
 
 

PROGRAMAÇÃO YELLOW STAR COMPANY 2023 

 

ESPETÁCULOS EM LISBOA 

 

MONÓLOGOS DA VAGINA 

Teatro Politeama, Lisboa 

 

Com Teresa Guilherme, Marta Andrino e Melânia Gomes. 

Encenação de Paulo Sousa Costa. 

Sinopse 

Os monólogos da vagina são compostos por vários pequenos textos/monólogos. 

Cada um deles lida com a experiência feminina, abordando assuntos como sexo, 

prostituição, imagem corporal, amor, estupro, menstruação, mutilação genital 

feminina, masturbação, nascimento, orgasmo, os vários nomes comuns para a vagina 

ou simplesmente como uma parte física do corpo feminino. Um tema recorrente em 

toda a peça é a vagina como uma ferramenta de capacitação feminina e a 

personificação máxima da individualidade. 



 
 

Todos os anos, um novo monólogo é adicionado para destacar uma questão atual 

que afeta as mulheres em todo o mundo. Em 2003, por exemplo, Ensler, a 

autora, escreveu um novo monólogo chamado Under the Burqa, sobre o sofrimento 

das mulheres no Afeganistão sob o domínio dos talibãs. Em 2004, Ensler escreveu um 

monólogo chamado They Beat the Girl Out of My Boy, isto após entrevistar um grupo 

de mulheres cuja identidade de género diferia de seu género atribuído à nascença. 

Histórias divertidas, cruas e reais que desvendam um pouco mais 

do desconcertante universo feminino. 
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Sessões | Teatro Politeama 

29 de janeiro, domingo, às 21h30 

30 de janeiro, segunda, às 21h30 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia e 1ª Tribuna 

Contactos bilheteira: 938 667 315 | bilheteira@yellowstarcompany.com 
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SHREK, O MUSICAL 

Parque Mayer, Lisboa 

 

Direção Artística 

Shrek, O Musical, é baseado no filme da Dreamworks Animation e no livro de William 

Steig. 

A Encenação está a cargo de Paulo Sousa Costa e Luís Pacheco, a Direção Musical de 

Carolina Puntel, a Direção de Arte de Fred Klaus e Assistência de Arte de Anne 

Carestiato. 

Texto e letras originais de David Lindsay-Abaire e músicas de Jeanine Tesori. 

Produzido originalmente na Broadway por Dreamworks Theatricals e Neal Street 

Productions. 

Elenco 

Beatriz Souza (Dragão, Mamã Ursa, Artista de Duloc), Daniela Soares (Gengi, Bruxa 

Má), Debbie Monteiro (Porquinho, Artista de Duloc), Eliseu Ferreira (Lobo, Telónio, 



 
 

Padre), Francisco Gonçalves (Burro), Gonçalo Rosales (Patinho Feio, Artista de Duloc, 

Cavaleiro em “Para Sempre”), Inês Pedro de Campos (Porquinho, Artista de Duloc), Lia 

Antunes (Fiona Criança, Ursa Bebé),  Miguel Sousa (Shrek), Pedro Alexandre Torres 

(Pinóquio, Cavaleiro em “Para Sempre”), Pedro Leitão (Lord Farquaad, Guarda, 

Cavaleiro), Rebeca Reinaldo (Fiona), Sara Maia (Fiona Jovem, Peter Pan e Artista de 

Duloc) e Tomás Ribeiro (Porquinho, Artista de Duloc). 

