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O Teatro Praga assume-se como um grupo ou federação de artistas, com 
brasão e história. Como a cada espetáculo, ou dia, é outra coisa, costuma 
responder à pergunta sobre quem é com uma reformulação da pergunta. 
Ainda assim, o Teatro Praga regozija-se com a ordem estabelecida e olha 
para as variações imprevisíveis a que se sujeita como um modo de alargar 
o conceito de previsibilidade.

O Teatro Praga nasceu em 1995 e está sediado na Rua das Gaivotas em 
Lisboa. Colabora regularmente com algumas das mais prestigiadas 
estruturas culturais em Portugal e tem-se apresentado em festivais 
e teatros de diversos países europeus (Itália, Reino Unido, Espanha, 
Alemanha, França, Bélgica, Hungria, Eslovénia, Estónia, Dinamarca e 
Polónia), em Israel e na China.

O raio de ação do Teatro Praga sempre ultrapassou as fronteiras do teatro. 
Nunca nos vimos apenas como produtores de espetáculos, mas acima de 
tudo como uma constelação de pessoas que olham para o mundo.

A ocupação da Rua das Gaivotas 6 obedece a uma continuidade de um 
projeto que começou há 20 anos atrás e que em mutações sucessivas foi 
escapando às definições. Hoje estamos aqui. Aqui não é o Teatro Praga, 
é um edifício, a antiga Escola das Gaivotas, que se abre a um bairro e a 
uma cidade e que se pretende que seja um lugar para apresentações, 
circulação, residências e leituras.

A Rua das Gaivotas 6 imaginada pelo Teatro Praga é o espaço onde se pode 
inventar a liberdade e onde se perde tempo a olhar para si próprio sem 
se sujeitar a uma normalização. Aqui acolhemos espetáculos de artes 
performativas, artes visuais, conferências, literatura, cinema e workshops.

26 OUT // ter 15h00 e 19h30

MACBAD

TEATRO PRAGA

local Sala de Espetáculos

27 OUT // qua 12h30 

MOMENTO TEATRO PRAGA 

local MEIA DOSE · Forum Viseu

27 OUT // qua 19h30

SUPERNATURAL [WORK IN 

PROGRESS]

TEATRO PRAGA e JORGE JÁCOME 

para a COMPANHIA DANÇANDO COM A 

DIFERENÇA

local Sala de Espetáculos

29 e 30 OUT // sex 21h00 e sáb 17h00

INFO MANÍACO

TEATRO PRAGA 

local Sala de Espetáculos 

PROGRAMA

PRAGA REDUX 

Descobrir um novo artista ou um novo coletivo é dos momentos mais 
fascinantes de se ser um ávido espectador, ciente de que vamos adorar 
2 depois de vermos 100. Podermos descobrir uma dessas pérolas no 
momento da sua primeira aparição é mesmo uma dádiva na nossa vida. 
Perceber, no momento exato em que se vê algo pela primeira vez, que 
se está perante um diamante em bruto que será lapidado à nossa frente 
durante as próximas décadas é algo raríssimo. 

Eu tive o prazer de acompanhar em tempo real o nascimento dos Praga, 
o que em muito contribuiu para o meu próprio nascimento, como artista e 
como espectadora. Agora, tenho o prazer redobrado de colocar muitas das 
suas obras lado a lado, e descobrir, quase por osmose, não só a obra mas 
o ritmo, o percurso, as tendências e as cadências de uma companhia em 
diálogo com a sua época. 

Conhecidos por fazerem a revisão e a releitura dos clássicos, pelo seu 
humor desconcertante e pelo fascínio pelo desconforto através de uma 
reinterpretação do lugar do teatro e da dramaturgia, os Praga brindam-
nos agora com três novíssimas obras: uma reflexão bem-humorada 
sobre Shakespeare e o mundo dos videojogos em «MacBad», de Claúdia 
Jardim e Diogo Bento,  para um público mais jovem; o diálogo com outras 
companhias, como é o caso do filme «Supernatural», realizado em 
parceria com a Dançando com a Diferença, para todos os públicos; e «Info 
Maníaco», um novo espetáculo que dá mais um passo no seu historial de 
experimentação, desafiando a cena a ser mais cena com menos cena, mas 
totalmente preenchida com uma história cheia de muito século XX.

Estes três espetáculos farão parte da primeira semana inteiramente 
dedicada a um artista ou a um coletivo no Teatro Viriato. 

