
Os contos divertem, encantam e ensinam gerações desde 
o alvorecer da humanidade. Histórias que nos parecem 
inventadas ontem são, afinal, companheiras centenárias 
de serões passados em redor do fogo. Partindo de uma 
recolha de relatos, crenças e cantigas realizada em 
territórios do Alto Minho, este espetáculo propõe revisitar 
essa prática antiquíssima de contar histórias. Tem a forma 
de uma roda, um círculo de pessoas, na qual os contadores 
de histórias entretecem as suas narrativas, num diálogo 
informal entre si e o público. Um espetáculo que restaura 
assim um espaço ancestral de partilha de afetos, saberes 
e esperanças, de um património que, enraizado numa 
paisagem singular, fala dos laços que nos unem a todos.
O património oral recolhido nos concelhos de Melgaço, 
Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de 
Cerveira, além de revisitado neste espetáculo, está 
registado em vídeo, num processo de criação de 
que resulta ainda um documentário.
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Luís Correia Carmelo 
Nasceu em Portugal e cresceu no Brasil, 
o que deixou saudade e pronúncia. 
Em Évora, estudou teatro e formou 
uma companhia. Aí produziu, dirigiu 
e interpretou diversas encenações. 
Uma delas, os Contos Transatlânticos, 
fizeram-no tropeçar acidentalmente no 
mundo dos contadores de histórias. E 
foi amor à primeira vista. No princípio, 
adaptou contos tradicionais, lendas 
e mitos de todo o mundo. Mais tarde, 
entre tecidos e álbuns ilustrados, 
construiu tapetes com os quais contou 
histórias pelas bibliotecas do país. 
Imaginou depois uma barraquinha de 
feira onde vender fábulas e contos. 
Musicou histórias originais, para 
pequenos e graúdos, acompanhado por 
uma concertina. Diluiu os limites entre 
verdade e ficção ao contar histórias de 
lugares, entre a narração tradicional 
e os novos média. Em todas as suas 
criações, procurou fazer do amor pelas 
histórias um princípio criativo sem 
barreiras, capaz de reinventar o que 
será a partir do que foi. E para isso, 
aliou sempre a sua prática à reflexão, 
cumprindo paralelamente um percurso 
académico como investigador, de que 
resultou, entre artigos e comunicações, 
a tese de doutoramento Narração oral: 
uma arte performativa. Tudo isto, sem 
nunca deixar de promover o mundo dos 
contadores de histórias, comunidade 
que fez sua. Produziu e programou 
espetáculos de narração oral, festivais 
e colóquios. Participou em projetos 
internacionais como especialista. 
Desenvolveu formação a nível superior. 
Continua ainda a acreditar que as 
histórias tratam mais de incertezas, do 
que de sabedoria, mais de curiosidade, 
do que de memória, mais de 
criatividade, do que de tradição.

Ana Sofia Paiva
Atriz, autora, formadora, Ana Sofia 
Paiva constrói o seu percurso 
profissional criando pontes entre o 
mundo ancestral da tradição oral e as 
práticas artísticas contemporâneas. 
Na infância, os seus avós contavam-
lhe histórias e, na escola primária, 
lembra-se de ser sensibilizada para 
o imaginário tradicional. Começa 
por escrever e atuar num espetáculo 
teatral, a “Cegarrega dos bichos”, 
baseado em textos de Torga, cantigas 
e lengalengas tradicionais, muito antes 
de conhecer o mundo dos narradores 
de histórias. Conhece Isabel Cardigos 
e faz um estágio no Arquivo do Conto 
do CEAO. Aí, dedica-se a transcrever 
contos e outras narrativas recolhidas 
em áudio. Esse trabalho de escuta 
intensa, de transcrição, provoca uma 
inflexão no seu percurso artístico. 
Começa a abordar a performance 
narrativa e, ano após ano, consolida 

uma carreira baseada numa abordagem 
contemporânea deste mundo ancestral. 
Quando decide contar uma história 
tenta encontrar todas as versões 
registadas dessa narrativa, que cruza 
até fixar a sua versão. Mas, apesar de 
fixada, esta versão nunca é contada do 
mesmo modo. É no momento, quando 
“lê” o público que está à sua frente 
sessão após sessão, tendo presente 
todas as variações que conhece 
daquele conto, que decide o modo 
como a narrativa se desenrola e por que 
caminhos nos quer transportar.

