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agradou-me a leitura de “ao vivo e em directo” de raul malaquias marques e 
visualizei o espectáculo quase de imediato – a dissecação duma alegoria sobre 
os tempos modernos. daí ter aceitado logo o convite do novo grupo que me foi 
formulado pelo João Lourenço.

“ao vivo e em directo” fala de corrupção política, económica e judicial, fala da 
impunidade de todos os poderes instituídos e de crimes sem castigo. Fala so-
bretudo deste mundo contemporâneo onde se confundem interesses privados, 
ou apenas de uns quantos, com o bem comum, onde os valores éticos ganham 
o significado necessário a cada ocasião. neste mundo de hoje as ideologias 
têm-se diluído, têm perdido o significado, por tanto serem usadas indevidamen-
te, ou por serem esvaziadas de sentido à força das exigências económicas que 
gerem a vida actual e nos obrigam a pactuar com elas. 

Já não se sabe quem manda “nisto”. É o presidente da Junta de Freguesia? É o 
presidente da câmara municipal? são os ministros? É o Primeiro ministro? É a 
Europa? É a américa? são os russos? são os jornalistas? É a polícia? É a tropa? 
É o Papa? É o terrorismo armado? não se sabe, só se sabe das exigências impe-
riosas que a economia nos impõe a cada instante. 

Vivemos num mundo orwelliano onde não é desonroso roubar, matar ou en-
ganar quem quer que seja. Pela utopia e pela reaprendizagem de sonhar uma 
sociedade melhor vale a pena, e é necessário, encenar este espectáculo a partir 
dum texto português. tenho o privilégio de contar com um elenco de excepção: 
ana Lopes, dina Félix da costa, Emanuel rodrigues, Francisco Pestana, maria 
Emília correia, Paulo Pires, rui mendes, tiago costa e Vítor d’andrade. consegui 
com todo o prazer reencontrar-me com o Eurico Lopes (cenografia) e com o 
dino alves (guarda-roupa). E tenho ainda a imensa alegria de trabalhar pela pri-
meira vez com o meu filho José álvaro correia, o iluminador deste espectáculo.

novo grupo, muito obrigado por me convidarem mais uma vez para o teatro 
aberto.

FERnAnDO HEITOR
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RAUL MALAQUIAS MARQUES

raul malaquias marques nasceu na Praia da Vieira 
em 1947. aos sete anos, a primeira mudança de ho-
rizontes: moçambique, Lourenço marques, hoje ma-
puto, onde fez os estudos primários e secundários. 
Em finais dos anos 60, com uma bolsa de estudos, 
regressou às origens para estudar Economia no 
Porto. curso pela metade, pensou em ser marinhei-
ro e em copiar conrad nas rotas do mundo, mas 
perdeu a maré, por desnorte com prazos e formu-
lários. no lugar das viagens, teve a guerra colonial. 

Em moçambique, precisamente. a sorte do seu 
lado, saiu vivo e inteiro da contenda e, já o 25 de 
abril acontecido, fez-se jornalista. Primeiro, no rá-
dio clube de moçambique, na então cidade de Lou-
renço marques, hoje maputo, depois na anoP, hoje 
Lusa. Hoje, a escrita é outra: poesia, ficção e teatro 
para crianças e adultos. 

Para crianças, publicou: Um bobo para o Reino (tea-
tro), Um segredo aos pés da estátua (narrativa), De 
sol a sonho (poesia), O ar está cheio de vozes (poe-
sia), El-rei está triste (e a vida continua) (narrativa) 
e Os escravos e o filósofo (narrativa). 

Para adultos: Versões (poesia), E nunca mais nin-
guém (contos), Traduções da fala (poesia), O ensaio 
do fim (teatro), Soldadim e Soldadum na Terra de 
Nenhum (teatro), Alguns momentos antes (contos) 
e Ao vivo e em directo (teatro).
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venceu o grande prémio de teatro com Ao Vivo 
e Em Directo, tendo já duas peças publicadas 
bem como dois livros de poesia e dois de con-
tos. no entanto, o raul sempre 
foi jornalista…
até 2012. E, desde então, não tenho praticado jor-
nalismo. Estou na reforma e a minha prática agora 
é, na medida do possível, ir escrevendo para miú-
dos e graúdos. tenho agora um projecto em mãos 
– mas nada de jornalismo. continuo a pagar a quo-
ta e a ter o meu cartão, porque…nunca se sabe! 
costuma dizer-se “Jornalista uma vez; jornalista 
sempre.” o bicho fica cá sempre. como os actores, 
não é? Há profissões que deixam, de facto, “bicho”. 
um “bicho” imortal.

Quando é que começou a escrever?
as minhas primeiras manifestações literárias foram 
em moçambique. na guerra colonial era alferes 
miliciano de infantaria e, certa vez, fui evacuado 
para téte, na sequência de um acidente, e conhe-
ci um moço que trabalhava no diário “notícias da 
Beira” e me desafiou para escrever. assim, antes 
de 1974, publiquei neste jornal alguns poemas, sob 
pseudónimo. Livro, só depois do 25 de abril: a mi-
nha estreia literária foi em 1983, com o Versões, na 

para sempre saudosa &etc, onde posteriormente 
publiquei mais dois livros (um de poesia e um de 
contos).

A ESCRITA é UM HOBBY MAS 
COM LAnCES DE ALGUMA 

AGOnIA E DEPRESSÃO.

e que motivos o levam a escrever?
ah, essa é uma pergunta para a qual nunca acha-
rei resposta! Há uma predisposição, um impulso, 
um ímpeto que se nota que há e que, depois, se 

desenvolve ou não. não faço disto profissão, de 
modo nenhum. É um hobby mas com lances de al-
guma agonia e depressão, mesmo não tendo aven-
ças com editoras, não tendo contratos nem nada 
disso… Quando estou uns largos meses (como é o 
caso) sem produzir coisa que se veja, fico mal dis-
posto, a minha irritabilidade é capaz de crescer um 
bocadinho. mas, enfim, nada de grave. É o tal bichi-
nho! Pouco se sabe de como ele nasce, se vem de 
ovo ou se vem de outra coisa!... mas, enfim, eclode! 
E começa a dar problemas! 

