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Esta é a nova agenda do Paralelo — Programa de 
Aproximação às Artes Performativas do Teatro 
Municipal do Porto, dirigida a escolas e famílias, para 
o período compreendido entre setembro de 2018  

e julho de 2019. No trabalho que temos vindo a desenvolver 
com os nossos públicos, procuramos apresentar uma 
multiplicidade de propostas, vivenciadas de diversas formas  
e em vários contextos.

É disso exemplo o “Foco Famílias”, que em dezembro 
possibilita a todos, independentemente da sua idade, 
formação ou interesse, descobrir muitas atividades  
em diferentes áreas artísticas. Neste Foco abrem-se  
(literalmente) as portas do Teatro Campo Alegre  
a todos, propondo que num ambiente descontraído  
e descomprometido se partilhem experiências, se promova  
o encontro e se participe ativamente neste programa.

Também no contexto dos projetos continuados 
desenvolvidos pelo Paralelo, desafiamos e damos espaço  
aos participantes, estimulando a aquisição e desenvolvimento 
de diferentes olhares sobre as práticas artísticas.

Quando procuramos promover esta aproximação às Artes 
Perfomativas, existe uma preocupação inerente a esta missão: 
como o fazemos? Na procura da resposta — ou na simples 
partilha destes pressupostos — caminhamos em conjunto, 
construindo um programa (cada vez) mais desafiante. 

Tiago Guedes - Diretor do Teatro Municipal do Porto
Dina Lopes - Coordenadora do Paralelo
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SETEMBRO
DANÇA · TEATRO

VINTE MINUTOS p.4-7

NATUS ACE — Escola de Artes 

CONTROLA-ME balleteatro

MIMO ESMAE – Escola Superior de Música  
e Artes do Espectáculo

TENS TEMPO? ESAP – Escola Superior  
Artística do Porto

OUTUBRO
TEATRO

DO BOSQUE  
PARA O MUNDO p.8-9
Miguel Fragata e Inês Barahona

NOVEMBRO
PERFORMANCE

MARINHO p.10
Margarida Mestre

WORKSHOP

MARINHAS p.11
Margarida Mestre 
Henrique Fernandes

JANEIRO
DANÇA · TEATRO · CINEMA

87° ANIVERSÁRIO 
RIVOLI p.30-31
Francisco Rua
Jorge Louraço Figueira
Pedro Alves
Pedro Ferraz
Ricardo Megre
Rodrigo Santos
Valter Fernandes

FEVEREIRO
TEATRO

SENHOR NINGUÉM p.32
Gustavo Vicente

WORKSHOP · TEATRO

AS NOSSAS  
HISTÓRIAS TAMBÉM 
SÃO HISTÓRIAS p.33
Gustavo Vicente 
Ainhoa Vidal

WORKSHOP · CINEMA

EU PROGRAMO  
UM FESTIVAL  
DE CINEMA! p.34-35
Em parceria com IndieJúnior Allianz 2019

MARÇO
TEATRO

A MANUAL ON WORK 
AND HAPPINESS p.36-37 
mala voadora 

ABRIL
TEATRO

ELI & RIO p.38-39
Teater TreSE

DANÇA

P.E.D.R.A p.40-41
Projeto Educativo em Dança  
de Repertório para Adolescentes

MAIO
DANÇA

SUBLINHAR p.42
Marta Cerqueira

WORKSHOP · DANÇA

ALINHAS? p.43
Marta Cerqueira

JUNHO
MARIONETAS

5 FÁBULAS PARA  
NÃO ADORMECER p.44-45
Caroline Bergeron · Companhia Caótica

JULHO
TEATRO

O AMIGO SECRETO p.46-47
Maria do Céu Ribeiro e Paulo Mota

PROJETOS CONTINUADOS p.48-49

OUTRAS ATIVIDADES p.50-51

INFORMAÇÕES p.52 

DEZEMBRO
MARIONETAS

CINDERELA p.16-17
Teatro de Marionetas do Porto

DANÇA

INVITED p.18-19
Seppe Baeyens · Ultima VezBE

MÚSICA

VOZZZZZZZZ! p.20
Academia de Música de Vilar do Paraíso 
em colaboração com ondamarela

CINEMA

A MINHA VIDA 
DE COURGETTE p.21
Claude BarrasCH  
em parceria com Medeia Filmes

WORKSHOP · DANÇA

LET'S DANCE! p.22
Seppe BaeyensBE 

WORKSHOP · DANÇA · CENOGRAFIA

…DO CHÃO  
NASCEM COISAS… p.23
Emanuel Santos e Mariana Amorim

WORKSHOP · DANÇA

AQUECIMENTO 
PARALELO p.24
Nara Gonçalves e Sara Moreira
em colaboração com o projeto MO.V.E.

WORKSHOP · ILUSTRAÇÃO

NA TUA RUA p.25
André da Loba

ATIVIDADES

COMO SE FAZ? p.26

O ESPAÇO É MEU p.272018 2019
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S E T E M B R O
85 MINVINTE MINUTOS

UMA PRODUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DO PORTO
Acompanhamento Artístico por 
Vera Santos e Nuno Simões

“Vinte Minutos” é um projeto anual 
do Teatro Municipal do Porto que 
se desenvolve ao longo do ano 
letivo, envolvendo alunos finalistas 
das seguintes escolas artísticas do 
Porto: ACE – Escola de Artes; bal-
leteatro; ESMAE – Escola Superior 
de Música e Artes do Espectáculo; 
ESAP – Escola Superior Artística do 
Porto. Tem como objetivo principal 
apresentar novas criações desen-
volvidas exclusivamente por alunos, 
com a participação dos mesmos.

