Rilo, Francisco Miguens Leal, Marta Garcia Couto, Lia Liñares Masid, 
Amanda Rodriguez Diaz, Julia Aldecoa Raya, Sara MacGregor Hernandez, Emma 
Doval Dopico, Laura Villar Iglesias, Andrea Iglesias Peiteado, Laura Pereira 
Rodríguez, Natalia Gómez Castro, Lorena Orons Caamaño, Almudena García Doval, 
Nacho Pena Maceda, Pedro Fernández Lago e Miguel Cadórniga Martínez 
Produção Alicia Veres Couto Duração aprox 1h05 M/12

15h30 · CAFÉ TEATRO TAGV · DEBATE · Entrada livre
MULHERES EM CENA
O PAPEL DA MULHER NA CULTURA TRADICIONAL
Com Adérito Araújo Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade 
de Coimbra · FCTUC Francisco Oliveira Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra · FLUC Adriana Bebiano Faculdade de Letras da Universidade 
de Coimbra · FLUC
Debate organizado pelo Gefac e Thíasos

25

21h30 · TAGV · Lotação limitada
AQUÁRIO 
CITAC/Catarina Lacerda

Ao início eram 16 pessoas e uma caixa negra. Só depois veio o verbo e a 
respiração. Da respiração cresceram vozes, braços, pernas, pés, mãos, cabeça, 
sentires. Ainda crescem. Propusemo-nos a refletir sobre princípios éticos e 
valorativos da democracia em que vivemos. Vivíamos. Enquanto isto, desenvol-
vemos a escuta física ao outro. Inspiramo-nos em semi deuses e anti-heróis e 
organizamos um guião. Entre a luz e a escuridão, a sombra e o contra luz, o olhar 
atento de alguns pares, aplicámos o conceito de luz à dramaturgia que ora 
manipulamos ora nos manipula. O que une as partes deste guião improvável 
continua a ser o que nos traz aqui, a esta caixa negra, noite após noite, a ser um 
dezasseis avo de um todo unificado, nesta primavera de 2013. O indizível. 

Criação coletiva com direção Catarina Lacerda Interpretação Ana Lagoa, Ana Filipa 
Pinto, Diana Lopes, Dina Paz, Filipa Sousa, Guilherme Pompeu, Inês Santos, José 
Pedro Andrade, Luís Guiomar, Luís Zari, Nuno Roque, Ricardo Batista, Rodrigo 
Crespo, Renan Delmontt, Rodrigo Ribeiro e Valeria Fazzi Operação de luz Anabela 
Ribeiro Desenho de luz Guilherme Pompeu  Produção CITAC 2013 (financiado pela 
Fundação Calouste Gulbenkian) Duração aprox 1h00 M/3

28 sex 21h30 · TEATRO DA CERCA DE S. BERNARDO TCSB
MANHÃ
GEFAC 

São tantas as mulheres que se escondem sob as saias da memória: são santas, 
mães, adúlteras, virgens, perdidas; o corpo da fecundidade e o vulto enlutado da 
morte; a sabedoria serena, o desejo em que ardemos. As mãos que redimem são 
as mesmas que colhem o fruto da traição e do pecado, que nos dão o colo e o 
castigo madrasto, que amassam o pão que comemos, enquanto tangem, pela 
calada, as cordas da libertação. Poderão até ser as marias reais, que guardam a 
força constante e inquebrantável dos dias, ou as flores que sonhámos de uma 
beleza impossível, mas nunca deixarão de ter um nome e de o reclamar a viva 
voz. Como quem, cantando sobre a roda, faz correr a vida em vez de água, há 
mulheres que marcam com os seus pés o próprio passo do tempo, fiando com 
paciência o leito em que correm a tradição e a memória, e que nos há de levar ao 
que somos. Trazem-no cerzido no corpo, o tempo que pesa, passa, e que há de 
vir emprenhar o chão de que sempre nos erguemos, como um dia que não 
espera pra nascer.

Conceção artística GEFAC (criação coletiva) Operação de vídeo GEFAC Imagens 
GEFAC, MemoriaMedia Desenho de luz Wilma Moutinho Produção GEFAC 
Duração aprox 50 min M/6 
Bilhetes à venda no TAGV e no TCSB
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18h30 · TAGV · Lotação limitada
LISÍSTRATA
Thíasos/Elisabete Cação 

Apresentada pela primeira vez em 411 a. C., num ambiente de desgaste emocional 
e físico devido ao confronto militar e político da Guerra do Peloponeso, a Lisístrata 
de Aristófanes põe em cena conflitos familiares para problematizar conflitos sociais 
e políticos.
“Não vivemos em ambiente de guerra civil; o sufrágio é universal; as mulheres 
ocupam cargos de chefia, ocupam cargos que antes eram apenas ocupados por 
homens. Mas o que fizeram elas até atingir esse estatuto? Por que lutas sociais e 
políticas tiveram elas de passar para chegar ao lugar em que estão? Esta peça 
pretende também ser um louvor a essas mulheres que lutaram pelos direitos já 
conquistados e a tantas outras que hão de lutar pelos estão por conquistar. Por 
que razão, ainda hoje, uma mesma posição de trabalho, ocupada por um homem 
e uma mulher, tem por vezes diferente remuneração? Por que razão as mulheres 
necessitam de dar ainda mais provas das suas capacidades?” Elisabete Cação

Tradução Maria de Fátima Sousa e Silva Encenação Elisabete Cação Interpretação 
António Oliveira, Bruno Pereira, Carina Fernandes, Cátia Coelho, Claudio Ramos, 
Cláudia Sousa, Daniela Fernandes, Dávilla Ferreira, Diego Broniszak, Diogo 
Ribeirinha, Douglas Rabelo, Elvira Fueta, Inês Lopes, Iolanda Mendes, Lucas Galho, 
Mariana Almeida, Pedro Sobral, Renan Serralvo e Tânia Mendes Direção de atores 
Andreia Morado, Patrícia Grigolleto e Tânia Mendes Coreografia Andreia Morado 
Vídeo Tiago Cravidão Luminotecnia Luís Carvalho Sonoplastia Ricardo Neiva 
Programação visual Carlos Jesus Música original Elisabete Cação Figurinos Mariana 
Fonseca Produção Carlos Jesus Duração aprox 1h15 M/12
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