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TEATRO
Lisboa
As Cidades Invisíveis
Maria Matos Teatro Municipal (Avenida Frei 
Miguel Contreiras, 52). T. 218438801
Hoje e amanhã, às 16h30. M/14. 3€ a 7€
Três viajantes flutuam no meio do 
Mediterrâneo. Enquanto se deixam levar 
pelas correntes rumo a um destino que 
ainda não conhecem, relembram os nomes 
das 55 cidades descritas por Italo Calvino 
no seu livro As Cidades Invisíveis. São 
cidades com nomes de mulheres, como 
se as cidades também fossem pessoas. 
Pessoas que são atraentes ou estranhas, 
velhas ou recém-nascidas, tranquilas 
ou furiosas. Pessoas que têm desejos, 
memórias, falas. Para esses viajantes, é 
preciso antes ultrapassar fronteiras – essas 
linhas que unem mas que também separam 
territórios, pessoas e culturas. Uma 
dramaturgia de Alex Cassal, interpretada 
por Alfredo Martins, Paula Diogo e Rafaela 
Jacinto, com desenho de luz de Daniel 
Worm d’Assumpção. Um tema apropriado 
em tempos de grandes fluxos migratórios, 
nem sempre felizes.

Os 3 Mosqueteiros
Auditório Manuel 
Valadares, Museu 
Nacional de História 

Natural e da Ciência 
(Rua da Escola Politécnica 

56). T. 213921800
Amanhã, às 11h. M/3. 7€

O teatro infantil está de volta ao museu com 
a companhia bYfurcação Teatro. No início 
do século XVII, em plena França, D’Artagnan 
parte em direcção à Paris iluminada com 
o objectivo de encontrar o Sr. De Tréville e 
entrar para a Guarda Real, os mosqueteiros. 
Devido à sua impaciência e determinação, 
torna-se explosivo e imprevisível, 
dificultando a sua admissão. No entanto, 
numa França assolada por guerrilhas e em 
latente guerra com o cardeal Richelieu, 
D’Artagnan consegue tornar-se essencial 
na resolução destes problemas e na 
pacificação geral — que é, afinal, possível. 
(A entrada para o recinto do espectáculo 
faz-se pelo portão do Jardim Botânico.)

Torres Novas
Amarelo
Teatro Virgínia (Largo José Lopes dos 
Santos). T. 249839309
Hoje, às 11h. Dos 3 aos 6 anos. 3€ 
Como conhecer esta cor tão versátil e 
intrigante, que se escapa por entre os dedos 
como areia quando tentamos agarrá-la? É o 
convite feito neste espectáculo de Catarina 
Requeijo. Com registo humorístico, a peça 
tenta conhecer o amarelo com todos os 
sentidos – como cheira, a que soa, a que 
sabe, que forma tem e que histórias nos 
pode contar. Numa pequena ilha onde só 
se gosta do amarelo, uma actriz dá vida a 
um amarelo teimoso, obstinado, divertido 
e muito pouco falador, usando um registo 
clownesco e absurdo que está próximo da 
forma descomprometida como as crianças 
olham para o mundo. 

Olhão
Principezinho
Auditório Municipal de Olhão (Avenida 
Doutor Francisco Sá Carneiro). T. 
289700160.
Hoje, às 16h.
Um pequeno príncipe de cabelo loiro e 
casaco azul resolve deixar o seu planeta, 
B612, em busca do segredo para viver feliz 
com a sua flor... Pelo caminho procura ajuda 
nos habitantes de outros planetas, mas é 
na terra que encontra o verdadeiro sentido 
para a palavra “amizade” e descobre que, 
afinal, o mais importante é aquilo que se vê 
com os olhos da alma, ou seja, o coração. 
O grupo de Animação e Teatro Espelho 
Mágico produziu um espectáculo poético 
para toda a família.

Tondela
Auto da Barca do Inferno
Associação Cultural e Recreativa de Tondela, 
Auditório 1 (R. Dr. Ricardo Mota). 
T. 232814400
Quinta-feira, 18 Fev., às 10h30 e às 14h30. 
M/12. Público escolar
Gil Vicente para os alunos do 9.º ano. 
Obrigatório ou prazenteiro pelo que 
representa? O tempo, no teatro, foge ao 
seu sentido arqueológico. O tempo que 
Gil Vicente põe em marcha com o Auto da 
Barca do Inferno não pertence apenas ao 
século XVI, mas atravessa todas as épocas. 
Acreditamos que ainda hoje aqueles dois 
“pescadores de almas”, Anjo e Diabo, 

estarão à nossa espera para nos apontar 
defeitos e virtudes, erros e boas acções. 
Nesta encenação, o Teatro Actus procurou 
realçar a diferença entre os papéis activo e 
passivo do Diabo e do Anjo, conferindo ao 
primeiro a imagem de um andrógino mestre 
de cerimónias, pronto a receber na sua 
Barca uma variedade de convidados, e ao 
segundo a quietude de um ser que espera 
poucos visitantes, imperturbável como uma 
borboleta num casulo.

As Cidades Invisíveis, de Italo Calvino, recriadas no Maria Matos
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