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Sobre o espetáculo

Quando estamos doentes, ou vamos ao médico, ou vem o médico a nós.

Esperamos que o senhor doutor ausculte, ouça, perceba, examine e que nos cure.

Pensávamos nós que assim era, até ler esta obra de Moliere.

Quando um lenhador simplorio se vê confrontado com a situação em que o

tomam por "doitor", ainda que por força de pancada encomendada, a situação pode

não correr como esperado. Quer-se que Esganarelo, médico / "lenheiro", cure a filha

do Sr. Gerónimo, que padece de (falsa) mudez para escapar ao casamento que o

seu pai lhe tinha destinado, estando apaixonada por outro pretendente. O suposto

especialista na arte de medicina trata a moça a seu modo, usando de receitas pouco

convencionais, causando a maior das confusões. No fim, bem, lá tudo se resolve à

boa maneira de Molière... Mas o que andamos para lá chegar...

Fazendo uso dos comicos de situação, de personagem e de linguagem a que

habituou os seus leitores e espetadores, Molière é dos autores que soube, como

poucos, captar as manhas do ser humano, as subtilezas de caráter, criticando os

costumes pelo riso (o bom velho ridendo castigat mores). Todos conhecemos

Esganarelos, Martinhas e Robertas; Lucas, Valérios, Jaquelines e Antonietas;

Gerónimos, Lucindas e Leandros; Teobaldas, Teotónias e Teodoras. Se pensarmos

bem, todos temos um pouco destas personagens em nos; todos somos um pouco

Esganarelo.

Por isso, numa altura em que as notícias do mundo são tão sérias, propomos rir,

porventura gargalhar, dos outros. Coisa feia, gozar das pessoas, mas, no fundo,

estaremos a rir de nós próprios. Não há melhor sinal de bom humor, nem de

inteligência.

Já ouvimos as pancadas de Molière; o espetáculo já vai começar.

2



CALENDARIZAÇÃO

19 de novembro (5") - ESTREIA (2í h)

20 de novembro (6") - espetáculos para escolas (10h e 15h)

21 de novembro (sáb) - espetáculo público geral (21h)

22 de novembro (dom) - espetáculo público geral (18h)

23 de novembro (2") - descanso

24 de novembro (3") - descanso

25 de novembro (4") - espetáculos para escolas (10h e 15h)

26 de novembro (5a) - espetáculos para escolas (10h e 15h)

27 de novembro (6") - espetáculos para escolas (10h) e para público geral (21h)

LOCAL DE APRESENTACÃO

Teatro Municipal Baltazar Dias.

RESERVAS E CONTACTOS

Endereço eletrónico : doitorapan cada. gato@g mail. com

Contacto telefónico: 96961 3459 I 969208954

NOTAS

As reservas para escolas deverão ser feitas para os contactos apresentados; poderão ser

feitas reservas para todas as sessões.

A lotação da sala está limitada, no respeito pelas normas sanitárias derivadas da situação

pandémica em que se vive, pelo que os alunos ficarão sentados em afastamento e com

máscara. O teatro Municipal Baltazar Dias tem um plano de contingência, que a GATO

respeitará.

DURACÃO DO ESPETACULO

Aproximadamente 75 minutos (maiores de 6 anos)

PRECARIO

Público geral - 10€

Público escolar - 3 € (valor válido também para os professores acompanhantes; no

caso de o docente trazer um segundo grupo para assistir a uma outra sessão, a

Companhia GATO oferece-lhe o bilhete)

Grupos com mais de 7 elementos, maiores de 65 anos, membros de

companhias de teatro - 8€
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FICHA TÉCNICA

Doitor à pancada de Molière

(a paÉir de Médico à Força, de Molière)

Adaptação dramatúrgica - Sandro Nóbrega e Miguel Vieira

Encenação - Miguel Vieira

Assistência de encenação - Henriqueta Teixeira

Personagens e intérpretes

ESGANARELO - Sandro Nóbrega

MARTINHA - Lícia Agrela

ROBERTA - Maggy Florêncio

VALÉR|O - Henrique Correia

LUCAS - Delfino Pinto

GERONIMO - Rui Barata

JAQUELINE - Henriqueta Teixeira

LUCINDA -BealrizAbreu
LEANDRO - António Garcês

TEOBALDA - Rosário Antunes

TEOTONIA E TEODORA - Leonor Duarte e Nastassja de Aguiar

ANTONIETA - Ana Maria Góis

(Aldeões e aldeãs; um deles cantador à viola; e uma delas cantadeira.)

EQUIPA TÉCNICA

CENOGRAFIA - Miguel Vieira

CONTRARREGRAS - Maggy Florêncio, Henriqueta Teixeira

FIGURINOS - Fábio Sousa

GUARDA.ROUPA - GATO

SONOPLASTIA - Miguel Vieira e Henrique Correia

OPERAçÃO DE SOM e montagem - Técnico do Teatro Municipal Baltazar Dias

DESENHO DE LUZ - Miguel Vieira

MONTAGEM E OPERAçÃO DE LUZ- Técnico do Teatro Municipal Baltazar Dias

CARTAZ E IMAGEM GRAFICA - Rita Bento

PRODUçÃO - GATO i Teatro Municipal Baltazar Dias

APOIOS: Câmara Municipal do Funchal; ïeatro Municipal Ballazar Dias; Junta de

Freguesia de São Martinho;
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SOBRE A GATO - GRUPO DE AMIGOS DO TEATRO

Aqui há GATO!