o que é que o levou a escrever 
esta peça?
Esta é mais uma das peças que eu tenho escrito 
sobre um tema que me é particularmente grato, 
ou particularmente ingrato mas muito premente, e 
que me fascina: o poder. ou, digamos, o tema dos 
poderes e das máscaras várias que o poder pode 
assumir. a primeira peça de teatro que escrevi, 
sendo para crianças, já tinha como tema o poder. 
É a história de um rei que perde a voz, por razões 
que se desconhecem, e, por sugestão de alguém, 
dá o seu lugar ao bobo. Este vem, ocupa o lugar 
do rei e ninguém nota a diferença. a minha segun-
da peça também jogava com este tema, sendo um 

norte de moçambique, 1971

RAUL MALAQUIAS MARQUES 
cONvERsA cOm 

vERA sAN pAyO DE lEmOs E mARTA DIAs
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universo de bonecreiros, criado numa altura em 
que tinha muito presente uma peça do romeu cor-
reia: O vagabundo das mãos de ouro. o poder é um 
tema que me interessa. Porquê? Porque está tão 
presente, marca tanto as nossas vidas. E o tema 
da corrupção, do poder, da culpa, da consciência 
torturada – tudo isto anda ligado. naturalmente, 
trata-se de uma peça que deve muito ao momento 
em que foi escrita: há cinquenta anos, escreveria 
sobre o poder de outra maneira. o tema também 
seria interessante então mas, agora, tem uma ou-
tra acutilância. Há vertentes novas, há modos no-
vos de o encarar. E, de facto, os exemplos na nossa 
vida quotidiana que parecem colar com a “realida-
de” da peça são tantos! É quase inescapável e tens 
de falar disto.

por que decidiu concorrer com a peça 
ao grande prémio de teatro português?
Bom, eu não me interesso muito por concursos. 
apenas enviei o meu livro de estreia de poesia para 
o Prémio de revelação de Poesia, porque tinha 
acabado de vir de moçambique e queria saber que 
valor tinham os poemas que trazia comigo e mais 
alguns que escrevera entretanto. na altura, teve o 
prémio em ex-equo com um livro do José de melo 
Francisco. Em relação ao grande Prémio de teatro, 
a verdade é que, ao fim destes anos todos de escri-
ta, havia uma coisa que me faltava: disfrutar a sen-
sação de ter uma peça escrita por mim em palco. 

Foi isso que me motivou. Já tinha enviado também, 
com o mesmo objectivo, uma peça para o concur-
so do inatel para peças em um acto, convencido de 
que o prémio implicava a representação – não era 
o caso. o meu interesse era mesmo ver a peça em 
cena, ver como se moviam em palco as “criaturas” 
criadasno texto. Portanto, uma pulsão absoluta-
mente básica.

AS PERSOnAGEnS BASTAM-SE 
A SI MESMAS, FALAM POR SI, 

DIZEM O QUE SÃO.

por que razão as personagens de Ao Vivo 
e Em Directo surgem, de certa forma, 
tipificadas e não têm nome?
o nome é o menos importante. Eu diria mesmo: 
o nome não tem importância nenhuma. num pri-
meiro esboço da peça, eles tinham nomes. Quando 
acabei, perguntei-me: o que fazem aqui os nomes? 
John, mary ou outro nome qualquer, de língua 
francesa, castelhana… Enfim, achei que não valia 
a pena, que não fazia sentido e que mais sentido 
faria despir as personagens de qualquer referen-
ciação, de qualquer ligação à realidade imediata, 
de identificação nacional ou social, o que quer que 
fosse. muito embora isto não seja frequente, não 
é um recurso inédito. as personagens bastam-se 
a si mesmas, falam por si, dizem o que são. E esta 

é uma situação válida para muitos contextos polí-
ticos e sociais, hoje. o que é que um nome acres-
centaria à leitura, à análise que se faça destas per-
sonagens, destas situações?

acha que a existência de um nome poderia 
ter o efeito contrário? Que condicionaria,
criaria interpretações demasiado específicas?
É um bocado isso. imagine que eu dava nomes es-
panhóis, por exemplo. isso fazia convergir a aten-
ção dos espectadores para a realidade espanhola. 
mas não é a realidade espanhola, ou americana ou 
outra qualquer. 
no tempo em que vivemos, a situação é transversal. 

com os restos da representação que não houve (do Auto da Familia), 1968
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são coisas que estão a acontecer, é uma realidade 
tão presente! neste aspecto, a peça é do mais ób-
vio, ululante, não tem nada de extraordinário. o as-
sunto da peça é o que é e cruza-se connosco todos 
os dias, aqui e em qualquer parte do mundo – daí o 
não-nome. Por outro lado, interessou-me trabalhar 
a ambiguidade. a peça é um jogo de sombras.

Que contacto anterior teve com o teatro?
tive contactos mas todos eles frustradíssimos. 
na minha terra natal, Vieira de Leiria, havia uma 
biblioteca dita “de instrução”. Então, 1968, ha-
via malta da minha idade, 19, 20 anos e, na altu-
ra, descobrimos uma peça fascinante: o Auto da 
Família, da Fiama Hasse Pais Brandão. Juntámo-
nos à mesa do café, à conversa, e vá de pôr em 
cena, no teatrinho da biblioteca de instrução, o 
Auto da Família. tratou-se do elenco, tratou-se da 
cenografia, que era básica, evidentemente, enfim, 
tratámos do que havia a tratar e começámos os 
ensaios. Eu fazia pouco mais ou menos de ence-
nador, enfim, todos nós encenámos um bocadi-
nho e, quando a coisa já estava assim meio bem 
encaminhada para subir à cena, lembrámo-nos de 
uma coisa fundamental: temos de pedir autoriza-
ção para isto. Então, fizemos um telefonema para 
a sociedade de autores e alguém nos disse: “Vo-
cês não estão bons da cabeça. a peça está censu-
rada!” E, no entanto, eu tinha o livro!

pois, a peça estava editada mas também 
proibida de ir à cena. estava censurada, como 
algumas peças de Brecht, que se encontravam 
publicadas mas não se podiam pôr em cena.
Portanto, como calculam, foi uma frustração. te-
nho a fotografia posterior à notificação de que não 
podíamos levar a peça à cena. Estamos nós, todos 
os envolvidos na façanha, à porta da biblioteca, 
com os barrotes da barraca… Foi o meu primeiro 
contacto com o teatro – falhadíssimo mas cheio de 
vigor! a outra experiência foi, em Quelimane, uma 
cidadezinha no norte de moçambique, ainda antes 
de ser mobilizado para a guerra colonial. arranjei 
lá um emprego, depois de ter perdido a bolsa para 
estudar Economia no Porto, e tentei fazer duas pe-
ças numa sociedade recreativa local: uma para mi-
údos, escrita por mim, e Os Malefícios do Tabaco 
de tchékov. infelizmente o actor nunca conseguiu 
decorar o texto e acabámos por desistir. segundo 
projecto falhado! desde então, o teatro, para mim, 
tem sido só escrevê-lo e, sobretudo, ir ver e ler.