Sinopse 

Shrek é um ogre que vive feliz e sozinho num pântano de Tão Tão Longe. O seu 

sossego é ameaçado quando o governante local, Lord Farquaad, despeja no lugar 

todas as criaturas mágicas do seu reino. Para se livrar delas, o ogre faz um acordo com 

Farquaad: vai buscar a “peça” que tornaria completo o reino de Lord. Essa peça é 

Fiona, uma princesa politicamente incorreta que vive aprisionada num castelo vigiado 

por um dragão. Shrek e o seu amigo Burro partem para a missão de libertá-la. E 

conseguem. Mas Shrek apaixona-se por Fiona, passando a lutar pela conquista do seu 

coração. 
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Sessões 

28 de janeiro, sábado, às 11h30 e às 15h30 

29 de janeiro, domingo, às 11h30 e às 15h30 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Bancada 

Contactos bilheteira (Shrek): 938 904 445 | bilheteira@yellowstarcompany.com 

 

 

PROGRAMAÇÃO EM OEIRAS 
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Auditório Taguspark 

RUY, A HISTÓRIA DEVIDA 

Auditório Taguspark, em Oeiras 

 

Interpretação: Ruy de Carvalho e Luís Pacheco 

Encenação: Paulo Sousa Costa  

Texto: Paulo Coelho 

Cenografia: Anne Carestiato e Fernanda Dias 

Desenho de Luz: Felix Feliciano 

Direção Técnica: Raul Ferraz 

Produção Executiva: Fernanda Dias 

Produção: Rita Campiã e Luana Pires 

 

 

Sinopse 



 
 

Simplesmente “Ruy” ou Ruy de Carvalho.  

Figura máxima do Teatro em Portugal sobe ao palco, abre o coração e conta 

histórias inéditas da sua longa e inspiradora carreira.  

Histórias de amor, histórias de humor e até mesmo histórias para nos emocionar.  

É Ruy de Carvalho como nunca o vimos e ouvimos! 

Ao longo de cerca de uma hora, ninguém fica indiferente à sua faceta menos 

conhecida de contador de histórias.  

E porque não é todos os dias que temos Ruy de Carvalho perto de nós, o público é 

convidado a fazer perguntas ao ator, fazendo desta experiência mais do que um 

espetáculo, mas uma conversa intimista entre amigos.  

E que melhores amigos o Ruy podia ter para conversar senão o seu público? 

“Ruy, a História Devida” é o espetáculo que não pode perder.  

Em cena no Auditório Taguspark. 
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Sessões 

De 18 de janeiro a 9 de fevereiro de 2023, com probabilidade de prolongamento 

até maio de 2023 

Horários: quartas e sextas às 21h00 e quintas às 19h00 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia VIP (fila A a D) e Plateia (filas E a N) 

Contactos bilheteira: 938 339 850 | bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com 

MADAGÁSCAR, UMA AVENTURA MUSICAL 

Auditório Taguspark, em Oeiras 

mailto:bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com


 
 

 

Ficha Artística 

Yellow Star Company apresenta uma produção DreamWorks 

Encenação: Paulo Sousa Costa 

Assistência de encenação: Luís Pacheco 

Texto de Kevin Del Aguila 

Música e Letras Originais de George Noriega & Joel Someillan 

Interpretação Andreia Brito, Daniel Cerca Santos, Diogo Velez, João Redondo, João 

Vilas, Luís Pacheco, Mafalda Rodrigues, Mariana Cardoso, Mariana Pedrosa e Vera 

Branco Claro 

Sinopse 

Junta-te a Alex, o Leão, a Marty, a Zebra, a Melman, a Girafa, a Glória, o hipopótamo 

e, claro, àqueles hilariantes conspiradores, os Pinguins! 

Finalmente chegou a Portugal a aventura musical de uma vida. Baseado no filme de 

animação da DreamWorks, “Madagáscar, uma Aventura Musical”, conta a história de 

um grupo de amigos inseparáveis, que escapam da sua casa no Jardim Zoológico de 



 
 

Central Parque, em Nova Iorque, e deparam-se com uma viagem inesperada ao 

mundo extravagante e louco de Madagáscar. 

Alex, o leão, é o rei da selva urbana, a principal atração do zoológico, do Central Park, 

em Nova Iorque. 

