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TRIMAGISTO 
 
A Trimagisto, cooperativa fundada em 2001 na cidade de Évora por estudantes 
e profissionais do teatro, desenvolveu no início do seu percurso um trabalho 
experimental sobre poetas e dramaturgos como Fernando Pessoa, Anton 
Tchekov e Bernard-Marie Koltès. Deste trabalho resultaram espectáculos como: 
Na Floresta do Alhemamento e Iosef, ambos criados em residência artística no 
contexto do festival Noites da Nora de Serpa, organizado pelo BAAL 17; Nina, a 
partir de textos de Anton Tchekov e apresentado no Teatro…; Na Solidão dos 
Campos de Algodão de Bernard-Marie Koltès, encenado por Artur Barradas 
Lopes e apresentado no Teatro Municipal Garcia de Resende em Évora. 
 
Em 2003, a Trimagisto cria o Projecto Koltès, projecto apoiado pelo MC-IPAE. O 
projecto leva à cena dois textos de Bernard-Marie Koltès, Na Solidão dos 
Campos de Algodão e A Noite Mesmo Antes da Floresta, ambos na desactivada 
Fábrica dos Leões em Évora.  
 
Ainda em 2003, o processo criativo leva Trimagisto a afastar-se dos textos 
dramáticos e ir à procura de uma nova relação com a palavra através do 
cruzamento com a narração oral e a música, fundando o seu trabalho em textos 
tradicionais e desenvolvendo investigação na área da literatura tradicional. Cria 
o espectáculo Contos Transatlânticos a partir de contos e musicas tradicionais 
brasileiras e portugueses. Este espectáculo, que esteve itinerante durante os 
anos de 2003 e 2004 no contexto do programa Artes de Palco do MC - 
Delegação do Alentejo, constituiu-se como um verdadeiro momento de viragem 
no percurso da cooperativa. 
 
A Trimagisto dá início então a trabalhos na área da narração oral através de um 
processo criativo continuado que se concretiza na realização de sessões de 
contos. Nesse mesmo ano começa a relação com as Palavras Andarilhas, 
festival organizado pela Biblioteca Pública de Beja e onde a Trimagisto é 
presença frequente. Participa em diversos festivais em Portugal e Espanha de 
salientar os “Contos de Babel – 5ª Jornado dos Contos” (Braga, 2003), 
“Contando Cuentos” (Salamanca, 2004), “Festival de Narración Oral de Jerez” 
(Jerez de la Frontera, 2006), “La Ruta de los Cuentos Blancos” (Serra de Cádiz, 
2007), entre outros. Colabora com inúmeras escolas, bibliotecas, lares de 
terceira idade, teatros e associações numa circulação regular que abrange todo 
o território nacional.  
 
Em 2004 a Trimagisto, em parceria com a Biblioteca Pública de Évora, dá início 
aos “Contos de Lua Cheia”, projecto de divulgação e captação de públicos para 
a narração oral que realiza sessões de contos mensalmente (na noite de lua 
cheia) com um contador convidado. Em 2005, organiza o primeiro “Encontro 
Internacional de Narração Oral de Évora” com o apoio da Câmara Municipal e no 
contexto da Feira do Livro. Desde então ambos os projectos são realizados sem 
interrupção. 
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Em 2005 surge uma nova área de acção: a mediação da leitura. Tem início o 
projecto dos Contapetes que se inaugura no Centro de Pedagogia e Animação 
do Centro Cultural de Belém. Entre 2006 e 2008, a Trimagisto realiza com os 
Contapetes uma parceria continuada com a Câmara Municipal de Évora no 
contexto do Projecto Educativo e levou a cabo inúmeras acções de dinamização 
e de formação para mediadores da leitura em Portugal e Espanha. Em 2006 
inicia uma relação com as bibliotecas do Faial e de Angra do Heroísmo e em 
2007 vai a Ponta Delgada. Os Contapetes integram também o projecto de 
itinerância da Direcção Geral do Livro e das Bibliotecas. 
 
Em 2008, a Trimagisto realiza o projecto re.contando, financiado pela DGArtes – 
MC através de um apoio pontual. O projecto inclui a realização de dois 
espectáculos, a dinamização de um colectivo de reflexão formado por 
investigadores e artistas de diversas áreas e um colóquio sobre a performance 
narrativa em contexto tradicional (contadores tradicionais), em contexto artístico 
(teatro e narração oral), em contexto terapêutico (psicologia e psicanálise) e em 
contexto pedagógico (mediação da leitura). 

 
 
 

Dados sobre o Espectáculo: 
 
Sessão de contos a partir de narrativas tradicionais. 
Narradores: Luís Correia Carmelo e Nuno Coelho. 
 
Links com vídeos de actuações: 
http://www.youtube.com/watch?v=cBUg2jNVwdg 
http://br.truveo.com/D-Diego-Lopes/id/3404531393 
 
 
Duração: 1h15m. 
Público: adulto. 
Raider técnico: amplificação no caso de actuações ao ar livre. 
Número de espectadores: máximo 100 público adulto (de acordo com as 
características do espaço de actuação).  
Língua: Português (também para público de língua castelhana), Inglês ou 
Francês. 
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