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O Teatro do Montemuro iniciou a sua actividade em 1990,
trabalhando de uma forma experimental até 1995. A ausência de
actividades culturais, a falta de oportunidades e o
inconformismo levaram um grupo de jovens a investir a sua
energia num projeto que lhes permitiria ﬁxarem-se na sua terra.
Hoje a pequena aldeia de Campo Benfeito, encravada entre os
montes da Serra do Montemuro, tornou-se um local de
referência na criação, difusão e programação artística.
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Em 2022 vamos estrear novas criações:
«As Memórias do Meu Pai na Rádio do Meu Tio.»;
«Os chachos do meu cabelo»;
«Memórias em palcos improváveis»;
«Os pastores das invernadas»; «Socalcos».
Continuarão em cena:
«Futebol» uma coprodução com o Teatro O Bando, a partir
do livro “A História Natural do Futebol” de Álvaro
Magalhães; “Mentira a Quanto Obrigas”, uma criação de rua;
“O Último Julgamento” um julgamento/espetáculo onde
tudo pode acontecer; “Memórias partilhadas”, onde uma
carteira, um lápis e uma almofada são fundamentais na
história; “Germinação”, um espetáculo que nos conta a
história de uma nação, dedicado a um público muito
especial; «À Espera que Volte», a história de uma viagem
mágica de uma gota de água;
Encontramo-nos disponíveis para qualquer esclarecimento.

futebol

futebol
[público geral]
[coprodução com o Teatro O Bando]

sinopse
O Futebol é uma viagem triste do prazer ao dever.
(Eduardo Galeano, in o Futebol ao Sol e à Sombra)
Bem vindos ao Futebol-Espectáculo.

De um lado, pela equipa do Vale, Né Fintas e Zé Passinhos assumem a
teatralidade titular.
Do outro, Ed Cabeçadas e Bel Pontapé em representação da equipa da Serra.
Espera-se um jogo teatral competitivo onde a relação antropológica do ser
humano com uma bola e o papel social e politico do futebol moderno são as
narrativas tácticas em confronto.
FUTEBOL espectáculo tem a duração de cinco mil anos: inicia-se como um rito
das primeiras sociedades sociedades agrárias; transforma-se em competição
na Idade Média; modiﬁca-se no encontro com os cultos míticos da América
Central e do Sul até se transformar no jogo moderno actual.
Neste jogo popular e erudito, a participação dos adeptos presentes na plateia
será decisiva durante todo o encontro.
https://bit.ly/vídeofutebol

A partir do livro
“História Natural do Futebol” de ÁLVARO MAGALHÃES
Dramaturgia e dramatograﬁa João Miguel Neca Jesus
Encenação João Neca
Interpretação Abel Duarte, Eduardo Correia, Nylon Princeso, Raul Atalaia
Música Jorge Salgueiro e Rui Souza
Cenograﬁa, ﬁgurinos e adereços Rui Francisco e Maria João Castelo
Desenho de luz Paulo Duarte
Design digital Ben Kirman
Assistência de encenação Fabian Bravo e Miguel Jesus
Ilustração Ximo Abadía
Assistência cenográﬁca Carlos Cal e Conceição Almeida
Direção de Produção e Comunicação Paula Teixeira
Assistência à Produção e Comunicação Marta de Baptista
Foi desenvolvida uma aplicação para telemóvel para o espectáculo, em
parceria com o projeto Play On: New Storytelling with Immersive
Technologies e com a participação do Digital Creativity Labs, que potencia
uma grande interactividade entre espectadores e actores.
Esta tecnologia permitirá que, num momento determinado do espectáculo,
cada espectador possa escolher em tempo real o actor favorito para
representar esta ou aquela personagem na cena seguinte. A aplicação est
disponível na play store (android).
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Rua da Moitinha - Campo benfeito,
3600-371 Gosende
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