
A Filandorra - Teatro do Nordeste, é uma Cooperati-

va de Produção, Formação e Animação Teatral apoi-

ada pelas Autarquias Locais, que desenvolve na regi-

ão de Trás-os-Montes e Alto Douro um projeto inova-

dor de Descentralização Teatral. Sucedendo ao TET 

- Teatro de Ensaio Transmontano, extinto em 1984, a 

Filandorra nasceu em 1986 integrando o então Cen-

tro Cultural Regional de Vila Real, vindo a autonomi-

zar-se desta instituição a partir de Janeiro de 1992. 

Na sua figura de “Âmbito Regional” a Cooperativa 

desenvolve a sua actividade a partir da Autarquia / 

Sede - Vila Real - alargando o seu espaço de inter-

venção a mais duas redes de Autarquias: 

1) Curta Permanência - Comunidades de Acolhi-

mento e Residências Artísticas: Alfândega da 

Fé, Amarante, Mirandela, Montalegre, Vila Flor, Vila 

Nova de Foz Côa, Vila Pouca de Aguiar e Vinhais, 

onde são desenvolvidas actividades de Produção, 

Formação e Animação, articuladas com redes do 

Ensino Básico, Secundário e Universitário, Juntas 

de Freguesia e Associações Culturais locais.    

2) Itinerância  Organizada: Baião, Carrazeda de 

Ansiães, Mêda, Mesão Frio, Murça, Penedono, Ri-

beira de Pena, Sabrosa, Santa Marta de Penaguião, 

Valpaços e Vila Nova de Paiva,  onde são desenvol-

vidas actividades de divulgação Teatral, através da 

realização de 2 ou 5 espectáculos do reportório 

anual da Companhia.   

A sua atividade assenta na divulgação de Autores 

Dramáticos Nacionais e Clássicos Universais e ain-

da na divulgação de textos para a Infância e Juven-

tude, afirmando-se como Companhia de “reportório” 

apostada no desenvolvimento e criação de novos 

públicos. O seu papel preponderante na divulgação 

cultural foi já reconhecido pelo Município de Vila 

Real (Autarquia Sede da Companhia), que lhe atri-

buiu a Medalha de Mérito Municipal (Medalha de 

Prata).A Companhia já montou 68 produções que 

têm percorrido a região, marcando também presen-

ça em certames e Festivais nacionais e internacio-

nais.  

 

E eis a felicidade, ei-la que avança. Está cada vez mais perto de nós: ouço já o 

rumor dos seus passos. E se nós não a vemos, se não sabemos reconhecê-la, 
isso não é um grande mal. Outros a verão.                           Anton Tchekhov 
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O primeiro cartaz (1986) Marcelino Lopes, Elisa Lopes, Carlos Fraga 
(1986) 

 

«Podemos considerar essas pequenas peças como autênticas maravi-
lhas filigranadas, através das quais A.T. nos revelou não só o seu talento 
de dramaturgo como as suas possibilidades de humorista nato e a força 
da sua sensibilidade. Certamente, o humor de A.T. é um humor particular 
(a que mais tarde, Charles Chaplin daria, no cinema, a altura de génio 
que lhe é reconhecida), onde o riso, por mais aberto, não esconde, pelo 
contrário revela, a amargura, e também a mediocridade, a solidão, e tam-
bém o amor, dos seres que o provocam.»  

 

Carlos Porto (A ideia do futuro no teatro de Anton Tchekhov | 
Prefácio Anton Tchekhov 2 peças em 1 acto) 

 

Um pedido de casamento… 
 

A peça (em um Acto) escrita por Anton Tchekhov em 1889 é uma diverti-
da comédia que satiriza o casamento das classes privilegiadas da socie-
dade russa do século XIX. Conta a história de Ivan Vassiliyitch, um hipo-
condríaco de 35 anos que decide pedir a mão de Natalia Stepanovna, 
sua vizinha e filha do septuagenário Stepan Stepanovitch. Já em casa do 
vizinho, acaba por provocar uma série de mal-entendidos relacionados 
com propriedades, dinheiro, vaidade… desentendimentos que dão o mote 
a toda a peça. Entre muitas trapalhadas e diversão sem fim, o casamen-
to, a acontecer ou não, torna-se apenas um detalhe… 


