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TUDO MUDA. TUDO CONTINUA.
MARTA DIAS

Quando nos sentamos e abrimos um livro, estamos sozi-

nhos com aquelas palavras. 

Alguém as sentiu, alguém as pensou, pesou e cuidou do 

seu lugar, do seu som – e das suas sombras. Alguém as 

escreveu. 

Ao lê-las, tocamos na sua superfície, exploramos, deixa-

mo-las entrar, atravessamos e saímos com elas, elas de-

senham-se por dentro dos nossos olhos, tremeluzem, ex-

piram, dançam, adensam-se, acendem a luz sobre tudo o 

que é outro e somos nós também. 

De cada vez que lemos é diferente.

E nós mudamos. E passamos a olhar para o mundo e 

para as pessoas que nos rodeiam de novas maneiras, 

com olhos mais escuros e redondos. As distâncias alte-

ram-se, os signos transmutam-se.

Quando falamos, em voz alta, as palavras ganham corpo, 

duração. Ecoam e rebentam, como ondas, sobre quem 

nos ouve, se nos escuta, e falam de nós que falamos. 

E quem as escuta, se as ouve, encontra outras palavras 

ainda, corpos com contornos diversos, sons e sombras 

que falam de si que ouve.

Será que nos entendemos? Encontramo-nos?

Construímos pontes. Tentamos. A solidão é insuportável.

As pontes desgastam-se, quebram-se, destruímo-las. 

Impossível mantê-las. A comunhão é inatingível.

Mas estendemos o olhar, alongamos os braços, construí-

mos pontes. Tentamos mais. A solidão é absurda.

E, assim, o tempo passa.

Tudo muda. Tudo continua.

Há dez anos, sentei-me e abri um livro chamado Dois 

Corpos Tombando na Água. Ofereci-o a muitos amigos. 

Quis que toda a gente conhecesse aquelas palavras. De-

pois li O Que Dói às Aves e Os Armários da Noite. E ofe-

reci-os a mais amigos, enviei-os pelo correio.

Ao longo dos anos, fui prendendo pessoas de quem gos-

to ao sonho de um dia criar um espectáculo a partir des-

tes poemas – escritos numa intimidade tão pura, tão… 

sem-adjectivos – sem saber como encontraria a forma 

justa e o tempo próprio para dar vida a esse sonho.

Quando me sentei para escrever finalmente uma peça, 

foi para contar uma história que não era a da Alice Vieira, 

nem a do Mário Filipe, nem a do Mário Castrim, nem a 

minha, nem a de ninguém da equipa, nem a de ninguém 

que conheço – mas a história que foi surgindo e ganhan-

do corpo, com as palavras que se desvelavam sobre a 

vida que temos em comum. E, durante os ensaios, no 

trabalho de grupo, tudo mergulhou nos olhos e emergiu 

através das vozes, tudo mudou e tudo continuou.

Quis falar sobre o amor, sobre a esperança, sobre a ale-

gria, a perda, o sonho, a dedicação e a desilusão, sobre a 

memória, o passar do tempo, sobre o mundo que cons-

truímos e o que idealizamos e quis  duvidar em voz alta. 

Quis falar sobre sobreviver. E sei que é um desejo enor-

me e isto é apenas um espectáculo de teatro – mas não 

há aqui qualquer veleidade ou exibição. Quis empenhar, 

com toda a consciência, a sorte que sei que tenho/temos 

numa criação para os outros, uma criação viva para os ou-

tros – sentirem, sonharem, agirem, duvidarem ou demo-

rarem. E sinto um imenso contentamento em saber que 

tudo o que está no palco vem do coração de todos nós, é 

uma dádiva, sem presunções, só cheia de esperança.

O caminho que percorremos para criar este espectáculo 

foi feito com um respeito e um cuidado constantes e um 

verdadeiro carinho para com as palavras e a(s) história(s) 

da Alice. Impossível ser de outra maneira.

É verdade que, quanto mais damos de nós, com lealda-

de, mais a vida nos dá de volta.

E é verdade que o amor, a tolerância e a justiça, o mundo 

que desejamos melhor, vivem na esperança que temos 

deles. Nunca podemos perder a esperança. Nem a força.
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ALICE
VIEIRA
Nasceu a 20 de Março de 1943 em Lisboa.

Estudou no Liceu Filipa de Lencastre, onde actualmente 

existe uma sala com o seu nome. Completou o curso de 

Filologia Germânica, na Faculdade de Letras da Univer-

sidade de Lisboa, ao mesmo tempo que começou a tra-

balhar na redacção do Suplemento Juvenil do Diário de 

Lisboa, dirigido por Mário Castrim.

Prosseguiu a sua carreira de jornalista no Diário Popular 

e no Diário de Notícias, a cuja redacção pertenceu até 

1990. Por essa altura, deixou o jornalismo diário, para se 

dedicar quase exclusivamente à escrita, continuando a 

colaborar como free-lancer com o Jornal de Notícias e a 

revista Activa. Hoje em dia, escreve ainda para o Jornal 

de Mafra e para a revista juvenil Audácia, dos missioná-

rios combonianos.

Em 1979, publicou o seu primeiro romance juvenil, Rosa, 

Minha Irmã Rosa, que venceu o Prémio de Literatura 

do Ano Internacional da Criança. Desde então, tem 

publicado regularmente romances juvenis, poesia, teatro 

e recolhas de histórias tradicionais, somando quase 

uma centena de títulos, alguns dos quais ultrapassam a 

vigésima reedição. 

Paralelamente, Alice Vieira integrou a equipa de 

escritores dos programas de televisão Rua Sésamo, 

Jornalinho, Hora Viva e Arco-Íris, entre outros, para além 

de orientar, regularmente, oficinas de escrita criativa.