Ele e os seus melhores amigos – Marty, Melman e Glória, passaram a vida inteira em 

cativeiro, felizes, diante de um público que os admira e com refeições regulares. Não 

contente com a vida que tinha, Marty deixa a sua curiosidade levar a melhor e planeia 

toda uma fuga – com a ajuda de alguns pinguins prodigiosos – para explorar o mundo. 

Repleto de personagens divertidas e aventureiras, Madagáscar deixa o público sem 

escolha a não ser “MOVE IT, MOVE IT”! 
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Sessões 

De 28 de janeiro a 26 de fevereiro de 2023, com probabilidade de prolongamento 

até maio de 2023 

Horários: sábados às 15h30 e domingos às 11h30 (exceto 29 de janeiro) 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia (fila A a N) 

CAMPANHA DE LANÇAMENTO: Entre 5 e 28 de janeiro poderá adquirir bilhetes 

individuais pelo valor de 12,00€ em vez de 15,00€ - Campanha válida para a sessão 

de 28 de janeiro às 15h30. 

REÚNA A FAMÍLIA: Cada pack de 4 pessoas beneficia do valor de 13,00€ por bilhete 

e cada pack de 6 pessoas beneficia do valor de 12,00€ por bilhete. 

Contactos bilheteira: 938 339 850 | bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com 
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AGORA É QUE SÃO ELAS 

Auditório Taguspark, em Oeiras 

 

Texto Miguel Dias e Teresa Guilherme  

Encenação Hugo Franco 

Cenografia António Reis 

Interpretação Teresa Guilherme 

 

Sinopse 

Teresa Guilherme numa conversa aberta, e sem períodos mortos, sobre o fascinante 

mundo das mulheres. 

Depois do tremendo sucesso de “Os Monólogos da Vagina”, Teresa Guilherme sobe 

ao palco com um espectáculo que mergulha ainda mais fundo no universo sempre 

surpreendente, arrebatador e delicioso das mulheres. 

Uma abordagem que tem tanto de séria, frontal e incisiva, como de hilariante.  

Uma viagem pelos desejos, frustrações, sonhos, conquistas, alegrias e lutas das 

mulheres num dia a dia sempre desafiante. 

Teresa Guilherme fala da solidão, da paixão, do namoro, da família, do divórcio e de 

todos os homens.  Fala de sexo, medos, dietas, pataniscas de bacalhau, impostos, 

pornografia e canalizadores. 

Um espectáculo com "M” bem grande. 

(Classificação etária) 

 

 



 
 

Sessões  

A partir de março de 2023 

Quinta a domingo 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia VIP (fila A a D) e Plateia (fila E a N) 

Contactos bilheteira: 938 339 850 | bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com 

 

CARTAS DE AMOR 

Auditório Taguspark, em Oeiras 

 

Encenação Paulo Sousa Costa 

Interpretação Maria Elisa Domingues e Virgílio Castelo  

Sinopse  

Uma história de amor entre duas pessoas, que se corresponderam por dezenas de 

cartas, partilhando a sua paixão, a sua esperança, os seus sonhos e desilusões, as suas 

vitórias e as suas derrotas... numa relação vivida separadamente, mas feliz. 

(Classificação etária) 

Sessões  

A partir de abril de 2023 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia (fila A a N) 

Contactos bilheteira: 938 339 850 | bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com 

mailto:bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com
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FAZ-TE HOMEM 

Auditório Taguspark, em Oeiras 

 

Encenação de Paulo Sousa Costa 

Texto de Luís Coelho 

Baseado na obra “Faz-Te Homem” de Luís Coelho, publicada por Objectiva – Penguin 

Random House Grupo Editorial 

Sinopse 

(…) 
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Sessões  

A partir de maio de 2023 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia VIP (fila A a D) e Plateia (fila E a N) 

Contactos bilheteira: 938 339 850 | bilheteirataguspark@yellowstarcompany.com 
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ESPETÁCULOS NO PORTO 

 