O MEU PRIMEIRO COnTACTO
COM O TEATRO FOI FALHADÍSSIMO 

MAS CHEIO DE vIGOR!

Há pouco reflectia sobre o poder  – o tema que 
mais tem explorado ao longo da sua dramaturgia 
e que é o centro de Ao Vivo E Em Directo. 

o que o levou a tratar esse assunto por meio 
da escrita teatral?
a linguagem teatral é, ainda hoje, aquela que eu 
tenho como a mais directa. isto é, a linguagem te-
atral já corporizada em cena, digamos assim, para 
fazer a comparação com outros média. Para mim, 
a linguagem cénica, teatral, tem um impacto, uma 
proximidade que toca as pessoas de uma maneira 
que eu não sinto que aconteça com o cinema, por 
exemplo. É quase uma fisicalidade, que a mim me 
fascina. confesso que hoje vejo muito mais teatro 
do que cinema. toca-me mais, sinto mais presen-
te, a minha inteligência e a minha sensibilidade se 
repassam melhor da “mensagem” de uma peça de 
teatro do que da de um filme. É como se houvesse 
um celofane, uma barreira qualquer de mediação 
entre a imagem cinematográfica e eu, espectador, 
que não deixa passar tudo.

esta peça desenrola-se num meio jornalístico, 
televisivo. tendo em conta a sua própria 
experiência, o que considera importante 
na carreira de um jornalista?
importante na carreira de um jornalista é fazer o 
trabalho que tem a fazer com a maior isenção. o 
que não quer dizer que o jornalista deva ser uma 
criatura acrítica e sem uma pulsão forte de ligação 
à realidade de que fala. tem de ser isento, obvia-
mente, objectivo, imparcial, preciso, conciso, tudo 
isso, mas tem, sobretudo, a meu ver, de estar na 
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profissão com a consciência de que a realidade é 
uma coisa muito séria. não pode de maneira algu-
ma ser transformada em espectáculo noticioso – 
se digo isto é porque sinto que isso acontece mui-
to no nosso jornalismo, actualmente, e isso é mau. 
o jornalista tem de estar, na medida do possível, 
equidistante de tudo o que sejam pressões dos vá-
rios poderes que, nós sabemos, se organizam dia-
riamente, na sociedade. tem de ser imune o mais 
possível às pressões dos vários poderes que estão, 
com ele, sob o foco intenso de atenção e que, na-
turalmente, vão fazer tudo para o controlar, para o 
manipular, para o pôr, pelo menos, numa posição 
de aceitação passiva dos seus ditames e interesses.

TOMAR UMA ATITUDE DE 
COnTRA-PODER, DE TRAvAGEM 

DESSA PRESSÃO é DIFÍCIL.

e acha que isso é possível?
Eu acho que isso é possível. sinto é que há o risco 
de ir aumentando o número daqueles que pensam 
que “não vale a pena…”, “não podemos perder o 
emprego…”, “os tempos estão maus…”, “se tiver 
que fazer uma cedência, faço, ninguém dá aten-
ção a isso…”. E isto é mau, é péssimo. E as conse-
quências podem ser… não queria dizer catastrófi-
cas mas podem ser muito gravosas, para o próprio 
que aceite uma tal subordinação e para o público, 

a quem o seu trabalho se dirige fundamentalmen-
te. o condicionamento marca a posição dos jor-
nalistas e a sua prática diária. Eu sei que é difícil a 
imparcialidade, a independência, porque agora os 
meios de comunicação social estão nas mãos de 
grandes empresas…

…que imprimem uma linha específica e, 
depois, as pessoas que trabalham têm 
de servir essa linha.
Pois. E tomar uma atitude de contra-poder, de tra-
vagem dessa pressão é difícil. mas ainda há profis-
sionais na praça com inteireza bastante para irem 
fazendo o seu trabalho, sem se poder dizer deles 
que estão completamente rendidos aos ditames 
dos que estão acima.

concretamente, em que medida diria que existe 
uma relação entre a sua experiência profissional 
e o universo da peça Ao Vivo e em Directo?
Eu trabalhei no rádio clube de moçambique, de-
pois do famigerado levantamento de 7 de setem-
bro de 1975, e entrei primeiramente na área da Po-
lítica internacional. depois, quando vim viver para 
Portugal, continuei nessa área. no entanto, o fun-
damental da minha prática foi na área cultural. na 
cultura ou noutro qualquer sector, é evidente que 
isso não me impediria de estar atento ao que se vê 
à nossa volta, como disse há pouco: a questão do 
poder. os casos cada vez mais frequentes de gente 

a contas com a justiça por corrupções e vilanias 
outras, umas provadas, outras não mas, enfim, há 
um “clima”. E não é só na sociedade portuguesa, 
como disse há pouco, isto é transversal a muitas 
sociedades neste nosso mundo. Vê-se os mais pró-
ximos de áreas do poder (do poder económico e 
do poder político) serem tentados a práticas que, 
em consciência, não deviam adoptar nunca. E essa 
é uma realidade que contamina toda a vida social, 
que compromete políticas bem-intencionadas que 
se quer pôr em prática, que fere de morte deter-
minados objectivos que lutam pelo bem-estar do 
Estado social, por exemplo. Portanto, há muita 
corrupção, muito desvario da finança, que tem ge-
rado um conjunto de coisas menos certas, coisas 
condenáveis, que só mesmo quem não vê é que não 
sabe que existe. É um assunto premente, presente, 
e a mim isso interessa-me para me preocupar e inte-
ressa-me como escritor. daí que tenha conjecturado 
esta história do Homem que se arrepende do que 
fez. a realidade está lá; preocupa-me e interessa-
me; vou escrever sobre ela. Basicamente, é isto.

nÃO é A CEnA EM SI 
QUE InTERESSA, é A IDEIA. 

