
  

 
 



 
A Contigo Teatro, a sociedade e os jovens    
 

“A relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia, construída numa 
dinâmica constante com os espaços físico, social, histórico e cultural, coloca à escola 
o desafio de assegurar a preparação dos alunos para as múltiplas exigências da 
sociedade contemporânea. A complexidade e a acelerada transformação que 
caracterizam a atualidade conduzem, assim, à necessidade do desenvolvimento de 
competências diversas para o exercício da cidadania democrática, requerendo um 
papel preponderante por parte da escola.” São estas as palavras introdutórias do 
programa de Cidadania e Desenvolvimento e que enquadram a necessidade de serem 
abordados, ao longo do percurso escolar, diversos temas que preparem os nossos 
jovens para uma cidadania consciente, responsável e ativa. 

Continuando o seu propósito de, em diálogo com a escola, fomentar nos 
jovens o espírito crítico, a reflexão e a partilha de opiniões, em 2021, vigésimo 
segundo ano da sua existência, a Companhia Contigo Teatro propõe levar à cena um 
trabalho construído a partir dos textos La Ronde, de Arthur Schnitzler, Almas de 
Vidro, de Marcos Vigani, e A Sociedade Paliativa, de Byung-Chul Han. Neste 
espetáculo, cada personagem desvelará as angústias, os medos e as preocupações tão 
característicos desta sociedade extremamente diversa, desigual, exigente e em 
contínua transformação. Estarão os nossos jovens preparados para um mundo tão 
adverso? Continuarão eles, também, a fugir do sofrimento e a procurar 
constantemente o prazer? 

Esperamos a vossa visita ao Teatro, o espaço onde a VIDA se desenrola à 
distância de um simples e atento olhar! 

 
      A Associação Contigo Teatro 
 
 
 

O projeto “sou eu?” advém de uma reflexão sobre a nossa contemporaneidade, onde 
encontrei um grupo disposto a criar e a pensar, através dos textos propostos, um 
exercício teatral que levantasse algumas questões que achamos pertinentes. Trata-se 
de um grupo que, pela sua história, continua a produzir cultura em uma comunidade 
que merece receber projetos que possibilitem uma produção cultural que fale das 
suas gentes e das questões essenciais ao ser humano que sempre nos ajudam a 
questionar e a ter consciência do mundo que vivemos.  

Depois de já ter trabalhado em  espetáculos como “Bodas de Sangue” de Federico 
García Lorca, “Um homem é um homem” de Bertolt Brecht, “Seis personagens à 
procura de um autor”, de Luigi Pirandello, “La Ronde” de Arthur Schnitzler,  e 
“Ordem de Expulsão”, a partir de uma criação coletiva, entre outros, vejo este 
projeto na ilha da Madeira como uma possibilidade de discussão de um tempo 



controverso, que hoje vivemos, em conjunto com um grupo de trabalho maravilhoso 
devido à sua capacidade humana em interpretar o que lhes foi proposto.  

Grato à Contigo Teatro por este tempo de criação! 

Pedro da Silva 

 
Sinopse: 
 
Que caminho separa o desejo da vontade? Eis a triunfal pergunta. A descoberta de 
si, do outro e para o outro. Relações de confiança e de leviandade; por vezes de 
escárnio, outras por vazio. O abismo pode estar sempre perto: a efemeridade faz com 
que isso aconteça. Em tempos de medo da dor, a imprudência e a falta de objetivos 
comuns levam-nos para que história ainda por contar? O outro pode ser uma 
necessidade para colmatar alguma ausência em nós? Até que ponto a nossa 
inconsciência do real nos atropela por caminhos já vistos na História!? A solidão 
pode ser combatida!?...  
 

 
Nome do Espetáculo: Sou eu? 
Dramaturgia: A partir de Dança de Roda, de Arthur Schnitzler, Almas de Vidro, 
Marcos Vigani, e A Sociedade Paliativa, de Byung-Chul Han. 
Encenação e Direção Artística: Pedro da Silva 
Assistente de Encenação: Luís Varela 
Coreografia: Margarida Menezes 
Produção e divulgação: Contigo Teatro 
Coprodução: Câmara Municipal do Funchal e Teatro Municipal Baltazar Dias 
Elenco: 
António Neto 
Alice Liborio 
Beatriz Kemp 
Cristina Ferreira 
José Luís Fernandes 
Márcio Faria 
Maria José Assunção 
Valério Fernandes 
Produção e Conceção Plástica: 
Ana Cristina Batista 
Andrew Kemp 
João Evangelista 
Laura Gonçalves 
São Gonçalves 
Sonoplastia: 
Márcio Faria 



