
apresenta
 1ª criação artística 

estreia 
24 e 25 de junho - 21h

Teatro Municipal Amélia Rey Colaço, Algés
um acolhimento Companhia de Atores

&
1 e 2 de Julho na Sala Estúdio Teatro Papaléguas 

Rua Prof. Santos Lucas 36A - Lisboa



TEATRO BRAVO 
É uma estrutura de criação artística performática independente que desponta em 2020.
Nasce, sob o signo da vontade, do diálogo, da escuta e da observação massivas, impostas pelo Grande 
Confinamento, que veio ditar a nossa linha de ação, criando inspirações e vontades para trazer à luz 
objetos artísticos a partir das inquietações e
urgências humanas pessoais e coletivas.
Sendo o nosso nome próprio, BRAVO: aqueles que são valentes, destemidas e destemidos, bafejados e 
bafejadas pela bravura, pretendemos provocar, inquietar, perturbar e sobretudo invocar pensamento e 
diálogo através da arte servindo como veículo à inclusão à pluralidade, proporcionando assim um espaço 
de encontro tornando o palco um lugar democrático.
Conscientes do poder transformador que a arte e o teatro transportam e sabendo das complexidades do 
setor neste lugar aqui plantado, nascemos ainda assim, como erva que desabrocha no meio da pedra.
destemidamente anunciamos que está em desenvolvimento a primeira criação do TEATRO BRAVO.

SINOPSE 
Dos gritos de descontentamento e das forças abstencionistas;
dois atores partem de mochila às costas e percorrem lugares periféricos deste corpo 
chamado Portugal. Na sua caminhada encontram fragmentos de lugares votados ao 
esquecimento. Cruzam-se com as gentes desses lugares e acumulam na sua mochila as 
suas vozes nunca ouvidas, as suas estórias esquecidas e a força individual que constrói 
este Corpo. Invocando as pessoas e os lugares, o palco torna-se o lugar de manifestação.



             BIOGRAFIA
Maria Mouga Muge é licenciada pela 
Escola Superior de Teatro e Cinema. 
Anteriormente, frequentou o curso 
profissional de artes do espetáclo na 
Escola Secundária D. Pedro V.
Integrou o elenco da Companhia de teatro 
da Faculdade de Letras, onde trablhou 
com Ávila Costa. 
Participa em projetos artísticos com a 
Bruta Companhia de Teatro tais como 
“Ode ao Amor ou morte ao sistema ao 
Límbico” e “Ensaio de uma Odisseia”. 
Colaborou com companhias e projetos de 
teatro para a infância. 
Recentemente colabora com a Companhia 
de Teatro Quarto Crescente e Teatro Bravo 
Companhia, onde protagoniza a peça 
“MAGDALENA”

Rafael Diaz Costa é fundador do Teatro 
Bravo Companhia.
Formou-se em Animação Sociocultural. 
Como ator formou-se pela ACT - Escola de 
Atores,  
É professor de Artes Dramáticas e colabora 
com o serviço educativo do Museu 
Nacional de Arqueologia, em Lisboa.
Trabalhou com companhias de teatro para 
a infância, tais como,  Foco Lunar em “A 
Grande Viagem de Magalhães”de Vasco 
Letria. Integrou o projecto “O Livre 
Pensamento” da recente companhia 
Sincera Teatro de Paula Pais, uma 
co-produção com os Auéééu Teatro.
Trabalhou  com Laura L. Tomaz na estrutura 
informal, companhia - Lágrimas a Dias, nas 
peças “Escrever Amor”, “Sopros de uma 
Falsa Partida” e “Uma Qualquer Pessoa” .
É autor de duas criações para teatro que 
estiveram em cena no extinto Teatro 
Rápido em 2012 e 2013, onde também 
colaborou como assistente de produção.



FICHA TÉCNICA

nome do espetáculo| MAGDALENA
criação| TEATRO BRAVO
texto de| RAFAEL DIAZ COSTA e  FERNANDA NEVES
encenação| RAFAEL DIAZ COSTA
interpretação| MARIA MOUGA MUGE
fotografia| FILIPE FERREIRA
desenho de luz| Filipe Pacheco
cartaz| PEDRO MAMEDE
produção| TEATRO BRAVO
projecto financiado por| REPÚBLICA PORTUGUESA, DIREÇÃO 
GERAL DAS ARTES E PROGRAMA GARANTIR CULTURA
agradecimentos| JOANA RITA SOUSA (filósofa), VIRGINIA 
BAPTISTA (professora de história e investigadora), 
FERNANDES NEVES (atriz), MADRE AIDA MARIA(fraternidade das 
irmãzinhas de jesus), NARA MIRANDA (cuidadora informal), 
SARA RODRIGUES
(técnica superior de antropologia) PÓLO CULTURAL DAS 
GAIVOTAS, COMPANHIA OLGA RORIZ, TEATRO PAPALÉGUAS, 
COMPANHIA DE ATORES


