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SINOPSE 
 
 
FIM DE TARDE  
 
Num ambiente descontraído e em pleno espaço público, três intérpretes passam o fim 
de tarde a jogar um interminável jogo para passar o tempo. Fazem perguntas e ensaiam 
respostas à questão inaugural de toda a possibilidade: E se? 
Esperam, jogam, fazem e desfazem novelos de palavras, labirintos de ações e de 
histórias antigas. Neste fim de tarde, ensaiam-se múltiplos desfechos e procuram-se 
novas interpretações. Entre aquilo que foi e o que podia ter sido. E se ficássemos 
quietos nesta floresta de caminhos? E se nos perdêssemos? 
O público é convocado a ajudar a navegar neste labirinto, neste mar de possibilidades 
que, afinal, está sempre dentro da nossa cabeça. 
 
 
FICHA ARTÍSTICA 
 

Criação 

Leonor Barata  

Cocriação e interpretação 

Joana Magalhães, Luís Filipe Silva, Rui Mendonça 

Música 

Afonso Passos, Sara Yasmine 

Cenografia e Figurinos 

Cristóvão Neto 

Produção 

Comédias do Minho 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

 

  

DATAS E LOCAIS 
 
Paredes de Coura 
1 a 4 de Julho 
  
1 de Julho – Museu Regional de Paredes de Coura / 19h 
2 de Julho – Polidesportivo de Cristelo / 19h 
3 de Julho – Polidesportivo de Cossourado em S. Bento da Porta Berta / 19h 
4 de Julho – Parque da Igreja de Insalde / 19h 
  
Vila Nova de Cerveira 
8 a 11 de Julho 
  
8 de Julho – Polidesportivo do Castelinho em VN Cerveira / 19h 
9 de Julho –Polidesportivo de Gondarém / 19h 
10 de Julho – Polidesportivo de Mentrestido / 19h 
11 de Julho – Polidesportivo de Cornes / 19h 
  
Melgaço 
15 a 18 de Julho 
  
15 de Julho – Parque de Lamas de Mouro / 19h 
16 de Julho – Coreto de Cousso / 19h 
17 de Julho – Largo de Parada do Monte / 19h 
18 de Julho – Auditório do Centro de Estágios de Melgaço / 19h 
  
 
Valença 
22 a 24 de Julho 
  
22 de Julho – Monte de S. Tomé em Verdoejo / 19h 
23 de Julho – Polidesportivo de S. Pedro da Torre / 19h 
24 de Julho – Jardim das Amoreiras / Coroada em Valença / 19h30 
25 de Julho – Polidesportivo de Gandra / 19h 
  
Monção 
29 de Julho a 1 de Agosto 
  
29 de Julho – Jardim da Biblioteca em Monção / 19h 
30 de Julho – Polidesportivo de Tangil / 19h 
31 de Julho – Polidesportivo de Lara / 19h 
01 de Agosto – Polidesportivo de Messegães / 19h 
 



 

 

     

 

  

BIOGRAFIAS 
 
LEONOR BARATA 
É licenciada em Filosofia a pela Universidade de Coimbra e completou a pós-graduação 
em Estudos Artísticos na mesma instituição. Fez a sua formação em dança no Forum 
Dança onde foi aluna de Howard Sonnenclair, Francisco Camacho, Madalena Victorino, 
André Lepecki e Thierry Bae, entre outros. Foi intérprete em vários espetáculos de dança 
e de teatro dos quais destaca: Miss Liberty, de Mónica Lapa; Duel, com o Tof Theatre; 
Visitas Dançadas no Museu Grão Vasco, de Aurélie Gandit, e, mais recentemente, Às 
Cegas, em colaboração com Henrique Amoedo. O seu trabalho é extenso na área da 
Pedagogia Artística, tendo sido colaboradora regular de várias instituições como 
formadora (Centro Cultural de Belém – CENTA - A Moagem - Centro Cultural Vila Flor, 
Teatro Viriato; Teatro Virginia). Como coreógrafa, criou vários espetáculos para o público 
jovem: A Menina do Mar (2004); Pretas e Vermelhas Penduradas nas Orelhas (2007), Fios 
e Labirintos (2010), Azul! (2012) e Ver a Odisseia para chegar a Ítaca (2016), onde 
também é intérprete, e ainda a conferência Amor de Perdição a partir da obra homónima 
de Camilo Castelo Branco. Foi também responsável pelas visitas guiadas ao Centro 
Cultural de Ílhavo (Ver os cantos à casa! - 2011) e ao Teatro Académico de Gil Vicente (As 
Histórias do Teatro- 2012). Desde 2010 é diretora da companhia Projecto D – Pedagogia 
e Criação Artísticas, onde tem desenvolvido projetos para diversos públicos. 
 