Duração do evento: aprox. 90min 
Classificação etária: maiores de 14 
Preçário: 3 euros para jovens/escolas, 7 euros para público em geral 
Reservas para escolas e instituições: 
Associação Contigo Teatro através dos móveis: 965228407 /968279774 
Calendarização de espetáculos: 
6 de maio - estreia `as 20.00 
7 de maio – 11.00 e às 15.00 
8 maio – 18.00  
9 maio – 18.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                 
 



Historial Contigo Teatro 
A “Contigo Teatro” nasceu da vontade de antigos membros do grupo de teatro 
escolar “O Moniz” em dar continuidade às atividades cénicas após o ensino 
secundário. 
A primeira produção da “Contigo Teatro”, denominada “Duas Horas Antes”, 
marcou o início da atividade desta Companhia, criada em janeiro de 1999 e 
legalmente constituída como Associação Juvenil em abril desse mesmo ano. 
O seu primeiro presidente, e membro fundador, foi o professor Carlos Varela, 
largos anos docente da Escola Secundária de Jaime Moniz, coordenador do grupo 
teatral “O Moniz”, e um grande impulsionador do teatro na Madeira. 
 
Peças Teatrais 
Janeiro 1999: “Duas Horas Antes”. 
Março de 2000: “Grande Circo Real”. 
Fevereiro de 2001: “Stormy Weather/Além da Chuva”. 
Novembro de 2001: “O Homem Que Via Passar as Estrelas”. 
Abril/Maio de 2002: “Felizmente Há Luar!” 
Fevereiro de 2003: “O Avarento”. 
Junho de 2003: “O Príncipe Nabo”. 
Fevereiro 2004: “O Pelicano”. 
Abril 2004: “O Rapaz de Bronze”. 
Fevereiro 2005: “Raízes Expressivas ou do Sentir”. 
Dezembro 2005: “O Natal do Campainha”. 
Fevereiro de 2006: “A Birra do Morto”. 
Maio de 2006: “Contando e Brincando”. 
Dezembro de 2006: “Uma Prenda Especial”. 
Março de 2007: “O Despertar da Primavera”. 
Outubro de 2007: “La Nonna”. 
Fevereiro de 2008: “Sonho de uma Noite de Verão”. 
Novembro de 2008: “Desastre Nu”. 
Novembro de 2009: “O português que se correspondeu com Darwin”. 
Novembro de 2010: “Dom Duardos”. 
Fevereiro de 2011: “Felizmente há luar!”. 
Fevereiro de 2012: “Leandro, o Rei da Helíria”. 
Outubro de 2012: “A Morte… outra puta”. 
Dezembro de 2012: “Ninguém dá prendas ao Pai Natal”. 
Novembro de 2013: “Teatro às Três Pancadas”. 
Dezembro de 2014: “Ode Triunfal”. 
Dezembro de 2014: “Natal em Família”. 
Outubro de 2015: Reposição do espetáculo “Ode Triunfal”. 
Novembro 2015: “O Cavaleiro da Dinamarca”. 
Novembro de 2016: Apresentação do espetáculo “Agravados”. 
Fevereiro de 2018: ‘’Ovni, onde vive a nossa infância’’.  



Janeiro de 2019 - «ESTALEIRO – obras em curso para um amanhã qualquer»  
Fevereiro 2020 – Espetáculo teatral Rock & Bzzzz…  
Novembro e dezembro 2020  - Ode Triunfal de Álvaro de Campos.   
 
Leituras Encenadas 
Abril de 2013: “Ler com Amor” 
Março de 2014:”Nós e as Palavras” 
Abril de 2014: “Aquela foi a madrugada” 
Maio de 2014: “Aula de descer abismos” 
Setembro de 2014: “A Papoila e o Monge’’ a três vozes 
Setembro de 2014: “Poesia em Oração” 
Abril de 2014: “Voz da ilha no cantar e no sentir”” 
Maio de 2015: Espetáculo de leitura encenada “Poesia à Portuguesa” 
Abril de 2017: Apresentação da performance poética” Ainda que pese”. 
Abril de 2018: Apresentação da performance poética “Kumquiá Airlines”  
Outubro de 2020 - Palacanto 
 
Outras atividades 
Novembro de 2008: “Ciclo de Conferências e Workshop (re)ENCONTROs com 
António Aragão: sensibilização para linguagens mistas” 
2013-2018: Organização dos Encontros Literários de Leitura em Voz Alta—LER 
COM AMOR. 
 De 2013 a 2020: Dinamização das ações de formação “Dinâmicas de leitura na 
sala de aula” e Dinâmicas de leitura entre o Ler e o Contar para professores de 
escolas da RAM, no âmbito do projeto “Ler com Amor”. Novembro 2019 – 
Organização do I Encontro Lusófono – Tanto Mar… Uma só Língua, espetáculos 
performativos. 