Cristina Taquelim
Nasce em Lagos e conhece uma 
infância rodeada pelas histórias que os 
avós lhe contavam. Estuda psicologia 
e inicia a sua vida profissional na 
Biblioteca Municipal de Beja. Um 
dia, perante um grupo de crianças 
inquieto, deita mão de um livro de 
recolhas de contos tradicionais e 
começa a narrar o conto “O Mama na 
Burra”. O silêncio e interesse daquele 
público, a escuta, foram imediatos. 
A partir desse momento procura 
entender o que há na tradição oral que 
provoca este interesse e atenção em 
diferentes audiências. É responsável 
pelo despertar das Bibliotecas e outros 
serviços públicos para a importância 
da tradição oral como instrumento 
lúdico e educativo, iniciando um 
programa constante de sessões de 
narração com os funcionários da 
biblioteca. Com eles e com a gestão 
clarividente de Figueira Mestre, funda 
o festival “Palavras Andarilhas” que 
se mantém uma referência para os 
novos narradores pois lá iniciaram as 
suas vocações. Enquanto narradora, 
constrói o seu reportório a partir 
de registos da tradição oral, onde 
incorpora os testemunhos que lhe 
são passados de viva-voz por uma 
extensa rede de narradores tradicionais 
residentes em pequenas comunidades 
do Baixo Alentejo. Hoje, dedica o seu 
tempo exclusivamente à performance 
narrativa.

António Fontinha
Pioneiro do movimento de novos 
narradores em Portugal, António 
Fontinha mantém um percurso 
profissional que alia a performance 
com a escuta e estudo da tradição 
oral. Tem uma infância desconectada 
do mundo dos contos tradicionais. 
Jovem, frequenta a escola de atores 
do então Conservatório Nacional, 
em Lisboa. Por acaso, durante um 
trabalho de animação cultural numa 
instituição de proteção de menores, as 
crianças pedem-lhe para contar uma 
história… e depois outra e outra… Na 
sua busca por reportório descobre as 
publicações com recolhas da tradição 

oral portuguesa e inicia o seu percurso 
como narrador baseado nesse corpus. 
Mais tarde, através de Isabel Cardigos, 
cruza-se com Manuel Ramalho – pastor 
de S. Vicente e Ventosa, Portalegre 
– o primeiro narrador tradicional que 
conhece. A partir desse momento 
inicia um trabalho constante de 
escuta, acompanhamento e pesquisa 
com narradores tradicionais que vai 
encontrando por todo o país. O seu 
percurso performativo é decisivamente 
influenciado por este trabalho de 
observação de narradores tradicionais. 
Os gestos, os silêncios, as inflexões 
de voz, o modo como constrói uma 
relação com o público em cada 
sessão, resultam de uma reconstrução 
a partir do corpus performativo 
tradicional, renovando a narração 
oral para além do conteúdo. É uma 
referência incontornável entre os novos 
narradores, sendo por eles citado 
como mentor, apoiante e inspirador de 
percursos e reportórios.

Paula Carballeira
Desde muito nova, mostrou queda 
pela literatura e o teatro. Estudou 
Filologia Hispânica na Universidade de 
Compostela e lá começou a aprofundar 
as suas inclinações. 
Desde a década de 90, converteu-se 
em pioneira de conta-contos na Galiza, 
atividade que tem levado a diferentes 
festivais de narração oral na Galiza, 
Portugal, Brasil, Chile, Costa Rica ou em 
diferentes lugares do Estado espanhol. 
Também tem participado em ateliês 
para ensinar a contar contos.
Na atividade como conta-contos, 
destaca-se pelas adaptações de contos 
de todo o mundo, com uma temática 
sempre respeitadora da condição 
das mulheres e dos mais fracos, pela 
esmerada escolha da gestualidade, 
pelas vozes, sons e ritmo narrativo, tudo 
agasalhado por um humor inteligente.
Como atriz e diretora teatral, é 
integrante da companhia de teatro 
Berrobambán, que nasceu no ano 
95 como associação teatral para 
potencializar diferentes manifestações 
artísticas e culturais. Tem colaborado 
como locutora na Rádio Galega e na 
Televisão da Galiza em séries como 
Pepe o inglés ou Libro de Família.
Trabalhou como atriz nas curtas-
metragens: The End (2000) e Hai que 
botalos (2005) 
Como escritora, dedica-se à literatura 
infantil e juvenil, preferencialmente à 
narração, e muitos dos seus livros estão 
em versão portuguesa e traduzidos 
para catalão, basco, castelhano, inglês 
e coreano. Tem um poemário, Contatrás 
muito influenciado pelos contos, e 
com a sua peça de teatro Boas noites 
ganhou o I Prémio Manuel Maria de 
Literatura Dramática Infantil.