Os amantes de teatro que já conhecem os Praga podem celebrar uma 
das companhias mais pertinentes da contemporânea e independente 
cena portuguesa. Os que ainda não tiveram oportunidade de descobrir 
esta companhia podem agora conhecer o humor contagiante com que 
castigam todos os costumes: há Praga para todas as idades e para todas 
as motivações, há até meias doses no Forum Viseu para quem não tem 
tempo esta semana para a arte! Não há desculpa, mas há múltiplas 
oportunidades de conhecer a arte e o engenho de alguns dos criadores 
mais multifacetados da nossa praça– com ou sem os filhos, ao final do dia 
ou pela hora do almoço, em registo teatral ou cinematográfico.  

Os Praga regressam a Viseu e ao Teatro Viriato com três espetáculos, três 
provas distintas do seu lugar de resistência e experimentação, um lugar 
que ocupam há mais de duas décadas.
Patrícia Portela

Who needs Realism

when we can have Fakism?

O Teatro Praga é uma estrutura apoiada pela:

IMPRENSA

Somos mais do que um anfioxo — ou, se preferirmos, mais do que “um 
estômago espetado num pau”. Absorvemos informação exterior “a toda a 
hora” e expelimo-la por via das linguagens oral e corporal que assimilámos, 
através da memória: um aperto de mão para cumprimentar alguém, o choro 
que sucede à tristeza. E se desmantelarmos “a ideia de comunicação enquanto 
processo linear”, quebrando a narrativa que o corpo e o texto contam? É isso 
que André e. Teodósio procura fazer em Info Maníaco (…)

Em MacBad também se muda o olhar sobre o que pensa estar traçado pelas 
ideias herdadas; neste caso, temas que, normalmente, “são afastados das 
crianças”, como a “ideia do sangue, da morte, do horrível”. Este é o terceiro 
espectáculo de “uma trilogia de tragédias icónicas de Shakespeare” que o 
Teatro Praga criou para os mais novos, percurso iniciado em 2007 com Hamlet 
sou eu, a que se sucedeu Romeu e Julieta. Se o primeiro é um herói trágico 
que quer vingar a morte do pai, o casal Montecchio-Capuleto é “vítima da 
tragédia”. E Macbeth — perdão, MacBad — “é o sacana que vai matar toda a 
gente”. Todas as criações apostam “na vertente lúdica”, mas a “intuição de 
digitalizar a coisa” pautou a construção do último capítulo desta trilogia.

Nuno Rafael Gomes

Público, 6 de maio de 2021



75 min. aprox. 

ter 15h00 | grupos escolares entre os 8 e os 12 anos 

ter 19h30 | Famílias (m/ 6 anos)

local Sala de Espetáculos

Texto e criação Cláudia Jardim, Diogo Bento e Pedro Penim · Interpretação 

Claúdia Jardim e Diogo Bento · Programação de videojogos Filipe Baptista 

Mestra costureira Teresa Louro · Fotografia promocional Alípio Padilha 

Acompanhamento e operação técnica Pedro Nabais · Coordenação de produção 

Daniela Ribeiro · Produção Alexandra Baião · Coprodução LU.CA – Teatro Luís 

de Camões e A Oficina – Centro Cultural Vila Flor · Agradecimentos Beatriz 

Carneiro, Catarino Campino, Maria Sequeira Mendes, Mariana Sá Nogueira, Rita 

Telhada, Ricardo Santos Costa e Ruben Maia
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«MacBad» é o terceiro projeto de uma série de espetáculos do Teatro 
Praga dedicados aos mais novos e inspirados nas obras-primas do 
dramaturgo inglês William Shakespeare. 

Desta vez, a escolha é uma das suas peças malditas, «Macbeth», a «peça 
escocesa» em que um trio de bruxas amaldiçoa, com as suas profecias, 
Macbeth, o lorde que se tornou rei. 

O espetador/protagonista é um gamer que garante que a história chega ao 
fim e que as profecias se cumprem. 

MACBAD



qua 19h30 

75 min. aprox.  

