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RARIDADES EM LEILÃO

TEATRO

TEATROS SOBEM O PANO ‘ONLINE’
O Teatro Nacional de S. João, do Porto, e o D
Maria II, em Lisboa, têm transmissões ‘online’
das peças que tinham em cartaz e que viram
as sessões canceladas devido ao confinamento
decretado no passado dia 14.
A peça “As Três Irmãs”, de Anton Tchekhov,
concebida e dirigida por Carlos Pimenta, e
“Autópsia”, a mais recente criação da coreógrafa
Olga Roriz, são as propostas ‘online’ do teatro
nacional do Porto, enquanto o D. Maria II iniciou
as transmissões com “Carta”, a nova criação de
Mónica Calle, que teve duas representações em
antestreia antes de decretado o confinamento.
O Teatro S. Luiz e o Teatro do Bairro também
divulgaram as coordenadas de acesso aos seus
espetáculos ‘online’, juntando-se a propostas
já conhecidas de companhias como o Teatro da
Garagem e o Teatro Aberto.
Do Teatro Nacional D. Maria II, “Carta” estará
disponível para visualização até 12 de fevereiro,
e os bilhetes, a três euros, estão disponíveis na
plataforma Bilheteira OnLine (Bol). O teatro
voltou a abrir a “Salinha Online”, com a exibição
na plataforma Vimeo de mais de 20 histórias
pensadas para a infância, realizadas por diversos
artistas, a partir das suas próprias casas. Ao
longo deste período continuarão ainda em
cena “Teatra”, o ‘podcast’ do D. Maria II, onde
quinzenalmente Mariana Oliveira convoca
diversas personalidades da cultura para uma
conversa sem guião.
No S. Luiz, com o confinamento geral, “Cabaret
Repórter X”, o espetáculo de teatro musical
de André Murraças, “mudou-se da Sala Mário
Viegas para a sala de todos os espetadores”,
ficando em cena até 7 de fevereiro, às 19:30 horas,
de terça a sábado, e às 16:00 horas, ao domingo.
Os bilhetes, no valor de três euros, também estão
à venda na venda plataforma Bol.
Quanto ao Teatro do Bairro e a “Yerma” e
“Destruição de Sodoma”, as duas primeiras peças
de Federico García Lorca, da “Trilogia Dramática
da Terra Espanhola”, já estão disponíveis para
sere vistas em ‘streaming’, até dia 7 de Fevereiro.
Com encenação de António Pires, as duas peças
foram estreadas na sala do teatro e na galeria
Graça Brandão, em vésperas do início do
confinamento.

“Pela segunda vez, por imposição das novas
medidas de contenção da pandemia, fechámos
portas, suspendemos a programação prevista e
todas as atividades presenciais”, escreve o teatro.
“Yerma” e “A Destruição de Sodoma” são os dois
primeiros espetáculos de Federico García Lorca
que António Pires encena da Trilogia Dramática
da Terra Espanhola, que inclui ainda “Bodas
de Sangue”, um ciclo previsto decorrer em três
palcos diferentes, assegurado pelo mesmo elenco,
de doze atores, como se de uma única obra se
tratasse.
“Impedidos de cumprir a função e, porque nos
orgulhamos do trabalho feito, queremos fazê-lo,
ainda assim, mesmo à distância e de forma
diferente, e com a certeza de que neste intervalo
seguiremos em frente, juntos e em segurança”,
escreveu o Teatro do Bairro, na divulgação da
apresentação em ‘streaming’.
Estas apresentações ‘online’ juntam-se a outras
já anunciadas como a minissérie do Teatro
Aberto, a estrear no próximo dia 26, com quatro
episódios em vídeo e em ‘podcast’, realizados
por João Lourenço e Nuno Neves. A minissérie
é composta por conversas, conduzidas pelo
jornalista Tiago Palma, com as protagonistas
da peça “Só eu escapei”, suspensa devido ao
confinamento: Maria Emília Correia, Cataria
Avelar, Márcia Breia e Lídia Franco.
“O espetáculo ‘Só Eu Escapei’ regressará logo
que seja possível ao palco do Teatro Aberto,
mas, até lá, os nossos espetadores do teatro vão
poder conhecer melhor cada uma das atrizes que
interpretam as quatro personagens”, lê-se no
comunicado do teatro.
O Teatro da Garagem, por seu lado, também
anunciou a exibição da nova versão de “Black
Stars”, na plataforma digital RTP Palco, onde
se estreou na quinta-feira. “Black Stars” é a
100.ª criação do Teatro da Garagem e, segundo
diretor artístico da companhia, Carlos J. Pessoa,
uma peça na qual “estrelas negras” buscam o
reconhecimento. Com texto e direção artística
são de Carlos J. Pessoa, “Black Stars” estreou-se
em fevereiro de 2018, no Spazio Teatro No’hma
(em Milão, Itália), e recebeu, nesse ano, a Menção
Honrosa no Prémio Internacional Il Teatro Nudo
di Teresa Pomodoro.

