


Estreou em 25 de Janeiro de 2013 e realizou 9 representações nesse ano. 

Em 2014 realizou 1 representações.  



Estreou em 28 de Junho de 2013 e 
realizou 8 representações nesse ano. 

Em 2014 realizou 1 
representação. 



No primeiro semestre de 2014 foram realizadas cinco (5) sessões, 
em diferentes espaços e a convite de diferentes instituições locais. 



Estreou em 18 de Janeiro de 2014.  
Ensaio aberto em 20 de Dezembro de 2013. 

Até Maio teve 9 representações. 

Participou em três (3) festivais de teatro, 
no primeiro semestre de 2014. 



É o contributo do CITEC para as celebrações dos 130 anos do nascimento de 
Afonso Duarte, no âmbito do seu projecto de “Teatro e Comunidade”. 
Nesta produção participam actores do CITEC, a música está a cargo de Sax & 
Companhia e na conversa a participação especial do Prof. António Pedro Pita. 

Estreia em 17 de Abril de 2014, no Casino da Figueira da Foz. 
Realizadas um total de 3 sessões no primeiro semestre de 2014. 



Estreia no dia 26 de Junho de 2014, no Casino da Figueira. 

É um caldo absurdo, feito em banho-maria, que se deseja apetitoso com um 
travo agridoce, condimentado com humor negro. Receita inspirada em rábulas 
populares, no Baixo Mondego entre os anos 30 e 40 do século passado, agora 
retocadas com aromas da cozinha becketttiana.  



É uma nova produção criada a partir de textos de Gil Vicente, 
que começou em ensaios no inicio de Março de 2014 e que 
teve estreia agendada para 26 de Junho de 2014. Foi adiada 
por falta de condições de produção.  



No mês de Junho houve ensaios das 17 às 20h 
e das 21:30 24h, de produções diferentes. 
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• 3 novas produções  

• 20 representações 

• 1.664 espectadores 

• 83,2 espectadores 
de média por sessão 

Foi a produção com maior 
número de representações 
e com a maior média de 
espectadores. 