Nesta segunda edição foram sele-
cionados os seguintes projetos:

NATUS  
ACE · Escola de Artes

CONTROLA-ME  
balleteatro 

MIMO  
ESMAE · Escola Superior de 
Música e Artes do Espectáculo

TENS TEMPO? 
ESAP · Escola Superior  
Artística do Porto

TEATRO·DANÇA
SEX 28 SET às 19H00 
SÁB 29 SET às 17H00

Pequeno Auditório • Rivoli M/12

ESTREIA
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S E T E M B R O
85 MINVINTE MINUTOS

TEATRO·DANÇA
SEX 28 SET às 19H00 
SÁB 29 SET às 17H00

Pequeno Auditório • Rivoli

NATUS
ACE · ESCOLA  
DE ARTES
Mariana Sevila  
e Mariana Silva Costa

MIMO
ESMAE · ESCOLA 
SUPERIOR DE MÚSICA 
E ARTES DO 
ESPECTÁCULO
Maria Luís

CONTROLA-ME
BALLETEATRO
Ana Oliveira  
e Daniela Miranda

TENS  
TEMPO? 
ESAP · ESCOLA 
SUPERIOR ARTÍSTICA  
DO PORTO
Sara Lobo Rocha 

Quando nos olhamos ao espelho, 
aquele que vemos do outro lado é 
o reflexo dos nossos valores e pre-
conceitos. Embora a imagem nos 
faça sentir vivos num corpo livre 
de peso, essa perspetiva nunca 
será real. Em sociedade aquele 
que nasce do outro lado do espe-
lho é também um reflexo do que 
somos. O que vejo no outro tam-
bém me descreve; aceito-me como 
semelhante e não como modelo 
- Mariana Sevila e Mariana Silva
Criação e Interpretação Mariana Sevila e Mariana S. Costa 
Som João Pinto Felix Luz e Efeitos Cénicos Pedro Veiga 
Cenografia Pedro Galante Figurinos Rita Santos  
Produção Catarina Saraiva

Justaposição de imagens eminen-
temente polidas, doces, agradáveis, 
satisfying e ideias de caráter áspero 
e insólito. Um casamento, à partida, 
dissonante entre a matéria tangível 
e intangível.
- Maria Luís
Direção Artística Maria Luís Cenografia e Figurinos  
Pedro Azevedo Desenho de Luz Francisco Campos 
Sonoplastia Hélio Pereira e Rafael Maia Interpretação 
Maria Luís e Sebastião Maia Direção de Cena  
e Produção Marta de Baptista

Num mundo obcecado pelos ecrãs e 
flashes, existe a procura da felicida-
de através de um jogo de interações 
distintas. Nesta procura aparecem 
cobaias que se deixam manipular, 
seguindo caminhos diferentes.
- Ana Oliveira e Daniela Miranda
Criação e Interpretação Ana Oliveira e Daniela Miranda 
Interpretação Filipa Catarino e Rafael Magalhães Luz, 
Som e Vídeo Alunos do Instituto de Multimédia do Porto 
Produção José Paulo

O meu tempo é diferente do teu. A 
minha forma de ver o mundo é dife-
rente da tua… E eu pergunto: será 
que noutros tempos as coisas foram 
diferentes? Será que a partir de 
agora as coisas vão ser diferentes? 
Será que temos tempo para mudar? 
Acho que só queríamos tempo. Nós 
só queríamos mais tempo 
- Sara Lobo Rocha
Encenação Sara Lobo Rocha Assistente de Encenação 
Anita Alves Produção Nisa Sampaio Figurinos  
David Oliveira Intérpretes César Guto Siqueira  
e Filipa Pires

M/12
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O U T U B R O
50 MIN

Conceção, Dramaturgia 
e Encenação Miguel Fragata 
Conceção, Dramaturgia e Texto 
Inês Barahona Interpretação 
Anabela Almeida  
e Manuela Pedroso Cenografia 
e Figurinos Maria João Castelo 
Música Original Teresa Gentil 
Desenho de Luz José Álvaro 
Correia Operação  
José Álvaro Correia, 
Nuno Figueira, Renato Marinho 
 Produção Formiga Atómica 
Coprodução Formiga Atómica, 
 São Luiz Teatro Municipal  
(versão portuguesa),  
e Théâtre de la Ville – Paris 
(versão francesa)

DO BOSQUE  
PARA O MUNDO
MIGUEL FRAGATA 
E INÊS BARAHONA

“Do Bosque para o Mundo” conta a história de Farid, 
um rapaz afegão de 12 anos, com uma história que 
poderia ser igual à de muitos outros rapazes, não 
fosse ter sido enviado pela mãe para a Europa, para 
um sítio seguro. Farid é um refugiado. “Do Bosque 
para o Mundo” confronta-nos com uma história 
de dureza e coragem e faz-nos olhar para a nossa 
própria história. Será possível explicar a crise dos 
refugiados às crianças?

TEATRO
QUA 3 OUT às 15h00 · ver com a escola
QUI 4 OUT às 10h30 e 15h00 · ver com a escola
SEX 5 OUT às 16h00 · ver em família

Palco do Auditório • Campo Alegre M/12 Sugerido para maiores de 10 anos
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N O V E M B R O

p.11

45 MIN

Conceção e Interpretação  
Margarida Mestre  
Música original e ao vivo  
Henrique Fernandes Espaço 
Cénico e Figurinos  
Maria João Castelo  
Desenho de Luz Nuno Figueira 
Making off vídeo Faz Filmes 
Antropólogo convidado  
Pedro Prista Bióloga convidada 
Ana Pêgo Produção Vanda 
Cerejo - Materiais Diversos  
Uma iniciativa e coprodução 
CCB/Fábrica das Artes, 
Culturgest (Lisboa),  
Teatro Viriato (Viseu), São 
Luiz Teatro Municipal (Lisboa) 
Teatro Municipal do Porto 
(Porto), Centro de Arte de Ovar 
(Ovar), Cine-Teatro Louletano 
(Loulé) Apoio emepc - Estrutura 
de Missão para Extensão 
da Plataforma Continental 
Agradecimentos Luís Martins, 
Joaquim Mendonça, 
Sonoscopia

MARINHO
MARGARIDA MESTRE

O que é que acontece na realidade e no nosso ima-
ginário quando nos relacionamos com essa imensi-
dão líquida que é o mar, que tanto tem cá fora como 
lá dentro, que tanto provoca atração como medo, 
que tanta História nos fez, tanta história nos dá e 
tantas nos faz fazer? Como mergulharmos agora 
nessa matéria infinita? Como a trazemos para terra 
em forma de língua, em forma de experiência, em 
forma de visão? Estamos como o mar. Em jeito de 
constante agitação…

PERFORMANCE
QUI 29 NOV às 15H00 · ver com a escola
SEX 30 NOV às 10h30 e 15h00 · ver com a escola
SÁB 1 DEZ às 16H00 · ver em família

Palco do Auditório • Campo Alegre

Esta é uma oficina de apresentação 
dos materiais que fazem parte do 
espetáculo “Marinho”. De onde nas-
ceu a ideia, como a pensamos e a 
concretizamos em matérias que são 
feitas ao vivo. Qual é a nossa rela-
ção com o mar (e qual é a vossa?) 
do ponto de vista da Geografia, da 
História, da Biologia e da experiên-
cia física... Experiências de desenho, 
som, movimento e pensamento em 
redor de detalhes que fazem parte 
da dramaturgia posta em cena.
- Margarida Mestre

Entre 5 e 15 de novembro

As sessões têm lugar  
nas escolas que efetuem 
inscrição nesta atividade
 
Destinatários Alunos  
do 1º ciclo (3º ou 4º anos)  
que assistam às apresentações 
de 29 e/ou 30 de novembro

Duração de cada sessão 
60min.

