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SALA  CARMEN DOLORES

1 SET A 30 DEZ *

QUA A SÁB 21:OO, DOM 16:30
MUSICAL 

CHICAGO
De Fred Ebb e Bob Fosse Música John Kander

Depois de 197 representações e mais de 65 mil espectadores, Chicago regressa para a 
derradeira temporada, com duas novas intérpretes nos papéis principais. Roxie Hart será 
interpretada por Inês Herédia e Velma Kelly por Vanessa Silva.
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 Mama 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.

Encenação Diogo Infante 
Tradução Ana Sampaio
Tradução de canções Rui Melo
Com Inês Herédia, Vanessa Silva, Miguel Raposo, José Raposo, Catarina Guerreiro, 
Ana Cloe, Carlota Carreira, Carolina Branco, Catarina Alves, Filipa Peraltinha, 
Leonor Rolla, Mariana Silva, David Bernardino, João Lopes, JP Costa,  
Pedro Gomes e Ricardo Lima
Direção musical e piano condutor Artur Guimarães
Músicos António Santos, André Jesus, Luís “Tom” Neiva, André Galvão, Carlos Borges, 
Paulo Alves, Vítor Faria, Ricardo Vitorino, João Carvalho, Artur Mendes e Jorge Pereira
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 SantAna
Assistente de guarda-roupa Romana Mussagy
Coprodução Teatro da Trindade INATEL e Força de Produção
M12 

CONVERSA COM O PÚBLICO 21 NOV
*dias 24 e 25 de dezembro não há espetáculo
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HORA DE VISITA
De Pedro Goulão 

TEXTO VENCEDOR 2º EDIÇÃO DO PRÉMIO MIGUEL ROVISCO – NOVOS TEXTOS TEATRAIS

Uma comédia sobre o reencontro entre uma filha e um pai, que estão desavindos há anos.
Ele é um famoso artista plástico, que pôs sempre o seu trabalho à frente da sua relação 
com ela e com o resto da família. Ela é uma comediante de stand up, que usa quase como 
terapeuticamente o humor para lidar com o trauma de ter sido abandonada pelo pai.
Ele está num quarto de hospital, onde foi internado com um cancro terminal. Ela decide ir 
despedir-se e não deixar nada por dizer.
A peça é passada nestes breves encontros e desencontros, que se dão durante o horário 
de visita e explora temas como a morte, a redenção, a família, a arte, o humorismo e as 
refeições de hospital.

Encenação João Reis 
Com Mafalda Lencastre e Pedro Lacerda 
Espaço cénico Daniela Cardante
Figurinos Miss Suzie
Desenho de luz Manuel Abrantes
Música Nuno Veiga
Produção Teatro da Trindade INATEL
M12 
 

CONVERSA COM O PÚBLICO 26 SET
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SALA  ESTÚDIO

9 SET A 24 OUT
QUA A DOM 19:OO
TEATRO



BLACKBIRD 
De David Harrower

Una, com 27 anos, faz uma visita a Ray, de 55, no seu local de trabalho. Ambos estão 
claramente desconfortáveis na presença do outro. O motivo é descortinado, minuto após 
minuto, num diálogo desenfreado e discordante. Mais tarde, percebemos que ambos 
falavam de um amor de há 15 anos, que os perseguiu até ao dia deste reencontro. Um amor 
com uma diferença de 30 anos, que levou Ray a passar vários anos na prisão.
Qual a medida e a permissão para amar? A resposta dependerá do julgamento de cada um. 

Tradução Tiago Guedes
Encenação Marco Medeiros
Com Beatriz Frazão, Filipa Areosa e Rúben Gomes
Desenho de luz Marco Medeiros
Assistente de encenação David Ferreira
Diretora de produção Ana Torres
Assistente de produção Gláucia Noemi
Coprodução Teatro da Trindade INATEL e Palco 13
A classificar pela CCE 
 

CONVERSA COM O PÚBLICO 28 NOV 

 

 

*dias 24 e 25 de dezembro não há espetáculo
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SALA  ESTÚDIO

11 NOV A 30 DEZ * 

QUA A DOM 19:OO
TEATRO 



A IGUANA VIÚVA
De Raquel Serejo Martins

TEXTO VENCEDOR 3º EDIÇÃO DO PRÉMIO MIGUEL ROVISCO – NOVOS TEXTOS TEATRAIS

Do encanto ao amor, ao ódio, à resignação, à indiferença, a elasticidade dos sentimentos 
entre duas pessoas.
Como uma iguana, o amor pode mudar de cor.
Os contratempos do princípio, as dúvidas e medos pessoais, o preconceito familiar e social.
Os contratempos quotidianos, a rotina, as surpresas acres.
Não foram felizes para sempre.
O amor morreu e não em par. E depois?
Como é que vemos o outro e nos vemos a nós próprios?
Como é que se vive sem quem um dia mais se amou?
Contada na primeira pessoa do singular, esta é uma história de amor entre duas mulheres 
das quais, no fim, ficamos sem saber os nomes, mas às quais podemos dar todos nomes.

