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O que nos havia de cair em cima 

(a partir de textos de Jean-Pierre Martinez) 

 

 

Sobre o espetáculo  

 A vida é uma lotaria, uma questão de sorte, dizem uns; de azar, dirão outros. Nem 

uma coisa, nem outra, afirmam uns quantos; tudo coincidências, será ainda para uns tantos. 

Há uma sucessão de eventos que nos conduzem a um certo ponto na nossa vida, somos 

todos fruto das escolhas que fazemos, umas voluntárias, outras nem por isso. 

 Ao atravessar a rua, mesmo numa Sexta-feira, 13, há uma probabilidade de ser 

atropelado, por mínima que seja; também é possível que nada aconteça. O mesmo se aplica 

quando nos metemos num avião. A estatística muda se se tratar de um jogo de sorte, por 

exemplo, o Euromilhões: ao jogar, posso ganhar ou posso não ganhar. Sorte ou azar. Mas 

quando somos bafejados pela sorte que traz com ela tantos azares associados, até é melhor 

nem ganhar, esquecer os números da fortuna, imaginar que foi inventado, que foi um feliz 

devaneio, uns momentos de ilusão, ou até mesmo a magia de Teatro. 

 Ganhar ou não ganhar? Ser ou não ser? Sermos ou não sermos? Estarmos ou não 

estarmos? Das incertezas da vida – e do Teatro, somos confrontados com as nossas 

realidades e com o facto de sermos sempre nós e as nossas circunstâncias, mesmo quando 

elas confrontam atores / personagens / pessoas / seres que foram, por motivos que só mais 

tarde perceberemos, fechados num quarto sem saber a razão e sem saber bem sequer quem 

são. Terá sido sorte? Ou a quarentena é a única circunstância possível? Será tudo vida ou 

teatro?  

 Num primeiro momento, somos convidados a relaxar e, quem sabe, a rir; de seguida, 

quase sem pensar, somos apanhados nas teias de uma Autoridade Suprema e somos levados 

para um mundo distópico, se calhar não tão afastados da realidade ou de um futuro próximo, 

onde seremos convidados a refletir sobre os risos e as gargalhadas que demos / damos, com 

uma pandemia que já parece tão distante. 

Esta é, assim, uma história com histórias dentro. Até onde as nossas circunstâncias 

nos libertam ou nos aprisionam? Até onde vai a nossa sorte ou azar? Há um limite para a 
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sorte que temos? E os limites do nosso humor, da nossa palavra, do nosso riso, das nossas 

gargalhadas, enfim, da nossa liberdade e da nossa vida enquanto seres sociais?  

 Este pequeno texto até pode não fazer grande sentido, tal como, por vezes, a Vida 

parece não ter. Pode ser sobre esta peça, ou não. Venha descobrir. Aceite ser fechado numa 

sala, ou num palco, em quarentena ou não, mas cuidado com os (sor)risos e com as 

gargalhadas, se os houver. Nada é bem o que parece ser. De facto, o que nos havia de cair 

em cima. 

 

 

 

CALENDARIZAÇÃO 

17 de novembro (5ª) – 21h Antestreia 

18 de novembro (6ª) – 21h (público geral) – ESTREIA  

19 de novembro (sábado) – 21h (público geral)  

20 de novembro (domingo) – 17h (público geral) 

23 de novembro (4ª) – 10h e 15h (Escolas) 

24 de novembro (5ª) – 10h e 15h (Escolas) 

25 de novembro (6ª) – 10h e 15h (Escolas) 

26 de novembro (sábado) – 17h e 21h (público geral) 

27 de novembro (domingo) – 17h (público geral) 

 

 

LOCAL DE APRESENTAÇÃO 

Teatro Municipal Baltazar Dias 

 

 

RESERVAS E CONTACTOS 

Endereço eletrónico: espetaculo.novembro.gato@gmail.com 

Contacto telefónico: 969208954 / 969613459 

 

NOTAS 

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

feitas reservas para todas as sessões. 
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DURAÇÃO DO ESPETÁCULO 

Aproximadamente 90 minutos. 

 

FAIXA ETÁRIA 

Recomendado para maiores de 10 anos. 

 

PREÇÁRIO 

• Público geral – 10€ 

• Público escolar – 4€ (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 7 ou mais elementos, maiores de 65 anos, membros de companhias de 

teatro e associações culturais, estudantes mediante apresentação de cartão de 

estudante – 8€ 

• Sócios do SPM – 8 € (num máximo de 2 bilhetes por sócio) 

 

 

FICHA TÉCNICA 

O que nos havia de cair em cima 

(a partir de textos de Jean-Pierre Martinez) 

Dramaturgia e Encenação – Miguel Vieira 

Assistência de encenação – Henriqueta Teixeira 

 

Atores / Personagens: 

Afonso Garcês – Voz no altifalante 

António Garcês - Dominique 

Dorita Serrão - Cristina 

Henriqueta Teixeira – Samanta / Joaquina 

Lícia Agrela - Patrícia 

Rosário Antunes - Alice 

Rui Barata - Pedro 

Sandro Nóbrega – Jorge / Maximiliano 
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EQUIPA TÉCNICA 

CONCEÇÃO CÉNICA – Miguel Vieira 

CONTRARREGRAS – António Garcês, Rosário Antunes, Dorita Serrão 

FIGURINOS – Fábio Sousa 

GUARDA-ROUPA – GATO 

OPERAÇÃO DE SOM e montagem - Técnico do TMBD 

DESENHO DE LUZ – Miguel Vieira 

MONTAGEM E OPERAÇÃO DE LUZ – Teatro Municipal Baltazar Dias 

CARTAZ E IMAGEM GRÁFICA – Ricardo Luís 

PRODUÇÃO – GATO / Teatro Municipal Baltazar Dias 

APOIOS: Câmara Municipal do Funchal; Teatro Municipal Baltazar Dias; Junta de Freguesia 

de São Martinho; Direção de Educação Artística / Direção Regional da Educação; Gabinete 

Multimédia do Gabinete do Secretário Regional de Educação. 

