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Resta um desafio para a 
nossa imaginação: 
como reinventar 
e multiplicar as 
manifestações de afeto e 
de bom humor que anulem 
o mau distanciamento e a 
indiferença.

Frei Bento

Num ano dominado pela imprevisibilidade, as Comédias 
do Minho tomam a curiosidade e a imaginação como 
ferramentas essenciais para viver – como detonadores 
do espanto. 

Pedimos aos artistas que, em 2021, integram a 
programação das Comédias do Minho para, em conjunto 
com a nossa equipa residente, conceberem algumas 
propostas para exercitar a imaginação e desinventar 
o quotidiano. 

Einstein terá dito que “A imaginação é mais 
importante que o conhecimento” e ainda “Não tenho 
talentos especiais. Sou apenas apaixonadamente 
curioso”. Reclamamos, à semelhança de uma criança, 
uma imaginação indomesticada para todos. 
Convocamos a louca da casa e com ela a liberdade. 1

Desinventamos! 
Andamos com os pés no céu. 
Abrimos a janela do quarto, fechamos os olhos e 
ouvimos o concerto lá fora. Oiça connosco. 

Nesta publicação, encontrará exercícios para 
descobrir perspetivas invulgares sobre o que o 
rodeia todos os dias. Desinvente o seu quotidiano, 
mesmo que não possa sair de casa. Porque todos 
‘vemos o prédio, mas não deixamos que ele nos impeça 
de ver o sol’. 2

1 A partir de Rosa Montero, in A louca da casa

2 A partir de Gonçalo M. Tavares, in Energia e Ética



PROPOSTAS PARA EXERCITAR A IMAGINAÇÃO E DESINVENTAR O QUOTIDIANO

POEMA ESTAÇÃO

Partilho contigo o que partilharam  
um dia comigo. Agora é nosso - meu, teu e seu.

Contaram-me, um dia, que podia ser poeta. 
[Eu, poeta.] 
Que poderia reinventar a realidade. 
Disseram-me que experimentasse ler as palavras 
dos poetas e que, depois, poderia desarrumá-las. 
Que poderia inventar o meu próprio poema com as 
palavras deles.

O poema conta-nos o que olhos  
não veem 
Nasce antes das palavras
Atravessa todas as estações

Este inverno, procura uma folha de papel, dobra-a 
ao meio, depois outra vez e depois ainda outra. 
Agrafa o vinco e corta as margens. A primeira e 
a última folhas serão a capa e contracapa de um 
pequeno caderno de poemas por inventar. Lá dentro, 
12 páginas em branco para celebrar o encontro das 
palavras dos poetas com o nosso olhar, através de 
todas as estações.

Tânia Guerreiro
[Estávamos] para lá do tempo
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A casa, o espaço doméstico,  
é um espaço-espelho. Faz o 
seguinte exercício:

1. Escolhe a divisão da tua 
casa onde mais gostas de 
passar o tempo;
2. Elege o teu canto favorito 
dessa divisão;
3. Descreve-o ao pormenor  
(desenha, escreve, 
fotografa...);

No final deste processo 
saberás mais sobre ti.
Para o propósito do 
exercício, o espaço-
espelho pode não ser  
o lugar que habitas no 
dia-a-dia.
Se esse for o teu caso,  
tenta revisitar algumas 
memórias desse lugar  
seguindo os mesmos passos.
 
Ana Temudo
Museu Comédias
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Construa um diário só de coisas boas!
Este ano, talvez seja especialmente 
importante encontrarmos e registarmos boas 
notícias. Não se trata de nos distrairmos das 
más ou de não querermos ver. Trata-se, sim, 
de nos fortalecermos para enfrentar tempos 
que podem ser difíceis.
 