Encenação Cláudia Lucas Chéu 
Com Anabela Moreira e Jessica Athayde
Produção Teatro da Trindade INATEL
A classificar pela CCE 
 

CONVERSA COM O PÚBLICO 20 FEV

O regulamento da 4ª Edição do PRÉMIO MIGUEL ROVISCO – Novos Textos Teatrais  
já se encontra disponível em www.teatrotrindade.inatel.pt
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SALA  ESTÚDIO

3 FEV A 20 MAR
QUA A DOM 19:OO
TEATRO  



O AMOR É TÃO SIMPLES
De Noël Coward

No original Present Laughter, esta comédia, escrita em 1939, celebra o lendário espírito livre 
do dramaturgo Noël Coward. Amplamente considerada como a peça mais autobiográfica do 
autor, teve a sua estreia em 1942, interpretada pelo próprio.

Garry Essendine é um famoso ator com uma vasta legião de fãs, que atraídos pelo seu 
charme e carisma, transformam a sua casa num verdadeiro caos. Na semana antes de 
partir para uma digressão em África, vê-se obrigado a lidar com a sua devota comitiva: 
a secretária, a sua ex-mulher, uma jovem atriz apaixonada e cheia de ambições, um 
desequilibrado aspirante a dramaturgo, a mulher do melhor amigo determinada em seduzi-lo, 
o seu agente, o seu produtor, o mordomo e a governanta.
Simultaneamente, Garry sente-se atormentado por uma crise de meia-idade, que insiste em 
manifestar-se sempre que se olha ao espelho.

Tradução Ana Sampaio 
Encenação Diogo Infante 
Com Diogo Infante, Ana Brito e Cunha, Cristóvão Campos, Flávio Gil, Gabriela Barros, 
João Didelet, Maria Henrique, Miguel Raposo, Patrícia Tavares e Rita Salema
Cenografia F. Ribeiro
Desenho de luz Paulo Sabino
Figurinos José António Tenente
Assistência de encenação Anna Sant’Ana
Coprodução Teatro da Trindade INATEL e Força de Produção
M12 
 

CONVERSA COM O PÚBLICO 27 MAR
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SALA  CARMEN DOLORES

10 FEV A 3 ABR
QUA A SÁB 21:OO, DOM 16:30
TEATRO



SALA  CARMEN DOLORES 
TER 21:OO M6 

Desde 2016 que a Fundação INATEL, em parceria com o Festival Músicas do Mundo 
de Sines, promove o CICLO MUNDOS, um programa anual pensado para as várias 
gerações, que abre caminho e dá espaço à musica que se faz no mundo.

CICLO
MUNDOS
HUUN HUUR TU 
(TUVA) 

28 SET
Huun-Huur-Tu é um dos grupos mais reconhecidos das 
músicas do mundo, pioneiros na divulgação do canto 
diafónico khöömei e exímios no canto gutural e nos 
instrumentos tradicionais como o igil, khomuz (harpa tuvana) 
e o dünggür (tambor xamânico).
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. 
As canções falam do amor, das planícies orientais, mas 
também dos cavalos e dos rios. O coletivo, foi formado 
em 1992, pelos músicos Kaigal-ool Khovalyg, Sayan Bapa, 
Radik Tolouche (Tiuliush) e Alexei Saryglar.

©Jaro Medien



JON LUZ & MARIA ALICE 
(PORTUGAL/CABO VERDE)

26 OUT
Considerados tesouros vivos da cultura de Cabo Verde e 
duas referências incontornáveis da morna, distinguida como 
Património Imaterial da Humanidade pela Unesco. Músico 
multi-instrumentista, compositor e produtor, Jon fixou-se 
em Lisboa, em 1998, para integrar a companhia de dança 
contemporânea da coreógrafa Clara Andermatt. Com Maria 
Alice ao seu lado a dar voz a um conjunto de mornas, que, 
além de um par de clássicos incontestáveis de Paulino 
Vieira ou B. Leza, incluem ainda originais seus, Jon Luz está 
definitivamente pronto para uma nova fase na sua carreira.

