
 mini-Singradura
O Grupo de Teatro Terapêutico (GTT), do Hospital Júlio de Matos, actual Centro Hospitalar Psiquiátrico 

de Lisboa (CHPL), celebrou o cinquentenário da sua existência através do seu material cénico e memorial 

(elementos e fragmentos de cenários e figurinos, folhetos, textos, fotografias, vídeos, entre outros). Para 

tal, propôs utilizar um Pavilhão em desuso, situado no interior do CHPL, para uma Ocupação Artística.

 

A Exposição/Ocupação Artística, Singradura, estreou-se a 10 de Outubro de 2019 (Dia Mundial da Saúde 

Mental) e pretendia-se que continuasse patente ao público até 27 de Março de 2020 (Dia Mundial do 

Teatro), mas terminou prematuramente devido à pandemia de COVID-19. 

 

O objectivo desta Ocupação Artística foi recordar momentos da história do GTT e do antigo Hospital Júlio 

de Matos, tomando consciência, assim, da longevidade alcançada pelo Grupo na História do Teatro       

Contemporâneo e da Psiquiatria, em Portugal.

 

Aliado a este objectivo artístico, existiu também uma finalidade terapêutica, pois foram os próprios ac-

tores do Grupo a acolher o público durante a Ocupação Artística. Foi, assim, invocado o Teatro enquanto 

disciplina artística de relação, num conceito próximo da performance.

 

Esse mesmo público iniciou uma viagem terapêutica ao passar os muros do Hospital, percorrendo depois 

o complexo e chegando ao Pavilhão 16A, outrora uma enfermaria, onde lhe foram abertas as portas para 

uma outra Realidade.

Para a celebrar o Dia Mundial da Terapia Ocupacional, o GTT trouxe até à ESSA uma pequena parte da 

Exposição Singradura, adaptada ao espaço e à situação.

O GTT convida todos a abrir e vivenciar connosco o conteúdo de 5 das 25 malas da Exposição. Lançamos 

o desafio de através de algumas fotos, figurinos e elementos de cenário, conhecerem uma pequena (mas 

importante) parte do trabalho do grupo – a apresentação ao público do resultado final de muito tempo de 

trabalho.

Conceito

 Esta pequena mostra pretende condensar a história do Grupo de Teatro Terapêutico através de uma 

proposta relacional e expositiva não linear; uma viagem sensorial ao longo dos tempos das pessoas e dos 

espaços a que o GTT está para sempre ligado e com os quais foi acrescentando valor criativo, relacional e 

terapêutico.

Contactos:
E-mail: producao.gtt@gmail.com                                                                                                  https://grupoteatroterapeu.wixsite.com/gttsite
Instagram: grupodeteatroterapeutico                                                                                                          facebook.com/grupoteatroterapeutico


