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?Brincriações? de Gil Vicente 

"Ao pisar o palco, ao ouvir as vozes, ao ouvir as palmas, o frio morre. Os olhos aquecem os olhares e as 
frases tornam-se brancas. Brancas como quem as faz e transparentes como quem as diz. Quando a cortina 
se abre e um sorriso nos apanha, quando uma palma vem até nós e nos abraça, quando não sabemos o 
que sentimos nem o que pensar, estamos no palco. No palco onde a felicidade se faz de pequenas coisas, 
no palco que tem de procurar."  

Testemunho de Rita Reis, do Grupo de Teatro i@tus.  

O Grupo de Teatro i@tus , constituído por alunos e professores da Escola EB 2/3 de Paranhos, levou à cena, 
umas ?brincriações com Gil Vicente? , numa encenação de Leonardo Afonso e Anabela Ferreira com o apoio do 
grupo de estágio de português e inglês, espectáculo recriado em torno do ?Auto da Barca do Inferno? de Gil 
Vicente. 
Com quatro representações já cumpridas (no Auditório da Junta de Freguesia de Paranhos), este espectáculo, 
que ?surgiu como forma de integrar o estudo daquele auto de Gil Vicente no nono ano de escolaridade? e é a 
dramatização de algumas cenas seleccionadas pelos alunos, prepara-se para uma mini digressão de férias pelo 
Norte do país. 
Com esta experiência cénica ?apura-se a ligação afectiva e a compreensão da obra, ao mesmo tempo que se 
desenvolve as potencialidades criativas e dramáticas dos alunos?. Como testemunhou Rita Reis, aluna que integra 
o elenco do Grupo de Teatro i@tus,  a felicidade no palco também se faz de pequenas coisas, e às vezes bastará 
a leitura de um poema para encher uma sala de espectáculos.  
E nem é preciso sair da sala de aula para que aconteça.  
Foi o que aconteceu no passado dia 4, na EB 2/3 de Paranhos, com o Grupo de Teatro i @tus  a dizer Eugénio de 
Andrade.  ?Apenas um rumor?...  
Para que conste, aqui ficam os nomes de quem ajudou a dar nome ao Grupo de Teatro i @tus : Alexandra, 
Anabela Ferreira, Ana Sofia, Catarina, Cláudia, Elisabete, Francisca, Helena, Hugo, Inês, Joana Alves, Joana 
Marisa, Joana Vieira, Leonardo, Li, Madalena, Mafalda, Manuel, Maria Helena, Maria Lemos, Mário, Marta 
Alexandre, Marta Ribeiro, Marta Teixeira, Miguel, Patrícia, Pedro Almeida, Pedro Henrique, Raimundo, Rebeca, 
Ricardo, Rita Araújo, Rita Reis, Sara Andrade, Sara Campos, Susana, Telmo e Tiago. 