Gratuito

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 20 de outubro)

+WORKSHOP

MARINHAS
MARGARIDA MESTRE 
E HENRIQUE FERNANDES

M/6 Sugerido dos 8 aos 12 anos

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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FOCO FAMÍLIAS

QUI 13 A DOM 16 DEZ 

O “Foco Famílias” propõe um conjunto de  
atividades para ver e fazer com a escola e em família.

Durante estes dias, o Teatro Campo Alegre  
é “ocupado” e pensado para que todos tenham  
a possibilidade de descobrir “fazendo”.

O tema que queremos explorar nesta edição  
é o espaço que cada um de nós ocupa, seja ele em 
contexto familiar, no nosso círculo de amigos,  
no trabalho, na escola ou no mundo. Até que ponto 
o nosso “espaço” é respeitado e não interferimos 
com o dos outros? E que diferentes conceitos estão 
associados à ideia de “espaço”.

Há momentos descontraídos, atividades  
intensas para gastar energias, espaço para ser  
mero observador ou para falar ativamente.

Essencialmente é um momento para ser vivido  
em “família”, e cada família tem a sua singularidade. 

Vários espaços • Campo Alegre 

BILHETE DIÁRIO "FAMÍLIA"
Dá acesso a todas as sessões  
de espetáculos e cinema

2 Adultos e 1 criança 15€
1 Adulto e 1 criança 10€
1 Adulto 7,5€
1 Criança 3,5€

QUI 13 DEZ
MARIONETAS 

CINDERELA 15H00

WORKSHOP

LET'S DANCE! 19H00

SEX 14 DEZ
MARIONETAS

CINDERELA 10H30 & 15H00

SÁB 15 DEZ
WORKSHOP

…DO CHÃO NASCEM 
COISAS… 10H30

MARIONETAS

CINDERELA 11H00

MÚSICA

VOZZZZZZZZ! 12H30

CINEMA

A MINHA VIDA  
DE COURGETTE 15H00

DANÇA

INVITED 16H00

WORKSHOP 

AQUECIMENTO 
PARALELO 17H30

DANÇA

INVITED 19H00

MÚSICA

VOZZZZZZZZ! 20H00

DOM 16 DEZ
MARIONETAS

CINDERELA 11H00 

CINEMA

A MINHA VIDA  
DE COURGETTE 11H30

MÚSICA

VOZZZZZZZZ! 12H30

WORKSHOP

NA TUA RUA 14H30

DANÇA

INVITED 16H00

MÚSICA

VOZZZZZZZZ! 17H15

p.15
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55 MIN

Encenação, Texto e Cenografia 
João Paulo Seara Cardoso 
Marionetas a partir de desenhos 
de João Vaz de Carvalho 
Música Paul Ferrer Figurinos 
Pedro Ribeiro Coordenação 
de movimento Isabel Barros 
Desenho de luz António Real  
e Rui Pedro Rodrigues Produção  
Sofia Carvalho Interpretação 
Micaela Soares, Shirley 
Resende e Vítor Gomes 
Operação de luz Filipe Azevedo 
Assistentes de produção Edgard 
Fernandes e Pedro Miguel 
Castro Oficina de construção  
Rui Pedro Rodrigues 
(coordenação e modelação)  
Inês Coutinho (pintura),  
Nuno Valdemar Guedes e Filipe 
Garcia Construção cenográfica  
Américo Castanheira -  
Tudo-Faço Design gráfico  
Jorge Cerqueira Fotografia  
de cena Susana Neves  
Apoio balleteatro  Coprodução  
Teatro de Marionetas do Porto, 
Auditório de Espinho,  
FIMS - Chão de Oliva

CINDERELA
TEATRO DE MARIONETAS 
DO PORTO

Esta não é uma Cinderela tradicional. Há uma rees-
crita, um tanto ou quanto anacrónica, da história tra-
dicional, a partir das versões de Perrault e Grimm. 
Personagens saídas de outros contos de fadas 
"caem do céu" para dificultar a vida a Cinderela. Há 
uma Bruxa Má que detesta histórias com final feliz 
e um Lobo Mau disfarçado de GNR a patrulhar as 
estradas da floresta. Os Sete Anões são chama-
dos para salvar a Cinderela de morte certa, na sua 
qualidade de especialistas em técnicas de salva-
mento de meninas envenenadas. A Fada Madrinha 
é uma "tia irascível" e ajusta contas com a Bruxa 
Má, num combate de wrestling. No final Cinderela 
casa mesmo com o príncipe e têm muitos filhos, 
para descanso de todos.

MARIONETAS
QUI 13 DEZ às 15h00 · ver com a escola
SEX 14 DEZ às 10h30 e 15h00 · ver com a escola
SÁB 15 DEZ às 11h00 · ver em família
DOM 16 DEZ às 11h00 · ver em família

Café-Teatro • Campo Alegre

p.16 p.17
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70 MIN

M/6

Direcção e Coreografia  
Seppe Baeyens em criação com 
Emile Van Puymbroeck,  
Luke De Bolle, Chisom 
Onyebueke Chinaedu,  
Leonie Van Begin, Rosa 
Boateng, Oihana Azpillaga, 
Ischa Beernaert,  
Esther Motuanya, Roel Faes, 
Trui De Mulder, Adnane 
Lamarti, Seppe Baeyens, 
Frank Brichau, Stephan 
Verlinden, Elisabeth Wolfs, 
Leon Gyselynck Música Original 
ao vivo Stef Heeren, Kwinten 
Mordijck, Karen Willems 
Dramaturgia Kristin Rogghe 
Cenografia e Desenho de Luz 
Ief Spincemaille Figurinos 
Lieve Meeussen Assistente de 
Movimento German Jauregui 
Aconselhamento Artístico  
Wim Vandekeybus Coordenador 
Técnico Tom De With  
Produção Seppe Baeyens / 
Ultima Vez

INVITED
SEPPE BAEYENS
ULTIMA VEZBE

Vejo-me como alguém que cria ligações entre gera-
ções, usando a dança como linguagem. Acredito 
que há uma grande força nisso. - Seppe Baeyens

Em "Invited", Baeyens procura dar a sua resposta 
artística à questão de como é que o público pode 
ajudar a escrever a coreografia de uma perfor-
mance. Tomando a dança como uma linguagem 
comum, procura uma forma alternativa de viver-
mos juntos e desvanecer as fronteiras entre intér-
pretes e público. 