É membro da direção da Sociedade Portuguesa de Au-

tores.

Ao longo da sua carreira de escritora, recebeu inúmeros 

prémios, nomeadamente, o Prémio Calouste Gulbenkian 

(1983), pelo seu livro Este Rei Que Eu Escolhi; o Grande 

Prémio Gulbenkian pelo conjunto da obra (1984); o Prix 

Octogone pela edição francesa de Os Olhos de Ana 

Marta (2000); a Estrela de Prata do Prémio Peter Pan 

(2010) pela edição sueca de Flor de Mel; o Prémio Maria 

Amália Vaz de Carvalho para Dois Corpos Tombando na 

Água (2007); o Prémio para o Melhor Livro em Língua 

Portuguesa Editado no Brasil da Fundação Nacional para 

o Livro Infantil e Juvenil (2016), tendo sido várias vezes 

distinguida com o Prémio Corvo Branco, atribuído pela 

Biblioteca Internacional da Juventude de Munique. Foi 

feita Comendadora da Ordem do Mérito, a 7 de Março 

de 1997.

Foi casada com o jornalista e crítico televisivo Mário Cas-

trim (até à sua morte em 2002), com quem teve dois 

filhos.

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_do_M%C3%A9rito
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OBRAS
Literatura infanto-juvenil

1979  Rosa, Minha Irmã Rosa - 27ª ed. 2014

1979 Paulina ao Piano - 5ªed. 1999

1980  Lote 12 - 2º Frente - 16ª ed. 2009

1981  A Espada do Rei Afonso - 13ª ed. 2010

1982   Chocolate à Chuva - 25ª ed. 2013

1983  Este Rei que eu Escolhi - 12ª ed 2009

1984  Graças e Desgraças na Corte de El Rei 

Tadinho - 20ªed. 2013

1985  Águas de Verão - 10ª ed. 2010

1986 Flor de Mel - 10ª ed. 2010

1987  Viagem à Roda do meu Nome - 11ª ed. 

2010

1988  Às Dez a Porta Fecha - 8ª ed. 2015

1988 As Mãos de Lam Seng

1990 Úrsula, a Maior - 9ªed. 2011

1990  Os Olhos de Ana Marta - 7ª ed. 2010

1991  Promontório da Lua - 6ª ed. 2009

1992  Leandro, Rei de Helíria - 24ª ed. 2015

1997  Se Perguntarem por mim, Digam que 

Voei - 7ª ed. 2010

1999  Um Fio de Fumo nos Confins do Mar - 

3ª ed. 2011

2001  Trisavó de pistola à cinta e outras 

histórias - 6ª ed. 2012

2005 Livro com Cheiro a Chocolate

2005 O Casamento da Minha Mãe

2006 Livro com Cheiro a Morango

2007  Livro com Cheiro a Baunilha

2007   O meu Primeiro Álbum de Poesia

2008  A Vida nas Palavras de Inês Tavares

2008 Livro com Cheiro a Caramelo 

2008  A Charada da Bicharada

2009  A Que Sabe Esta História?

2009 Livro com Cheiro a Canela

2010   Meia Hora Para Mudar a Minha Vida

2010  Livro com Cheiro a Banana

2010   A Arca do Tesouro (com CD, música de 

Eurico Carrapatoso, 

  narração de Luís Miguel Cintra e 

ilustrações de João Fazenda)

2012 Histórias da Bíblia

2012 Expressões com História

2014  A velha caixa; A bela moura (com 

ilustrações de João Fazenda)

Contos tradicionais e outros textos
1988 O que Sabem os Pássaros

1988  As Árvores que Ninguém Separa

1988 Um Estranho Barulho de Asas

1988 O Tempo da Promessa

1990 Macau: da Lenda à História

1991 Corre, Corre, Cabacinha

1991 Um Ladrão debaixo da Cama

1991 Fita, Pente e Espelho

1991 A Adivinha do Rei

1992 Periquinho e Periquinha

1992 Maria das Silvas

1993 As Três Fiandeiras

1993 A Bela Moura

1994 O Pássaro Verde

1994 Eu Bem Vi Nascer o Sol

2009  Contos de Grimm para Meninos 

Valentes

2010  Contos de Andersen para Crianças Sem 

Medo

2011  Contos de Perrault para Crianças 

Aventureiras

Poesia, crónicas e outras obras
1997  Praias de Portugal (com fotos de 

Maurício Abreu)

1999  Esta Lisboa (com fotos de António 

Pedro Ferreira)

2004 Bica Escaldada (crónicas)

2006   Pezinhos de Coentrada (crónicas)

2007  Dois Corpos Tombando na Água 

(poesia, Prémio Literário Maria Amália 

Vaz de Carvalho 2007)

2008  Tejo (com fotos de Neni Glock)

2009 O Que Dói às Aves (poesia)

2011  O Que se Leva Desta Vida (crónicas)

2011 Os Profetas (romance)

2012 O Mundo de Enid Blyton

2012 O Livro da Avó Alice

2013  Os Armários da Noite (poesia, finalista 

do Prémio PEN Clube)

Obras em conjunto com outros 
escritores

2005  Novos Mistérios de Sintra (romance)

2006  O Código de Avintes (romance)

2007 Eça Agora! (romance)

2009 13 Gotas ao deitar (romance)

2010  Chocolate - Histórias de Ler e Chorar 

por Mais (contos)

2011  Picante - Histórias Que Ardem na Boca 

(contos)

2013  A Misteriosa Mulher da Ópera (romance) 

PRÉMIOS
1979  Prémio de Literatura Infantil Ano 

Internacional da Criança, 

 para Rosa, Minha Irmã Rosa.

