


Mensagem do Presidente da Fundação INATEL

O Teatro da Trindade INATEL é uma das infraestruturas mais emblemáticas da Fundação,
e um dos mais bonitos e simbólicos da velha Cidade de Lisboa. Recentemente fez 150 anos, 
e desde os anos sessenta como património desta instituição. Por lá passaram, como atores,
encenadores, diretores ou músicos e cantores, os nomes que têm constituído as marcas 
mais significativas e essenciais do património cultural português.

O ano 2020 foi, e está a ser ainda, um tempo de sofrimento para todo o meio artístico.
A Fundação tudo tem feito para manter o essencial dos seus compromissos com estes 
agentes culturais, em todos os seus domínios de intervenção, e recuperar rapidamente a 
linha de regeneração que o Teatro tem tido no panorama cultural de Lisboa e do País.

Apresenta-se agora a nova época para 2020/2021, mantendo-se as linhas essenciais deste
projeto que une a Fundação à direção artística de Diogo Infante. Tornar este Teatro um local
incontornável das artes representativas em Lisboa e em Portugal, na linha do último ano,
unido o grande público a textos confirmados, a atores consagrados e promissores, com
padrões elevados de qualidade e encenados com competências elevadas. Simultaneamente
tenta-se ainda dar espaço a outros projetos artísticos na linha da missão e da história da
Fundação Inatel, que completa este ano oitenta e cinco anos.

O Público tem respondido a este desafio com uma adesão significativa. O que se propõe 
para 2020/2021 segue o mesmo projeto, sempre revigorado e desafiante, e continuamos a 
contar com a mesma adesão por parte da sociedade portuguesa.

Francisco Madelino



REGRESSE AO TRINDADE COM CONFIANÇA

Com o processo de desconfinamento em marcha, decretado pelo governo em articulação 
com a DGS, e com a possibilidade da reabertura das salas de espetáculos como o Teatro 
da Trindade, podemos, finalmente, confirmar o nosso regresso em setembro e receber todos 
aqueles que, como nós, anseiam pela fruição da experiência, que só um espectáculo ao vivo 
nos pode proporcionar.

O nosso desígnio, como sempre, é contar histórias que nos desafiem a reflectir sobre a 
nossa existência, que nos potenciem os sonhos e alimentem o espírito, que nos congreguem 
em torno de um propósito comum e nos inspirem a evoluir enquanto povo. A missão da arte 
é sempre mais relevante em tempos de crise, porque é nos momentos verdadeiramente 
marcantes que a natureza humana se revela. E a arte capta essa essência. Imortaliza-a.

O Teatro da Trindade INATEL tem tido um papel central na cidade de Lisboa, como espaço 
de criação e produção de espetáculos de teatro, e estamos entusiasmados por poder 
retomar a nossa atividade. Durante este tempo de confinamento não estivemos parados. 
Ajustámos e reorganizarmos a nossa programação, fizemos obras de actualização e 
preservação neste magnifico edifício e mantivemos o contacto com o nosso público, através 
de diversos canais de comunicação.
 
Os tempos que atravessamos têm sido desafiantes a vários níveis. A realidade alterou-se 
e será necessário interiorizar novos hábitos e cuidados no nosso quotidiano, no sentido de 
recuperar alguma normalidade. No Teatro da Trindade estamos prontos a cumprir a nossa 
parte, respeitando todas as normas recomendadas, de forma a garantir a integridade do 
público, dos artistas, técnicos e restante equipa do teatro. E contamos convosco para fazer 
este novo caminho juntos e em segurança. 

Só com um comportamento cívico e consciencioso por parte de todos, poderemos conviver 
sem receios e desfrutar dos espectáculos que temos para lhe oferecer. 
Vamos por isso olhar para o futuro sem esquecer o passado, com a convicção de que todas 
as vicissitudes, mudanças e perdas, devem conter um propósito claro: valorizar a vida e tudo 
que de extraordinário ela tem para nos oferecer! 

 
Diogo Infante
Diretor Artístico do Teatro da Trindade INATEL
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2 SET A 1 NOV
QUA A SÁB 21:OO,
DOM 16:30
MUSICAL

CHICAGO
De Fred Ebb e Bob Fosse
Música John Kander
Encenação Diogo Infante

Passado nos loucos anos 20, Chicago conta-nos a história de duas rivais de vaudeville, 
acusadas de assassínio. Velma, uma estrela de clubes noturnos, cumpre pena por ter morto 
o marido e a irmã, depois de os apanhar juntos; Roxie, uma ambiciosa corista, foi parar atrás 
das grades por matar o amante. Ambas, socorrem-se dos serviços de Mamma Morton, a 
chefe das guardas prisionais, e do astuto advogado Billy Flynn, para criarem um frenesim 
mediático e prepararem o seu regresso em grande, ao mundo do showbiz.