Este espetáculo é composto por um grupo inter-
geracional de intérpretes que reflete a sociedade 
contemporânea. O público desempenha um papel 
fundamental e terá a oportunidade de assumir o 
controlo. O dispositivo cénico divide e une, aparece 
e desaparece, guiando quer os intérpretes, quer o 
público, através da história coletivamente escrita.

DANÇA
SÁB 15 DEZ às 16h00 e 19h00
DOM 16 DEZ às 16h00

Palco do Auditório • Campo Alegre

Coprodução Koninklijke 
Vlaamse Schouwburg (Bruxelas) 
Com o apoio de Tax Shelter, 
Casa Kafka Imagens  
Tax Shelter suportado por 
Belfius a Cenografia é inspirada 
em "ROPE - Possibilities 
of Binding" Comissariado 
por N.O.W com o Apoio de  
extrapole, Fabbrica Europa, 
Indisciplinarte, Latitudes 
Contemporaines, Lókal, Mom/
El Vivero, Trafó, wpZimmer. 
N.O.W Cofundada com 
Programa Europa Criativa  
da União Europeia Cofundada 
Ultima Vez é Apoiada por  
The Flemish Authorities  
e The Flemish Community 
Commission da Região  
de Bruxelas

p.18 p.19
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p.20 p.21p.20 p.21Que sons têm muitas vozes sozinhas, que som faz 
a voz de um grupo, que sons têm muitas vozes jun-
tas? E como pode o corpo ser palco e instrumento 
de participação artística e criativa? Um conjunto de 
performances de carácter mais ou menos formal 
procurará inspirar-se nos conceitos, percursos, 
trabalhos e imagéticas desenvolvidas no progra-
ma global deste “Foco Famílias”, para experimentar 
respostas a estas perguntas. A nossa voz, as nos-
sas vozes, poderão assim sugerir mais perguntas 
e descobertas. 

Courgette é uma alcunha curiosa para um rapaz de 
nove anos. Porém, a sua história única é surpreen-
dentemente universal. Após o desaparecimento 
da sua mãe, Courgette torna-se amigo do polícia 
Raymond, que o acompanha ao orfanato, cheio de 
outros jovens da sua idade. No início, tem de lutar 
para encontrar o seu espaço nesse ambiente estra-
nho e por vezes hostil. Mesmo assim, com a ajuda 
de Raymond e dos seus novos amigos, Courgette 
acaba por aprender a confiar e pode ser que encon-
tre o verdadeiro amor.

VOZZZZZZZZ!
ACADEMIA  
DE MÚSICA DE 
VILAR DO PARAÍSO
Em colaboração com ondamarela

66MIN

M/6

A MINHA 
VIDA DE 
COURGETTE
CLAUDE BARRASCH 

Em parceria com Medeia Filmes 

CINEMA · ANIMAÇÃO
SÁB 15 DEZ às 15h00 · ver em família
versão original legendada em português
DOM 16 DEZ às 11h30· ver em família
versão portuguesa 

Cine-Estúdio • Campo Alegre

MÚSICA
SÁB 15 às 12h30 e 20h15 · ver em família
DOM 16 DEZ às 12h30 e 17h15 · ver em família

Vários Locais • Campo Alegre

Coordenação e Gestão do 
Projeto ondamarela Direção 
Artística Ricardo Baptista  
e Luís Arrigo Com a participação 
de um grupo de alunos da 
Academia de Música de Vilar 
do Paraíso
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WORKSHOPS

p.22 p.23

LET’S DANCE!
SEPPE BAEYENSBE

…DO CHÃO  
NASCEM COISAS…H

EMANUEL SANTOS (Cenografia) 
E MARIANA AMORIM (Movimento) 
Coordenação de Cristina Planas Leitão

“...Do chão nascem coisas...” pre-
tende transformar uma sala vazia 
num espaço cheio, palpável e tri-
dimensional. De que forma o ponto 
se transforma em linha? De que 
forma a linha se transforma em volu-
me? Que espaço ocupa o nosso 
corpo? E que movimentos inva-
dem o corpo? Passando do plano 
horizontal para um plano vertical, 
iremos encher o espaço com tex-
turas, imagens e corpos em movi-
mento. Emanuel Santos orientará o 
workshop de cenografia e Mariana 
Amorim orientará o workshop de 
dança/movimento.

Let’s dance! Vamos dançar!
Ao participar neste workshop terá 
uma experiência relacionada com a 
dança contemporânea: juntamente 
com um grupo intergeracional de 
participantes, poderá explorar os 
possíveis significados de partilha 
de espaço, fazendo uma conexão 
e usando a dança para se relacio-
nar com os outros. Este workshop 
permite um olhar sobre a dança e a 
sua interpretação. O entusiasmo de 
cada um no movimento e na comu-
nicação é mais importante do que 
a técnica.

Destinatários  
Crianças com mais  
de 8 anos e adultos 

Duração da sessão  
aprox. 90 minutos

Gratuito

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt   
(até 24h de antecedência)

WORKSHOP · DANÇA
QUI 13 DEZ às 19h00 

Sala de Ensaios • Campo Alegre

WORKSHOP · DANÇA · CENOGRAFIA 
NOV e DEZ · fazer com a escola 
SÁB 15 DEZ às 10h30 · ver e fazer em família 

Oficina e Sala de Ensaios • Campo Alegre

Destinatários  
Cenografia para alunos  
de 4 anos (nas escolas)  
Dança / movimento para  
alunos de 6 anos (nas escolas) 
Para maiores de 4 anos  
(sessão em Família)

Período de trabalho nas escolas 
aprox. 6 sessões de 60min. cada

Gratuito

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 15 de novembro)

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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WORKSHOPS

p.24 p.25

AQUECIMENTO PARALELO
NARA GONÇALVES E SARA MOREIRA

NA TUA RUA 
ANDRÉ DA LOBAH

Conheces a tua rua? E a tua cida-
de? Quantos bairros tem? Quem 
lá mora? Que animais tem? Qual é 
o edifício mais alto? De que jardim 
gostas mais? Moras perto do rio ou 
da montanha? Juntos vamos dese-
nhá-la como tu a conheces e apren-
der como os outros a veem.