Mas este não está nem escaldado, nem de água fria tem medo. E muito

menos foi apanhado pela curiosidade. Este GATO ronrona, lança-se de telhados,

sobe e desce muros, aventura-se em palcos, ora se dá, ora não se dá, e está tudo

bem. Ao mesmo tempo que se eriça, mostra as garras e arranha, aproxima-se e

roça-se, exibe-se e esconde-se, revela tanto quanto deixa por descobrir, ou não

fosse tudo... Teatro.

Se "É na arte que o homem se ultrapassa definitivamente", como disse

Simone de Beauvoir, o Teatro, pelas suas características próprias, congrega e

promove o diálogo entre linguagens artísticas e desenvolve o sentido crítico tão

necessário hoje em dia.

Nesse sentido, a Associação GATO (Grupo de Amigos de Teatro) reúne um

grupo de amigos que partilham o gosto pela arte teatral e tem como objetivo central

fazer teatro e outras atividades de caráter cultural.

As finalidades passam pela criação artística que, apoiando-se no Teatro e na

Expressão Dramática, pretende envolver diversas artes, tais como a Música, a

Dança, a Literatura, as Artes Plásticas e Visuais.

Mas pretendemos ir mais além. Cientes de que a formação do ser humano

também passa pela consciencialização cultural e pela capacidade de se pensar

artística e culturalmente, pretendemos desenvolver atividades diversificadas, tais

como ciclos de cinema, exposições, intercâmbios com outros grupos, ateliers e

workshops de natureza diversa, passando, também, pela ocupação salutar dos

tempos livres da comunidade e dos associados.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS :

20'17

. Apresentação oficial da obra Os Iesouros da llha, de Luísa Paolinelli, em
junho de 2017 , no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal.

. Colaboração na exposição "Visões da llha", organizada pela Biblioteca
Municipal do Funchal em colaboração com o Centro Comercial La Vie, entre
os dias 18 e 30 de julho de 2017 .

. "Gada poema é um filme": intervenção poética no Santa Curtas, no dia 18
de agosto de2017.

o Oficinas criativas de expressão dramática, no âmbito do Baltazar Júnior,
uma organizaçáo do Teatro Municipal Baltazar Dias, durante a temporada
artística de 201 7 -2018.
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2018
Colaboração do ATL de verão do Colégio Infante, da Escola Secundária
Francisco Franco e da Escola Secundária Jaime Moniz (agosto de 2018).

Oficinas criativas de expressão dramática, no âmbito do Baltazar Júnior,
uma organização do Teatro Municipal Ballazar Dias, durante a temporada
artística de 2018-201 9.

Oficina de movimento para atores, orientada pela bailarina lnês Aguiar, nos

dias 5, 6 e 7 de setembro de 2018, no edifício da Junta de Freguesia de São
Martinho.
"Todos os sonhos do mundo": interyenção poética na abertura do ano
letivo da Universidade Sénior do Funchal, no dia 1 de outubro de 2018, na
Universidade Sénior do Funchal.
Parceria com o PROL - Programa de Literacia Emergente e com a

Jornada A LER: sessões para escolas com a atrizes Ana Luísa Gonçalves
e Paula Pina, no dia 8 de novembro, no Auditório do Arquivo Regional e

Biblioteca Pública da Madeira.
Parceria com o PROL - Programa de Literacia Emergente e com a Jornada A
LER: espetáculo "Histórias com Sotaguê", com as atrizes Ana Luísa
Gonçalves e Paula Pina, no dia 9 de novembro, no Museu Henrique e
Francisco Franco.

2019
Atividade formativa e conferências LITERATURA E SOCIEDADE: O

EXEMPLO E O TRIUNFO DOS PORCOS, nos dias 29 e 30 de novembro, a
partir da peça com o mesmo nome, no Teatro Municipal Ballazar Dias (ação
validada para efeitos de progressão na carreira docente).

ESPETACULOS:
2017

"O Natal da Resmungona", com dramaturgia e encenação de Maggy
Florêncio: 8 de dezembro (Festa de Natal do Sindicato de Professores da
Madeira); 9 de dezembro (Paróquia da Nazaré); 10 de dezembro (Serviço de
Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça); 16 de dezembro (Adro da lgreja
de Santo António).

2018

"Tesouros da ilha", adaptado da obra homonima de Luísa Paolinelli, com
dramaturgia e encenação de Duarte Rodrigues, entre os dias 18 e 22 de abril,
no Teatro Municipal Ballazar Dias.

"Um outro conto de Natal (que Charles Dickens podia ter escrito, mas
não o fez, porque viveu numa outra época ou porque não lhe apeteceu),
adaptado de "Um conto de natal", de Charles Dickens, e encenado por Maggy
Florêncio e Sandro Nóbrega, de 12 a 16 de dezembro, no Teatro Municipal
Ballazar Dias.
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"A cestinha cintilante", adaptado da obra homónima de sofia Henriques,
encenada pelo coletivo de atores intervenientes na peça, em itinerância pelas
escolas da RAM de março a junho de 2019.
"ARQUIPÉHCO (ilhas que há em nós)", espetáculo de leitura em voz alta,
com encenação de Sandro Nóbrega, apresentado a26 de maio, na Feira do
Livro do Funchal, e a 3 de junho, no Colégio dos jesuítas (UMa), no âmbito do
Curso de Mestrado em Gestão Cultural e do projeto Literata.
"O Triunfo dos porcos", a partir da obra de George Orwell, com adaptação
e encenação de Duarte Rodrigues, de 27 de novembro a 1 de dezembro, no
Teatro Municipal Baltazar Dias.
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