+  CONVERSA NO FINAL DA APRESENTAÇÃO 

com Henrique Amoedo, André e. Teodósio e Jorge Jácome

Realizador Jorge Jácome  ·  Intérpretes Alexis Fernandes, Bárbara Matos, 

Bernardo Graça, Celestine Ngantonga Ndzana, Diogo Freitas, Isabel Gomes 

Teixeira, Joana Caetano, Maria João Pereira, Mariana Tembe, Milton Branco, 

Pedro Alexandre Silva, Rui João Costa, Sofia Marote e Telmo Ferreira

«Supernatural» é um projeto do Teatro Praga 

para o Dançando com a Diferença 

«Supernatural » é um filme performativo da companhia Teatro Praga que 
envolve os intérpretes da companhia Dançando com a Diferença. É um 
filme que fala e escuta, que interfere e procura quem está à sua frente. 
A sua vontade é a de sair da tela para ver e escutar quem o olha, mas 
também para ser cheirado e visto para lá do que se vê. Há duas formas 
de lidar com o natural: recusá-lo ou expandi-lo. «Supernatural» expande, 
claro, porque quer ocupar para depois superar e hiperbolizar. Nessa 
expansão, o natural não existe mais, perde a sua definição ocupando o 
lugar da imagem mutante de que se faz o mundo.

«Supernatural» é a saída do corpo, de todos os corpos, sobretudo do 
próprio. É como um superpoder e, neste movimento, concentra-se na 
imagem, uma existência sensível com a qual se pretende falar.

SUPERNATURAL [WORK IN PROGRESS]

ESPETÁCULO 
ACESSÍVEL
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56 min. aprox. | m/ 16 anos

local Sala de Espetáculos

Um espetáculo Teatro Praga · Criação André e. Teodósio e José Maria Vieira 

Mendes · Desenho de luz Daniel Worm · Sonoplastia Miguel Lucas Mendes 

Instalação Bruno Bogarim · Fotografia promocional Carlos Pinto · Residência 

de criação O Espaço do Tempo, Montemor-o-Novo · Apoio Polo Cultural das 

Gaivotas | Boavista / Câmara Municipal de Lisboa · Direção de produção Daniela 

Ribeiro · Produção executiva Alexandra Baião · Coprodução A Oficina / Centro 

Cultural Vila Flor, Teatro Viriato e Centro Cultural de Belém Agradecimentos 

Ana Tang, Jazzy.pt, Joana Barrios, Paula Sá Nogueira, Pedro Faro, 

Rui Horta e Rita

Em 2005, André e. Teodósio e J. M. Vieira Mendes conheceram-se a fazer 
um espetáculo a que chamaram «Super Gorila». Se em 2005, nesse 
espetáculo, um artista pedia ajuda aos espetadores para rebentar com 
tudo (com o espaço, com a história, consigo próprio e com os princípios, 
os meios e os fins), em 2021, ao mesmo artista, já só lhe interessa um 
desmantelamento incondicional. 

«Info Maníaco» é uma rememoração em tempos de Praga, uma 
deambulação que vai dos histriões que atuavam ao som da flauta  
na Roma Antiga até ao conhecimento quântico do nosso presente.  
Um one-man-show com um humano a repensar a sua entidade figurativa 
num dia que contém todos os dias e todos os tempos. 

Um ator em cena tanto fala de si, revelando tudo, como revela ser tudo 
menos ele! Para isso recorre ao repertório das suas experiências: 
poemas, coreografias, receitas, histórias e poções mágicas, bem como a 
uma espécie de glossário retrospetivo do trabalho do Teatro Praga.

INFO MANÍACO



27 OUT // qua 12h30 

MEIA DOSE · FORUM VISEU 

MOMENTO TEATRO PRAGA

Cláudia Jardim e André e. Teodósio, do Teatro Praga, vão estar no 
espaço Meia Dose, no dia 27 de outubro, quarta-feira, a partir das 
12h30, com a apresentação de uma seleção musical e a distribuição 
d’o Jornal das Migalhas ao público e aos visitantes do Forum Viseu.

≥ 
PODE 
ASSISTIR AINDA
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria 
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo 
Brazete • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria Adelaide Poças • Isabel Pais e António 
Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da 
Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de 
Lurdes Poças • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist • Né • Nanja 
Kroon • Paula Costa • Paula Nelas • Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael Cunha 
Ferreira • E outros que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete 
Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção • Paulo Matos 
Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Isabel 
Campante Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente 
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis 
Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • 
Info Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial 
José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, 
Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Raquel 
Gonçalves, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

estrutura 
financiada por:

APOIO APOIO À DIVULGAÇÃO

MECENAS

Próxima inicitiva
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LEITURA ENCENADA // 03 NOVEMBRO

NOITE FORA: 
LEITURA E CONVERSAS SOBRE TEATRO
COORDENAÇÃO SÓNIA BARBOSA

ARTISTA CONVIDADO RUBEN SABBADINI

qua 21h00 | 120 min. aprox. | m/ 12 anos

Entrada gratuita mediante marcação

https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/noite-fora-leitura-e-conversas-sobre-teatro-1-2-3-4-5-6-7-8/