A sessão do Aquecimento Parale-
lo no “Foco Famílias” envolve três 
gerações. Nara Gonçalves de 14 
anos, promissora intérprete da 
novíssima geração, Sara Moreira, 
professora do Ginasiano Escola de 
Dança, e um participante sénior do 
projeto MO.V.E. Os três irão orientar 
o Aquecimento Paralelo de dezem-
bro, focando-se na ideia de evolu-
ção e colaboração.

Destinatários maiores de 6 anos

Gratuito

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 24h de antecedência)

WORKSHOP · DANÇA
SÁB 15 DEZ às 17h30 · fazer em família

Sala de Ensaios e Lugar Instável • Campo Alegre

WORKSHOP · ILUSTRAÇÃO
DOM 16 DEZ às 14h30 · fazer em família

Oficina • Campo Alegre

Destinatários maiores de 6 anos

Gratuito

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 24h de antecedência)

em colaboração com o projeto MO.V.E. 
Movimento pela Valorização do Envelhecimento
Coordenação de Cristina Planas Leitão

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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ATIVIDADES

p.26 p.27Se tens entre 8 e 12 anos, convida-
mos-te a conhecer melhor o Teatro, 
experimentando uma ou as várias 
profissões que aqui se exercem. Se 
tens curiosidade em saber o que faz 
um assistente de sala, assistente 
de bilheteira, frente de casa, rela-
ções públicas, esta é a tua oportu-
nidade de fazeres parte da equipa. 
Nestes dois dias o Teatro Campo 
Alegre é teu!

Destinatários dos 8 aos 12 anos 

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt 
(até 30 de novembro)

Porque o “Foco Famílias” também é 
um momento de descoberta e sur-
presas, preparámos a Sala-Estúdio 
do Teatro Campo Alegre para que 
nela possas “viver” algumas aven-
turas. Por isso, se vieres ao Teatro 
Campo Alegre não te esqueças de 
visitar este espaço.

COMO SE FAZ? O ESPAÇO É MEU 

SÁB 15 e DOM 16 DEZ

Vários Locais • Campo Alegre
De QUI 13 a DOM 16 DEZ

Sala-Estúdio • Campo Alegre

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt


p.28 p.29



p.31

87° ANIVERSÁRIO  
RIVOLI

SÁB 19 E DOM 20 JAN
Ver em Família 

Nestes dois dias de celebração, com  
atividades e propostas destinadas a todos,  
não vão faltar bons motivos para visitar o Rivoli.
Há um tema comum: a cidade do Porto!

Mais informações brevemente em 
www.teatromunicipaldoporto.pt

p.30

Com a participação de 
Francisco Rua • Jorge Louraço Figueira • Pedro Alves  
Pedro Ferraz •Ricardo Megre • Rodrigo Santos • Valter Fernandes

100%  

PORTO

http://www.teatromunicipaldoporto.pt
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F E V E R E I R O

p.32

60 MIN

Criação e Interpretação  
Gustavo Vicente  
Movimento, apoio à dramaturgia 
e figurinos Ainhoa Vidal Apoio à 
dramaturgia Inês Rosado Cenografia 
Carla Martinez Direcção musical 
Pedro Gonçalves Música ao vivo 
Gabriel Ferrandini Figurinos Ainhoa 
Vidal Desenho de Luz  
João Cachulo Produção executiva 
Célia Costa

SENHOR NINGUÉM
GUSTAVO VICENTE

No início, um jornal. Que as crianças folheiam, 
onde identificam notícias, umas reais, outras 
nem por isso, e a partir do qual fazem uma esco-
lha: que história escutar primeiro? A primeira 
grande decisão do leitor. Um homem, intrépido 
viajante e repórter vivo de todas as narrativas 
do jornal, acolhe a escolha coletiva do grupo e 
dá corpo à crónica do momento. Ele confessa: 
“Detesto falar de mim porque nunca quis ser um 
personagem, mas, que diabo, suponho que um 
escritor tem de enfrentar a sua própria vida”. E 
assim se vão sucedendo as escolhas e as narra-
ções, até sobrar o silêncio – espaço para onde 
nos recolhemos para pensar e escutar a nossa 
própria história.

TEATRO
QUI 21 FEV às 15H00 · ver com a escola
SEX 22 FEV às 10H30 e às 15H00 · ver com a escola
SÁB 23 FEV às 16H00 · ver em família

Palco do Auditório • Campo Alegre

Trata-se de um conjunto de work-
shops em escolas (dirigido a alunos 
dos 8 aos 12 anos), nos quais os par-
ticipantes serão levados a repensar 
o encontro com o outro a partir das 
histórias do livro e a confrontá-las 
com as suas próprias histórias e 
vivências pessoais. Estes testemu-
nhos serão recolhidos e posterior-
mente documentados no jornal onli-
ne, e alguns deles poderão vir a ser 
integrados como notícias do jornal 
do próprio espetáculo.

AS NOSSAS HISTÓRIAS  
TAMBÉM SÃO HISTÓRIAS 
GUSTAVO VICENTE E AINHOA VIDAL

+WORKSHOP · TEATRO

De 22 a 26 de janeiro  
fazer com a escola 

Destinatários  
2 grupos/turmas  
divididos por faixa etária  
(8-9 e 10-12 anos)

Período de trabalho nas escolas 
aprox. 5 sessões de 90min. cada

Gratuito

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 11 de janeiro)

M/6 Sugerido dos 8 aos 12 anos

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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F E V E R E I R O
WORKSHOP

Professores e alunos serão convi-
dados a participar ativamente na 
criação de um programa de cur-
tas metragens para a terceira edi-
ção do IndieJúnior Allianz - Festival 
Internacional de Cinema Infantil e 
Juvenil do Porto. Ao longo do pri-
meiro período irão visionar filmes de 
animação, ficção ou documentário 
feitos um pouco por todo o mundo. 
Ver, pensar, aprender, refletir, decidir 
e programar são verbos que farão 
parte desta experiência incrível – 
ser programador de um festival para 
crianças e jovens.

