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Na Terra dos Sonhos | 夢幻之地  
Band’arte
Macau | 澳門

Passageira 640 | 640 號旅客   
Grupo Teatral Henriqueartes
Angola | 安哥拉

Cárcere | 監獄  
Núcleo Vinícius Piedade & Cia. 
Brasil | 巴西  

Preto no Branco | 白中有黑
Juventude em Marcha
Cabo Verde | 佛得角

Mistida
Os Fidalgos
Guiné-Bissau | 幾內亞比紹

25-30/10/2016

PROGRAMA | 節目表

EDIFÍCIO DO ANTIGO TRIBUNAL
南灣舊法院黑盒劇場

Os espetáculos são de entrada livre
免費入場
10 minutos após o início da peça não é permitida a entrada de público
開場後10 分鐘不能進場

25/10 20:00 Na Terra dos Sonhos | 夢幻之地  
Band’arte (Macau / 澳門)

26/10 20:00 Mistida
Os Fidalgos (Guiné-Bissau / 幾內亞比紹)

20:00
Preto no Branco | 白中有黑
Juventude em Marcha 
(Cabo Verde / 佛得角)

20:00
Cárcere | 監獄  Núcleo Vinícius Piedade & Cia. 
(Brasil / 巴西)

29/10 15:00

17:30
Passageira 640 | 640 號旅客
Grupo Teatral Henriqueartes 
(Angola / 安哥拉) 

20:30

30/10 15:00

17:30

20:30

27/10

28/10

Cárcere | 監獄
Núcleo Vinícius Piedade & Cia.  
(Brasil / 巴西)

Na Terra dos Sonhos | 夢幻之地  
Band’arte (Macau / 澳門)

Preto no Branco | 白中有黑
Juventude em Marcha 
(Cabo Verde / 佛得角)

Passageira 640 | 640 號旅客
Grupo Teatral Henriqueartes 
(Angola / 安哥拉) 

Mistida
Os Fidalgos (Guiné-Bissau / 幾內亞比紹)

GUINÉ-BISSAU
幾內亞比紹

Mistida
Os Fidalgos (Bissau / 比紹)

Adaptação do romance do escritor guineense Abdulai Silai, Mistida aborda a história de um 
comandante que, depois de um grande combate numa aldeia, durante a guerra de 
libertação, decide adoptar Madjudu, um menino que fica abandonado nos confrontos. Mais 
tarde, o comandante é colocado num posto de controlo, para onde leva Madjudu, recusan-
do-se a abandoná-lo.  
Já depois da guerra e de tantos momentos difíceis, com o surgimento de novas violências, 
golpes de estado, assaltos à mão armado, o comandante decide fechar os olhos para nunca 
mais os abrir. Aparece, contudo, impecavelmente fardado e de olhos abertos no dia da 
posse da rainha que ocupará o trono deixado por Okinka Pampa. Simbolicamente, despe a 
farda, entrega-a a Madjudo como um testemunho final da sua vida.

Mistida改編自幾內亞比紹作家Abdulai Silai的作品，講述了一名司令官的故事。解放戰爭期
間，司令官指揮了一場發生在農村的恢弘戰役之後，決定收養一個名為Madjudu、在戰鬥
中被遺棄的小男孩。後來，司令官被調去一個檢 站，他選擇將Madjudu一起帶走，而不
是 棄他。 
戰爭和艱苦的歲月過去之後，新的暴動、爭辯和武裝襲擊又接踵而至。司令官不願目睹這一
切，於是決心永久地閉上雙眼、再不審視這個世界。然而，在Okinka Pampa 放棄王位，王
后掌權那日，他又睜開雙眼、穿着筆挺的制服，重新出現在人們的視野。具有象徵意義的一
幕是，他脫下制服，將它交給Madjudu，作為他一生最後的見證。