©Dayan Dornelles

STEAM DOWN  
(REINO UNIDO) 

30 NOV
O coletivo artístico e comunidade musical, baseado em 
Londres, foi fundado pelo multi-instrumentalista, compositor 
e produtor Ahnansé, tornando-se rapidamente conhecido na 
cena musical do novo jazz londrino. Desde 2017, envolve-se 
em encontros semanais, estendidos à sua família musical, 
criando paisagens sonoras que refletem as suas vidas nessa 
cidade cosmopolita.
Com alguns prémios, atuaram em diversos festivais, 
incluindo We Out Here Festival, Love Supreme e 
Glastonbury. O coletivo vai ter um trabalho discográfico - 
“Five Fruit” - em setembro deste ano.

©Steam Down



LAVOISIER  
(PORTUGAL) 

29 MAR
Patrícia Relvas e Roberto Afonso formaram os Lavoisier, 
em 2012, com o objetivo de explorar as raízes tradicionais 
da música portuguesa, através de uma guitarra elétrica e 
duas vozes. Desde então, já editaram três álbuns – “Miguel 
Torga por Lavoisier: Viagem a um Reino Maravilhoso” (2019, 
Armoniz), “É Teu” (2017, edição de autor) e “Projeto 675” 
(2014, edição de autor). O último foi gravado e misturado 
por José Fortes, um dos técnicos de som mais importantes 
da música portuguesa, e construído a partir de residências 
artísticas em Trás-os-Montes, com sessões de gravação 
em diferentes locais, como o Espaço Miguel Torga, em São 
Martinho de Anta, e o Conservatório Regional de Música de 
Vila Real. 
Em Lisboa, irá ser apresentado um novo álbum, a editar no 
primeiro trimestre de 2022.

©André Macedo

LA CHICA 
(FRANÇA/VENEZUELA)

22 FEV
Do outro lado do oceano está a América do Sul, terra 
intensa e plena de magia. Do outro lado Paris, Belleville, 
terra pluricultural, urbana e moderna. Através da sua música, 
La Chica reúne os dois mundos, propondo uma colagem 
de texturas sonoras, ligadas à sua herança tradicional e 
influências modernas, demolindo os códigos estabelecidos. 
É no piano e nos teclados que criou o seu próprio universo, 
misturando habilmente as suas inspirações clássicas com 
a profundidade das malhas dos sintetizadores analógicos. 
Sem máscara, a franco-venezuelana transmite uma 
emoção em estado bruto, entre pensamentos abstratos e a 
introspeção poética. 

©Adriana Berroteran



4ª EDIÇÃO
PRÉMIO MIGUEL ROVISCO
Novos textos teatrais
O Regulamento da 4ª Edição do Prémio Miguel Rovisco – Novos Textos Teatrais encontra-se 
disponível no site do Trindade – www.teatrotrindade.inatel.pt. O prazo de entrega dos textos 
decorre entre 1 de dezembro de 2021 e 31 de janeiro de 2022.

O prémio, atribuído anualmente, foi criado como incentivo à escrita de textos originais em 
língua portuguesa, na área do Teatro. Tem um valor pecuniário de 2.500.00€, pressupõe 
edição em livro e apresentação do espetáculo no Teatro da Trindade INATEL.

Novos
textos
teatrais



Novos
textos
teatrais

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, Miguel de Jesus Pereira (Designer)
Núcleo de Cena Nuno Pereira  (Coordenador) 
Direção de Cena Rosário Vale
Iluminação  Filipa Romeu, Hugo Cochat
Som Rui Santos
Audiovisuais Antonio Pinto
Palco Filipe Bastos, Pedro Viegas
Bilheteira Beatriz Reis, Luísa Oliveira
Assistentes de Sala Ana Rita Moura, Beatriz Costa, Carina Rodrigues, Margarida Rito, 
Maria Inês, Paula Lopes, Rita Martins, Sara Fernandes, Teresa Silva
Manutenção Geral Vítor Albuquerque 
Técnicas Limpeza Helena Gameiro (Encarregada), Elsa Fernandes, Fernanda de Jesus
Acolhimento / Portaria Carla Aniceto, Cosmos - Segurança Privada

 
 

 
Mais informações em 

www.teatrotrindade.inatel.pt 

 
 
 
 
Considerando o atual estado de pandemia, a programação poderá sofrer alterações de acordo 
com o estado decretado.

PARCEIROS TEATRO DA TRINDADE MEDIA PARTNER



www.teatrotrindade.inatel.pt