EU PROGRAMO  
UM FESTIVAL DE CINEMA!
Em parceria com IndieJúnior Allianz 2019

Esta experiência será conduzida 
por um professor (representante 
de cada escola) juntamente com a 
equipa do festival e um profissional 
de cinema, que durante o processo 
e em conjunto com os alunos apon-
tam novos olhares, levantam novas 
questões e ajudam no processo de 
escolha. O grupo de alunos criará 
um programa de curtas metragens 
que poderá ser visto por todos os 
espectadores. Um programa que 
será comunicado em conjunto com 
a programação geral do festival.

outubro 2018 a fevereiro 2019
Fazer com a escola 

Destinatários alunos  
do pré-escolar ao secundário

Durante o Festival   
Professor e alunos farão parte da 
equipa, apresentando sessões, 
participando em conversas e 
partilhando a sua experiência 
como programadores junto do 
público mais pequeno do festival

Mais informações e inscrições: 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 15 de outubro 2018)

WORKSHOP · CINEMA
de outubro 2018 a fevereiro 2019 · fazer com a escola

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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M A R Ç O
80 MIN

Conceção do manual  
e direção Jorge Andrade  
com assistência de Maria Jorge 
Textos Pablo Gisbert; com  
Vítor d’Andrade e um grupo de 
participantes locais cenografia 
José Capela com edição de 
imagem de António MV imagem 
de divulgação Marta Ramos 
Coprodução Artemrede 
(Portugal) Pergine Spettacolo 
Aperto (Itália) L’Arboreto (Itália) 
Teatro Municipal e Regional de 
Patras (Grécia) cofinanciamento 
Programa Europa Criativa  
da União Europeia

A MANUAL ON 
WORK AND 
HAPPINESS 
MALA VOADORA

Um grupo de pessoas, seguindo um manual de ins-
truções, faz um espetáculo. Fazer um espetáculo, 
por mais divertido que ele seja, dá trabalho. Para 
se entreterem a si próprias e ao público, elas con-
tam histórias. Especulam sobre o que poderá ser o 
trabalho no futuro: quem o fará, como o fará, para 
quem... E é assim, entre trabalhar e falar de trabalho, 
que se procurará a felicidade. “A Manual on Work 
and Happiness” é um espetáculo de teatro basea-
do num manual de instruções que estará disponí-
vel na internet. Toda a informação necessária para 
a concretização do espetáculo poderá então ser 
facilmente descarregada e qualquer grupo de pes-
soas, em qualquer parte do mundo, poderá tomar 
a iniciativa de o fazer.

TEATRO
QUI 07 MAR às 15h00 · ver com a escola
SEX 08 MAR às 10h30 e às 15h00 · ver com a escola
SÁB 09 MAR às 16h00 • ver em família

Palco do Auditório • Campo Alegre

QUERES SER PARTICIPANTE 
NESTE PROJETO?
Se tens entre 15 e 80 anos  
e queres participar neste projeto 
envia a tua inscrição para:
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 15 de janeiro)

Não é necessária qualquer 
experiência prévia de palco

Serão selecionados  
20 participantes 

O período de trabalho / ensaios 
está previsto entre 7 de fevereiro 
e 7 de março, em horário a definir 
consoante a disponibilidade dos 
participantes

M/12

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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A B R I L
40 MIN

Interpretação Per Dahlström 
& Maria Selander Direção 
e Coreografia Ossi Niskala 
Cenografia e Figurinos  
Anna Nyberg & Kid Falk 
Desenho de Luz Mira Svanberg 
Composição de Desenho de Som 
Janne Tavares Maquilhagem 
Helena Bernström Dramaturgia 
Martin Rosengardten 
Tecnologia vídeo Helene Berg 
Pedagogo de Teatro Lena Yxner 
Técnica Anthony Cooks

ELI & RIO
TEATER TRESE 

Igual a todos nós - completamente diferentes.
Vestidos e bigodes! Uma camisola torna-se num 
par de calças; um par de calças transforma-se 
num chapéu! As roupas que vestimos, como é que 
elas nos afetam? Junta-te a Eli & Rio nesta aventu-
ra que percorre todas as divisões da casa, e onde 
nos surpreendem com o seu mundo imaginativo. 
“Eli & Rio” é uma performance divertida, na qual a 
companhia sueca Teater Tre utiliza o movimento 
e o humor para abordar o papel e a identidade de 
cada um de nós.

TEATRO
QUI 4 ABR às 15h00 · ver com a escola
SEX 5 ABR às 10h30 e 15h00 · ver com a escola
SÁB 6 ABR às 16h00 · ver em família

Palco do Grande Auditório • Rivoli M/3 Sugerido dos 3 aos 6 anos

ESTREIA NACIONAL
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A B R I L

p.40

35 MINP.E.D.R.A
Projeto Educativo em Dança de Repertório para Adolescentes
A partir do repertório de Francisco Camacho

P.E.D.R.A é um projeto de dança 
contemporânea, desenvolvido entre 
janeiro e abril, destinado a jovens 
entre os 15 e os 18 anos, com ou sem 
experiência artística. Tem como 
ponto de partida o convite à parti-
cipação de um coreógrafo de reno-
me nacional, que disponha de um 
repertório que possa ser descober-
to por esse grupo. Nesta edição será 
Francisco Camacho. O processo é 
desenvolvido em simultâneo em 3 
cidades (Lisboa, Porto e Viseu), num 
regime de cocriação entre os parti-
cipantes e um coreógrafo local, com 
o acompanhamento do coreógrafo 
convidado. 

A escolha do repertório é livre, 
ainda que limitada ao trabalho que 
o coreógrafo convidado privilegie. 
O programa termina com a apre-
sentação de um exercício a partir 
da interpretação, leitura e fruição 
desse repertório. Esta é a segun-
da de três edições deste projeto, 
coproduzido pela Culturgest (Lis-
boa), pelo Teatro Municipal do Porto 
(Porto) e pelo Teatro Viriato (Viseu). 
Em cada cidade é selecionado um 
grupo de participantes e anualmen-
te uma das estruturas é também a 
anfitriã. 

DANÇA
SEX 12 ABR às 19h00 · ver com a escola ou em família
SÁB 13 ABR às 16h00 · ver em família

Café-Teatro • Campo Alegre

QUERES SER PARTICIPANTE 
NESTE PROJETO?

