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"Vamos à Praia!" 

Bebéteca apresenta espetáculo de teatro para bebés e crianças  

Companhia TEATRO A QUATRO 

 

Inserido no programa Bebéteca-Bê de Bebé, a 

biblioteca municipal acolhe, no dia 21 de maio, pelas 

11h00, a companhia de TEATRO A QUATRO que vai 

levar a cena o espetáculo de teatro para bebés e 

crianças “Vamos à Praia!”.  

 

Este espetáculo vai contar a história do Freddy e das suas aventuras na praia.  

Está muito calor e a praia está a chamar… são as férias que estão quase a chegar! O Freddy quer 

saber se vão para ali ou para acolá: na mala já pôs a toalha, o balde e a pá. Já o sol está tão 

quentinho que aquece o coração… vamos lá, todos juntos, festejar a chegada do Verão! 

 

Esta iniciativa, que se destina a bebés entre os seis e 

os 36 meses acompanhados pelos pais/mães ou 

outros familiares e crianças até aos 5 anos, pretende 

proporcionar aos/às bebés e seus/suas familiares 

momentos únicos de diversão. 

 

A Bebéteca-Bê de Bebé é um espaço de aprendizagem ativa para bebés entre os seis e os 36 

meses que, acompanhados/as pelos/as pais/mães ou outros/as familiares, iniciam a sua 

caminhada para a leitura e tem como objetivo sensibilizar pais/mães, familiares ou responsáveis 

de educação para a importância do livro e da leitura nos primeiros meses de vida da criança.  
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A companhia TEATRO A QUATRO nasceu em 2010, no Porto.  

Durante o seu percurso, procurou sempre a exploração de novas linguagens e de novos horizontes 

artísticos, nunca se dissociando do contexto sociocultural em que atua. Desde a sua formação, já 

apresentou cinco criações coletivas, experimentando linguagens tão diversas como a comédia 

(Corta!), o drama (Credo), teatro para a infância (O sítio do não-se-sabe-onde), o site specific (A 

chave Invisível) e, agora, a linguagem do clown, em Arena.  

Paralelamente, tem vindo a desenvolver um trabalho de pesquisa forte na área do Teatro para 

Bebés, apresentando espetáculos mensais no Rivoli. É uma das companhias residentes da Fábrica 

da Rua da Alegria.  

As Quatro são: Catarina Santos, Cecília Ferreira, Isabel Carvalho e Joana Magalhães. A esta equipa 

juntaram-se também Bernardo Soares (músico), Ricardo Casaleiro (músico), Carina Gaspar 

(ilustrações e cenografias) e Tiago Baptista (produção). 

Mais informações sobre a Companhia TEATRO A QUATRO aqui. 

http://teatroaquatro.com/

