
 

 

 

 

Paredes de Coura dá as boas vindas ao pré-escolar com 

‘Dama Pé de Mim’, pelas Comédias do Minho 

Paredes de Coura dá as boas vindas aos alunos do pré-escolar com a apresentação do espetáculo 

de teatro "Dama Pé de Mim", pela companhia Comédias do Minho, na quinta e sexta-feira, 24 e 

25 de setembro, nos cinco Jardins de Infância do concelho. 

Com criação e interpretação de Ana Madureira e conceção musical de Vahan Kerovpyan, ‘Dama 

Pé de Mim’ é uma peça de teatro dedicada às crianças e que nestes dois dias vai percorrer os 

espaços exteriores e recreios dos jardins de infância do Centro Escolar (Vila), Santa Casa da 

Misericórdia e OUSAM (Rubiães), na quinta-feira, e OUSAM (Cristelo) e Mozelos, na sexta-feira, 

cumprindo todas as regras de higiene e segurança preconizadas pela Direção-Geral da Saúde 

face à Covid-19. 

 
DAMA PÉ DE MIM 
Espetáculo de Teatro | sinopse 

  
Espera aí! 
Se eu tenho uma coroa, sou uma princesa 
Se sou princesa, tenho um cavalo 
Se tenho um cavalo, saio do castelo 
Se saio do castelo… 

  
Farta de olhar para o seu umbigo, Dama Pé de Mim monta o seu Cavalo e parte à 
procura de um amigo. Pelo caminho encontra a Amália, a mala que já foi crocodilo, 
conhece o Nuno, a nuvem caída do céu e mergulha no rio profundo. Mas só quando 
chega ao supermercado, descobre o que é um amigo. Com a ajuda do Sr. Rodrigo. 
Uma história com música, texto que rima e a participação do público. 

 
 
Ficha artística 
Criação e interpretação: Ana Madureira 
Criação musical: Vahan Kerovpyan 
Apoio à criação: Vahan Kerovpyan e Blaise Powell 
Conceção do objeto musical: Nuno Guedes 
Desenho de luz: Vasco Ferreira  
Duração: 40 minutos 
  
Datas e locais da apresentação  
24 set, 5ª feira 

• 9h45 – Jardim de Infância do Centro Escolar (Vila) 
• 11h15 – Jardim de Infância da Santa Casa da Misericórdia 
• 14h00 – Jardim de Infância do OUSAM, Rubiães  

25 set, 6ª feira 
• 10h00 – Jardim de Infância do OUSAM, Cristelo 
• 14h00 – Jardim de Infância de Moselos 