Defina a periodicidade para a realização do 
exercício. Idealmente, faça-o todos os dias. 
Tente. Não desista.
Use esta ou outra agenda, ou invente outro 
suporte, e registe, escrevendo, desenhando, 
colando, fotografando, gravando sons ou 
imagens…

- Identifique e registe um momento feliz do 
seu dia (por exemplo: saiu-lhe o euromilhões; 
as torradas da manhã estavam deliciosas; o 
seu gato enroscou-se no seu colo e sentiu 
um forte bem estar; a sua família estava 
aos berros, mas experimentou uma grande 
felicidade em tê-la por perto; olhou pela 
janela e comoveu-se com a cor do céu; foi ao 
teatro e espantou-se por ver o mundo…);

- No jornal, na televisão, nas redes sociais 
procure e registe uma boa notícia;

- Ligue a uma amiga, a um familiar  
ou ao seu vizinho e peça-lhe que conte um 
momento feliz do seu dia.
De vez em quando, releia o que foi registando 
ao longo dos dias

Magda Henriques
Comédias do Minho
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TOQUE, TOCAR, SER TOCADO:
E ela imaginou com sede água clara  
e fria em roda dos seus ombros,  
e imaginou a relva onde se deitariam os dois,  
lado a lado, à sombra das folhagens e dos frutos.  
Ali parariam. Ali haveria tempo para poisar  
os olhos nas coisas. Ali haveria tempo para tocar  
as coisas. Ali poderiam respirar devagar o perfume 
das roseiras. Ali tudo seria demora e presença.

Sophia de Mello Breyner Andresen,  
in A Viagem, Contos Exemplares

1. Faz o contorno da tua mão incluindo parte  
do teu braço.
2. Preenche o seu interior e ou exterior com a 
escrita de coisas, pessoas ou situações que te 
tocaram especialmente, numa espécie de nomeação 
cronológica desde a tua memória mais antiga.
3. Usa uma cor diferente para cada memória.

Joana Providência 
Estranhões e Bizarrocos 
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IDEIA PARA AJUDAR A CONTRARIAR 
EXPECTATIVAS

Aproveite alguma época festiva  
e consumista como o natal ou algum 
aniversário para colocar em prática esta 
ideia;
Guarde uma embalagem de um qualquer tipo 
de produto que já tenha utilizado; 
Selecione um objeto, mensagem  
ou lembrança para oferecer;
Colocar a oferta dentro da embalagem;
Registe a reação;
Vá repetindo a ideia até ter um número 
razoável de expectativas contrariadas;

Tânia Almeida 
Comédias do Minho
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Somos pouco sensíveis ao som. É-nos 
transparente, invisível, mesmo. 
Vamos ao pormenor de afinar de forma 
meticulosa o branco da tinta que 
queremos na nossa parede, mas não 
nos detemos a ouvir os sons da casa. 
Mas eles estão lá, são um mundo 
maravilhoso, que, sem que tenhamos 
consciência disso, nos interpela 
constantemente.

Procura esse mundo dentro de 
casa. Procura os sons constantes 
e permanentes, os irregulares, os 
rítmicos, os agudos, os graves, 
aqueles provocados por ti, aqueles de 
que não destrinças a fonte.  
Abre os armários da cozinha e enfia 
os ouvidos lá dentro. Como soam? 
E as gavetas? Já ouviste o som 
do teu frigorífico, do exaustor, 
do chuveiro, do autoclismo, das 
lâmpadas, do vento nas janelas,  
da chuva no telhado? Já ouviste o som 
do teu soalho, do guarda-fatos, das 
portas de correr, das dobradiças? 
Grava com o telemóvel os teus 
preferidos. Põe-nos numa playlist, 
como se fossem canções. Ouve-a com 
outras pessoas. Ouve.