1983  Prémio Calouste Gulbenkian de 

Literatura Infantil, 

 para Este Rei que Eu Escolhi.

1994  Grande Prémio Gulbenkian, pelo 

conjunto da sua obra.

2000  Prix Octogone (França), para a edição 

em francês 

 de Os Olhos de Ana Marta

2007  Prémio Maria Amália Vaz de Carvalho, 

para Dois Corpos Tombando na Água

2010  Estrela de Prata do Prémio Peter Pan 

(Suécia) para a edição sueca de Flor de 

Mel

2016  Melhor livro em língua portuguesa 

editado no Brasil  da Fundação Nacional 

para o Livro Infantil e Juvenil

https://pt.wikipedia.org/wiki/Eurico_Carrapatoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_Miguel_Cintra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Fazenda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jo%C3%A3o_Fazenda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Maur%C3%ADcio_Abreu
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Liter%C3%A1rio_Maria_Am%C3%A1lia_Vaz_de_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9mio_Liter%C3%A1rio_Maria_Am%C3%A1lia_Vaz_de_Carvalho
https://pt.wikipedia.org/wiki/PEN_Clube_Portugu%C3%AAs
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A MINHA GARGALHADA É QUE 
ME AJUDOU A SOBREVIVER 
ESTES ANOS TODOS
ENTREVISTA

Preferia o “cheiro a chumbo” nos jornais a 

livros – que só escreveria por causa dos fi-

lhos. A gargalhada de Alice é inconfundí-

vel nesta entrevista de vida: “Foi a defesa 

para uma infância complicada.”

Escreveu – e continua a escrever – livros 

para a adolescência e, até, para a infância. 

Mas sei que tem poucas ou nenhumas me-

mórias da sua infância. Será porque não 

gostava de viver em casa das “velhas tias” 

– como sempre as descreve – em Lisboa 

ou porque não gostava da aldeia dos seus 

pais, em Lapas?

[Risos] Não sei… A verdade é que vivi muito 

pouco na aldeia. Sabes: era uma família mui-

to, muito complicada. Eu nunca vivi com os 

meus pais. Às vezes ia visitá-los, mas nunca 

vivi propriamente com eles. Saí de casa da 

minha mãe e do meu pai com 15 dias. Digo 

sempre que devo ter sido a rapariga que 

saiu mais cedo da casa dos pais. Eu nasci 

na Almirante Reis, em Lisboa. E vivi sempre 

com os tios, tios-avós. E esses tios-avós ti-

nham – como acontecia nessa altura – vidas 

duplas. Ou seja, tinham a senhora de Lisboa 

e tinham a senhora da aldeia. O que quer 

dizer que nunca me levavam muito à aldeia, 

pois tinham um bocado de medo que eu 

pudesse dizer depois à senhora de Lisboa o 

que tinha visto. Mas há algo de engraçado 

nisto: é que hoje o meu filho vive em Lapas. 

E recuperou a casa de família, a fábrica… 

Na altura disse- -lhe: “É a primeira vez que 

entro nesta casa em setenta anos, André!” 

A aldeia é bonita, tem um rio e tudo, mas 

não me diz muito. Em criança, nem pensar 

em ir lá. Aqui em Lisboa, como os tios eram 

já velhos, não tinham propriamente muita 

paciência comigo. Foi uma educação mui-

to repressiva, de tal maneira que nunca me 

deixaram ir à escola. E era uma professora 

que ia lá a casa dar-me aulas.

Só quando entra para o liceu, para o D. Fi-

lipa de Lencastre, é que começa a ter mais 

contacto com jovens da sua idade, não é?

Exactamente, só quando chego ao Filipa 

de Lencastre. Lembro-me perfeitamente 

de dizer em casa: ”Quero ir para o liceu!” E 

lembro-me perfeitamente de as velhas tias 

me dizerem: “Ah, vai, vai… Tu nunca estives-

te com miúdos, não vais gostar nada e vol-

tas logo para casa!” Enganaram-se. Até me 

inscrevia em mais aulas só para estar mais 

tempo na escola e não ir para casa. [Risos] 

O liceu foi a minha verdadeira casa na ado-

lescência. Se há coisa de que me orgulho 

na vida é que a minha antiga sala de aula 

no Filipa tem hoje o meu nome. Os colegas, 

as professoras, as empregadas – fui ao ca-

samento das empregadas todas do liceu – , 

essa foi a minha verdadeira família. Essa e 

duas “tias” – que não me são nada “de san-

gue”, mas que tomavam, elas sim, conta de 

mim na casa das velhas tias. E essas ainda 

estão vivas. Felizmente estão. Têm noventa 

e tal anos. A verdade é que me dei sobre-

tudo com pessoas que me são afastadas, 

primos em não-sei-quanto-grau, ou que 

não me são absolutamente nada. Essas 

pessoas é que me ajudaram muito. Porque 

foi uma infância muito, muito complicada.

Embora tenha tido uma educação, como a 

Alice diz, “austera”, havia já dos tios uma 

educação cultural, por exemplo? Algo que 

a tenha influenciado a ser jornalista ou es-

critora.

Hmmm… havia uma coisa muito, muito 

boa: os meus tios – as velhas tias nem tan-

to – adoravam teatro. E tanto iam ao D. Ma-

ria como iam à revista no Parque Mayer. E 

levavam-me. Resultado: eu conheço, ainda 

miúda, aquela gente toda do teatro. Por 

outro lado, os tios eram republicanos fer-
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renhos. E contavam-me as histórias todas 

da república – histórias onde tinham parti-

cipado. O que quer dizer que fui de esquer-

da desde que me lembro. Não havia outra 

possibilidade em casa.