Chicago é um dos musicais com maior sucesso no mundo. Baseado numa peça de teatro 
com o mesmo nome, escrita pela repórter Maurine Dallas Watkins, o musical foi distinguido 
com 6 Prémios Tony e seis Óscares para a adaptação para cinema de Rob Marshall.
A produção original, coreografada por Bob Fosse, estreou-se na Broadway em 1975 e teve 
mais de 900 apresentações, tendo percorrido mais de 24 países e sendo interpretado em 12 
línguas diferentes. Esta é a primeira vez que se apresenta em Portugal. 

Tradução Ana Sampaio
Tradução de canções Rui Melo
Com Gabriela Barros, Soraia Tavares, Miguel Raposo, José Raposo, 
Catarina Guerreiro, Sara Campina, Carlota Carreira, Catarina Alves, Filipa Peraltinha, 
Leonor Rolla, Mariana Silva, Rita Spider, David Bernardino, Gonçalo Cabral, 
João Lopes, JP Costa, Pedro Gomes e Ricardo Lima
Direção musical e piano condutor António Andrade Santos
Músicos Carlos Borges, António Santos, Artur Mendes, Jorge Pereira, André Jesus 
e Vítor Faria 
Coreografia Rita Spider
Cenografia F. Ribeiro
Figurinos José António Tenente
Desenho de luz Paulo Sabino
Desenho de som Nelson Carvalho
Vídeo José Budha
Assistente de encenação Anna Sant’Ana 
Assistente de guarda-roupa Romana Mussagy 
Assistente de figurinos Susana Marques Mira
Coprodução Teatro da Trindade INATEL e Força de Produção
M12
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SALA  CARMEN DOLORES

26 NOV A 31 JAN*

QUA A SÁB 21:OO,
DOM 16:30
TEATRO

RICARDO III
De William Shakespeare
Encenação Marco Medeiros

Sendo uma das primeiras obras do dramaturgo quinhentista, esta «História» coloca à 
nossa frente um herói que desperta em nós, em simultâneo, fascínio e horror, num texto 
francamente atual e pleno de vitalidade sobre a ambição e os jogos de poder. Ricardo 
vai mudar o curso da História. Ele, que não nasceu para ser rei, fixou os olhos na coroa 
e deseja-a ardentemente, da mesma forma que por trás da sua mente criminosa, há um 
perverso desejo de ser amado.

Ricardo III conta-nos a maquiavélica ascensão ao poder, repleta de mentiras, manipulação e 
violência, daquele que é considerado o mais sangrento e terrível dos vilões.

25 NOV, ter 21:00 - Ensaio Solidário RICARDO III a favor da Fundação Champagnat - 
Casa da Criança de Tires

Tradução e dramaturgia Maria João da Rocha Afonso
Com Diogo Infante, Alexandra Lencastre, Carolina Amaral, Diogo Martins, Guilherme 
Filipe, João Jesus, João Vicente, Lia Gama, Romeu Vala, Virgílio Castelo e Brandão de 
Mello, Constança Carvalho Neto, Inês Loureiro e Joana Antunes
Cenografia F. Ribeiro
Figurinos Dino Alves
Desenho de luz Tânia Neto
Desenho de som João Cruz
Assistente de encenação Teresa Machado
Produção Teatro da Trindade INATEL
M14

*De 23 a 25 de dezembro e de 30 de dezembro a 1 de janeiro de 2021 não há espetáculo.
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AMADO MONSTRO
De Javier Tomeo
Encenação João Didelet e Marcantonio Del Carlo

Esta peça é a adaptação da obra com o mesmo nome, do reconhecido romancista espanhol 
Javier Tomeo. 

Retrata a vivência de um homem que, subjugado pela mãe, só aos quarenta e sete anos se 
candidata ao seu primeiro emprego – guarda noturno da garagem de um banco. Durante 
a entrevista, liderada pelo diretor de recursos humanos, os dois homens descobrem que 
ambas as mães são possessivas, criando uma empatia pouco esperada neste tipo de 
situações. Porém, ambos têm algo a esconder, seja no seu passado, seja no presente.