Ricardo Baptista 
[Estávamos] para lá do tempo 
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Vôo

1. Caminha

2. Repara nos pássaros

3. Desenha aqui um pássaro

4. Rasga a folha e guarda o 

pássaro no bolso

5. Imagina que durante esse dia 

tens um pássaro a voar no peito

6. Perde o desenho ao fim do 

dia

Márcia Lança 
Dentro do Coração
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CORRESPONDÊNCIA DE ENVELOPES 
COM SEMENTES

· Selecione sementes das flores, legumes ou frutos 
que mais aprecia (pense no sabor, no cheiro, nas 
cores, na textura...). Envie por correio, num 
envelope, partilhe connosco!
· Estas “sementes” também podem ser entendidas como 
metáfora para “palavras”, “desenhos”, “imagens” 
ou “objetos” que descubra na sua imaginação. Se 
não quiser deslocar-se ao correio, partilhe estas 
“sementes da imaginação” por correio eletrónico – um 
envelope dentro do ecrã. 
· Se quiser enviar as suas sementes, físicas ou 
virtuais, para as Comédias do Minho, as moradas são 
as seguintes: Quartel das Artes / 
Rua Heróis do Ultramar / 
4940-529 Paredes de Coura. 
geral@comediasdominho.com Responderemos!

Eva Ângelo
Num dia de vento, atira-se ao ar
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UM DIÁRIO SEMANAL

Trata-se dum registo lúdico, 
caótico q.b., irregularmente 
regular.
Todas as tarefas a cumprir 
deverão obedecer unicamente à 
intuição,  
à observação, à escuta,  
ao acaso e ao prazer.

1. Todos os dias, deverá cumprir 
a tarefa principal de coletar um 
objeto:
Pode ser uma pedra, uma 
embalagem de comida gato, um 
botão apanhado no chão, uma 
prata de chocolate... 
Mas o objeto coletado tem de 
caber na sua mão!
Uma vez na posse do objeto 
escreva, sem censurar o que lhe 
vem à cabeça, algumas linhas 
sobre o que o objeto lhe diz 
pessoalmente, o que simboliza 
para si, o valor que lhe atribui, 
as lembranças que lhe devolve.
Se num certo dia encontrar mais 
do que um objeto, guarde-o no 
seu arquivo, mas não se esqueça 
de que no fim de contas terá de 
escolher uma única peça.
  
2. Todos os dias, deverá 
escrever 7 palavras 
Ao longo do dia fique atento 
às palavras que vão ecoando em 
seu redor, umas mais alto que 
outras, umas mais despudoradas, 
outras mais tímidas.
Em casa, na rua, em família, 
na televisão, na rádio, no 
facebook ... cada pessoa é uma 
ilha constantemente rodeada de 
palavras.
No final do dia selecione uma só 
palavra e escreva-a.
Se escrever mais do que uma, 
guarde as que sobram num 
arquivo.
Nada se deita fora!

3. Tarefas complementares 
Recorra a músicas que sabe 
cantarolar (para si/ para 
dentro) quando pensa nestas 
tarefas.
Se costuma tirar fotografias – 
retrate o quarto, a escova, o 

cão,  
a nuvem, o chão no primeiro dia 
do seu registo e no último. 
A seguir, não olhe mais para essa 
imagem que fixou. (Por exemplo: 
início 4ª Feira dia X;  
fim 3ª Feira dia Y)
Só voltará a olhar para ambas no 
último dia, quando estiver tudo 
organizado e finalizado.

4. Realização  
do Diário Semanal 
Ordene os objetos na horizontal 
consoante  
dos dias da semana. 
Lembra-se do dia em  
que apanhou o objeto?
Por baixo de cada objeto coloque 
a frase do dia correspondente. 
Que sentido complementar dá, 
aquilo que escreveu, ao objeto?

Olhe para a fotografia que 
tirou, se seguiu esta sugestão.
Mais abaixo ordene  
o que tem no arquivo.
Não se esqueceu de cantarolar, 
pois não?!

Observe o que, ao longo  
de uma semana, as pequenas 
coisas constroem. 
O que é que a sua construção lhe 
sugere? 
Tente continuar a cultivar a 
poesia de cada dia desta maneira 
singela. Olhe-escute-cante. 
Recolha-escreva-fotografe. Viva 
as suas horas, os seus dias, a 
sua semana plenamente!!!

