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“HISTÓRIAS SUSPENSAS” NA PRAIA DA VAGUEIRA 

 
O Largo Parracho Branco, na Praia da Vagueira, recebe, nos dias 30 e 31 de agosto de 
2014, pelas 19h00, “Histórias Suspensas”, um espetáculo da Associação Cultural Ra-
dar 360º, no qual três contadores de histórias “saltam” para dentro de uma história, 
agindo e reagindo através de voos, voltas e reviravoltas, forçando a desvios que le-
vam os espetadores a outras pequenas histórias. 
 
Sinopse: 
As histórias e contos de fadas fazem parte da identidade cultural de qualquer ser 
humano. Na verdade, são as personagens dessas histórias que alimentam a imagina-
ção colectiva. E se todas as histórias contadas na infância se cruzassem numa só? Em 
Histórias Suspensas, isso é possível através de um armário que guarda segredos. Esta 
caixa tridimensional, 
habitada por três contadores de histórias, revela conto atrás de conto, fazendo sus-
pender a ação e o enredo no tempo, surpreendendo quem embarca nesta aventura. 
As portas abrem-se e fecham-se, expondo e ocultando personagens e situações que 
transportam o público para o imaginário infantil dos contos e fábulas de encantar. 
Neste armário de fabricar sonhos, as possibilidades são infinitas e o limite é a própria 
imaginação. 
 
Ficha Técnica: 
Direção Artística: Joana Providência  
Direção Técnica: Emanuel Santos  
Intérpretes e Cocriadores: António Oliveira, Filipe Caco e Julieta Rodrigues  
Cenário: A2G Arquitetura – Ângela Frias e Gonçalo Dias  
Desenho de Som: Flanco Figurinos: Julieta Rodrigues  
Adereços: Susete Rebelo  
Coprodução: RADAR 360º Associação Cultural e Teatro Maria Matos 
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