Tradução, adaptação e interpretação João Didelet e Marcantonio Del Carlo
Cenografia Marcantonio Del Carlo
Figurinos João Didelet
Desenho de luz Virgínia Esteves
Música original André do Áudio
Coprodução Teatro da Trindade INATEL e MSHOW
M12
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SALA  ESTÚDIO

10 SET A 25 OUT
QUA A DOM 19:OO
TEATRO



MARIA, A MÃE
Texto e encenação Elmano Sancho

A Sagrada Família, caixa retangular de madeira onde se encontram as imagens de José, 
Maria e Jesus, é um pequeno oratório portátil. Na porta lateral esquerda estão escritos 
os nomes dos assinantes que pretendem acolhê-la em casa e seguir os ensinamentos da 
família de Nazaré. O culto remonta ao século XV e existe de forma residual em algumas 
aldeias do país. Este oratório é o elemento cénico comum aos três textos que integram A 
Sagrada Família de Elmano Sancho: José, o pai; Maria, a mãe; Jesus, o filho.

Maria, a mãe, segundo texto da trilogia sobre a família, é um texto sobre a perda, a dor, a 
solidão, a velhice, o esquecimento e a morte.

Com Custódia Gallego, Elmano Sancho, João Gaspar e Lucília Raimundo
Cenografia Samantha Silva
Figurinos Ana Paula Rocha
Desenho de luz Rui Monteiro
Espaço sonoro Frederico Pereira
Fotografia Sofia Berberan
Assistente de encenação Paulo Lage
Coprodução Teatro da Trindade INATEL, Loup Solitaire e Casa das Artes de Vila Nova 
de Famalicão
M16

©
Pe

dr
o 

M
ac

ed
o_

Fr
am

ed
 P

ho
to

s

SALA  ESTÚDIO

12 NOV A 20 DEZ
QUA A DOM 19:OO
TEATRO



NOITE DE ESTREIA
Projeto de Martim Pedroso
A partir do filme Opening Night de John Cassavetes

Noite de Estreia é um espetáculo sobre um filme que é sobre um espetáculo. É o lugar 
antes da estreia. É um camarim, um bastidor, um lugar que respira o momento antes e o 
momento depois da entrada em cena. O lugar que testemunha a verdade e o suspiro da vida 
real. Um processo de adaptação. Um lugar de crise. Uma reflexão sobre o teatro, sobre o 
envelhecimento e a inevitabilidade da morte. É sobre o conflito entre ficção e realidade. É 
sobre o continuar a querer amar e ser amado até ao fim. É sobre o esgotamento. A queda. 
O desencanto. O medo de já não corresponder. É também sobre o lugar da mulher na 
sociedade conservadora e patriarcal. Sobre a rejeição do lugar comum. Sobre o erro, a 
falha. É sobre uma atriz em crise existencial e em luta com a personagem que interpreta e o 
mundo em que vive.

Adaptação e direção Martim Pedroso
Com Dalila Carmo, João Reis, Lídia Franco, Luís Lucas, Marcello Urgeghe,
Marta Félix e Margarida Bakker
Cenografia Jean Guy Lecat 
Figurinos e adereços João Telmo
Design de luz José Álvaro Correia 
Música original e sonoplastia Carlos Morgado
Maquilhagem e cabelos Cátia Bolota
Realização e montagem vídeo Edgar Alberto
Fotografia Margarida Neves
Assistência de direção João Telmo
Produção executiva Maria Tsukamoto
Coprodução Teatro da Trindade INATEL, Nova Companhia e Teatro Nacional São João
A classificar pela CCE
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SALA  ESTÚDIO

21 JAN A 28 MAR
QUA A DOM 19:OO
TEATRO
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Desde 2016, no âmbito de uma parceria global com o Festival Músicas do Mundo de Sines, que 
a Fundação INATEL promove, em Lisboa, no Teatro da Trindade INATEL, a iniciativa musical 
Ciclo Mundos - programa anual que abre caminho e dá espaço à música que se faz no mundo, 
protagonizando uma atitude que reflete e representa os valores e os grandes propósitos que 
enquadram a atividade da Fundação.
O Ciclo Mundos, que vai para a sua 5ª edição, pretende gerar sinergias e oferecer ao público 
uma proposta musical intercultural, intergeracional e universalista, com fortes raízes nas 
culturas populares, numa Lisboa multicultural, posicionando-se como um espaço plural que 
acolhe e celebra o legado intangível da Humanidade, reafirmando e projetando o seu respeito 
pelas tradições culturais.

Até ao final do ano, e no âmbito do Ciclo Mundos, chegam-nos três propostas, da Rússia, 
França e Burundi.

HUUN-HUUR-TU (TUVA)
29 SET

Huun-Huur-Tu é um dos grupos mais reconhecidos das 
músicas do mundo, pioneiros na divulgação do canto 
diafónico khöömei. Das montanhas Altai do centro-sul da 
Sibéria a colaborações com Frank Zappa ou Ry Cooder, 
transportam consigo os sons das pastagens de Tuva. A sua 
música é tão calorosamente humana como qualquer música 
folk. O coletivo, formado em 1992, é exímio no canto gutural 
e nos instrumentos tradicionais como o igil, khomuz (harpa 
tuvana) e o dünggür (tambor xamânico).

