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T-Danos é o grupo de Teatro e Dança da Freguesia de Sobral 
de Monte Agraço. Iniciou com um sonho da Ex presidente de 
Junta de Freguesia - Teresa Sepúlveda - em conjunto com a 
Professora Tatiana Nozes, de oferecer formação artística aos 
jovens residentes no concelho. 
O Grupo existe desde Setembro de 2013 e conta com várias 
estreias no Cine-Teatro de Sobral de Monte Agraço, entre 
as quais: Os Maravilhosos Malucos do Chá, Pelo Caminho 
Amarelo, Ana - um sonho Amanhã e Amplexos. 
As suas atuações juntam a Dança Contemporânea, 
Criativa, Hip-hop e Jazz ao Teatro e à Expressão Corporal, 
Circo e Acrobacia Aérea combinados com a construção de 
marionetas e de cenografia. O grupo conta com 17 membros 
de idades compreendidas entre os 6 e os 21 anos e pretende 
criar arte com todos os meios que vai encontrando; formar 
mentalidades e artistas. 

Logo cedo o principezinho falou da sua flor aquela que brotara 
de um grão trazido não se sabe de onde, muito vaidosa, levava 
dias e dias a preparar-se. 
Certa manhã ao nascer do sol, eis que a flor aparecera. O 
principezinho não lhe devia ter dado ouvidos. Nunca se deve 
dar ouvidos às flores. Deve-se olhar para elas e cheirá-las, 
mas ele era novo demais para saber amar. Quis sonhar um 
sonho impossível, combater o inimigo imbatível, suportar 
uma dor insuportável, viajar de planeta em planeta, conhecer 
as pessoas mais estranhas e tentar com os braços exaustos 
alcançar a flor inalcançável. Disposto a voar contra o vento, 
por uma causa maior, o seu coração só fica em paz quando 
regressa ao seu planeta. E o seu mundo é melhor por isso, 
um principezinho muito viajado e a sentir-se feliz. E todas 
as estrelas se põem a rir de mansinho. E nenhuma pessoa 
grande há de alguma vez perceber como isto é importante. 

O principezinho é um espetáculo composto por teatro, dança, 
música e acrobacia, criado pelo Grupo T’Danos da freguesia 
de Sobral de Monte Agraço. Encenado por Tatiana Nozes. 
Baseado na obra de Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince. 
Criado a pensar no imaginário infantil voaremos numa jornada 
em órbitas noutra galáxia. 