E A IDEIA PARTE, 
DEPOIS, PARA A CEnA.
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e haverá uma maior proximidade, pelo seu 
percurso, com a personagem do Jornalista?
claro. não é nenhuma transferência de situações 
que me tivessem acontecido para o Jornalista. 
mas são situações. Eu nunca entrei num estúdio 
de televisão, por exemplo, mas, sendo jornalista, 
há naturalmente muita coisa que sei sobre a prá-
tica jornalística. aquela forma de relação entre ele 
e o director, não tendo sido por mim vivenciada, é 

algo que acredito que seja possível. E, lá está, é um 
assunto que me interessa: a contaminação de ór-
gãos de comunicação social pelos poderes. neste 
caso concreto, há um jornalista que rejeita o modo 
como as coisas estão a ser feitas mas há um mo-
mento em que aceita entrar no esquema, que aí eu 
levo a um ponto limite. o facto de ele ter aceitado 
aquele frete faz dele uma criatura nada recomen-
dável para estar no sítio onde está. não se fala de 
ninguém em concreto e, que eu saiba, isto nunca 
aconteceu. não é a cena em si que interessa, é a 
ideia. E a ideia parte, depois, para a cena.

o raul viveu os tempos anteriores e posteriores 
ao 25 de abril e experimentou as mudanças 
que ocorreram: a existência de uma censura 
que calava assuntos que não se queria tornar 
públicos; depois um momento em que não 
se tornavam públicos certos assuntos porque
se considerava que “não ficava bem” e, hoje 
em dia, um tempo em que se pode tornar tudo 
o que se quiser público, até distorcer a realidade, 
para vender jornais ou ter audiência. 
é como se hoje não houvesse tanto aquelas 
regras de “o que fica bem”, “o que se deve 
fazer” mas haver mais uma ideia de que se 
pode fazer tudo. como vê esta realidade? 
antes do 25 de abril, eu ainda não trabalhava, 
portanto, tenho apenas a percepção de leitor. de-
pois de 1975, trabalhei maioritariamente na agên-

cia Lusa e a noção que tenho do jornalismo des-
de então é a de que, a partir de certo momento, 
grandes empresas se lançaram em projectos de 
média, comprando e criando jornais e canais de 
televisão com o intuito concreto de fazê-los de-
sempenhar um determinado papel político contra 
a facção a, contra a facção B, partidos, dirigentes, 
etc. isso poderá ter-se esbatido um tanto mas, a 
partir do momento em que passam grandes em-
presas a tomar conta dos meios de comunicação, 
naturalmente que a inocência original tinha de es-
tar perdida. supondo que um jornalista da área 
económica pretendesse escrever sobre a empresa 
que criou o jornal, a desancá-la por malfeitorias 
cometidas, por fuga a impostos ou o que quer que 
fosse – é evidente que isso seria extremamente 
difícil de fazer. Houve casos em que isso foi feito e 
em que alguém pulou da cadeira. o que importa, 
face a esta dificuldade, é que o jornalista esteja 
no seu lugar, a cumprir o seu papel, tendo como 
preocupações centrais ser isento, ser idóneo e 
ser íntegro. É evidente que as pressões existem e 
ele fará por combatê-las. Em resumo, é uma luta 
difícil mas pode ser ganha. o momento, hoje, da 
comunicação social, em Portugal, não me parece 
todavia ser dos melhores.

agora que se afastou do jornalismo, 
considera que através da escrita para o palco 
continua a ter um papel, em alguma medida, 

 Quando jornalista, com uma das suas fontes
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socialmente interventivo ou semelhante 
ao papel do jornalista tal como 
o descreveu agora?
não. Eu hoje, não-jornalista, vivo no mesmo mun-
do onde vivia quando era jornalista. E, lá dizia 
o outro, nada do que é humano me é estranho, 
nada do que acontece à minha volta me é indife-
rente. Hoje, como escritor, é minha preocupação 
não transformar aquilo que faço em instrumentos 
que possam ser confundidos com os outros ins-
trumentos que há para intervir socialmente – aí, 
eu deixaria de ser escritor e passaria a ser mili-
tante político. tento sempre ter o máximo cui-
dado, mesmo em textos como este, ao Vivo e 
Em directo, que, de tudo quanto fiz até hoje, é 
talvez aquele em que me exponho mais – como 
criador, como ser pensante que escreve – porque 
faço uma incursão em territórios que não conhe-
ço, porque nunca falei com quem quer que fosse 
que tenha feito semelhantes coisas. dito isto, uma 
coisa é a literatura, outra coisa é a acção política, 
a militância, a intervenção. não quero dizer que o 
criador tenha de ser uma criatura acrítica, acéfala, 
metida numa torre de marfim! não, claro que não. 
mas ele não pode fazer de um livro um panfleto – 
então, escreveria o panfleto. sei e sinto que o livro 
tem de ser, cada vez mais, uma atitude perante a 
sociedade. É um instrumento através do qual ele 
mostra aos seus leitores que está atento. o escri-
tor não deve fazer do seu leitor alguém à sua ima-

gem e semelhança – que são os pressupostos que 
levam a fazer um panfleto. no entanto, os livros têm, 
cada vez mais, uma função política, no sentido em 
que não podem não ter uma ligação com o mundo 
de que falam, uma ligação activa. o livro tem de co-
municar! o autor tem de estar atento à realidade e 
dizer qualquer coisa que seja importante, que fique. 
o livro tem de ser, cada vez mais, um acto de res-
ponsabilidade. E isto, mesmo quando se escreve um 
livro para crianças, aliás sobretudo quando se escre-
ve um livro para crianças. inanidades há em muitos 
livros e, às vezes, é assustador ver como se publica 
com tanta facilidade. como dizia um amigo meu, 
“tens de ter presente, de cada vez que propões al-
guma coisa para publicar, que esse livro te custou, 
pelo menos, uma árvore.” Este é um dos aspectos 
da responsabilidade, mas não é tudo. deve haver 
no escritor também uma preocupação de procurar 
a novidade, aquilo que ainda não foi feito. mas sa-
bemos que de boas intenções e experimentalismos 
está o inferno da Literatura cheio! Em última análise, 
o autor deve escrever sobre alguma coisa que sinta 
que valha a pena. É claro que isto é um critério que 
fica à conta de quem o tem e é falível.

