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Amplexo, do latim Amplexus, ação de apertar por entre os 

braços, demonstração de carinho, de afeto, de amor,      

gratidão, de amizade. 

Um simples gesto, um abraço, ou uma chamada poderá 

mudar o rumo das coisas?  

O novo projeto do Grupo T-Danos, da Junta de Freguesia 

de Sobral de Monte Agraço, conta com uma montagem de 

cenas sucessivas que se apresentam em vários espaços 

diferentes. O público é como um transeunte que caminha 

numa rua cheia de casas ao fim do dia e assiste, através 

de janelas, portas e apontamentos de luz, a pequenos  

diálogos e pequenas histórias. Um guião híbrido de vidas 

modernas, revertendo o fluxo das ações em cenas          

sucessivas, confundindo o público quanto ao sentido da  

direção espaço-temporal.  

É um espetáculo que fala de vida e de arte. Sem vida a  

arte seria oca. Como diz uma das personagens: “ se a arte 

é coração e cada coração tem uma cor, eu quero oferecer 

pinceladas coloridas pelo mundo fora.” Fala de luta diária, 

luta pelo amor e carinho, luta por emprego, luta por       

sucesso, luta por uma família, luta por um lar, luta para 

expor os seus trabalhos e espalhar a mensagem que chove 

pelo mundo como a dor, que derruba, levanta e faz     

acreditar.  
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