A COMPANHIA | 劇團簡介:
Fundada em 2002, na sua origem está um grupo de músicos, actores e dançarinos que 
acarinhava o sonho de criar uma companhia de teatro. Com o apoio da Cena Lusófona e da 
Cooperação Francesa em Bissau, Os Fidalgos afirmaram-se no panorama do teatro 
guineense e desenvolveram uma carreira com projecção internacional, com passagens por 
Portugal, São Tomé e Príncipe, Senegal, Cabo Verde e China (onde representaram o país 
na Expo Xangai), num percurso que conta já com mais de 300 apresentações.
O grupo realiza ainda trabalhos para a rádio nacional (radionovelas) e para a Televisão da 
Guiné-Bissau, mantendo uma estreita colaboração com realizadores como Victor Silva, 
Flora Gomes, Sana na Hada e Suleimane Biai.

劇團的原型是一個由音樂家、演員和舞者組成的團體，經過團體一致的努力，成立劇團的夢
想于2002年得以實現。在葡語劇場（葡萄牙話劇交流協會）和法國合作協會的支持下，
Fidalgos(“紳士劇團”)在幾內比紹話劇界嶄露頭角，并得以將演藝事業拓展到國外舞臺。劇
團在葡萄牙、聖多美普林西比、塞內加爾、佛得角和中國（在上海世博會上代表幾內比紹演
出）等國均留下了足跡，總計演出300多場。
此外，劇團還為國家電臺和幾內比紹電視台獻演，與Victor Silva(維克多·席爾瓦），Flora 
Gomes(弗勞拉 ·戈麥斯），Sana na Hada（薩納·那·哈達）和Suleimane Biai （蘇雷馬尼·比
艾）等導演保持着密切合作。。

Interpretação | 演出: 
Jorge Bianguê
Mussa Camará
Verónica Gomes 
Encenação e direção | 製作及導演: 
Mussa Camará
Texto de | 原著: 
Abdulai Silai (adapt.)
Duração | 演出時間: 
60m | 60分鐘 
Classificação | 級別: 
M/14 | 適合年滿14歲觀眾 

25-30/10/00 2016//



CABO VERDE
佛得角 

Preto no Branco | 白中有黑
Juventude em Marcha (Santo Antão / 聖安唐)

Manuel, um emigrante cabo-verdiano ilegal e indocumentado, vive momentos conturbados 
de exclusão e racismo em Portugal. Apesar do seu esforço, não consegue sequer um dia de 
trabalho, passando a recorrer a práticas ilícitas, sob a capa de um mendigo vivendo em 
condições cruéis, num beco na Amadora.
José acaba de chegar a esse país nas mesmas condições e encontra o mesmo beco, 
decidindo aí ficar até que a ventura ditasse o seu destino. Quando Manuel regressa ao local, 
é surpreendido com a intrusão atrevida do desconhecido. Gera-se uma enorme confusão. 
Aliciando um polícia corrupto, Manuel consegue que José seja considerado autor dos 
crimes que ele praticava. José é espancado e detido.
Os dois descobrem serem, afinal, irmãos gémeos, separados muito cedo. Criam-se momen-
tos dramáticos de incessantes pedidos de perdão, com lágrimas e cânticos de «sodade». 
Reconciliados com um abraço fraterno, decidem regressar à terra que os viu nascer e 
apagar as mágoas e ressentimentos com uma vida digna no torrão natal.

馬努誒爾，一個沒有身份證明的非法移民，一個在葡萄牙飽受歧視、排擠和種族主義欺凌的
佛得角人。雖多般努力，卻從未能找到一份工作。縱觀生存之道，他所瞥見的唯一門路便是
幹那些違法犯罪的勾當：盜竊、搶劫，或者裝乞丐。馬努誒爾在阿馬多拉的一個小巷裏過着
悽慘的生活。
剛到葡萄牙的若澤擁有同樣的遭遇，也走進了這條小巷，他決定留在此處，任命運擺佈。馬
努埃爾回到他的棲身之地時，驚訝地發現居然有陌生人膽敢闖入他自認為的私人領地。紛繁
複雜的劇情也由此展開。於是，馬努誒爾賄賂了一名腐敗警察，將他所犯的罪行推到了若澤
的身上。若澤也因此受到毒打並被捕。然而，最終兩人發現彼此是失散已久的雙胞胎兄弟，
於是淚流滿面，不斷相互道歉，在讚美詩的背景下，戲劇營造了這樣感人至深的畫面。
兄弟倆用一個擁抱化解了恩怨，一致決定回到他們生長的地方，忘掉傷痛，放下怨恨，在故
鄉重新開始過有尊嚴的生活。