Quais são os seus projectos de escrita neste 
momento? Há pouco referiu que tem coisas 
quase prontas mas, com certeza, tem outras 
na cabeça também, à espera 
de serem desenvolvidas…

talvez seja surpreendente mas o que mais me in-
teressaria escrever hoje, porque é uma linguagem 
que me está a ser agradável e sinto interessante e 
motivador praticar, é o teatro. se pudesse, agora, 
escrevia teatro, teatro, teatro, até à consumação 
dos tempos. isso não quer dizer que eu não esteja 
a escrever outras coisas, nomeadamente poemas 
e… um romance.

o primeiro?
É o primeiro. Em prosa, tenho dois livros de con-
tos. E há muito que ando com esta ideia. o livro 
está na cabeça, o problema é combater a pregui-
ça para o “pôr em cena” no computador. tenho 
uma peça de teatro que vou guardar. não preten-
do voltar a concorrer ao grande Prémio de teatro, 
porque acho que devo dar espaço a outros auto-
res – não estou com isto a ter um acto de vaida-
de, dizendo que, se concorresse, ganhava, como 
é evidente. Estou neste momento concentrado no 
romance e alguns poemas vão acontecendo pelo 
caminho. tenho pena de ter deixado de escrever 
contos. um amigo meu disse, inclusive, que pelo 
conto é que eu era capaz de fazer alguma coisa 
de jeito! a ver vamos.
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céLia caeiro

Licenciada em ciências 
da comunicação pela universidade 
nova de Lisboa (FcsH), conclui 
o mestrado em comunicação 
e gestão cultural na universidade 
católica Portuguesa (ucP). 
na área do teatro, estreia-se com 
o encenador Paulo Filipe para 
quem faz assistência de encenação 
e produção do espectáculo Abaixo 
da Cintura (ccB – Lisboa, teatro 
Viriato – Viseu e teatro académico 
gil Vicente – coimbra 2001). 
Para o mesmo encenador, faz 
assistência de encenação e 
direcção de cena da peça Rastos 
(teatro aberto – Lisboa 2002). 
Em 2003 e 2004, colabora com 
o teatro aberto onde assiste a 
encenação e faz a direcção de cena 
da ópera Le Vin Herbé, encenada 
por Luís miguel cintra, e faz a 
assistência de palco da peça 
A Forma das Coisas, encenada por 
João Lourenço. Em 2002 colabora 
com a nBP no ano de arranque da 
escola de actores desta produtora – 
a oficinactores. 
Em 2003 entra para a L’agence – 
agência de modelos e Produção, 
com o objectivo de criar e 
coordenar um departamento 
de agenciamento de actores, 
L’agence talents, projecto 
ao qual fica ligada até 2006. 
Em 2006 integra a equipa 
da scriptmakers, empresa de 
produção de conteúdos, onde 
desempenha funções de marketing, 
comunicação, contabilidade 
e gestão até 2008. 
desde 2008 que faz parte 
da equipa permanente do teatro 
aberto coordenando as áreas 
da produção e do marketing.

dina FéLiX da costa

inicia a sua formação em teatro 
em 1999, no curso de arte 
dramática do chapitô. 
Em 2000 entra para a escola 
de cinema e televisão arte 6. 
começa a sua carreira profissional 
em televisão em 2001 na 
telenovela Anjo Selvagem. 
Em 2002 estreia-se em teatro com 
a peça Confissões de 
Adolescente, de domingos 
de oliveira, com encenação de 
Filipe tenreiro, levada à cena 
no iFict e na Barraca, estando 1 
ano em cena.
Em 2003 estreia-se em 
cinema, com a curta-metragem 
Estratagema do Amor de ricardo 
aibéo. nesse mesmo ano, volta 
ao teatro com a peça Quarto 
de Sangue, com encenação e 
concepção de sara sá Pessoa 
e ana mestre, no instituto Franco 
Português. desde então, tem 
integrado o elenco de vários 
projetos de teatro, televisão 
e cinema.
mais recentemente participou, 
como atriz, no filme Outras Formas 
de Luta de João Pinto 
nogueira e Bolor Negro de marta 
Pessoa, filme vencedor do 
Prémio nacional Luís de Pina,
no Festival “área de contenção”.

ana Lopes

inicia a sua actividade artística 
em 1999, como solista em canto, 
no grupo de música de câmara do 
colégio moderno, onde se mantém 
até 2010, período em que participa 
em múltiplos concertos, actuando 
no cinema são Jorge, na FiL e na 
aula magna da cidade universitária, 
entre outros. como aluna de ballet 
das Professoras margarida abreu 
e maria João salomão, participa 
no bailado Três Gerações com 
coreografia de margarida abreu, 
no centro cultural de Belém (2004).
inicia a sua formação como actriz na 
Escola superior de teatro e cinema 
(2011) e conclui a licenciatura em 
Julho de 2014 com a apresentação 
do trabalho final Não Consigo 
Compreender Comédias Destas, 
com encenação do Prof. João mota, 
na sala garrett do teatro d. maria ii. 
como membro fundador do grupo 
mandrágora, apresenta a peça 
original Caducado no 18º ciclo de 
teatro universitário da Beira interior 
(março de 2014).
ainda neste ano, participa numa 
animação publicitária encenada por 
José carretas, na FiL, e em Menos 
Emergências de ricardo neves 
neves, no teatro meridional. Em 
finais de 2014, enquanto elemento 
da associação cultural “auéééu”, 
participa na peça À Volta de Gil 
Vicente, apresentada em Escolas 
secundárias do algarve. Em Julho 
de 2015 participa como actriz, 
na micro curta de promoção 
do concurso de micro curtas 
do moteLX 2015, em parceria 
com o canal moV, realizada 
por nuno gervásio. Em 2015, é 
membro fundador da “caducado 
- associação cultural” e participa, 
como actriz, co-autora e co-
encenadora, na peça Meninas, 
apresentada no Festival de teatro 
da universidade da Beira interior 
em março de 2016. 

eManueL rodrigues

aos 12 anos iniciou-se nas jornadas 
de teatro amador do Lions club da 
Figueira da Foz. 
na sua senda pelo teatro, rumou 
a coimbra, onde se licenciou 
em teatro e Educação. 
Foi professor de teatro do 
movimento “Educação pela arte” 
e foi ainda no contexto da 
educação, que rumou à república 
checa, onde foi professor de teatro 
na Escola Britânica e no colégio de 
Praga onde foi, também, professor 
de técnica de stanislavsky. 
colaborou com o instituto camões 
de Praga como professor de teatro 
e em projetos de promoção da 
língua portuguesa. Em inglaterra 
foi professor de interpretação 
do projeto “melodies” e também 
professor de português através 
do teatro.
Foi actor da “the Bear Educational 
theatre” (marca Educativa da união 
Europeia) em vários países da 
Europa. Participou em séries como 
Borgia e Crossing Lines do canal 
de televisão aXn, com o qual 
colaborou fazendo dobragens 
em língua inglesa. iniciou-se 
na encenação com textos de 
schnitzler, max aub e ignacio 
cabrujas. criou, em parceria com a 
autora Lívia Jappe, o espectáculo 
Ruptura a partir do livro Cisão da 
mesma autora (obra finalista do 
Prémio são Paulo de Literatura 
2010) que estreou em Praga. 
Encenou o espectáculo 
Hra o Pekelne Lodi a partir de gil 
Vicente e que contou alunos 
de língua portuguesa da 
universidade dom carlos de Praga. 
É o fundador da plataforma 
círculo de giz.

