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Cultura

Pais e filhos viram atores
em peça de teatro no MCCB
m Ao longo de seis
meses fizeram parte
de um grupo de
trabalho participante
em diversas ações no
museu
O Museu da Comunidade Concelhia da Batalha
(MCCB) recebeu, no da 17
de julho, um espetáculo de
teatro protagonizado por
quatro famílias do concelho - 13 pessoas com idades
entre os cinco e os 50 anos
– no âmbito da programação
cultural do município, em
articulação com um projeto
de investigação integrado

p A peça envolve 13 pessoas de quatro famílias da Batalha
no Mestrado de Intervenção e Animação Artísticas
da Escola Superior de Ciências Sociais de Leiria.
Ao longo de seis meses,

pais, mães e filhos fizeram
parte do grupo de trabalho
participante em diversas
ações no MCCB, de acordo
com as fases implicadas na

investigação.
Do jogo e expressão teatrais, passando pela criação
de narrativas, argumento,
diálogos, personagens e

adereços, os familiares tiveram a oportunidade de
desenvolver diversas capacidades pela via do teatro.
O processo de construção
e montagem do espetáculo
foi desenvolvido sob orientação da conservadora do
MCCB e investigadora do
projeto, Ana Moderno, contando ainda com visitas de
um docente da ESECS, com
experiência profissional em
encenação.
A peça desenvolveu-se em
diferentes áreas do MCCB,
selecionadas pelas famílias,
de acordo com o seu apreço
pelos temas e objetos em exposição, e consistiu numa
visita teatral ao tempo em

que a Batalha era mar, passando pelas primeiras comunidades, época romana
e Batalha de Aljubarrota;
uma visita de um magnata
inglês que veio ao MCCB
para conhecer as plantas e
maquetas do mosteiro, para
construir uma réplica em
Inglaterra, e uma viagem
aos tempos da atividade mineira na região.
O objetivo é levar a peça
de novo ao MCCB, dando
a oportunidade a que mais
pessoas possam fruir do espaço cultural através da linguagem teatral, com a particularidade de poderem ter
elementos da família como
atores.