SARA YASMINE 
Nasce em 1988. É mãe, canta e toca, escreve e compõe. Foi aprendiz em masterclasses 
de canto e de percussão, frequentou a Formação de Músico Interveniente da Associação 
Portuguesa de Música nos Hospitais, a Formação de Animadores Musicais da Casa da 
Música, o Coro Infantil do CPO e o Conservatório de Música de Macau. Dirige projetos 
musicais criativos, como a Real Confraria do Canto Arouquense - uma orquestra 
comunitária cofundada em 2018 - com quem trabalha competências de voz, de ritmo e 
de escrita. Colaborou em projetos de intervenção social, através de plataformas culturais 
como o Projeto Escolhas, a Ondamarela, o Coletivo Girassol Azul, a Anilupa, o Frenesim e 
a Revolução d'Alegria. Entre elas, assumiu a codirecção ou assistência de direção em 
projetos integrados na Orquestra Fervença, Sons no Património, Orquestra da Bida 
Airada, Dias do Património a Norte, Festival Internacional do Folclore de Viseu e Circuito 
– GNRation de Braga. Tem como projetos musicais centrais no seu percurso, os coletivos 
Retimbrar e Sopa de Pedra. Compôs, gravou e atuou com grupos como Caixa de Pandora, 
Ensemble de Gamelão Casa da Música, Tranglomango, Gambuzinos, Collectif Medz Bazar 
e artistas como João Grilo, Miguel Ramos, Turquesa e Manel Cruz. Está, atualmente, a 
coordenar uma investigação, dirigida pelo departamento de Etnomusicologia da 
Universidade de Aveiro. 
 
 
 
 



 

 

     

 

  

AFONSO PASSOS 
25 de Janeiro 1983. Nascido e criado no Porto. Começou a tocar bateria aos 13 anos sob 
orientação de Paulo Coelho de Castro e Agostinho Cardoso Henrique. Desde então, o seu 
percurso musical foi traçado pela procura e exploração da bateria e percussão até chegar 
ao 5º Curso de Animadores Musicais da Casa da Música, que lhe possibilitou a entrada 
nos Retimbrar, no início de 2010. Foi com essas ferramentas que começou a participar 
em espetáculos, a dinamizar oficinas de percussão e construção de instrumentos em 
projetos de intervenção social, projetos artísticos com a comunidade, tais como o 
Programa Escolhas, em vários bairros sociais do Porto e Gondomar, Associação de 
Ludotecas do Porto, Projetarte, Revolução d'Alegria Associação, PELE e Ondamarela. As 
artes plásticas e os trabalhos manuais sempre estiveram presentes em simultâneo com 
a música, áreas que aprofunda e nas quais investe, manifestando-se hoje mais 
especificamente na construção e desenvolvimento de instrumentos de percussão na OF 
Tambores. 
Entre vários projetos musicais que fazem parte do seu percurso, os mais relevantes são 
NACO, Stopestra, Gambuzinos, Retimbrar e Palankalama. 
 
CRISTÓVÃO NETO 
Nasce em Paris, em 1976. Entre 1997 e 2002, reside em Londres onde, após frequentar 
a Faculdade de Belas artes do Porto, estuda na Chelsea College of Art and Design e obtém 
o Foundation Diploma. Licenciado e Mestre em Belas Artes (Master of Fine Arts) com 
Distinction pela Middlesex University, Londres. Frequenta ainda o curso de Filosofia 
Estética na mesma Universidade. 
Entre 1998 e 2001, trabalha para o estúdio de criação Kees Van der Graaf, em Londres, 
onde desenvolve trabalhos em áreas diversas como arquitetura, design, artes plásticas, 
moda, espetáculo e cinema. 
 Desde 1999, realiza diversas exposições artísticas um pouco por todo o mundo. 
Atualmente trabalha no Porto, enquanto artista plástico, cenógrafo, aderecista e 
caracterizador, assim como docente em várias disciplinas na área da cenografia, na 
Academia Contemporânea do Espetáculo/ Teatro do Bolhão. Desde 2006 trabalha com 
várias instituições, encenadores, grupos de teatro e festivais, na criação de Cenografia, 
adereços, caracterização, máscaras e marionetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

     

 

  

COMÉDIAS DO MINHO 
 
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 nossa casa de partida, mas o projeto estende-se para além dele. A visão 
colocada em prática 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. 
  



 

 

     

 

  

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. 
 