A COMPANHIA | 劇團簡介:
Criada em 1984, a companhia Juventude em Marcha, sedeada na ilha de Santo Antão, é o 
projeto de teatro mais antigo em Cabo Verde, tendo levado à cena mais de 30 peças de 
diversos autores da literatura cabo-verdiana e universal.
Com presenças em festivais na Europa, nos EUA e no Brasil, a companhia tem não só 
promovido o contacto das várias comunidades da diáspora cabo-verdiana com as tradições 
a e cultura do seu país, como tem funcionado como um importante agente na divulgação do 
teatro e do povo cabo-verdiano, no seu trabalho e nas suas vivências culturais e sociais.

劇社Juventude em Marcha （“青春進行時”）於1984年始創於聖安唐島。作為佛得角歷史最
悠久的劇社，青春進行時在其發展歷程中，將國內外文學界多名作家創作的三十多部話劇搬
上了舞臺。
劇社在歐洲，美國和巴西的藝術節均有參演，不僅加強了海外佛得角群體與本國傳統及文化
之間的聯繫，亦藉助話劇表演和文化社會活動，在佛得角民族及其話劇的宣傳推廣當中，扮
演了文化推動者這一重要角色。

Interpretação | 演出: 
César Lélis
Jorge Martins 
Encenação e direção | 製作及導演: 
Jorge Martins
Texto de | 原著: 
Jorge Martins
José M. Ramos
Duração | 演出時間: 
50m | 50分鐘
Classificação | 級別: 
M/14 | 適合年滿14歲觀眾

MACAU
澳門

A peça levada à cena, Na Terra dos Sonhos, uma adaptação da obra Peter Pan, de J.M. 
Barrie, é um convite a viajar até ao mundo da fantasia e do sonho.
Será que ainda somos capazes de viajar até à Terra dos Sonhos e acreditar que tudo é 
possível? É este o desafio lançado ao espetador que, durante aproximadamente 60 
minutos, assistirá a uma série de peripécias protagonizadas por pequenos seres que lhe 
relembram o que verdadeiramente importa na vida - os afetos. Não somos nada nem 
ninguém sem eles, deverão ser estes sempre a guiar as nossas ações. Só deste modo 
encontraremos a essência da nossa existência e permitiremos que a criança que existe 
dentro de cada um de nós seja eterna.

將要登上舞臺的話劇名為Na Terra dos Sonhos（《夢幻之地》），改編自詹姆斯·馬修·貝瑞
的作品《彼得潘》。整部話劇如同一個去往奇幻夢想世界的邀請函。
“我們是否還可以在夢幻之地暢遊，且相信一切都是真的？”話劇向觀眾提出了這個充滿挑戰
的問題。隨後在接近60分鐘的時間內，幾個小朋友上演了一幕幕跌宕起伏的情景，讓觀眾回
憶起人生當中什麽才是最重要的̶̶感情。皮之不存，毛將焉附，沒有感情，我們什麽都不
是。指引我們行為、方向的也正應該是這些感情。唯有如此，方能找到我們存在的本質，方
能永葆童心。

A COMPANHIA | 劇團簡介:
O projeto promovido pelo grupo de teatro da Escola Portuguesa de Macau, BAND’ARTE, 
nasceu em 2012, subsidiado pelo Fundo de Desenvolvimento Educativo da DSEJ, e tem 
por objetivo envolver toda a comunidade escolar, sendo a multiculturalidade a sua pedra 
angular. É aí que se fundamenta e é por aí que se exploram todas as suas variantes, 
permitindo, deste modo, a interação e promoção, através da arte dramática, das diversas 
culturas de que os jovens da escola portuguesa são representantes.
Associados a este objetivo, mais geral, encontram-se outros mais específicos dos quais 
se destacam o reforço da Língua Portuguesa, o desenvolvimento do trabalho de grupo / de 
cooperação, e a promoção da autonomia / responsabilidade.