Leonor Keil
Tribunal dos Sentidos
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MATERIALIDADE

Para Berger (2004) 
“Somente vemos aquilo 
que olhamos. Ver é um 
ato voluntário. Como 
resultado disso, aquilo 
que vemos fica a nosso 
alcance - embora não 
necessariamente ao 
alcance da nossa mão. 
Tocar nalguma coisa é 
situarmo-nos em relação  
a ela.” (p.10).

Escolha um alimento 
qualquer disforme. 
Olhe uma vez. Olhe outra 
vez. Fotografe-o em 
diferentes posições. 
Dê um título a cada 
imagem. 

Lola Sousa 
e Filipe Moreira
Fibra
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Sente-se em frente a uma 

janela ou uma varanda e 

observe-a durante 15 minutos 

como se estivesse a assistir 

a um filme. Procure extrair 

significado de tudo o que 

observa, imagine a vida das 

personagens que aparecem 

no filme, para onde vão, de 

onde vêm, que vidas terão. 

Imagine uma banda sonora e 

toque-a na sua cabeça. Após os 

quinze minutos feche a janela 

e encontre um título para o 

filme que acabou de ver.
 
Nuno Camarneiro
Fitavale
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Poemas para comer 

Faz o teu bolo preferido. 

Agora que está no forno, e 

estás à espera, escreve um 

poema. Identifica todos  

os ingredientes. Integra-os 

no teu bolo-poema, em 

rima. Oferece  

o teu poema e junta uma fatia 

de bolo. 

Distribui sabores e cria 

memórias.  

Escreve um poema sempre que 

fizeres um bolo e constrói o teu 

pequeno livro de poemas para 

comer. 
Alice Silva
Comédias do Minho
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E SE AS JANELAS DA CASA  
FOSSEM ESCOTILHAS?

Agora, a sua casa é um navio em movimento.
Este movimento pode corresponder apenas ao balanço 
da massa de água que está debaixo de si, num 
embalo, ou pode ser o movimento linear do navio, 
proporcionado por vento ou motores.
Com uma câmara – a do telemóvel basta – recrie a 
forma como este movimento aparece na escotilha, 
como ele seria visto a partir do interior do navio.
Note que é o movimento do seu ponto de vista que 
vai simular o movimento do navio-casa, ao criar uma 
diferença entre a posição da casa e a posição da 
paisagem.
Ver é navegar no mar do visível. Como exemplo, pode 
ver os planos que criei para o filme Anticorpo, 
onde o navio-casa servia de veículo para contornar 
o confinamento.

Link para os excertos: 
comediasdominho.com/escotilha

André Martins
Elipse
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POEMAS SURREALISTAS  
PARA PERDER NA PRÓXIMA IDA AO SUPERMERCADO:

1. Encontra palavras inesperadas dentro do nome dos 
objetos que estão à tua volta.

2. As novas palavras não podem ser simples divisões 
de palavras compostas. Não podem ser acrescentados 
acentos aos “achados”. 

3. Ex: Há uma fada a saltitar na tua almoFADA. 
A menina Anita está na tua sANITA. O bonECO faz 
eco. Há uma réstia de fé no teu caFÉ. Alguém ama 
neste progrAMA. Cuidado com o isco que se esconde 
no dISCO. O senhor Mário ficou fechado dentro do 
arMÁRIO e a dona Nela está dentro da tua paNELA.

