
Representação do 1.º de Dezembro de 1640 no Agrupamento de Escolas de 

Valbom 

 

Os alunos da Oficina de Teatro, da Escola Básica Marques Leitão, protagonizaram, 

num dos intervalos, do dia 30 de novembro, uma pequena peça de teatro sobre a 

Revolta de 1640 e a Restauração da Independência. 

“Que Deus abençoe a nossa magnífica Pátria e as gerações vindouras! 

Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!”, diziam os pequenos atores, conforme 

podem ver no link https://www.facebook.com/watch/?v=475046157949868  

 

 

 

Na concretização desta primeira apresentação, a professora de teatro desenvolveu 

com os alunos alguns aspetos importantes como a postura, colocação de voz, leitura 

expressiva, pesquisa sobre as personagens a que vão dar voz e o contexto em que as 

mesmas se movem. Seguindo-se um período de trabalho intenso, de conversas 

informais com os alunos, de ensaios, com vista a interiorizarem a personagem e a 

interpretarem a época histórica. Os alunos tiveram a nítida perceção que fazer teatro 

não é só representar, é também procurar informação, recolher elementos para o 

cenário, trabalhar. 

Os trajes e adereços utilizados nesta representação fazem parte do espólio do 

Agrupamento que se pauta por um desenvolvimento sustentável. É de referir que o 

tema aglutinador do Plano Anual de Atividades se intitula “Sustent@velMente”. 

http://www.facebook.com/watch/?v=475046157949868


 

Este foi o culminar de todo um trabalho que movimentou os alunos do Agrupamento 

em geral e da Oficina de Teatro em particular, em volta de várias atividades, para a 

comemoração do 1.º de Dezembro de 1640. 

Neste âmbito, os alunos da Oficina de Teatro produziram uma exposição com 

biografias das várias personalidades que fizeram parte da União Ibérica. Na Escola 

Secundária de Valbom, realizou-se uma exposição comemorativa do 1.º de Dezembro 

de 1640. Esta contou com a participação dos alunos do 10.º ano, do Curso Técnico-

Profissional de Desporto que realizaram vários trabalhos escritos alusivos a este 

período da História de Portugal, em que os portugueses estiveram sob o Domínio 

Espanhol. Alguns alunos do 12.º Ano, dos Cursos Técnico-Profissional de Desporto e 

Técnico-profissional de Receção Hoteleira, na disciplina de Área de Integração, 

realizaram marcadores de livros. 

Com estas iniciativas, o Agrupamento pretende formar cidadãos socialmente 

interventivos, conscientes e preocupados com o meio histórico-cultural e ambiental. 

Esta foi uma das várias atividades que serão desenvolvidas ao longo do ano letivo no 

Agrupamento e, particularmente, na Oficina de Teatro, pretendendo-se, assim, 

desenvolver nos alunos que nela participam um interesse pela pesquisa, pela 

construção e interpretação de textos, atitudes de entreajuda, bem como proporcionar 

a toda a comunidade momentos de cultura. 

Durante este ano letivo, irão ser apresentadas várias teatralizações/peças de teatro 

que vão de encontro às expectativas dos alunos e do Agrupamento. O Agrupamento 

iniciou, recentemente, uma parceria com Escola Dramática e Musical Valboense. 



A Oficina de Teatro iniciou as suas atividades este ano letivo, após um interregno. 

Encontra-se a funcionar na EBML, às sextas-feiras, a partir das 13:30h. 

 