由澳門葡文學校話劇社團發起，教育暨青年局教育發展基金資助，BAND’ARTE (“藝術樂隊”)
於2012年成立。劇團以號召全體學生群體參與文化活動為宗旨，以多元文化為基石，探索文
化多樣性，致力於通過戲劇藝術，推廣葡文學校青少年所代表的多重文化，推動不同文化間
的相互交流。   
此外，劇團的目標尚包括提升葡語水平，培養團隊/合作精神和增強學生自律能力和責任感。

Interpretação | 演出:
Alice Leão, Beatriz Rêgo, Cristina Street,Edgar Pon, 
Ermelinda Almeida, Francisco Vieira, Joana Pimentel,
Leonor Lopes, Leonor Silva, Mariana Menezes
Mariana Tam, Pedro Boleta, Teresa Senna Fernandes,
Vanessa Quaresma,Vasco Morão
Encenação e direção | 製作及導演: 
Paula Pinto 
Texto de | 原著: 
Peter Pan, de J. M. Barrie     
Duração | 演出時間: 
60m | 60分鐘
Classificação | 級別:
M/14 | 適合年滿14歲觀眾

Na Terra dos Sonhos | 夢幻之地
Band’arte (Macau / 澳門)

BRASIL
巴西

Cárcere | 監獄
Núcleo Vinícius Piedade & Cia. (São Paulo / 聖保羅)

Cárcere apresenta uma semana na vida de um pianista que, estando na prisão, privado da 
liberdade e do seu piano, será refém numa rebelião iminente. Suas expectativas, 
impressões, lembranças, reflexões e sensações são registadas por ele num diário que inicia 
numa 2ª-feira e termina quando estoura a rebelião, num domingo.
A peça é uma reflexão sobre a liberdade, assentando na teatralização desse diário desen-
volvida por um actor solo no palco, porém, em vibrante contacto com o público, percorrendo 
diferentes linguagens, do humor corrosivo a momentos essencialmente corporais. “Eu 
preferia tocar piano e dizer o que tenho pra dizer em ritmo e disritmia, mas como aqui não 
tem piano eu escrevo, mesmo sem saber fazer poesia”. Assim, pela linguagem o público é 
convidado a mergulhar em diferentes perspectivas de ser e estar preso. Ou livre…

Cárcere （《監獄》） 講述的是一位鋼琴家在度過一週沒有自由的牢獄生活之後，在一場突如
其來的暴動中被劫持為人質的故事。話劇以倒計時的方式，呈現週一到週日（暴動發生日）
之間，他在日記中表達的對未來的愿景、對過往的回憶、對生活的思考和感受。
話劇通過演繹囚禁者在一週倒計時內寫下的日記，表達對自由的思考。
為了繼續“在堅持和放棄之間的鋼絲上維持平衡”而進行的所有思考、追憶和解釋，都由一名演
員在舞臺呈現，但他會多次與觀眾進行直接或間接的接觸。
從身處險境的男人的刻薄幽默到肢體語言演繹，戲劇從美學角度體現了不同的社會階層和表
達方式。“我多想彈鋼琴，多想用有序和無序的樂感吐露心聲啊。然而，這裏沒有鋼琴，我只
能拿起筆。儘管不懂作詩，仍要書寫下一切。”
本劇以通俗易懂的語言為主，從不同的深度和視角，向觀眾呈現了人在囚禁狀態（或自由狀
態）下的生存面貌。

A COMPANHIA | 劇團簡介:
O Núcleo Vinícius Piedade & CIA. é uma plataforma de criação artística dos espectáculos 
de Vinícius Piedade.
Os espectáculos do Núcleo são resultado de pesquisa e desenvolvimento individual,  
contando com o apoio de colaboradores fundamentais, procurando aprofundar o mergu-
lho na existência humana por meio de personagens em situações limite. Na interpretação 
misturam-se de diversos estilos teatrais, da improvisação livre aos movimentos inspirados 
na dança contemporânea; da comédia inconformada às partituras de mímica. Os 
trabalhos visam levar o público a navegar nas peças como co-autores da realização 
teatral.

