
 

Hybris, GRUPO DE TEATRO 
(Escola Básica e Secundária Quinta das Flores) 

 
Apresentação 
 

O Grupo de Teatro, denominado Grupo Hybris, é um dos vários projetos não disciplinares da nossa Escola. É um 
espaço em que qualquer membro desta comunidade escolar, pode fazer teatro e um espaço em que se cultiva o gosto pelo 
teatro e pela intervenção cívica, já que estar em palco não pode ser só fazer qualquer coisa a que se ache graça. 

 
 O teatro é uma escola muito séria. 
 
É um espaço de trabalho interdisciplinar porque permite a colaboração de professores de grupos diferentes, muito 

em particular os do grupo 600 (Artes Visuais), responsáveis em grande parte pela cenografia e guarda-roupa. 
 
Quem passa pelo grupo de teatro faz uma experiência de vida em grupo que jamais vai esquecer: 

 
No teatro aprende-se a respeitar o outro; 
Aprende-se a falar em público e para um público; 
Aprende-se que não se pode falar ao mesmo tempo, mas que todos têm a sua vez de usar a palavra; 
Aprende-se a respeitar as diferenças individuais e culturais e as diferentes capacidades de cada um;  
Aprendem-se também valores cívicos e morais; 
Aprende-se cidadania e sentido crítico.  

 
 

Razão do Nome do Grupo 
 
 A culpa é dos alunos fundadores, que entenderam desde muito cedo (eram alunos do 7º ano!) que este termo 
grego significa excesso ou tudo o que ultrapassa os limites. O teatro é isso mesmo: ultrapassar limites. 
 

Historial do Grupo 
 

O Hybris nasceu em 1993, por iniciativa dos professores José Vieira Lourenço e Cristina Janicas, em resposta a um 
desafio da turma do 7º A que queria fazer teatro. 

De 1993 até 2017 passaram pelo grupo dezenas de alunos e alunas, todos(as) com uma paixão comum: fazer 
teatro. Alguns deles seguiram mesmo carreira no Teatro. 

Nos primeiros anos teve a direção dos professores Isabel Pinto e dos Santos e J. Vieira Lourenço. (1993- 1998). 
De 2003 até 2012, foi dirigido pelo professor José Vieira Lourenço, coadjuvado pela professora Ana Vinhas. 
De 2013 a 2015, foi dirigido pela professora Marília Batalha com colaborações / coadjuvações intermitentes do 

professor (aposentado) José Vieira Lourenço e da professora Sónia Antunes. 
Atualmente é dirigido pela professora Sónia Antunes e pelo professor (aposentado) José Vieira Lourenço. 
 
No seu currículo, o grupo conta com mais de 25 espetáculos levados à cena, bem como participações em variados 

Festivais, Semanas e Mostras de Teatro Escolar. 

 

O Grupo Hoje 
 
Ensaios: Quintas-feiras das 15h30 às 17h30 (dois grupos) 
Local: B4 
Alunos(as): 20 alunos(as) do 5º ao 10º anos 
Peças para cena: “Zé das Moscas” de António Torrado e “O Soldado João” de José Vieira Lourenço. 
 
 

 

Os atuais responsáveis do Grupo 
Sónia Antunes 

José Vieira Lourenço 