CICLO MUNDOS

©Jaro Medien
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TER 21:00
M6



CICLO MUNDOS
CHASSOL (FRANÇA)
27 OUT

MAÎTRES TAMBOURS
DU BURUNDI (BURUNDI)
24 NOV

O compositor e pianista francês Christophe Chassol estará 
de regresso a Portugal para apresentar o seu mais recente 
trabalho. O seu currículo é rico em colaborações, mas 
destaca-se a solo pelo trabalho com uma técnica muito 
específica: o “ultrascore”.
A sua ambição inicial era escrever para o cinema, unindo 
som e imagem para produzir música para filmes de Jerry 
Goldsmith, Michel Magne ou Quincy Jones, entre outros. Em 
meados dos anos 90, Chassol praticamente desapareceu. 
Mergulhou no mundo das produtoras de cinema e, durante 
15 anos, compôs para o grande ecrã, para televisão e para 
publicidade. 

Reputados em todo o mundo pelas suas acrobacias e a 
intensidade das suas performances, os Maîtres Tambours 
du Burundi – na origem pastores reais – são mais que os 
fiéis depositários de uma tradição local recuperada de um 
passado ancestral. Com eles, os ritmos, os clamores e as 
danças são as marcas da história dos homens gravadas 
nos corpos, a impressão viva e dinâmica de uma narrativa 
universal.

©Flavien Prioreau

©G. Tsao



LUÍSA
SOBRAL

Luísa Sobral encerra a digressão do seu mais recente álbum 
de originais, Rosa, no Teatro da Trindade.

Depois de uma bem sucedida digressão que passou por 
salas e festivais nacionais e internacionais em Espanha, 
Itália, Polónia, Uruguai, Austrália e Japão – Luísa decide 
fechar este capítulo da sua carreira, com um concerto 
especial num local que tem tanto de intimista como de 
carismático, o Teatro da Trindade. Editado no final de 2018, 
Rosa foi calorosamente recebido por público e critica 
nacional e internacional. Produzido pelo prestigiado músico 
e produtor catalão Raul Refree, que já assinou trabalhos de 
Sílvia Pèrez Cruz, Rosalía e Rócio Márquez, entre outros, 
Rosa é um disco especial e delicado, assente num registo 
intimista onde Luísa arrisca novos territórios na composição 
e arranjos. Como prova, uma nova e original formação que 
ao vivo tem encantado plateias: à voz e guitarra de Luísa, 
junta-se a guitarra de Manuel Rocha e um trio de sopros 
composto Gil Gonçalves na tuba, Angelo Caleira na trompa 
e Sérgio Charrinho no fliscorne.

Voz e guitarra Luísa Sobral
Guitarras Manuel Rocha
Tuba Gil Gonçalves
Fliscorne Sérgio Charrinho
Trompa Angelo Caleira 
Produção Locomotiva Azul
M6

©MDPhotography
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LUCA ARGEL
CONVERSA DE FILA

Em formato simples e intimista, Luca Argel envolve o 
espectador numa trama de histórias cantadas, que 
atravessam registos que vão da ternura ao humor. Através 
de uma voz suave e sempre acompanhado de sua pequena 
guitarra, e por vezes até de inusitados instrumentos 
domésticos, o repertório consiste maioritariamente em 
temas originais de seus dois últimos discos, Conversa de 
Fila (2019) e Bandeira (2017).
Luca Argel passa em revista o último ano, numa 
apresentação que encerra o ciclo de seu último álbum, 
Conversa de Fila, ao lado de convidados especiais.
E como em qualquer fila, onde se entra pelo fim e se sai 
pelo começo, o concerto também apontará para os novos 
projetos que o cantautor irá iniciar num futuro próximo.

Voz e guitarra Luca Argel
Percussão Carlos Motta
Convidados Júlio Resende e João Berhan
Som Hugo Valverde
Produção Fado in a Box
M6

©Direitos Reservados
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3ª EDIÇÃO
PRÉMIO MIGUEL ROVISCO
Novos textos teatrais
O PRÉMIO MIGUEL ROVISCO – NOVOS TEXTOS TEATRAIS está já na sua 3ª Edição. O 
regulamento encontra-se disponível no site do Trindade e o prazo de entrega dos textos 
decorre entre 1 de dezembro de 2020 e 31 de janeiro de 2021. 