dino aLves

o enfant-terrible da moda
portuguesa nasceu em anadia.
Formou-se em pintura na Escola 
superior artística do Porto e fez
um curso de fotografia, no inEF.
Vive e trabalha em Lisboa desde
1991, onde desenvolve uma carreira
de criador de moda. depois de
uma passagem pela cinemateca
Portuguesa, faz uma primeira
apresentação nas manobras de
maio de 1994. depois de criar
a mise- en- scene para quatro
desfiles de ana salazar, inicia as
suas apresentações regulares
na modaLisboa. desde então,
tem participado em inúmeros
eventos de moda em Portugal e
no estrangeiro. inicia colaborações
como stylist para algumas revistas,
marcas, programas de televisão
e também para campanhas de
publicidade. cria figurinos para 
teatro com vários encenadores 
como João grosso, maria Emília 
correia, Fernando Heitor, João 
Lourenço, antónio Pires, Fernando 
gomes, Joaquim monchique 
e manuel coelho e ainda em 
espectáculos da Fundação
gulbenkian.Em 2011, cria figurinos
para a peça Vermelho, encenada
por João Lourenço, noteatro 
aberto, onde continua a colaborar 
como figurinista. Em 2012 é 
responsável pela imagem dos 
apresentadores do programa de 
humor Estado de Graça da rtP1.
Em 2013 inicia a sua colaboração 
com a Escola superior de design 
de matosinhos, como coordenador 
de um projecto de mestrado de 
moda, sobre o trabalho de Joana 
Vasconcelos. Em 2014, cria os 
figurinos para um espectáculo de 
cabaret encenado por antónio 
Pires. Em março de 2015 é o criador 
do vestido da intérprete vencedora 
do Festival rtP da canção.
Em Junho de 2015 cria os figurinos 
da peça de teatro As Raposas, 
encenada por João Lourenço, no 
teatro aberto. Em outubro de 
2015, inicia dois programas de 
humor para a rtP, como stylist. 
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eurico Lopes

iniciou a sua formação teatral em 
1988 com Filipe crawford, 
na Fundação calouste gulbenkian, 
onde estagiou com Polina 
Klimovitskaya, rossela terranova 
e daniel stein. Estagiou também 
no teatro nacional d. maria ii com 
antunes Filho. trabalhou com 
ariane mnouchkine no théatre du 
soleil, em Paris, e com Ferruccio 
soleri no teatro olímpico de 
Vicenza, em itália. Fez técnica 
de meisner com John Frey, em 
Lisboa. desde 2008, frequenta 
regularmente “o método” com 
márcia Haufrecht, em Lisboa, e 
seminários Profissionais com Juan 
carlos corazza, em madrid.
Foi co-fundador do grupo de teatro 
meia Preta. É presença assídua em 
televisão, cinema e teatro, tendo 
integrado elencos de mais de 
trinta e cinco telenovelas, séries 
e filmes, em que foi dirigido por 
realizadores como João Botelho, 
thomas Vincent, teresa Lampreia, 
carlos coelho da silva, nicolau 
Breyner, cláudia clemente e Johan 
schelshout, entre outros. 
ao longo da sua carreira tem 
participado em vários projectos 
de divulgação de poesia e em 
leituras públicas. integrou elencos 
de múltiplos grupos de teatro, 
em que foi dirigido por 
encenadores como Fernando 
Heitor, Berta teixeira, Bibi 
Perestrelo, gastão cruz, tiago 
r. santos, Hélder costa, Vicente 
alves do Ó, andré gago e João 
Lourenço. nas suas participações 
frequentes no teatro nacional 
d. maria ii, foi dirigido por 
encenadores como carlos avilez, 
maria Emília correia, antónio 
Pires e Helena Pimenta, entre 
outros. Licenciado também em 
arquitectura, tem no seu currículo 
a criação de mais de vinte espaços 
cénicos, em teatros como o teatro 
nacional d. maria ii, teatro da 
trindade, teatro são Luiz, ccB, 
teatro nacional de são João 
e teatro aberto.

Francisco pestana

inicia a sua carreira artística em 
1969 no grupo cénico da Faculdade 
de direito de Lisboa, dirigido por 
adolfo gutkin. Em 1970, estreia-se 
no cinema no filme Nojo aos Cães, 
de antónio de macedo e, em 1971, 
estreia-se no teatro profissional em 
O Processo, de F. Kafka, dirigido por 
artur ramos no teatro Villaret. nesse 
mesmo ano, integra o elenco do 
primeiro espectáculo de uma nova 
companhia, “os Bonecreiros”. Em 
1972, faz parte do núcleo fundador 
da comuna, colectivo teatral no qual 
permanece até 1981. Em 1982, é um 
dos membros fundadores do novo 
grupo/teatro aberto, integrando 
a direcção desta cooperativa com 
João Lourenço, irene cruz, melim 
teixeira e mário Viegas. desde então, 
tem participado na maior parte dos 
espectáculos apresentados pela 
companhia. no cinema, participa 
em filmes de Luís galvão telles, 
antónio de macedo, José Fonseca 
e costa e geneviéve mershe, entre 
outros. Em televisão, participa em 
séries, como Clube dos Campeões, 
Cuidado com as Aparências, Ilha das 
Cores e Campeões e Detectives. ao 
longo da sua carreira participa em 
peças radiofónicas e faz trabalho 
de dobragem em diversas séries de 
animação. Paralelamente desenvolve 
a actividade de dramaturgo, 
destacando a sua peça A Ilha de 
Argüim, 1º Prémio do concurso 
inatel/novos textos 1994, estreada 
no teatro Baltazar dias, pelo teatro 
Experimental do Funchal, em 1996. 
Esta peça foi também editada em 
livro (sPa/dom Quixote) e em 
televisão (rtP madeira). de entre 
as peças da sua autoria foram 
também levadas à cena Subúrbio 
ou Não Há Nada que se Coma 
(teatro cinearte/a Barraca, 1995), e 
Deixa-me ser a tua Loucura ou Não 
Há Nada que se Coma 2 (teatro 
da trindade, 1999). Em 1995 foi 
agraciado pelo governo regional da 
madeira por distinção e mérito na 
área do teatro. 

