
11.01.22 
→ 18h30

Clube de  
Leitura Teatral  

LABORATÓRIO LIPA 

CLÁUDIA MORAIS



Com sessões mensais, desafiamos quem tiver curiosidade e vontade de ler 
textos para Teatro, criando assim uma comunidade de leitores que se reúne para 
partilhar um texto à volta de uma mesa, no palco ou em espaços inusitados do 
Teatro Académico de Gil Vicente ou do Teatro da Cerca de São Bernardo.

Igor Lebreaud é ator e trabalha desde 2009 com A Escola da Noite, tendo 
integrado o elenco dos espetáculos “Atravessando as palavras há restos de luz” 
(2009, enc. António Augusto Barros); “Este Oeste Éden” (2009, encenação de Sílvia 
Brito); “1.José”, “2.Rubem”, “3.Fonseca” (2010, enc. António Augusto Barros); “Noite 
de amores efémeros” (2010, enc. Sofia Lobo); “Teatro Menor” (2011, enc. António 
Augusto Barros); “Santíssima Apunhalada”, que codirigiu com Miguel Magalhães 
(2012); “Novas diretrizes em tempos de paz” (2013, enc. António Augusto Barros); 
“Da sensação de elasticidade quando se marcha sobre cadáveres” (2014, enc. 
António Augusto Barros), “A Canoa” (2015, enc. Cándido Pazó), “Embarcação do 
Inferno” (2016, enc. António Augusto Barros e José Russo) e “Cinzas…” (2018, enc. 
Rogério de Carvalho), entre outros.

Mário Bortolotto (Londrina, 29 de setembro de 1962) é ator, dramaturgo e 
compositor brasileiro. Vive em São Paulo, onde dirige o Grupo de Teatro  
Cemitério de Automóveis. "Nossa Vida não Vale um Chevrolet" (Prémio  
Shell em 2000) é um dos seus textos mais emblemáticos. Fiel à estética  
de contracultura do autor,  a acção decorre no submundo brasileiro dos  
anos 70. Nesse universo de prostituição, assaltos e lutas de rua, quatro  
irmãos têm de lidar com a morte do pai - um ladrão de automóveis - e  
com as respetivas consequências.

Leitura dirigida por Igor Lebreaud Texto "Nossa Vida não Vale um Chevrolet" de Mário Bortolotto 
Ciclo Dramaturgia Brasileira Coordenação António Augusto Barros, Igor Lebreaud (A Escola da 
Noite), Fernando Matos Oliveira, Ricardo Correia (Teatro Académico de Gil Vicente) Coprodução A 
Escola da Noite, Teatro Académico de Gil Vicente No âmbito Laboratório LIPA Fotografia Eduardo 
Pinto  (Igor Lebreaud) Local TAGV Duração aprox. 1h30 Entrada gratuita 



Me
ce
na
s 
pa
ra
 a
 r
ea
bi
li
ta
çã
o

Pa
rc
er
ia
s

Ap
oi
o 
pa
ra
 a
 r
ea
bi
li
ta
çã
o

Ap
oi
o 
à 
di
vu
lg
aç
ão

Pa
rc
er
ia

Ci
ne
ma
 à
 s
eg
un
da

O 
TA
GV
 é
 m
em
br
o

Ap
oi
os
 i
ns
ti
tu
ci
on
ai
s

Receção
239 855630
 
Bilheteira
239 855 636
bilheteira@tagv.uc.pt
 
Bilheteira TAGV 1 hora antes dos espetáculos 
e 30 minutos antes das sessões de cinema
Encerra 30 minutos após o início do evento
 
Descontos TAGV
Assinalados aplicam-se a < de 25 anos, 
estudantes, comunidade uc, rede alumni 
uc, maiores de 65 anos, grupos ≥ 10, 
desempregado, profissional do espetáculo, 
parcerias TAGV
Os bilhetes com desconto são pessoais e 
intransmissíveis e obrigam à identificação na 
entrada quando solicitada. Os descontos não 
são acumuláveis.
 
Evento com entrada gratuita — reserva 
obrigatória bilheteira@tagv.uc.pt
 
Medidas preventivas COVID-19 nos 
espaços TAGV
— utilize sempre a máscara
— higienize as mãos com gel desinfetante 
disponível
— respeite a distância de segurança de  
2 metros
— circule pela direita
— respeite a lotação de cada espaço
— respeite o lugar atribuído
— no final do evento, aguarde orientação  
dos assistentes de sala
 
Café TAGV
facebook.com/cafetagv
 
TAGV é uma estrutura da Universidade  
de Coimbra

Temporada 2021/22

Diretor Fernando Matos Oliveira 

Diretora adjunta Luísa Lopes 

Administração António Patrício 

Comunicação Marisa Santos 

Produção Elisabete Cardoso

Equipa técnica José Balsinha (coordenação), 
Celestino Gomes, João Conceição, João Silva,
Laurindo Fonseca, Mário Henriques, Guilherme 
Correia

Frente de casa Fernanda Pereira, Rosa 
Maria Marques

Limpeza Ana Moniz

Centro de documentação André Heitor 

Laboratório LIPA Cláudia Morais, Susana 
Pires

Design gráfico Bürocratik Apoio Francisco 
Elias (UC)

Teatro Académico 
de Gil Vicente

Praça da República
3000-342 Coimbra, Portugal

teatro@tagv.uc.pt
+351 239 855 630