Foi também por causa da influência repu-

blicana que teve em casa que escreveu o 

livro Diário de Um Adolescente na Lisboa 

de 1910? É certo que é um livro recente.

É recente, foi lançado em Outubro. A in-

fluência dos tios contou. Mas foi sobretu-

do uma encomenda do Jornal de Notícias, 

onde eu trabalhava na altura. No ano do 

centenário da República, o jornal pediu-

-me para eu escrever semanalmente, de 

Janeiro a 5 de Outubro, meia página para 

os miúdos sobre a República. E pensei: “ 

Coitados dos miúdos! Quando chegar o 5 

de Outubro, não aguentam ouvir falar mais 

da República…” Então lembrei-me de fazer 

uma espécie de diário de um miúdo que 

tem 14 anos – tinha 14 anos para se lembrar 

ainda do regicídio dois anos antes –, uma 

história de vida uma bocado complicada, 

porque o pai do miúdo era republicano, 

a avó era monárquica, a criada namorava 

com um tipo da carbonária, o professor 

dele foi quem matou o rei, e aquela cabeça 

era complicada. E deu-me imenso, imenso 

trabalho escrever aquilo. Quando a editora 

me pediu um livro para sair mais ou menos 

em Outubro, peguei  naquele “esqueleto” – 

digamos assim – que escrevi para o Jornal 

de Notícias e dei-lhe mais carninha. [Risos] 

E foi assim que saiu o livro.

Quando é que começou a interessar-se 

mais pela escrita? Foi ainda no liceu D. 

Filipa de Lencastre ou só mais tardiamen-

te, quando estuda Filologia Germânica na 

Faculdade de Letras?

Muito antes da Faculdade, muito antes. 

Sempre gostei muito de ler e de escrever. E 

aprendi a ler sozinha. As velhas tias diziam-

-me que uma vez tinha olhado para um jor-

nal e tinha lido. Não sei se foi milagre, mas 

alguma coisa terá sido. [Risos] E sempre 

me lembro de mim a escrever e a ler. Ainda 

hoje velhas amigas minhas do liceu me di-

ziam que escrevia romances onde entráva-

mos nós todas, as professoras, as funcioná-

rias, éramos as personagens dos romances 

que escrevia. Acho que a gente nasce com 

jeito ou gosto por alguma coisa. Depois, o 

que é preciso é descobrir. E desenvolver. 

Acho que a escrita vinha comigo.

Licenciou-se em Filologia Germânica. Mas 

sempre quis ser jornalista, não é?

Ah, sim! Sempre.

Aos 14 anos envia um primeiro texto para 

o Diário de Lisboa. Foi rejeitado. Porquê?

E foi muitíssimo bem rejeitado. Foi-me res-

pondido: “Agora não…” Porque aquilo era 

realmente tão mau, tão mau. E ainda estive 

muito tempo sem nada publicado no Diário 

de Lisboa.

Antes de me contar como é que vai para 

o Diário de Lisboa, vai dizer-me quem é 

que lhe respondeu ao primeiro texto. Foi 

o Mário Castrim, não foi? Com quem have-

ria de casar anos depois.

Sim, foi do Mário a resposta. [Risos] Uma 

resposta a dizer-me que aquilo era uma 

porcaria. “Nem escreves mal e tal, mas faz 

outra coisa…”, dizia-me ele. Então, fui man-

dando histórias e mais histórias. Até que 

houve um dia em que, finalmente, ele me 

chamou ao jornal para me dizer que tinham 

publicado um texto meu no suplemento 

“Juvenil” do Diário de Lisboa. Fiquei felicís-

sima. Pouco depois o Mário convidou-me 

para dirigir com ele o “Juvenil”. E dirigi até 

o suplemento acabar.

Quando é que se profissionalizou? E pen-

sou fazer outra coisa?

Nunca! Nunca pensei. Tinha 18 anos quan-

do me profissionalizei. Ainda muito pe-

quenina eu dizia que queria ser jornalista. 

Até porque tinha jornalistas na família. Mas 

não era só por causa disso. Era sobretudo 

porque tinha a ideia que um jornalista era 

alguém que nunca estava em casa. Então 

se não estava em casa, era mesmo isso que 

eu queria ser! A minha prima Maria Lamas 

foi também importantíssima para mim, 

porque me puxava muito para os jornais. 

Nunca na vida me lembro, mas é que nunca 

mesmo, de querer ter sido escritora ou ou-

tra coisa. Nunca. Já tinha para aí quatro ou 

cinco livros publicados e ainda dizia: “Epá, 

vou deixar isto, a minha vida não é isto, tra-

balho tenho eu no jornal que chega!”

Não posso deixar passar a referência que 

fez à Maria Lamas – porque é uma figura 

incontornável do jornalismo e da cultura 

em Portugal. Que influência é que ela teve 

na Alice? Não só como jornalista…

Imensa!

Sei que foi viver com ela para Paris, por 

exemplo. A Maria Lamas vivia lá exilada.

Enquanto ela estava cá, a gente conversa-
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va muito. Não é que ela quisesse influen-

ciar-me, mas mostrava-me as coisas – a 

Maria Lamas mostrou-me, por exemplo, As 

Mulheres do meu País, que foi um grande 

livro que escreveu. Depois foi para Paris e 

fui viver com ela. Digo sempre que aquele 

tempo que vivi em Paris foi a minha univer-

sidade, a verdadeira universidade. Naque-

la altura trabalhava no Diário Popular e fui 

enviando de lá umas coisas para o jornal. 

Conheci lá o Jorge Amado, o Neruda, toda 

a gente estava em Paris naquela altura. E 

depois deu-se o Maio de 68…

E foi aí que regressou a Lisboa. Porquê?