Luís Correia Carmelo 
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MECENAS ESTRUTURA FINANCIADA PORCOPRODUÇÃO PROMOTORES



Este espetáculo de contadores de 
histórias nasce de uma iniciativa 
conjunta das Comédias do Minho e da 
Memória Imaterial CRL, a partir de um 
breve mapeamento da tradição oral 
nos concelhos de Melgaço, Monção, 
Paredes de Coura, Valença e Vila Nova 
de Cerveira.

PATRIMÓNIO ORAL RECOLHIDO:
Melgaço: https://www.memoriamedia.net/index.php/melgaco
Monção: https://www.memoriamedia.net/index.php/moncao
Paredes de Coura: 
https://www.memoriamedia.net/index.php/paredes-de-coura
Valença: https://www.memoriamedia.net/index.php/valenca
Vila Nova de Cerveira: 
https://www.memoriamedia.net/index.php/vila-nova-de-cerveira

 Era uma vez…
Há muito muito tempo… algures numa cidade portuguesa, seres mágicos 
hipnotizavam, contando histórias, todos aqueles com quem se cruzavam.
Uma jovem mulher estava entre aqueles que tropeçaram nesses seres 
e ficou cativa dessa espiral de histórias. Com outros afortunados, ela 
mergulhou num tempo sem tempo. Ou talvez fosse um lugar onde todos 
os tempos existiam, juntos… Um lugar sem lugar que continha todos os 
lugares.
Aquela mágica experiência nunca a abandonou, mas ficou mais ou menos 
perdida dentro de si. 
E porque as pessoas são feitas de outras pessoas, do que vivem, escutam, 
veem, leem…há memórias que voltam quando menos se espera, mesmo 
quando as vidas acontecem noutros sítios e cronologias.  
O tempo passou e a jovem mulher deixou de ser jovem e faz hoje parte 
de um projeto, também ele mágico - as Comédias do Minho. E porque, 
como nos diz Séneca, “Nenhum bem há cuja posse não partilhada dê 
satisfação”, as CdM convidaram aqueles seres a deslocarem-se ao Minho 
e com eles trazerem a sua magia a estes territórios, convocando a magia 
que aqui há.
Uma parte do espanto criado decorre de estarmos juntos. De confiarmos. 
E de voltarmos, à maneira de uma criança, a libertar a nossa imaginação e 
a acreditarmos no “Era uma vez…” 
Há quem diga que quando deixamos de ser crianças morremos. 
Aproveitemos, assim, para exercitar a vida.

Uma roda: entre histórias resulta de um convite feito pelas Comédias do 
Minho à Memória Imaterial para que, juntos, pudéssemos construir um 
espetáculo onde as práticas dos contadores de histórias se encontrassem 
com as práticas dos atores da nossa Companhia.
Quisemos reforçar e ampliar a escuta e a representação de vozes do 
território. Para tal, recolhemos histórias contadas por pessoas diversas 
e gerações variadas. Algumas destas histórias, juntamente com outras, 
fazem parte do espetáculo.
Da recolha das histórias, dos ensaios e da apresentação do espetáculo 
vai ainda resultar um documentário que circulará, entretanto, pelas vilas e 
aldeias dos nossos cinco municípios e ainda para além deles.
Porque a arte faz-se, também, para ampliar a medida dos nossos mundos 
e desestabilizar a nossa frequentemente acomodada perceção, a escolha 
das histórias e o modo como se contam importam. 
Junte-se à roda!

Magda Henriques
Direção Artística das Comédias do Minho

 O que pode 
acontecer quando juntamos expressões orais tradicionais - coisas que 
nos correm sob a pele desde que nascemos - com os imensos recursos 
performativos de atores empenhados em devolver estes contos e 
cantos às comunidades detentoras? Esta é a pergunta que fez embarcar 
a cooperativa Memória Imaterial no desafio lançado pelas Comédias 
do Minho. Iniciámos com um breve mapeamento da tradição oral nos 
concelhos de Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de 
Cerveira. 
A partir daqui começou a aventura de escolher o que contar, como contar. 
Como urdir esta tapeçaria delicada que nasce dentro da cabeça de 
cada ator, mas que se estende até à imaginação de cada espetador? O 
resultado é este espetáculo feito de histórias contadas por atores que se 
transformaram em narradores, que nos voltam a falar de serpentes, beijos 
roubados e seres estranhos, que nos devolvem o prazer de estar numa 
roda partilhando mundos.
Desde o aparecimento dos primeiros etnólogos em Portugal que se 
vaticina o fim do mundo das expressões tradicionais orais. Leite de 
Vasconcelos adivinhava que esta memória coletiva antiga iria ser 
destruída pela modernidade e que era urgente recolher, inventariar 
todo um corpus de contos, cantos, saberes e rituais que, na sua opinião, 
constituíam o cerne da alma portuguesa. Este espírito de salvaguarda 