CALENDÁRIO  
PREVISTO

LOCAIS E DATAS  
DE APRESENTAÇÃO

Este projeto destina-se a participantes entre os 15 e os 18 anos  
sem experiência prévia na área da Dança

setembro 2018 abertura  
de candidaturas 
novembro 2018 encerramento 
de candidaturas e seleção  
dos candidatos em cada uma  
das cidades onde  
é desenvolvido o projeto
dezembro 2018 primeiro 
encontro dos participantes e 
sessão pública/aula aberta 
de janeiro a abril 2019 sessões 
de trabalho com o coreógrafo 
assistente · Ensaios definidos 
consoante a disponibilidade  
dos participantes 

Cada grupo apresentará na  
sua cidade o resultado final 
durante o mês de abril de 2019,  
nas seguintes salas:  
Culturgest, Teatro Viriato, 
Teatro Municipal do Porto 

Os 3 grupos apresentarão  
o trabalho conjuntamente  
no Teatro Viriato, em Viseu,  
em data a confirmar

Número máximo de 
participantes por grupo: 15 

Mais informações e inscrições  
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 15 de novembro 2018)

M/6

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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M A I O
35 MIN

Direção/Conceção e Interpretação 
Marta Cerqueira Objetos  
João Calixto Desenho de luz 
Cárin Geada Desenho de som 
Simão Costa Acompanhamento 
Artístico Inês Campos Produção 
Marta Cerqueira Apoio 
administrativo MãoSimMão  
associação cultural  
Coprodução Teatro Municipal  
do Porto, Lu.ca Teatro Luís de 
Camões e Materiais Diversos

SUBLINHAR
MARTA CERQUEIRA

Para se escrever a palavra "SubLinhar" é preciso um 
ponto e traçar linhas com a mão. Para dizer a palavra 
"SubLinhar" é preciso que um conjunto de sons saia 
da nossa boca. Há quem seja de poucas palavras... 
E o que é que acontece quando ficamos sem pala-
vras? Se retirarmos "Linha" à palavra "Sub(Linha)r" 
podemos usá-la para desenhar no espaço, insinuar 
formas, texturas, acentuar movimentos, definir dire-
ções ou percursos que nos fazem mudar de lugar e 
crescer. Nessas trajetórias o corpo “também fala” 
e experiencia o aqui e o agora. 

DANÇA
QUI 09 MAI às 15h00 · ver com a escola
SEX 10 MAI às 10h30 e às 15h00 · ver com a escola
SÁB 11 MAI às 16h00 · ver em família

Palco do Auditório • Campo Alegre

Este workshop dá continuidade às 
explorações feitas durante o pro-
cesso criativo do espetáculo “Sub-
Linhar”. Assim sendo é um lugar de 
encontro com outras explorações 
e novas experiências que são par-
tilhadas entre todos os participan-
tes. O tema é o corpo como orador, 
potencial construtor de discurso, 
de ideias e identidade. Alguns obje-
tos, como o papel ou fio de lã, serão 
usados para alavancar imaginá-
rios e explorar as dimensões de um 
corpo tridimensional, transforman-
do conhecido em desconhecido 
e o desconhecido em conhecido. 
Questionando o estado habitual 
das coisas, as regras pré-estabe-
lecidas. Alinhas?

06 maio às 10h30 e 15h00
07 maio às 10h30 e 15h00

Destinatários  
Alunos dos 6 aos 12 anos 

Duração aprox. 90 minutos
As sessões decorrem nas 
escolas inscritas nesta atividade

Gratuito

Mais informações e inscrições 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 30 de abril de 2019)

ALINHAS?
MARTA CERQUEIRA

+WORKSHOP · DANÇA

M/6

FESTIVAL

DDD

DIAS DA DANÇA

2019

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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J U N H O
40 MIN5 FÁBULAS PARA 

NÃO ADORMECER
CAROLINE BERGERON
COMPANHIA CAÓTICA

Cinco histórias curtas onde se exploram, sem pala-
vras, algumas veleidades dos humanos que podem 
não ser tão levianas ou inevitáveis como parecem. 
5 histórias acessíveis a todas as idades para gozar 
com quem somos e sair da sala abraçados uns 
aos outros. Subterraneamente elaborado a partir 
de cinco dos sete pecados mortais, o espetáculo, 
sem palavras, será composto por cinco fábulas que 
irão criticar com humor algumas manias da nossa 
sociedade: a obsessão pelo poder, pelo dinheiro, 
pela competição e transformarão dois pecados em 
virtudes: a gula e a preguiça. Assim, começa-se já 
a criar pequenos revolucionários que terão como 
tarefa lembrar-nos dos elementos que tornam a 
vida preciosa: o tempo, o prazer e os abraços.

MARIONETAS
QUI 06 JUN às 15h00 · ver com a escola
SEX 07 JUN às 10h30 e às 15h00 · ver com a escola
SÁB 08 JUN às 16h00 · ver em família

Palco do Auditório • Campo Alegre M/3 Sugerido dos 3 aos 5 anos

Conceção e Encenação  
Caroline Bergeron Interpretação 
Caroline Bergeron e  
Catarina Mota Cenário, 
marionetas e operação de luzes 
e som Caroline Bergeron e 
Catarina Mota Música  
António Pedro Imagens  
Caroline Bergeron Desenho de 
Luz Nuno Figueira Produção e 
Difusão Nacional Companhia 
Caótica Difusão Internacional 
Alain Baczynsky Coprodução 
Teatro Municipal do Porto, 
Maria Matos Teatro Municipal 
e Teatro Virgínia Apoios 
República  Portuguesa-Cultura/
DGArtes-Direção Geral  
das Artes, Câmara Municipal  
de Lisboa Agradecimentos  
Alma d'Arame  
e Companhia da Chanca  
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J U L H O
60 MINO AMIGO  

SECRETO
MARIA DO CÉU RIBEIRO 
E PAULO MOTA
UMA PRODUÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DO PORTO

É um projeto continuado do Teatro Municipal do 
Porto que desafia e questiona os seus “Amigos” 
sobre dois conceitos: o que é a Amizade e o que é 
ser, afinal, um Amigo do Teatro. De uma forma geral, 
os espectadores assumem um papel de meros 
observadores, com maior ou menor intervenção, 
mais ou menos ativos, mas raramente expondo 
as suas ideias ou sensações. Nem sempre lhes é 
dado o palco para expressarem aquilo que pen-
sam. Neste projeto, e durante vários meses, um 
grupo de participantes vai ter a oportunidade de 
(se) conhecer, individual e coletivamente. Neste 
projeto, o nosso Amigo (secreto para muitos) deixa 
de o ser, passando a ser também Amigo (comum) 
de quem o vê.

TEATRO
SEX 05 JUL às 21h30 · ver em família
SÁB 06 JUL às 19h00 · ver em família
Projeto continuado de out 2018 a jul 2019

Auditório • Campo Alegre M/6

QUERES SER PARTICIPANTE 
NESTE PROJETO?
Este projeto destina-se a 
participantes com mais de 18 
anos, com ou sem experiência 
prévia na área do Teatro e 
que sejam “Amigos” do Teatro 
Municipal do Porto

Para ser Amigo do Teatro 
Municipal do Porto, basta possuir 
ou aderir ao cartão Rivoli Alegre

Mais informações e inscrições 
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 30 de setembro de 2018)

ESTREIA

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt
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O Teatro Municipal do Porto desafia alunos do 1º Ciclo e do Ensino Secun-
dário de diferentes escolas da cidade do Porto, a assistir de uma forma 
regular aos espetáculos da sua Programação. Este Projeto visa promover 
o questionamento e a aproximação às Artes Performativas.

