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No Palco 

EUNICE MUÑOZ E EVA WILMA são, respectivamente, a Maria Eduarda de "Os Maias" (Eça de Queirós) e a 
Capitu de "Dom Casmurro" (Machado de Assis). Sob o signo de Maria Velho da Costa, que trabalhou sobre estes 
dois textos, as duas divas dos teatros português e brasileiro cruzam-se em «Madame», num encontro imaginário 
registado no exílio a que ambas são votadas no final dos respectivos romances. "Num jogo entre o destino das 
personagens e as fatalidades da vida de actriz, Muñoz e Wilma interpretam um oportuníssimo duelo entre variações 
da língua-mãe". 
Co-produção dos teatros nacionais de S. João (Porto, até 22 de Abril) e D. Maria II (Lisboa, de 5 a 21 de Maio), 
«Madame» conta, ainda, com as participações de António Rama, Philippe Leroux, Ricardo Silva e Afonso Malão (ao 
piano). A encenação tem assinatura de Ricardo Pais; a cenografia e os figurinos são de António Lagarto. 

«QUE RELÍQUIA!» é o título da segunda produção do Teatro Art?Imagem em 2000. Baseado em "A Relíquia", de 
Eça de Queirós, o espectáculo tem adaptação dramatúrgica e encenação de José Leitão, música original composta 
por Alfredo Teixeira e interpretação de Afonso Guerreiro, Cecília Fernandes, Marta Mateus, Paulo Ribeiro e Susana 
Barbosa. 
A estreia está prevista para 13 de Abril, no Cine-Teatro Garrett, da Póvoa de Varzim, onde «Que Relíquia!» ficará 
em cena até ao dia 16. Posteriormente, o Teatro Art?Imagem muda-se de armas e bagagens para o Teatro do 
Campo Alegre, no Porto (8 a 17 de Maio). 

TEATRO NA GALERIA. Em repetição de um espectáculo apresentado por ocasião do Dia Mundial do Teatro (27 
de Março), o teatro vai regressar à Galeria Canvas, no Porto (Rua Miguel Bombarda, 552), no dia 15 de Abril, às 16 
horas. Trata-se de «Há Engano na Pessoa», uma produção do Ensemble-Sociedade de Autores. A encenação é de 
João Grosso e em palco estarão Jorge Pinto e Romi Soares. 

A ESCOLA DA NOITE v ai estrear uma nova produção ? «Além as estrelas são a nossa casa», de Abel Neves. 
Com encenação de António Augusto Barros, em palco estarão António Jorge, Cristina do Aido, Mário Montenegro, 
Paula Marques, Ricardo Silva, Sílvia Brito e Sofia Lobo. A partir de 13 de Abril, de quarta-feira a sábado, no Pátio 
da Inquisição, em Coimbra. 


