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O que poderá acontecer ao Conde Drácula se sair durante um 
eclipse? Um casal em que ele está à beira do suicídio… ou talvez 
não seja bem assim e uma esposa assassina que abandona o 
marido em roupa interior depois de jogarem ao jogo das colheres.
Bateram à porta? - Se for para mim diz que não estou.
Inédito: Um político com COVID-19 e por último: Jesus necessita 
de mais tempo!
Seis histórias que têm apenas em comum, o apresentador e o 
écran, aliás o palco.
Porquê?
A história é simples: fartos do teletrabalho, da máscara, do
confinamento e com muitas saudades uns dos outros, também 
do palco e das palmas, o Teatr’UP agarrou nos corpinhos, nas 
câmaras, nos projetores e… AÇÃO!
Deram o nome de TEATRO EM CONFINAMENTO.
Depois postaram os pequenos vídeos no facebook, enviaram aos 
amigos, partilharam e agora… colaram tudo… 

Duração | classificação:
45’ | maiores de 14 anos

Títulos e autores das peças:
Conde Drácula | Desta para melhor | Acidente macabro
A verdade | Com político ninguém brinca | Prazo extra
Woody Allen | Marcus Di Bello | Artur Azevedo | Paulo Sacaldassy

Ficha técnica e artística:
Atores: Alfredo Santos | Corália Simões | Cristina Casaleiro |
Fernando Antunes | Fernando Lopes | Flora Freitas | Inês Reis | Isabel 
Ferreira | João Silvestre | Luiz Vaz | Paulo Lobão | Susana Gonçalves | 
Tó Sequeira | Victor Lopes
Música: Tó Sequeira | Adaptação de textos: Joana Lopes
Produção: Cristina Casaleiro | Assistente de produção: Sara Sousa
Encenação: Fernando Lopes | Vídeo (redes sociais), captação, edição 
de imagem e som: Pedro Lopes | Realização: Fernando Lopes e Pedro 
Lopes 
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