 

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 
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diversa, passando, também, pela ocupação salutar dos tempos livres da comunidade e dos 

associados. 

 

Atividades desenvolvidas: 

2017 

• Apresentação oficial da obra Os Tesouros da Ilha, de Luísa Paolinelli, em junho de 

2017, no salão nobre da Câmara Municipal do Funchal. 

• Colaboração na exposição “Visões da Ilha”, organizada pela Biblioteca Municipal do 

Funchal em colaboração com o Centro Comercial La Vie, entre os dias 18 e 30 de julho 

de 2017. 

• “Cada poema é um filme”: intervenção poética no Santa Curtas, no dia 18 de agosto 

de 2017. 

• Oficinas criativas de expressão dramática, no âmbito do Baltazar Júnior, uma 

organização do Teatro Municipal Baltazar Dias, durante a temporada artística de 

2017 – 2018. 

 

2018 

• Oficinas criativas de expressão dramática, no âmbito do Baltazar Júnior, uma 

organização do Teatro Municipal Baltazar Dias, durante a temporada artística de 

2018 – 2019. 

• Colaboração nos ATL de verão do Colégio Infante (23 de julho), Escola Secundária 

Francisco Franco (24 de julho) e Escola secundária Jaime Moniz (25 de julho). 

• Oficina de movimento para atores, orientada pela bailarina Inês Aguiar, nos dias 13, 

14 e 15 de setembro, na Junta de Freguesia de São Martinho. 

• “Todos os sonhos do mundo”: intervenção 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 Sotaque”, com as atrizes Ana Luísa Gonçalves e Paula Pina, 

no dia 9 de novembro, no Museu Henrique e Francisco Franco. 

 



7 
 

2019 

• Atividade formativa e conferências LITERATURA E SOCIEDADE: O EXEMPLO DE O 

TRIUNFO DOS PORCOS, nos dias 29 e 30 de novembro, a partir da peça com o mesmo 

nome, no Teatro Municipal Baltazar Dias (ação validada para efeitos de progressão 

na carreira docente). 

 

2020 

• Oficina “Bom dia, Portugal”, no dia 10 de junho, aberta a público em geral, com 

leituras de textos variados e com a participação de alunos de escolas da RAM. 

 

2022 

• Atividade formativa e conferências LITERATURA E SOCIEDADE: O EXEMPLO DE 

MÉDICO À FORÇA, nos dias 4 e 5 de fevereiro, a partir da peça com o mesmo nome, 

no Teatro Municipal Baltazar Dias (ação validada para efeitos de progressão na 

carreira docente). 

• Participação nas Palavras Andarilhas, entre os dias 26 e 29 de agosto, na cidade de 

Beja. 

 

Espetáculos: 

2017 

• “O Natal da Resmungona”, com dramaturgia e encenação de Maggy Florêncio, em 

2017: 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 Igreja de Santo António). 

 

2018 

• “Tesouros da Ilha”, adaptado do livro homónimo de Luísa Paolinelli, com 

dramaturgia e encenação de Duarte Rodrigues, entre os dias 19 e 22 de abril no 

teatro Municipal Baltazar Dias. 

• “Um conto de Natal (que Charles Dickens poderia ter escrito, nas não o fez, porque 

viveu numa época diferente ou porque simplesmente não lhe apeteceu)”, a partir 

do conto de Charles Dickens, com adaptação dramatúrgica e encenação de Maggy 

Florêncio e Sandro Nóbrega, entre os dias 12 e 16 de dezembro, no teatro Municipal 

Baltazar Dias. 
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2019 

• “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. 

• “ARQUIPÉLAGO (ilhas que há em nós)”, espetáculo de leitura em voz alta, com 

encenação de Sandro Nóbrega, apresentado a 26 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”, adaptado da obra de George Orwell e com dramaturgia e 

encenação de Duarte Rodrigues, apresentado no Teatro Municipal Baltazar Dias 

entre os dias 27 de novembro e 1 de dezembro. 

 

2020 

• “Doitor à pancada, de Molière, adaptado da obra Médico à Força, de Molière, com 

dramaturgia de Sandro Nóbrega e Miguel Vieira e encenação de Miguel Vieira, 

apresentado no Teatro Baltazar Dias entre os dias 19 e 27 de novembro. 

 

2021 

• “d’A NOITE à madrugada”, a partir do texto A Noite, de José Saramago, com 

encenação de Sandro Nóbrega, que inclui música e poesia de intervenção, 

apresentado nos meios digitais da Câmara Municipal do Funchal por ocasião das 

comemorações do 25 de Abril, no ano de 2021. 

• “Doitor à Pancada de Molière” (reposição), adaptado de “Médico à Força de 

Molière” por Miguel Vieira e Sandro Nóbrega, com encenação de Miguel Vieira, de 

28 a 30 de outubro de 2021, no MUDAS – Museu de Arte Contemporânea. 

• “Afinal, há Natal ou não”, com texto original de Lícia Agrela, Rui Barata e Sandro 

Nóbrega, com encenação de Sandro Nóbrega, no dia 11 de dezembro de 2021, na 

Festa das Crianças do Sindicato dos Professores da Madeira. 

 

2022 

• “Doitor à Pancada de Molière” (reposição), adaptado de “Médico à Força de 

Molière” por Miguel Vieira e Sandro Nóbrega, com encenação de Miguel Vieira, de 2 

a 6 de fevereiro de 2022, no Teatro Municipal Baltazar Dias. 

 