Não posso dizer que foi o Maio de 68 que 

me fez regressar. Mas regressei aí, sim. Não 

há que dizer que não: toda a gente estava 

muito aflita. E ela [Maria Lamas] sentia que 

tinha responsabilidade em mim, não tinha, 

mas pronto – , tinha medo que me aconte-

cesse alguma coisa. E depois… [Pausa] as 

paixões, que começavam a brotar aqui em 

Lisboa. E vim-me embora, pronto. 

Sabe: sempre pensei que tivesse sido o 

Zeferino Coelho, editor da Caminho, a 

convidá-la para publicar o primeiro livro, 

o Rosa, Minha Irmã Rosa. Mas a história é 

outra…

É, é. Tinha escrito aquela história para os 

meus filhos. Nem era para um dia publicar 

— como te disse, nunca pensei ser escritora 

na vida. Entretanto, o Mário [Castrim] sou-

be de um concurso e enviou o livro. Sei que 

houve muita gente que concorreu, mais de 

cem. E depois quando me ligaram para o 

jornal, na altura para o Diário de Notícias, a 

dar a notícia, eu disse: “Concurso? Prémio? 

Qual prémio?!” Nem me lembrava, a sério. 

[Risos] O regulamento dizia que a obra pre-

miada seria logo publicada pela Caminho — 

que era quem organizava o concurso. Foi 

logo publicada, aquilo vendeu-se que foi 

um disparate, e depois o Zeferino viu que 

aquilo se vendia e pediu-me logo outro e 

mais outro. Até agora. Ninguém me desco-

briu ou me convidou. Não foi: “Olha, aquela 

é capaz de escrever umas coisas boas!”

Acho que de certa forma até foram os fi-

lhos a descobri-la…

Sim. Acho que sim. [Risos] Nem foi por eles 

acharem que eu escrevesse bem, mas por-

que tinham aquela queixa que todos os fi-

lhos de jornalista têm, que nunca estava em 

casa, que passava pouco tempo com eles, 

que nunca escrevia nada para eles e só es-

crevia no jornal. E pronto, um dia disse-lhes: 

“Sentamo-nos a uma mesa e vamos lá es-

crever a história!” E foi assim. Tão simples 

quanto isto. Às vezes — quem nos conhe-

ce daquela altura — dizem que utilizei os 

meus próprios filhos no livro. E é verdade. 

Os meus filhos têm um ano de diferença 

— naquela altura um teria dez e outro teria 

nove. E estava para nascer um terceiro. Isso 

assustou-me. “Estes miúdos estão habitua-

díssimos a ser só eles os dois, agora quando 

vier um terceiro haverá ciúmes, não haverá 

ciúmes?!”, pensei. E aproveitei aquilo — es-

pero que sem terem reparado — para os ir 

sondando, para ir fazendo aquela história 

da irmã que nasce dez anos depois.

Trabalhou durante décadas a conviver de 

perto com a censura nos jornais. Como foi?

Não há nada pior do que a censura! Às ve-

zes dizem-me que hoje também há. Calma 

lá! É diferente… A gente ao menos pode 

falar, denunciar. Mas é engraçado que o 

mais complicado foi depois, quando aca-

bou a censura: nós não éramos capazes 

de escrever. Não éramos! Estávamos tão 

formatados para aquele tipo de escrita, 

tão cheios de metáforas para contornar os 

censores, que não éramos. Lembro-me de 

parar e pensar: “Mas por que é que estou 

a escrever assim?! Eu posso escrever isto 

como quiser!”

Teve muitas notícias “rapinadas”, foi?

Muitas, muitas. E coisas perfeitamente in-

críveis. Mesmo quando estava no “Juvenil”, 

aquilo era cortes de alto a baixo.

Mas porquê? Sendo um suplemento ju-

venil…

Vamos lá a ver: quem é que eram os joven-

zinhos poetas do “Juvenil”, Tiago? Eram 

jovens que viviam e que sabiam o que se 

estava a passar: o senhor ministro da Cul-

tura [Luís Filipe de Castro Mendes], a Hélia 

Correia, o Jorge Silva Melo, esses todos. 

E escreviam muito bem sobre o que real-

mente se passava. Havia uma página que 

era só de noticiário e aquilo era tudo corta-

do de alto a baixo.

O “Juvenil” foi o suplemento que dirigiu 

com o Mário Castrim. Quando com apenas 

14 anos se correspondeu pela primeira 

vez com ele imaginava que seria o homem 

com quem viria a casar e viver?

Não, naquela altura não imaginava nada. 

Porque nem o conhecia, só nos corres-

pondíamos por carta. Mas tempos de-

pois, sim.
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Quer contar-me a história da escadaria do 

Diário de Lisboa, quando o viu lá no alto?

[Risos] Tinha 18 anos. Ele pediu-me para ir 

lá — entretanto já tinha publicado coisas 

minhas no “Juvenil” —, e lembro-me per-

feitamente de subir aquelas escadas do 

Diário de Lisboa, que era assim uma esca-

dita íngreme para chegar até lá a cima, e 

pensar, mas pensar mesmo: “Esta é a vida 

que eu quero e aquele é o homem que eu 

quero!” E olha que eu até tinha namorado 

na altura…

Ele era uma referência para si?

Claro, claro. Ele ainda não tinha começado 

a escrever as suas famosas críticas, que só 

começaria muito depois. Mas era um gran-

de, grande jornalista.

Sei que sempre foram críticos do trabalho 

um do outro. No melhor dos sentidos.

Muito! Mas eu gosto disso. Nas minhas edi-

toras, por exemplo, gosto que me chamem 

e que nos sentemos a ver o que é que está 

bem e o que é que está mal. O Mário era 

muito assim. Eu acabava um livro — en-

quanto o fazia não o dava a ler a ninguém 

— e nunca entregava à editora sem ele ler. 