José ÁLvaro correia

designer de luz, licenciado em 
produção de teatro no ramo luz e 
som, é especialista em design de 
iluminação pela Escola superior 
de música e artes do Espectáculo. 
o espectáculo e o teatro, em 
particular, são o início de um 
percurso que o tem levado a 
desenhar luz para várias áreas da 
iluminação como concertos, óperas, 
dança, museus e exposições, vídeo, 
instalações, espaços públicos 
e eventos. 
destacam-se o desenho de luz 
para os espectáculos Woyzeck 
e Platonov produzidos pela ”ao 
cabo teatro” e Pancómédia, de 
Botho strauss, encenado por João 
Lourenço. Enquanto designer de luz 
colaborou em diversos projectos 
de música, eventos e instalações 
com o artista João Paulo Feliciano. 
contribuiu também para a 
iluminação de algumas edições da 
modaLisboa, bem como 
a do museu Lisbon story. 
no cinema, é responsável pelo 
desenho de luz do filme Preto 
e Branca, realizado por saguenail. 
desde 2000, orienta diversos 
workshops de iluminação para 
espetáculos, colaborando 
regularmente com diversas 
instituições de ensino como 
Balleteatro e Escola superior 
de artes e design das caldas 
da rainha. É co-autor do Manual 
Técnico para Iluminação 
de Espectáculos.

Fernando Heitor

Fernando Heitor formou-se 
em Lisboa em 1974 na Escola 
superior de teatro e cinema, do 
conservatório nacional, onde foi 
aluno de glória de matos, Peter 
Brook, Bettina Jonic, águeda sena, 
george shelly, costa Ferreira, 
Bernardo santareno, Eduardo Prado 
coelho e João Bénard da costa, 
entre outros. É actor de teatro, 
cinema e televisão desde 1971. 
no teatro foi dirigido por carlos 
avilez, João mota, mário Barradas, 
nico Pepe, Jorge Listopad, ricardo 
Pais, angel Facio, osório mateus, 
Luís miguel cintra, Jorge silva 
melo, Filipe La Féria e artur ramos. 
Encenador e dramaturgista desde 
1976, trabalhou nesta qualidade 
textos de carlos daniel rodrigues 
da costa, marguerite duras, tenesse 
Williams, Jean genet, B. Brecht, Karl 
Valentin, angelo Beolco, antónio 
Botto, noël coward, oscar Wilde, 
Kevin Eliot, Pedro Pinheiro, artur 
schnitzler e José triana, a título de 
exemplo.  no cinema foi actor em 
filmes de José álvaro morais, nino 
Bizanni, Paulo rocha, Fernando 
Lopes, José nascimento, João 
Botelho, Valeria sarmiento, 
raúl ruiz, João cesar monteiro, 
entre muitos outros. 
no seu trabalho como argumentista 
e guionista (que faz desde o início 
dos anos 1980) destaca-se a obra, 
em parceria com Helena amaral 
e isabel Fraústo, de criação 
e adaptação da versão portuguesa 
da série cuntáme cómo pasó.

Maria eMíLia correia

nasceu em Espinho, onde 
frequentou a academia de música. 
cursou no instituto comercial 
do Porto e frequentou o instituto 
superior de Economia de Lisboa, 
a Estc e o curso de comunicação 
social da universidade nova de 
Lisboa. aos dezassete anos integrou 
o elenco do teatro Experimental do 
Porto. Em 1972, radicou-se em Lisboa 
e foi co-fundadora das companhias 
teatrais comuna-teatro de Pesquisa, 
teatro Hoje, teatro da graça e os 
cómicos. Foi bolseira da Fundação 
calouste gulbenkian e do goethe 
institut. Enquanto actriz de teatro, 
interpretou textos de Lorca, Büchner, 
shakespeare, Beckett, molière, 
von Horváth, strindberg, coward, 
dürrenmatt e mamet. no cinema, 
trabalhou com os realizadores João 
matos silva, Luís galvão telles, 
Joaquim Leitão, teresa garcia, 
Fernando Vendrell, Fernando matos 
silva e João Botelho, entre outros. 
na televisão, participou em diversas 
séries e telenovelas. É encenadora 
de teatro e ópera, tendo encenado 
peças de gil Vicente, david mamet, 
dario Fo e almeida garrett e 
textos de Bernardim ribeiro, mário 
cesariny, Luís de camões, Fiama 
Hasse Pais Brandão, maria Velho da 
costa, Jorge de sena e Luiza neto 
Jorge. no teatro da trindade e no 
tnsc, encenou obras de mozart 
e de donizetti. de 1973 a 1993, 
exerceu a actividade de jornalista no 
república e no diário de Lisboa, na 
rádio renascença e na rádiodifusão 
Portuguesa. Foi nomeada para o 
Prémio de teatro da secretaria de 
Estado da cultura para melhor actriz 
(1989), para o Prémio de teatro da 
revista nova gente (1995 e 1997) 
e para o Prémio de teatro Bordalo 
Pinheiro (1996). recebeu, em 2005, 
uma menção Especial da associação 
Portuguesa de críticos de teatro 
pela sua encenação do espectáculo 
Serviço d’Amores, a partir de textos 
de gil Vicente levado à cena no 
tndm ii. 
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rui Mendes

actor, encenador, cenarista 
e professor de interpretação 
na E.s.t.c. durante 20 anos. 
Estreia-se no teatro da trindade, 
na peça A Ilha do Tesouro, 
pelo teatro do gerifalto, em 
1956. integrou, entre outras, as 
companhias, teatro do gerifalto, 
Empresa Vasco morgado, teatro 
Popular de Lisboa, teatro moderno 
de Lisboa, teatro nacional Popular, 
grupo 4 (de que foi um dos 
fundadores), teatro aBc, teatro 
adoque, teatro da cornucópia, 
teatro nacional de d. maria ii, 
teatro da malaposta, teatro da 
trindade e novo grupo. trabalhou 
com diversos encenadores, como 
antónio manuel couto Viana, 
Francisco ribeiro, costa Ferreira, 
Fernando gusmão, João Lourenço, 
morais e castro, João mota, 
Luís miguel cintra, Jorge Lavelli, 
Fernanda alves, José Peixoto, 
Fernanda Lapa, são José Lapa, 
maria Emília correia, e Beatriz 
Batarda. Entre muitas interpretações 
no teatro, destacam-se Tia de 
Charley (1961), Knack (1967), 
À Espera de Godot (1968), Insulto 
ao Público (1972), O Círculo de Giz 
Caucasiano (1976), O Judeu (1981), 
Super Silva (1983), A Mulher do 
Campo (1986), O Magnífico Reitor 
(2001), José e Maria (2002) , Proof 
(2003), A Noite dos Ursos Pandas 
(2004), Luz na Cidade (2005), 
Galileu e O Rapaz dos Desenhos 
(2006), Rock’n’Roll (2008), Hannah 
e Martin (2009), O Aldrabão e 
Como Queiram (2013). Estreia no 
cinema com D. Roberto (1961).
a partir de 1975 dedicou-se também 
à encenação, tendo assinado entre 
outros trabalhos: Três Irmãs (1998, 
Sonho de uma Noite de Verão 
(1991, Descendentes de Kennedy 
(1992, A Louca de Chaillot (1995, 
Tio Vânia (1998,  Picasso e Einstein 
(2004, A Desobediência (2007), 
os Maias e Menina Júlia (2009.). 
ao longo de mais de cinquenta 
anos pontuou a sua carreira com 
inúmeros trabalhos para televisão.