A Ratoeira, de Agatha Christie 

Coliseu do Porto AGEAS 

 

Sessões 

1 de março de 2023, às 21h00 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Cadeiras de Orquestra 

Contactos bilheteira: 938 667 315 | bilheteira@yellowstarcompany.com 
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Shrek, O Musical 

Porto, Estoril e Coimbra 

 

 

• COLISEU DO PORTO AGEAS 

Sessões 

19 de março de 2023, domingo, às 16h30 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Cadeiras de Orquestra 

 

 

 

 



 
 

 

• SALÃO PRETO E PRATA, CASINO ESTORIL 

Sessões 

7 de maio de 2023, domingo, às 11h00 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia, Degrau e 1ª Patilha 

 

• CONVENTO SÃO FRANCISCO, COIMBRA 

Sessões 

24 de junho, sábado, às 15h30 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Cadeiras de Orquestra e 1ª Plateia 

Contactos bilheteira (Shrek): 938 904 445 | bilheteira@yellowstarcompany.com 
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Monólogos da Vagina 

Salão Preto e Prata do Casino Estoril 

 

Sessões 

8 de março, às 21h00 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Plateia, Degrau e 1ª Patilha 

Contactos bilheteira: 938 667 315 | bilheteira@yellowstarcompany.com 
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MEGA FESTIVAL DE INSUFLÁVEIS 

Jardins do Casino Estoril 

 

Descrição 

A Yellow Star Company apresenta, numa quarta edição ao Estoril, o Mega Festival 

de Insufláveis! 

O evento que une e diverte famílias, que prevê mais de 10 mil visitantes por dia, está 

a chegar aos jardins do Casino Estoril, de 7 a 9 de julho e de 4 a 6 de agosto. 

Para todos os gostos, idades e feitios, mais de trinta insufláveis espalhados pelos 

jardins do Casino Estoril vão fazer as delícias dos mais novos e também dos adultos 

que vão poder brincar, escorregar, saltar e rir sem parar! 

"Tsunami de Bolas", "Escorrega Dinâmico", "Salto para o Abismo", "Pula Pula", "Ilha 

dos Macacos", "Mega Escorregão" e "Trampolim Dinâmico" são apenas alguns dos 

divertidos insufláveis que irão marcar presença. E como vai estar calor, haverá 

também o "Duplo Escorrega de Água", o "Escorrega a Dois", o "Monstro da Água" e 

ainda o "Escorrega de Espuma" e o "Splash" com a sempre divertida espuma, 

portanto, tragam toalhas porque a diversão vai ser muita e bastante refrescante! 



 
 

Para além dos insufláveis, haverá uma zona de descanso, pinturas faciais e ainda 

uma área de street food para que toda a família possa recuperar as energias gastas 

ao longo do dia. 

O Mega Festival de Insufláveis, realiza-se nos dias 7, 8 e 9 de julho e nos dias 4, 5 e 6 

de agosto de 2023, nos jardins do Casino Estoril, entre as 10h00 e as 19h00. 

 

Classificação etária: Maiores de 3 anos. Bilhete pago a partir dos 3 anos. 

Recinto aberto e entrada livre. Só paga bilhete quem usufrui dos insufláveis. Os 

bilhetes serão trocados por pulseiras na bilheteira local, aberta nos dias do evento, 

entre as 10h00 e as 19h00. 

 

Datas do evento 

7 de julho, sexta, 10h00 às 19h00 

8 de julho, sábado, 10h00 às 19h00 

9 de julho, domingo, 10h00 às 19h00 

4 de agosto, sexta, 10h00 às 19h00 

5 de agosto, sábado, 10h00 às 19h00 

6 de agosto, domingo, 10h00 às 19h00 

 

DESCONTO VILA GALÉ 

15% para Bilhete Individual para 1 Dia 

Contactos bilheteira: 938 667 315 | bilheteira@yellowstarcompany.com 

mailto:bilheteira@yellowstarcompany.com