E ele dizia sempre isto: “Primeiro vou ler 

para gostar. E depois vou ver o que está 

mal…” E ele estava cheio de razão quando 

apontava o que estava mal. Era extrema-

mente exigente. Felizmente era.

A Alice está quase sempre de visita a es-

colas. Os seus livros mais antigos conti-

nuam a ser editados e lidos. As crianças 

não mudaram nada, é isso? Porque é que 

os primeiros livros permanecem tão ac-

tuais?

Não mudaram. Acho que mudei mais eu do 

que elas. Os livros que eles mais lêem na 

escola são os meus livros mais antigos, por 

exemplo o Rosa, Minha Irmã Rosa — que 

tem trinta e tal anos. Ah, e a Viagem à Roda 

do Meu Nome! Nessa historieta, a pessoa 

está grávida, escolhe o nome para um ra-

paz e aparece uma rapariga. Acontecia 

muito naquela altura. E pergunto às crian-

ças: “Ouçam lá, não vos parece um boca-

dinho estranho isto acontecer hoje? Hoje 

sabe-se logo se é rapaz ou rapariga…” E 

quando é o Rosa, Minha Irmã Rosa, pergun-

to: “Não acham estranho que a coisa mais 

divertida que um miúdo tem para fazer é 

colar cromos?!” [Risos] Hoje é tudo digital. 

Mas os dramas deles são os mesmos. Os 

“adereços” é que são outros.

Estamos a falar das crianças — e do quan-

to elas mudaram ou não. Mas a Alice tam-

bém é cada vez mais voltada às novas tec-

nologias…

Que remédio! [Risos]

Só há bem pouco tempo é que deixou a 

máquina de escrever, não foi? E deixou-a 

porque avariou…

Avariou e já ninguém me sabia tratar dela. 

E disse: “Pronto, tem mesmo que ser um 

computador”. Hoje é impensável para mim 

não usar o computador.

E usa-o também para comunicar. Pois cor-

responde-se muito com leitores através 

do Facebook, por exemplo.

Sou perfeitamente fanática pelo Facebook. 

E quando as pessoas me dizem que é hor-

rível, que nos tira a privacidade toda, eu 

respondo que só é horrível e só tira se dei-

xarmos. Todos os anos dou cursos de es-

crita criativa. Ainda hei-de fazer um sobre 

como usar bem o Facebook! [Risos] O que 

o Facebook nos pode dar é muito mais do 

que aquilo que tem de mau. A gente mui-

tas vezes não pensa nas coisas boas. E te-

nho imensos amigos. Quando a gente está 

assim um bocadito em baixo, também dá 

jeito. Mas também bloqueio muitos!

A Alice esteve perto de vencer em duas 

ocasiões o Prémio Hans Christian Ander-

sen — que é uma espécie de “Nobel” da 

literatura infantil. Isso é importante para 

si? Ou não quer saber dos prémios para 

nada?

Foi importante. É importante. Foi na altu-

ra da nomeação para o prémio que tive, 

logo de seguida, traduções na Alemanha. 

E fui a muitas escolas na Alemanha. E cla-

ro que tem importância. Mas mais respon-

sabilidade não dá. Para mim, querido, res-

ponsabilidade é ter o texto acabado. Sou 

muito, mas muito exigente. Rasuro, emen-

do, deito fora. E deito fora livros inteiros 

— que estão prontos e que fui rasurando 

e emendando. Mas, depois, fui reler outra 

vez e pensei: “Não está mal mas posso fa-

zer melhor…” E deito fora.

Mas ainda ambiciona, hoje, vencer o Pré-

mio Hans Christian Andersen? 

Não, nem pouco mais ou menos. Não sou 

nada do género de dizer que não quero 

prémios. Eu quero! Podem-me dar que eu 

recebo-os todos. Agora, não escrevo nem 

mais nem melhor por causa disso. Não es-

tou sequer à espera. Há prémios a que eu 

acho muita graça, confesso. Há um que re-

cebi da Alemanha, que é um diploma. Os 
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miúdos tinham lido A Viagem à Roda do 

Meu Nome. Isto era na cidade de Mainz. 

E a cidade de Mainz faz todos os anos 

dois prémios: um para o melhor romance 

juvenil alemão e outro para o melhor es-

trangeiro. E nesse ano o meu ganhou. O 

júri é composto pelos miúdos das escolas. 

E acho esse prémio muito engraçado. O 

que quero é escrever o melhor que sei e 

aquilo que me interessa. Vês aquele pré-

dio à frente da minha varanda, que está 

em obras? Aqui há dias ia a passar na rua 

cheia de sacos de supermercado. E ouço 

um dos trabalhadores dizer para os que 

estavam cá em baixo: “Ajudem lá a senho-

ra! Vocês nunca leram nada dela na esco-

la?!” Isso é que eu gosto.

E gosta do contacto com os leitores? Ou, 

por exemplo, quando são feiras do livro, 

isso aborrece-a? Porque é muita gente…

Gosto muito, gosto muito. E estou lá as 

horas todas que forem necessárias, faço 

os autógrafos que eles quiserem, falo com 

eles, e gosto muito do contacto com os 

leitores. Afinal, são eles que nos compram 

os livros. E é a eles que nós devemos ainda 

poder trabalhar.

Quando em Mafra, nas últimas eleições, 

resolveu fazer parte de uma candidatura, 

foi por “brincadeira”? 