O Núcleo Vinícius Piedade & CIA.（維尼修斯·彼達迪劇團&公司）是Vinícius Piedade（維尼
修斯·彼達迪）表演的藝術創作平臺。
劇團的演出基於維尼修斯·彼達迪個人的探索與發展，同時也擁有重要合作夥伴的支持。演
出尋求的首要目標便是通過對極端情形下人物的演繹來觸摸人類的本質。此外，劇團在演出
過程中融合了多樣的舞臺元素，包括即興演繹的現代舞動作和具有喜劇效果的搞怪表情，以
期觀眾在觀看話劇的過程中能夠身臨其境，陶醉其中。

Interpretação | 演出: 
Vinícius Piedade
Encenação e direção | 製作及導演: 
Vinícius Piedade
Texto de | 原著: 
Saulo Ribeiro e Vinícius Piedade 
Duração | 演出時間: 
90m | 90分鐘
Classificação | 級別: 
M/14 | 適合年滿14歲觀眾

A passageira 640 aborda uma temática transversal a várias sociedades e que vem 
merecendo uma crescente atenção. No percurso de um casal com uma vida normal e dois 
filhos, o ciúme e a desconfiança irrompem, sobrepondo-se ao amor. Francisco vive 
obcecado, num mundo assombrado pela desconfiança e um amor quase doentio e sem 
limites. Virgínia torna-se vítima de um acto de violência, emanando um grito de socorro 
onde estão representadas muitas mulheres espalhadas pelo mundo. Estreada em 2007 é 
uma peça baseada em factos reais.

A passageira 640（《640號旅客》）探討了一個貫穿多個社會、并越發得到世人關注的話
題。該劇講述了一對夫婦之間的故事。他們育有二子，在平淡的生活中，嫉妒和猜疑愈演愈
烈、最終佔據上風，吞噬了愛情。弗朗西斯科對妻子的愛十分瘋狂，幾近病態，在充滿猜忌
的世界里無法自拔。維吉尼亞則因此成為家暴的受害者。在劇中，她代表全世界家暴受害女
性發出了求救的呼喊。該劇取材於現實生活，於2007年首演。

A COMPANHIA | 劇團簡介:
O Grupo Teatral Henrique Artes foi fundado em 2000, no colégio técnico pré-universitário 
Henriques, em Luanda, com o objetivo de reunir jovens com apetência para as artes cénicas 
em torno de um projeto abrisse espaço ao seu desenvolvimento artístico e os projectasse. 
O trabalho árduo e o investimento nos seus atores tem vindo a dar os seus frutos e a 
companhia, para além de sucessivas apresentações em Luanda, marcou já presença em 
importantes certames internacionais de teatro em Língua Portuguesa no Brasil, em Cabo 
Verde e Portugal.

Henrique Artes劇團於由羅安達Henrique預科技術學校於2000年創立。劇團的宗旨是使青
年戲劇愛好者共同演出，發展其藝術潛力。勤奮的排練和為演員們的投資逐步取得了成果。
劇團目前除了經常在羅安達演出，還參與了巴西、佛得角和葡萄牙一些重要的國際性葡語戲
劇比賽。

Interpretação | 演出: 
Carla Alves
Flávio Ferrão 
Encenação e direção | 製作及導演: 
Carla Alves
Texto de | 原著: 
Flávio Ferrão
Duração | 演出時間: 
45m | 45分鐘
Classificação | 級別: 
M/14 | 適合年滿14歲觀眾

ANGOLA
安哥拉

Passageira 640 | 640 號旅客
Grupo Teatral Henriqueartes (Luanda / 羅安達)