Mais informações e inscrições 
paralelo.tmp@cm-porto.pt

p.48

JOVENS DO ENSINO 
SECUNDÁRIO
(entre os 15 e os 17 anos)

JOVENS DO 1° CICLO  
DO ENSINO BÁSICO 
(entre os 8 e os 12 anos)
Com moderação de 
Tomás Magalhães Carneiro 
(Filosofia Pública)

Para além de uma simples vinda 
ao Teatro, estes alunos do Ensino 
Secundário têm ainda, e durante 
um período de tempo alargado, a 
possibilidade de realizar algumas 
atividades exclusivas relacionadas 
com os espetáculos a que assistem 

- encontros com os artistas, oficinas, 
ensaios. Os espetáculos propostos 
são das várias áreas artísticas da 
Programação.

Todos os meses o Teatro Munici-
pal do Porto apresenta espetácu-
los destinados a escolas e famí-
lias. Assim, propomos a um grupo 
de jovens entre os 8 e os 12 anos, 
que uma vez por mês assistam, em 
conjunto, a uma proposta dirigida 
à sua faixa etária.Após o espetá-
culo, Tomás Carneiro, da filosofia 
pública, conversa com este grupo 
de uma forma informal, desafian-
do estes pequenos espectadores a 
questionar e a descobrir os vários 

“olhares” que as artes performativas 
possibilitam.

p.49O Aquecimento Paralelo é um work-
shop de curta duração antes de 
um espetáculo, onde convidamos 
todos os espectadores, com ou sem 
experiência nem limite de idade, a 
aprender a qualidade de movimento, 
sensações ou ideias coreográficas 
que estão na base da peça que irão 
ver de seguida. Cada sessão tem a 
duração de uma hora e é orientada 
por um coreógrafo local experiente, 
sempre diferente, que estabelece 

Coordenação  
Cristina Planas Leitão 
Coreógrafa e Bailarina

AQUECIMENTO 
PARALELO

Destinatários crianças com mais 
de 6 anos e adultos 

Gratuito mediante apresentação 
de bilhete para o espetáculo 
associado a cada sessão

Mais informações e inscrições  
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 24h antes de cada sessão)

uma ponte entre o seu trabalho e 
o do coreógrafo que irá apresentar 
a sua peça nesse mesmo dia. No 
Aquecimento Paralelo, os partici-
pantes poderão explorar de uma 
forma física todas os conceitos por 
detrás de uma criação. Este projeto 
cria pontes invisíveis entre criado-
res convidados, locais e o seu públi-
co. Não é necessária experiência 
para participar, basta ter bilhete 
para o espetáculo!

OFICINA 
DO ESPECTADOR

P R O J E T O S  C O N T I N U A D O S

mailto:paralelo.tmp@cm-porto.pt


VISITAS GUIADAS
O Teatro Municipal do Porto abre as portas dos seus dois polos, Rivoli e Campo 
Alegre, de forma a desvendar os seus bastidores. Uma visita guiada que dá a 
conhecer estes dois Teatros, o trabalho desenvolvido e a equipa que neles trabalha.

Destinatários maiores de 6 anos 

Gratuito

Lotação mínimo 6  
e máximo de 25 participantes/
grupos organizados

Serviço pontual e mediante 
inscrição prévia para  
paralelo.tmp@cm-porto.pt

A marcação desta visita está 
dependente da disponibilidade 
das equipas e das atividades  
do Teatro

Possibilidade de tradução  
em inglês, francês  
e língua gestual portuguesa  
sempre que solicitada

Quando pretende ver um espetá-
culo que não é direcionado para os 
seus filhos, o Teatro Municipal do 
Porto propõe uma atividade simul-
tânea para os mais novos. Assim, 
enquanto assiste a um espetácu-
lo, os seus filhos podem viver uma 
experiência divertida, desenvolven-
do uma atividade na área da Dança 
ou Teatro, conectada com o espe-
táculo a que está a assistir.

Quando os teus pais te disserem 
que vão ao Teatro Rivoli, já podes 
dizer: Eu também vou! O que te pro-
pomos é que venhas fazer uma ativi-
dade onde te vais certamente diver-
tir.  O melhor é que, apesar de não 
estares a ver o mesmo espetáculo 
que os teus pais, vais estar a fazer 
um espetáculo e no final vais ter 
muito para contar!

2€ por criança

Mais informações e inscrições  
paralelo.tmp@cm-porto.pt  
(até 24 h antes do início  
do espetáculo associado  
a cada sessão)

EU TAMBÉM VOU!
JOANA ESPANHA (DANÇA)

BEATRIZ FRUTUOSO (TEATRO)

PARA OS PAIS PARA OS FILHOS
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O U T R A S  A T I V I D A D E S
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INFORMAÇÕES

PASSAPORTE PARALELO
Se tens entre 3 e 12 anos  
e ainda não tens o teu  
Passaporte Paralelo, pede-o  
na bilheteira do Teatro Municipal 
do Porto. É gratuito.  
Se já o tens, guarda-o bem.

Cada vez que vieres assistir  
a um espetáculo, não te esqueças 
de pedir o teu autocolante.  
Envia-nos imagens do teu 
passaporte, vamos ficar muito 
contentes por partilhares 
connosco os teus desenhos  
e as tuas impressões.
Quando o teu passaporte 
estiver preenchido com os teus 
dados pessoais, com as tuas 
anotações e, tiveres colado 
os 5 autocolantes, temos uma 
surpresa para ti!

Bilheteira

espetáculos para famílias 
5€ · Adultos 
2€ · Até aos 12 anos

espetáculos para escolas 
2€ · Aluno 
Gratuito · Professores 
acompanhantes

bilheteira.tmp@cm-porto.pt

Todas as salas têm acesso  
e lugares disponíveis  
para espectadores com 
mobilidade reduzida

Horários e Contactos

Teatro Rivoli 
Terça a Sexta 13h00 – 22h00 
Sábado 14h30 – 22h00

Aos domingos a bilheteira  
funcionará apenas em dias de 
espetáculo, em horário a definir

Tel. +351 223 392 201

Teatro Campo Alegre 
Terça a Domingo  
14h30 – 19h00  
& 19h30 – 22h30

Tel. +351 226 063 000

Programa PARALELO 
Dina Lopes (Coord.) 
Carla Moreira e Rute Pimenta

paralelo.tmp@cm-porto.pt  
Tel. +351 223 392 223
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