4. Escreve as palavras numa folha:
Fada
Anita
Eco
Fé
Ama
Isco
Mário
Nela 

5. Escreve um poema surrealista que inclua todas as 
palavras encontradas.

6. Quando fores ao supermercado, perde o teu poema 
entre laranjas ou champôs. 

Margarida Gil
Comédias do Minho
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Ana Madureira 
Dentro do Coração
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Em casa

1. Escolhe 7 objetos pequenos

2. Coloca-os em cima de uma 

mesa numa linha aleatória

3. Conta uma história a partir  

dos objetos começando com o 

mais à tua esquerda

4. Quando acabares a história 

guarda os objetos fora do 

sítio
Márcia Lança 
Dentro do Coração
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IDEIA PARA UM QUOTIDIANO 

TECNOLÓGICO

1. Tire uma foto a um objeto, 

paisagem, pessoa ou situação;

2. Pense que tipo de espetáculo 

poderia ser representativo 

dessa imagem;

3. Dê-lhe um título;

4. Crie uma sinopse e ficha 

artística;

5. Publique nas redes sociais e 

veja se alguém está interessado 

em assistir;
Tânia Almeida
Comédias do Minho
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Ana Madureira 
Dentro do Coração
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Há casos de pareidolia muito 
famosos1, como este relógio
que era da minha avó:

O relógio da minha avó, tal  
como algumas pessoas, está  
sempre triste. Não importa  
a hora que seja.

Acho sempre muito divertido descobrir, no 
que me rodeia, os seres incríveis que se 
escondem em objectos comuns. Por exemplo, 
este cabide (há quem veja nele um polvo 
pugilista ébrio):

Mas este em 
particular 
era um ciclope 
inconformado, sempre 
cheio de questões:

Ou este interruptor. A espreitar com má cara: Ou ainda o terrível monstro 
da minha lareira:

E nas flores, folhas, sementes, frutos e raízes também 
se escondem seres de todo o tipo, alguns bastante 
perigosos:

Até um inocente 
pistácio...

...pode esconder um dinossauro. Já o cão abaixo, 
coitado, estava  
preso numa raiz:

Há quem pense que 
é preciso ter olho 
para um exercício 
destes.  
É verdade, por vezes  
é literalmente tudo  
o que é preciso, 
basta acrescentar 
um.  
Eis um espécime de 
ave exótica:

Afonso Cruz
A Rosa que o 
Principezinho 
Regou
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Quem somos?

As Comédias do Minho são uma associação cultural de direito privado, com 17 anos 
de existência. Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira são 
os nossos municípios associados e o nosso território de ação por excelência. Cinco 
municípios - um projeto cultural.   

O teatro é a casa de partida, mas o projeto estende-se para além dele.  
Com as práticas artísticas no centro, a visão é cada vez mais a de uma articulação de 
conhecimentos que contribua para ampliar, nutrir, informar, pensar e exercitar a relação 
entre Arte e Cidadania.
 
A missão a que as ‘Comédias’ se propõem é a de dotar o território de um projeto cultural 
próprio, adaptado à realidade socioeconómica e, portanto, com um enfoque especial no 
envolvimento das populações. Há um vínculo de investimento em propostas artísticas e 
pedagógicas de efetivo valor participativo e/ou simbólico para as comunidades a quem 
se dirigem.
 
Esta missão é colocada em prática através de três eixos de ação dialogantes: a 
companhia de teatro profissional, o projeto pedagógico e o projeto comunitário.

A Companhia de Teatro leva as suas criações às vilas e aldeias dos cinco municípios de 
atuação, com itinerâncias que podem ter lugar num auditório, numa Junta de Freguesia 
ou numa aldeia abandonada. As criações têm autoria dos atores/criadores residentes ou 
de criadores convidados.  
Quer ajudar-se à democratização do acesso ao teatro e criar um diálogo entre pontos de 
vista internos e externos ao Vale do Minho. 
 
O Projeto Pedagógico tem uma área de ação abrangente.  
Oferece programação regular na área das artes performativas para todo o público 
escolar, famílias, agentes educativos e elementos da rede de colaboradores locais do vale 
do Minho (bibliotecas, museus, serviços educativos). Organiza, igualmente, formações e 
oficinas no âmbito das mais diversas áreas artísticas. O objetivo maior é o de desenvolver 
hábitos culturais no território, chaves de aproximação aos objetos artísticos e ferramentas 
para ativar novos mediadores e atores culturais.
 