evoluiu. Hoje sabemos que todo este mundo ancestral continua dentro 
de nós, de todos nós, independentemente da nossa origem. Sabemos 
que é algo universal, que define esta coisa estranha de se ser um animal 
que tem alguma consciência do mundo, que mantém uma memória, 
que utiliza uma prodigiosa quantidade de recursos pessoais para recriar 
mundos dentro de si, para viajar no tempo e no espaço com a imaginação 
para comunicar com os seus semelhantes. Contam-nos uma história que 
aconteceu em Castro Laboreiro, mas essa história é recontada um pouco 
por todo o mundo e aconteceu em cada comunidade, com mais ou menos 
variações. E, por vezes, conseguimos perceber que este conto, onde se 
fala de mouros e princesas, já tinha sido registado na mitologia da Grécia 
clássica, que provavelmente o importou da Asia Menor, e que surgiu pela 
primeira vez entre as comunidades africanas que ofereceram o mundo à 
humanidade. Sim, parte deste mundo tradicional morreu. Mas como em 
todos os processos naturais, nada morre, tudo se transforma. As histórias 
continuam vivas, transformando-se, adaptando-se aos tempos, como 
sempre.
E que tem isto a ver com este espetáculo? Tem tudo. Porque os 
narradores tradicionais vão desaparecendo, mas os mundos que eles 
representavam continuam por aí no ar, buscando novos narradores, novas 
formas de contar que lhes deem voz e novas audiências que os escutem 
e recontem. E esta feliz iniciativa pode ser um momento, uma resposta, 
que volte a dar uma casa a todas as histórias extraordinárias que nos 
acompanham desde sempre.

José Barbieri (Memória Imaterial CRL)
Diretor artístico de Uma roda: entre histórias

 O desafio de 
acompanhar uma companhia de teatro na descoberta da misteriosa 
arte de contar histórias a partir de uma recolha de património oral não 
foi aceite sem inseguranças. Não desaparecerem logo, confesso. Mas 
não reprimiram o enamoramento. Mérito de um repertório de histórias, 
casos e práticas, desde logo, oferecido com generosidade e recebido 
com o cuidado de quem ama estas coisas. Mérito de uma companhia que 
conhece, integra e cuida do seu território de forma singular. Mérito de um 
grupo de gente que não esteve com meias medidas, que se despiu de 
todos os artifícios e aceitou o desafio da simplicidade e da proximidade, 
fim derradeiro de quem conta histórias. Que cheguem a muitos ouvidos, é 
o que desejo. Muito obrigado.

Luís Correia Carmelo
Encenador de Uma roda: entre histórias

 Melgaço: 3 a 6 de Novembro  
Narrador convidado: Luís Correia Carmelo

3 de Novembro – Centro Cívico de Castro Laboreiro / 21h00

4 de Novembro – Casa da Cultura de Melgaço / 21h30

5 de Novembro – Centro de Convívio de Penso / 21h00

6 de Novembro – Junta de Freguesia de Paços / 16h00

 

 Valença: 10 a 13 de Novembro 
Narrador convidado: Ana Sofia Paiva 

10 de Novembro – Auditório de Verdoejo / 21h00

11 de Novembro – Auditório CILV (ESCE-IPVC) / 21h30

12 de Novembro – Junta de Freguesia de Gandra / 21h00

13 de Novembro – São Gabriel - Fontoura / 16h00

 

 Paredes de Coura: 17 a 20 de Novembro 
Narrador convidado: Cristina Taquelim

17 de Novembro – Junta de Freguesia de Romarigães / 20h30

18 de Novembro – Centro Cultural de Paredes de Coura / 21h30

19 de Novembro – Sede da Junta de Freguesia de Formariz / 

20h30

20 de Novembro – Escola Primária de Cunha / 16h00

 

 Vila Nova de Cerveira: 24 a 27 de Novembro 
Narrador convidado: António Fontinha

24 de Novembro – Salão Paroquial de Covas / 21h00

25 de Novembro – Cineteatro de Vila Nova de Cerveira / 21h30

26 de Novembro – Junta de Freguesia de Nogueira / 21h00

27 de Novembro – Antiga Escola Primária de Candemil / 16h00

 

 Monção: 8 a 11 de Dezembro 
Narrador convidado: Paula Carballeira 

8 de Dezembro – Centro Interpretativo do Castro S. Caetano, 

Longos Vales / 21h00

9 de Dezembro – Cine Teatro João Verde / 21h30

10 de Dezembro – Junta de Freguesia de Merufe / 21h00

11 de Dezembro – Salão Paroquial de Moreira / 16h00

+

 Torres Vedras: 14 a 18 de Dezembro


