COMÉDIA E MÚSICA
COM O HUMORISTA EDUARDO MADEIRA

O humorista português Eduardo Madeira, presença habitual em vários programas
nessa área nas rádios e nas televisões portuguesas, vai atuar no Teatro D. Pedro V, no
próximo dia 11 de Novembro, às 20.00h, num espetáculo que junta comédia e música.
A presença de Eduardo Madeira em Macau ocorre no quadro da apresentação de
humoristas portugueses que o IPOR tem vindo a efetuar, seguindo-se a nomes como
Pedro Tochas, Jorge Serafim ou João Seabra, procurando, desse modo, integrar essa
vertente das artes performativas no conjunto dos conteúdos de matriz portuguesa que
podem ser vistos em Macau, ao mesmo tempo que integra a cidade no roteiro desses
artistas.
Humorista, ator e argumentista, Eduardo Madeira iniciou a sua carreira como
argumentista nas Produções Fictícias, onde foi autor e co-autor de programas como
Herman Enciclopédia, Contra Informação, Conversa da Treta, Notícias em Segunda
Mão. Integrou o grupo de humoristas que lançou o género da stand-up comedy em
Portugal, tendo feito parte do grupo da Casa da Comédia e participando no programa
Levanta-te e Ri, desenvolvendo, posteriormente, espetáculos a solo que apresentou
em tournées que percorreram o país.
Escreveu os argumentos dos filmes O Lampião da Estrela e Filme da Treta, tendo ainda
protagonizado o filme de comédia Mau Mau Maria (2014), realizado por José Alberto
Pinheiro. O seu estilo próprio marcou séries como Os Contemporâneos, de que
também foi autor de textos e músicas, Estado de Graça, com Maria Rueff, Joaquim
Monchique, Ana Bola e Manuel Marques ou Paradoxo da Tangência.
Além de autor de peças de teatro e de sete obras já editadas (9 Estórias, Forte e
Feio, Os Jeitosos Continuam à Solta), Eduardo Madeira foi também fundador da banda
Cebola Mol (2001), juntamente com Filipe Homem Fonseca, tendo sido editados 4
discos desta banda que adotou um estilo de comedy rock que granjeou sucesso entre
diversos públicos.
Em 2014 Eduardo Madeira, que conta com mais de 230,000 seguidores no facebook,
ganhou o prémio Lúmen/RTP para melhor ator de comédia, género que continua a
cultivar com mestria em Os Donos Disto Tudo, em exibição na RTP, onde contracena
com Ana Bola, Manuel Marques, Heitor Lourenço e Joana Pais de Brito.
Os bilhetes para este espectáculo, para o qual o IPOR contou com o apoio do Instituto
Cultural, da STDM e do Consulado-Geral de Portugal, podem ser adquiridos no IPOR.
Macau, 31 de outubro de 2017