O Projeto Comunitário tem como núcleo de atividade cinco grupos de teatro de 
amadores que, dirigidos pelos atores residentes da Companhia, desenvolvem 
anualmente novas criações e organizam o FITAVALE - Festival Itinerante de Teatro de 
Amadores do Vale do Minho.
 Este eixo vive também da estreita relação entre as Comédias do Minho e as associações 
culturais do território, num trabalho de relação e de proximidade.
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Como chegámos aqui?

A ‘Associação para a Promoção de Atividades Culturais no Vale 
do Minho – Comédias do Minho’ foi criada em 2003, fruto do investimento e da 
colaboração dos municípios de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila 
Nova de Cerveira.  
Os seus cinco presidentes de câmara pensaram que, depois das ditas necessidades 
básicas garantidas, era preciso criar uma companhia de teatro que levasse o teatro 
às aldeias. Juntos, pensaram e fizeram. A Associação propôs-se, inicialmente, a 
desenvolver uma prática teatral profissional, assente numa estreita relação com as 
comunidades locais. Procurou, através da criação e da difusão de uma oferta teatral 
regular na região, colmatar algumas lacunas que caracterizam os territórios de baixa 
densidade – nomeadamente as resultantes do isolamento a que estão sujeitos.
 
Em 2007, decidiu dar-se um passo no sentido de alargar a presença e os objetivos das 
‘Comédias’ no território.  
Definiu-se, sob a direção de Isabel Alves Costa, a implementação dos três eixos de 
intervenção que, com especificidades próprias, concorrem para o fortalecimento do 
projeto cultural como um todo. Por diferentes caminhos, tentam alcançar um destino 
comum: as pessoas, na sua diversidade e nas suas múltiplas formas de participação.

Ao longo dos anos, com a promoção do Crédito Agrícola, o mecenato da VentoMinho 
e o financiamento da República Portuguesa – Cultura / DGArtes, foram-se criando as 
condições para o crescimento e afirmação da singular identidade das Comédias do 
Minho.



PROPOSTAS PARA EXERCITAR A IMAGINAÇÃO E DESINVENTAR O QUOTIDIANO

Comédias do Minho

EQUIPA

Direção da Associação
Presidente: 
Vítor Paulo Pereira
Vice-presidente: 
Joana Rodrigues
Secretário: José 
Rodrigues

Comissão Artística 
Consultiva
Ana Lúcia Figueiredo
Cristina Grande
Igor Gandra
Joana Rodrigues
Miguel Honrado

Direção Artística
Magda Henriques
Gestão / Produção
Pedro Morgado
Produção Executiva
Luís Carlos Silva
Projeto Pedagógico
Alice Silva
Tânia Almeida
Produção / Técnica
Vasco Ferreira
Comunicação
Margarida Gil

Atores / Criadores
Joana Magalhães
Luís Filipe Silva
Rui Mendonça
Criação de Conteúdos 
Vídeo
André Martins / 
Fio Condutor
Website
LabDesign
Créditos
Edição
Design Gráfico
Studio Dobra

CONTACTOS
comediasdominho.com 
facebook.com/
comediasdominho 
instagram.com/
comediasminho
geral@comediasdominho.
com
+351 251 780 125
Rua dos Heróis do 
Ultramar 
4940-529 Paredes de Coura

APOIOS

PROMOTORES

MECENAS

PARCEIROS 2021

BOLSA DE CRIAÇÃO ISABEL ALVES COSTA

NUM DIA DE VENTO, ATIRA-SE AO AR

DENTRO DO CORAÇÃO

SCHOOL4ALL

FORMAÇÕES

PRÉMIOS

ESTRUTURA FINANCIADA POR


