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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.
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sinopse
Francisco gostava de caçar, de andar pela serra, entre as fragas e o mato.
Chegava mesmo a falar com os passarinhos.
António era um sonhador, um poeta. Gostava de pescar e chegava a falar com os
peixes.
Tinham duas coisas em comum: eram irmãos e eram pastores.
Tinham tudo para ser felizes: o ar puro, a natureza, a frugalidade, as vacas e o
amor das ninfas das fontes.
Tudo, não, quase tudo, porque muitas vezes faltava-lhes a rede no telemóvel.
Um dia, o pai disse-lhes: esta casa e tudo isto que a vossa vista alcança é terra
nossa e será vossa um dia.
Era mentira, claro. O pai já estava muito velhinho, mas eles acreditaram, porque
toda a gente acredita naquilo que gosta de acreditar.
E desta mentira original mais e maiores mentiras nasceram.

condiçÕes
O espetáculo pode ser apresentado numa praça ou jardim.
O espaço terá de ter dimensões mínimas de 10m x 10m
para a implementação do cenário.
É necessário uma corrente trifásica de 33 amperes por fase.
Montagem: 6 horas | Desmontagem 3 horas
O Teatro do Montemuro transporta todo o material para
a boa execução do espetáculo.
É necessário providenciar alojamento e alimentação para 7 pessoas.

Texto José Carretas
Encenação Paulo Duarte
Cenograﬁa e ﬁgurinos Ana Limpinho
Direção Musical Ana Bento
Interpretação Abel Duarte, Carlos Adolfo, Eduardo Correia, Maria Teresa
Barbosa e Sandra Barreto
Desenho de Luz Paulo Duarte
Direção de Cena Abel Duarte
Direção de produção e comunicação Paula Teixeira
Costureiras Capuchinhas Crl e Maria do Carmo Félix
Construção de cenários e operação técnica Carlos Cal
Assistência à construção de cenários e ﬁgurinos Conceição Almeida
Assistência de produção e comunicação Marta De Baptista
Fotograﬁa e Vídeo Lionel Balteiro
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https://bit.ly/vídeomentiraaquantoobrigas
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Rua da Moitinha - Campo benfeito,
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