
Espontâneo 2017 
Festival Internacional de Teatro de Improviso 
 
Está de regresso o Espontâneo — Festival Internacional de Teatro de 
Improviso, de 20 a 23 abril, no Centro Cultural Olga Cadaval, o único festival 
internacional em Portugal, dedicado em exclusivo à arte da improvisação 
teatral. 
 
Portugal, Espanha, França, Reino Unido, Brasil, Colômbia e EUA, são as 
nacionalidades presentes no programa deste ano, que está recheado de 
espetáculos únicos, estreias absolutas, workshops e inúmeros momentos de 
pura comédia improvisada. 
 
De entre os convidados internacionais de luxo, destacam-se Gustavo Miranda 
e André Giraldo do elenco do famoso espetáculo Portátil, do grupo de comédia 
brasileiro Porta dos Fundos; e a lendária improvisadora norte-americana Susan 
Messing. 
 
Todas as noites, para além do espetáculo principal, o público terá ainda a 
oportunidade de assistir a ensambles improvisados com a participação de 
todos improvisadores convidados para o festival. 
 
O Espontâneo, uma coprodução Instantâneos e Câmara Municipal de Sintra, 
abre também as portas aos novos valores da improvisação, com o espetáculo 
Mistr Impro, um campeonato improvisadamente cómico, no qual o público 
elegerá o melhor improvisador da noite. 
Foi no ano de 2012 que a companhia de improvisação teatral, Instantâneos, 
produziu a primeira edição do Espontâneo. Ao longo das suas cinco edições, o 
Espontâneo, foi responsável por trazer até Portugal, dezenas de 
improvisadores de todo o mundo e afirmou-se como o único evento 
internacional de improvisação teatral, no nosso país. 
 
O festival mantém como principal força motriz, dar a conhecer ao público 
português, artistas e espetáculos de referência mundial, que demonstrem de 
forma inequívoca, o quanto esta arte é heterogénea, eclética e abrangente. 
 
Tudo isto tornou o Espontâneo numa referência além-fronteiras e faz de 
Portugal, um ponto de passagem obrigatório para improvisadores de todo o 
mundo.  
 
Esta 6ª edição traz até ao Centro Cultural Olga Cadaval, um dos melhores 
cartazes do universo da improvisação teatral da atualidade. 
 
PROGRAMA 
 
20 abril 
21h30 
Maria Peters & Rhiannon Vivian (UK) – Warm Leggers  
 
22h45 



Mr. Impro  
 
21 abril 
21h30 
Impro Ensemble (Elenco Internacional) 
 
22h30 
Susan Messing (USA) - Messing With a Friend 
 
22 abril 
21h30 
Impro Ensemble (Elenco Internacional) 
22h30 
Gustavo Miranda (COL), César Gouvea (BR) e Andrés Giraldo (BR) – 
PASSAGEIRO 
 
23 abril 
21h30 
Franck Buzz, Thomas Ury (FR) e elenco internacional – IMPROLIGHT BOX 
 
Preço: 10€ (bilhete diário) | 25€ (passe para todos os dias) 
 
Mais informações www.espontaneo.pt 
Tel. 21 910 71 10 
 
 
 

http://www.espontaneo.pt/