Uma carta, até hoje, única,
enviada de Tamel (Barcelos)
para Viseu é uma das várias
preciosidades que amanhã e
depois vão estar em disputa no
leilão organizado pela firma P.
Dias; trata-se do lote número
359, que se compõe apenas
de uma carta pré-filatélica,
não datada, que foi enviada
de Tamel para Lamego, entre
1833 e 1835, período das lutas
liberais que opuseram D. Pedro
IV (regressado do Brasil) e
o seu irmão mais novo, D.
Miguel. No rosto apresenta a
marca Tamel, a vermelho (LF
TAM-1) e o porte “20”, também
a vermelho e aplicado em
Tamel.
Na descrição desta peça, no catálogo, chama-se a atenção para
a curvatura superior do “2” (do porte), o que distingue este “selo
fixo” (1) de outros, da mesma época, muito semelhantes.
A localidade de Tamel pertencia à comarca de Viseu, uma das
quatro criadas entre 1883 e 1835 por D. Pedro IV. A de Viseu
foi em 1835. Portanto, a carta está perfeitamente identificada
entre estas datas. Pelo texto incluso no interior sabe-se que o
castelo é o de Neiva, na freguesia de S. Leocádia de Tamel, e a
população estava obrigada a prestar serviço no castelo por ordem
real. Curiosamente, o texto denuncia as práticas exageradas do
carcereiro do castelo. Tem o valor de catálogo de 2600 euros e vai à
praça pelo preço base de 1400 euros.
Seguem-se mais alguns lotes de que também não se conhece
nenhum outro exemplar, como o são todos os que passamos a
apresentar.
Lote 335: carta pré-filatélica do RS (Real Serviço, isenta de porte),
marca “SEGURO/LEIRIA” (LF LRA-S1), enviada de Leiria para
Lisboa, assinada no verso, batida a vermelho e datada de 7/2/1825.
Tem o preço base mil euros.
Lote 648: prova do cunho do desenho da partida da frota de Vasco
da Gama para a Índia (emissão de 1898), não denteada, sem taxa
e território, impressa em talhe-doce, colada sobre cartão de
apresentação e número de obra. Tem o preço de 1200 euros.
Lote 689: desenho original para o centro da emissão de 1937
“Motivos Locais da Companhia de Moçambique”. Tem o preço de
1200 euros.
Interessante e muito rara é também a tira horizontal de quatro
exemplares, do selo de cinco réis, castanho avermelhado (n.º 1
catálogo Mf), cunho I, margens curtas e carimbo de barras “1” (Lisboa). É o lote 733 e o vai a leilão pelo preço base de 1100 euros.
Os 1480 lotes vão estar em disputa nas instalações da empresa,
rua António Pedro, n.º 46 – 2.º andar em lisboa. O catálogo pode ser
consultado em http//www.leiloespdias.pt
(1) Nome que se dava ao porte, (por vezes manuscrito) aplicado nas
cartas antes do aparecimento do selo em Portugal (1/7/1853).

