
 

MANGUALDE RECEBEU ESPETÁCULO  

“VIAJANTES SOLITÁRIOS” 
Pelo Teatro do Vestido, no âmbito da Comemoração dos 4 anos do espetáculo 

 

   
(Fotografias da autoria de João Paulo Serafim) 

 

Decorreu nos passados dias 14, 15 e 16 de outubro, o espetáculo “Viajantes Solitários”, pelo Teatro do 

Vestido, na Patinter em Mangualde, no âmbito da comemoração dos 4 anos do espetáculo e que contou com 

a presença do Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Mangualde, João Lopes. 

 

‘Viajantes Solidários’ 
Em que pensam os camionistas durante todos os quilómetros que percorrem? O que acontece com estes 

homens durante estas viagens? Que viajantes são estes e como mitigam a sua solidão? Se tivessem de parar de 

meter-se à estrada, aguentariam? E as famílias – há lugar para elas nestas histórias? 

Construído a partir de uma extensa recolha de histórias de vida e de ‘estrada’ de camionistas, o espetáculo 

explora as possibilidades poéticas dessas vidas de permanente deslocação, vidas também de quilómetros de 

solidão, de distância física das famílias, de passagens, de noites fugazes, de um conhecimento geográfico de 

autoestradas, estradas nacionais, restaurantes de beira de estrada, hotéis. Um espetáculo que é uma espécie 

de manual de um viajante singular, enquanto fala dessa inquietação portuguesa que bem conhecemos - a de 

partir; e, estando lá fora, a vontade de regressar, para de novo partir, impelidos por essa coisa que nos puxa a 

percorrer quilómetros, após quilómetros, após quilómetros, continuamente. 

Este espetáculo é um desafio do Teatro Viriato e da Empresa Patinter ao Teatro do Vestido, reconhecendo o 

trabalho ímpar que este coletivo tem vindo a desenvolver a partir da recolha de testemunhos e histórias de vida. 

  

Ficha técnica e artística 
Texto e direção: Joana Craveiro 

Interpretação: Estêvão Antunes e Simon Frankel 

Música original: Bruno Pinto 

Desenho de luz: Pedro Teixeira 

Operação: Élio Antunes 

Vídeo: João Paulo Serafim 

Contrarregra: João Paulo Serafim 

Produção: Alaíde Costa 



 
Co-produção: Teatro do Vestido, Teatro Viriato, Centro de Artes de Ovar, Teatro Municipal do Porto – 

Rivoli e Teatro Nacional Dona Maria II 

Viajantes Solitários é uma criação do Teatro Vestido, a partir de uma ideia do Teatro Viriato e Patinter, 
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Mangualde, 17 de outubro de 2019. 
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