O Teatro da Trindade INATEL pretende com este prémio estimular novos autores para a 
escrita de textos originais em língua portuguesa, promovendo e divulgando novos valores 
literários na área do Teatro. O vencedor receberá o valor monetário de 2500 euros, verá o seu 
texto editado e levado a cena na Temporada 2021/22 do Teatro da Trindade INATEL.

Depois de Manuel Pureza ter ganho o Prémio, em 2018, com Inimigos da Liberdade, foi agora 
a vez do argumentista e escritor Pedro Goulão vencer a 2ª Edição, com o seu texto Hora de 
Visita. O mesmo será levado a cena, na Sala Estúdio, em 2021.
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VISITAS GUIADAS

CONVERSA COM
O PÚBLICO

Visitas a um dos Teatros mais icónicos de Lisboa,
que conta com mais de 150 anos de História.

Uma oportunidade para descobrir os segredos e curiosidades,
espreitar bastidores, pisar o palco e sentir o apelo que a magia
do Teatro tem para oferecer.

Marcações: trindade.comunicacao@inatel.pt 
(Escolas sob marcação; Público em geral - QUA 11:00, mediante reserva)

Uma iniciativa que pretende aproximar artistas e público. Um espaço onde atores e criativos 
falam sobre o seu trabalho e onde os espectadores têm a oportunidade de colocar questões 
sobre os processos de criação e partilhar pontos de vista sobre o espetáculo.

As conversas com o público acontecem aos domingos, após as sessões.

SALA  CARMEN DOLORES  E  SALA  ESTÚDIO 

CHICAGO
20 SET
AMADO MONSTRO
27 SET
RICARDO III
13 DEZ
MARIA, A MÃE
6 DEZ
NOITE DE ESTREIA
14 FEV 2021



ESTA NOITE GRITA-SE
O Festim “Esta noite grita-se” é uma iniciativa de leitura interpretada de textos de teatro em 
espaços públicos, que vai na sua 4ª temporada. Tem como principal objetivo a partilha de 
grandes textos de teatro, dando primazia à palavra dita pelo ator. No âmbito desta iniciativa, o 
Trindade recebe a leitura de A Lição, de Eugène Ionesco.

Esta parábola, escrita por um dos mestres do teatro do absurdo, Eugène Ionesco, foi 
apresentada pela primeira vez em Paris, em 1951.
Peça de um ato só, apresenta-nos o Professor, homem com cerca de 60 anos, que recebe 
em sua casa uma jovem rapariga para uma lição. Mas as primeiras falhas da aluna na 
aritmética básica da subtração e a entrada na área da filologia - apesar dos avisos da 
prudente Governanta - rapidamente transformam a lição particular numa sessão pedagógica 
muito improvável, que se precipita numa espiral descontrolada com um desenlace estranho e 
inesperado.

Texto Eugène Ionesco
Tradução  Ernesto Sampaio
Direção Miguel Maia e Filipe Abreu
Interpretação Ana Saragoça, Filipe Abreu, Luís Lima Barreto e Paula Neves
M16

A LIÇÃO
SALÃO  NOBRE

12 DEZ
SÁB 16:OO



EQUIPA
TEATRO
DA TRINDADE
INATEL
Direção Artística Diogo Infante   
Direção Executiva Hugo Paulito 
Secretariado Direção Elisabete Duarte Tesouraria Telmo Martins
Produção Maria Carneiro (Coordenadora) e Andreia Rocha
Comunicação Raquel Guimarães  (Coordenadora), Adriano Filipe,
Alexandra Gonçalves e Miguel de Jesus Pereira (Designer)
Núcleo de Cena Nuno Pereira  (Coordenador) 
Direção de Cena Rosário Vale
Iluminação  Hugo Cochat, Filipa Romeu e Sofia Costa
Som Rui Santos
Audiovisuais Antonio Pinto
Palco Filipe Bastos e Tiago Cortez
Bilheteira Luísa Oliveira
Assistentes de Sala Beatriz Costa, Carina Rodrigues, Maria Inês, Margarida
Rito, Paula Lopes, Sara Fernandes, Sara Subtil, Rita Martins e Teresa Silva
Manutenção Geral Vítor Albuquerque 
Técnicas Limpeza Helena Gameiro (Encarregada), Fernanda de Jesus
Acolhimento / Portaria Carla Aniceto, Cosmos - Segurança Privada

CONTACTOS
IMPRENSA  

Alexandra Gonçalves
211 155 741
965 870 525
trindade.imprensa@inatel.pt 

PARCEIROS TEATRO DA TRINDADE MEDIA PARTNER



www.teatrotrindade.inatel.pt