pauLo pires

no teatro, ao longo da sua carreira, 
participa como actor nas peças 
A Minha Noite com o Gil (1996), 
com encenação de Fernando Heitor, 
Real Caçada ao Sol (2000) encenada 
por carlos avillez, O Avião de Tróia, 
A Maçã no Escuro, Menina e Moça 
(1996, 2000 e 2003) encenadas 
por maria Emília correia, Copenhaga 
(2003 e 2005), com encenação de 
João Lourenço, Pequenos Crimes 
Conjugais (2007), com encenação 
de José Fonseca e costa, 
Rock’n´Roll (2008) e O Deus 
da Matança (2009), com encenações 
de João Lourenço, A Noite, encenada 
por José carlos garcia (2013/14) e, 
mais recentemente, Sílvia, encenada 
por almeno gonçalves.
Estreia-se no cinema em 1994 em 
Zéphiro de José álvaro de morais. 
de entre os seus trabalhos, destaca 
Cinco Dias, Cinco noites de José 
Fonseca e costa, O Milagre Segundo 
Salomé de mário Barroso, Un Suave 
Olor a Canela de giovanna ribes 
(Espanha), Até Amanhã Camaradas 
e Quarta Divisão de Joaquim Leitão 
e A Uma Hora Incerta de carlos 
saboga. Em televisão, para além 
de Portugal, grava também no Brasil 
e em Espanha, destacando-se em 
vários tipos de projectos, desde 
novelas,como Salsa e Merengue 
(rede globo); Terra Mãe (rtP); 
Ganância (sic); O Olhar da Serpente 
(sic); Deixa-me Amar (tVi); Olhos 
nos Olhos (tVi) ou Belmonte (tVi) 
e nas séries Jornalistas (sic); Fúria 
de Viver (sic); Ana e os Sete (tVi); 
O Segredo (co-produção luso-
brasileira, rtP); Los Serrano (tele5); 
Fuera de Control (tVE); Ellas y el 
Sexo Débil (antena 3), Equador (tVi) 
e Bairro (tVi), entre outras. 
Participa nos telefilmes Aniversário, 
de mário Barroso (sic), 29 Golpes, 
de Jorge Paixão da costa (rtP), 
La Baronesa (tele5), Ein Sommer in 
Portugal (ZdF) rodado em língua 
alemã, e actualmente encontra-se 
a gravar a novela A Única Mulher. 

vítor d’andrade

inicia a sua carreira em 1997, com 
o espectáculo Ensaio Geral, a partir 
de duas peças de israel Horovitz, 
na companhia teatral do chiado. 
desde então, e depois de ter 
finalizado a École internationale 
de théâtre Jacques Lecoq em Paris, 
trabalhou com vários encenadores 
portugueses e estrangeiros, entre 
os quais: maria Emília correia, João 
Lourenço, Luís miguel cintra, João 
grosso, miguel Loureiro, antónio 
Feio, guilherme mendonça, denis 
marleau, Emanuel demmarcy-mota, 
Pedro Lacerda, daniel gorjão, carlos 
Pessoa, cristina carvalhal e andré 
gago, entre outros. 
no cinema trabalhou com os 
realizadores maria de medeiros, Luís 
miguel correia, Jean sagols, rita 
nunes, Lionel Baier, José miguel 
ribeiro, entre outros. 
Participou ainda em peças de vários 
artistas plásticos, tais como Vasco 
araújo, andré guedes, Pedro neves 
marques, andré romão e mariana 
silva. 
Faz locução de vários anúncios 
para rádio e televisão e dobragens 
de desenhos animados. 

tiago costa

nasceu em Lisboa em 1992. iniciou 
o seu percurso artístico em 2001. 
trabalhou com realizadores como 
Hugo de sousa, carlos dante, 
Paulo Brito, atilio riccó e Joaquim 
Leitão. Em 2014 participou na curta-
metragem F*de-te Paris de Joana 
Viegas, projecto final do curso 
de cinema da Estc. Estreou-se 
profissionalmente no teatro em 2013 
na peça Macbeth, encenada por 
cláudio Hochman, produzida pelo 
teatro de carnide e premiada pelo 
festival contE em 2014. seguiram-
se Raio dos Tempos, com textos 
de José régio, raul Brandão e 
Fernando Pessoa, e Considerações 
Domésticas, ambas encenadas por 
sofia Ângelo (teatro de carnide, 
2014), Peça Romântica para um 
Teatro Fechado, de tiago rodrigues, 
numa encenação colectiva (teatro 
do Bairro, 2014) e Casado à Força, 
de molière, com encenação de Paulo 
sousa costa (estreia no teatro 
thalia com carreira no teatro da 
trindade). Em 2015 fez um workshop 
de oralidade em cena com miguel 
Loureiro, participou no filme de 
Pedro cabeleira, Verão Danado, e 
nos espectáculos Romeu e Julieta 
encenado por Bruno Bravo (Estc), 
Bicho do Teatro, encenado por 
sofia Ângelo (teatro de carnide) e 
Dom Giovanni, encenado por Paulo 
sousa costa (teatro thalia, teatro 
da trindade e digressão nacional). 
no início de 2016, protagonizou uma 
adaptação de A Aparição, de Virgílio 
Ferreira, com encenação de sofia 
Ângelo (teatro de carnide). Venceu 
o prémio do Festival contE 2016 
para melhor actor secundário com o 
espectáculo O Bicho do Teatro.



HorÁrio
21H30 [Quarta a sáBado]

16H00 [domingo – matinÉE]

duraÇÃo do espectÁcuLo
1H15 [sEm intErVaLo] 
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