2022

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.

germinação

germinação
[infância e famílias]

sinopse

equipa
Texto de Abel Neves
Encenação de Paulo Duarte
Cenograﬁa, adereços e ﬁgurinos de Sandra Neves
Direção Musical de Fernando Mota
Interpretação de Abel Duarte e Dóris Marcos
Assistência à cenograﬁa e cenários Carlos Cal e Conceição Almeida
Costureiras Capuchinhas CRL e Maria do Carmo Félix
Direção de Produção e Comunicação Paula Teixeira
Assistência à Produção e Comunicação Marta De Baptista
Direção de Cena Abel Duarte
Fotograﬁa e Vídeo Lionel Balteiro

Alpindo e Boleta são dois amigos gaiteiros
também pantomineiros.
Para eles a vida é jardinagem
e uma constante viagem.
Gostam tanto de histórias e de viajar,
que levam nas mochilas muito que contar.
Falam tanto de reis da história de Portugal
como de palavrinhas inventadas com sabor musical.
Fazem germinar ideias
como o rio dá lampreias.
Um podia ser Florindo e a outra Borboleta
mas, ei-los, meninas e meninos, Alpindo e Boleta,
num teatrinho de canção
que se chama Germinação..

condiçÕes
Montagem: 2 horas
Desmontagem: 1 hora
O Teatro do Montemuro transporta todo o material necessário
para a boa execução do espetáculo.
Neste espetáculo tem de existir uma aproximação entre a plateia e o palco.
A lotação do espetáculo deverá ser combinada previamente.
M/6 Será sempre necessário providenciar alojamento
60
e alimentação para 3 pessoas.

minutos
https://bit.ly/vídeogerminacao
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Rua da Moitinha - Campo benfeito,
3600-371 Gosende

@ teatromontemuro@gmail.com
@ t.montemuro@gmail.com
www

www.teatromontemuro.com
@teatrodomontemuro
/teatrodomontemuro
(351) 254 689 352
(351) 91 951 83 93
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