Foi a primeira vez que me envolvi partida-

riamente — tirando a [Assembleia] Consti-

tuinte em 1974 e 75, onde toda a gente se 

envolveu. E quem me aliciou foi um ami-

go meu, um grande amigo, que é o Elísio 

Summavielle. Tinha sido desafiado para 

concorrer a presidente da Câmara Munici-

pal de Mafra e desafiou-me a concorrer à 

Assembleia. E fui. E foi uma grande apren-

dizagem, acredita. E iria outra vez. Foi real-

mente muito bom.

Entretanto, lá no concelho, continuou a 

colaborar com o Jornal de Mafra. E este 

livro [Só Duas Coisas Que, Entre Tantas, 

Me Afligiram] mais recente compila preci-

samente as crónicas que lá escreve.

É, vem do online para o papel. A editora 

perguntou-me se tinha mais algum livro de 

crónicas. Peguei naquelas — e em algumas 

mais que não são do Jornal de Mafra — e 

publiquei.

E quando terminarmos esta entrevista vai 

ter que escrever mais uma, precisamente 

para o Jornal de Mafra.

Vou, vou. Três mil e tal caracteres estão à 

minha espera. [Risos] Uma crónica não é 

uma short story, não é um romance; é uma 

crónica. E as coisas que nos dão crónicas 

surgem do nada. Lembro-me que estava a 

trabalhar aqui em casa, tinha que escrever 

uma crónica e não tinha nada para con-

tar. Nada! Até que, para aí às duas e tal 

da manhã, há uma barulheira aqui na rua. 

Era um desgraçado que andava de tele-

móvel na mão, porque tinha acabado o 

namoro com uma tal de Maria Bárbara, e 

andava rua acima, rua abaixo, a insultar a 

Maria Bárbara e a contar a história toda. 

E escrevi a história toda da Maria Bárba-

ra na crónica. Com um remate: “Oh Maria 

Bárbara, para a próxima, quando acabares 

o namoro com o desgraçado, acaba um 

bocadinho mais cedo! Porque neste bairro 

ninguém dormiu por causa de ti…” [Risos] 

Há sempre qualquer coisa que nos dá para 

escrever uma crónica.

A crónica é jornalística. Mas quando es-

creve um romance sei que também tenta 

aproximar a sua escrita da da reportagem. 

Verdade? 

Sim. Há uma coisa que eu digo nas escolas 

— e que as professoras até me pedem para 

não dizer — aos miúdos: os adjectivos não 

servem para nada. Têm que ser muito bem 

utilizados. Eu tive muitos bons mestres no 

Diário de Lisboa. Um era o Manuel Azeve-

do. Esse tirava-me os adjectivos todos. Nós 

aprendíamos muito com os mais velhos, na 

tarimba, a fazer as coisas.

Acha que hoje há faculdades de jornalis-

mo a mais e “mestres” — como o Manuel 

Azevedo — a menos?

Acho que todo o ensino é bom, tudo o que 

se aprende nas faculdades de jornalismo é 

bom, mas depois vão perceber que a práti-

ca é outra coisa.

Mas são tempos perigosos, estes, para o 

jornalismo?

São, são, acho que são. Às vezes esta-

va no jornal e dizia assim: “Qualquer dia 

vou-me embora daqui…” Mas sabia que se 

saísse, atravessava a rua e ia para o jornal 

seguinte. Agora não é assim. Os jornalis-

tas agora têm que pensar muito bem. De-

pois também há muitas “maneiras” de dar 

a mesma notícia. Estás a perceber? São 

tempos difíceis, acho que são, e não me 

via a ser jornalista agora. Quando foi o 25 

Abril lembro-me perfeitamente de parti-

lhar o relato do que ia vendo para vários 

jornais, não era só para o meu. Queríamos 
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era passar informação, era preciso que se 

soubesse. Isso é camaradagem.

Falou no 25 de Abril. Trabalhou nesse dia, 

portanto?

Na noite de 24 para 25 de Abril estava no 

Coliseu a ouvir a Traviata, com o Alfre-

do Kraus. E o Kraus depois até me disse, 

quando o entrevistei anos depois: “Os pri-

meiros cravos da vossa Revolução foram 

para mim!” As pessoas atiravam-nos para 

o palco… [Risos] Depois do espetáculo vim 

para casa. Não sabia o que se estava a pas-

sar. Nem desconfiava. Até que houve uma 

tia minha — que tinha muitas insónias e ou-

via rádio a noite inteira — que me disse que 

tinha acontecido qualquer coisa. O nosso 

medo naquela altura é que fosse um gol-

pe de direita — que era o que se estava a 

preparar. Fui logo com o Mário [Castrim] a 

correr para o jornal. Isto é verdade: entre o 

dia 25 de Abril e o 1.º de Maio não me lem-

bro de ter havido noite e dia, de ter vindo a 

casa, não me lembro de nada disso. Foi um 

dia só. Só me lembro daquela loucura de 

tentar procurar saber o que é que se pas-

sava. E lembro-me que no dia 25 de Abril, à 

tarde, entro pela redação do Diário Popu-

lar e digo para o Fernando Teixeira, o chefe 

de redacção: “Se o senhor hoje me corta 

nem que seja uma vírgula, nunca mas en-

tro aqui!”. E ele respondeu: “Minha senho-

ra, nesta casa nada vai mudar!” Horas mais 

tarde foi saneado… [Risos] Foi uma época 

como nunca vivi outra.

O que é que ainda quer fazer, Alice? Na 

literatura. Poesia? 

No tempo que me resta, aquilo que queria 

realmente era continuar em jornais — isso 

sempre. Depois, gostava de escrever mais, 

mas não sei o quê. Tenho três livros de poe-

sia e um quarto quase a sair. Se calhar um 

bocadinho mais de poesia — onde ainda 

sou mais exigente do que na prosa. Agora 

o que eu realmente queria era fazer tudo 

isto com mais calma. Não era a andar a cor-

rer de um lado para o outro — tenho muita 

dificuldade em saber dizer que não mas já 

vou sabendo dizer. E era isso: calma. Pegar 

no meu computador, ir para a Ericeira e es-

tar lá a trabalhar.

Pronto, acabou. É curioso: durante a entre-

vista, e mesmo quando falámos de assun-

tos mais delicados, a Alice ria-se. Sempre. 

Falam muito da minha gargalhada. Eu 

tive a infância complicada que te contei. E 

quando é assim, temos que arranjar defe-

sas. Lembro-me perfeitamente de quando 

era miúda e as velhas tias me chamavam 

— e quando me chamavam não vinha de lá 

coisa boa. “Matar, não me matam!”, pensa-

va eu. E ria-me. Não faço isto por querer; é 

assim. Mas acho que foi o que me ajudou a 

sobreviver estes anos todos.

Entrevista a Alice Vieira, realizada por Tiago Palma 
(editada).
Observador, 28 de Maio de 2017.

VER VÍDEO

http://content.jwplatform.com/videos/dkLcBVuB-8pEMvf7Z.mp4
http://content.jwplatform.com/videos/dkLcBVuB-8pEMvf7Z.mp4
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Há dias um amigo disse-me:

– Nunca percebi por que andas sempre com malas tão 

pesadas. De resto, é estranho que só vocês é que usam 

esses alforges, carregadíssimos, como se transportassem 

o mundo aos ombros. A nós, tudo nos cabe dentro dos 

bolsos.

Claro que isto daria para um tratado sociológico, as 

malas das mulheres, as malas dos homens, o mundo aos 

nossos ombros, etc., etc., mas não é este o lugar nem 

esta a hora.

De qualquer modo, fiquei a olhar para a minha (para 

mim) normalíssima carteira — e a pensar nas malas.

Malas mesmo.

Das que se levam quando se vai para longe.

E as coisas que cabem nas nossas malas! Objectos, 

lembranças, recordações de gente que fomos 

encontrando ao longo desta (mais ou menos) longa 

viagem que é a nossa vida, colecções que às vezes os 

outros consideram meio tontas e que vamos fazendo 

ao longo dos tempos: a minha amiga Margarida, por 

exemplo, quando vem a Portugal, traz a mala cheia de 

folhas secas do outono de Oxford, onde vive, para me 

dar. E donde quer que eu vá, trago sempre pedras dentro 

da mala para a minha enorme colecção.

(Quando vim de Timor, ia-me dando mal, porque as 

pedras lindíssimas que eu tinha apanhado nas areias da 

praia de Liquiçá — eram fósseis, ninguém as podia trazer… 

Mas pronto, eu trouxe, muito escondidas, e garanto que 

estão em lugar de honra cá em casa…)

Mas voltando às malas, nunca me esqueço da primeira 

vez que fiz uma mala. Uma mala verdadeira. Uma mala 

só minha. Não aquelas malas que são apenas sacos ou 

mochilas e que os miúdos fazem quando acompanham 

os pais para férias, e eles berram:

— Vai fazer a tua mala! Se estás à espera que eu a faça, 

bem podes esperar.

E eles têm de pensar se levam pijama e mais a escova de 

dentes, e mais a T-shirt cheia de caveiras, e mais a outra 

a escorrer sangue de vampiro…

Não. Nada disso. Aquela era uma mala a sério. Uma mala 

de quem ia partir e não sabia quando voltava. Nem se 

voltava.

Havia muito pouca coisa realmente importante que eu 

quisesse levar. A vida, e a casa, e as pessoas que eu ia 

deixar não me tinham dado motivos para saudades, e eu 

não queria levar comigo nada que não fosse realmente 

essencial.

Sobretudo não queria nada que as recordasse — como 

se eu quisesse renascer, num lugar diferente, entre gente 

diferente.

Claro, as coisas do dia-a-dia, o que se veste, o que se 

calça, mas essas coisas, ainda hoje, não ocupam muito 

espaço nas minhas malas.

Eu tinha vinte anos nessa altura. Quer dizer: estávamos na 

pré-história, num mundo sem telemóveis, sem i-Pod, sem 

MP3, sem computador, sem e-book, sem sequer — pasmem 

bem! – CD… Os discos eram uma coisa redonda de vinil, era 

preciso uma maquineta grande para os tocar.  Hoje leva-se 

no bolso toda a música que se quiser. Hoje temos na palma 

da mão as bibliotecas que desejarmos. Hoje teclamos uns 

algarismos e falamos com o mundo inteiro.

Naquele tempo, quando se viajava, ficava-se mesmo 

separado do mundo. Por isso eu queria levar  comigo, 

dentro da mala, qualquer coisa que me permitisse matar 

as saudades que acabariam por chegar.

Qualquer coisa que levasse um bocadinho do meu país.

E enfiei na mala um livro de poesia do Herberto Helder. A 

Colher na Boca. Era um volume de capa branca, apenas 

com as letras do título ao meio — ou assim eu o recordo, 

à distância destes anos todos. Não me lembro, confesso, 

do nome da editora.

E posso dizer que aqueles poemas foram a minha 

salvação. Aí eu entendi como a língua cria laços que 

muito dificilmente se apagam.

E como as palavras nos prendem, e nos ajudam a 

sobreviver.

Sozinha, no meu minúsculo quarto da rue Cujas, em 

Paris, nem sempre os dias eram fáceis. As chamadas de 

telefone eram caras, tinha de ir ao correio para as fazer 

— e convinha marcar com antecedência, dava o número 

e o nome da pessoa com quem queria falar, pois, se não 

o fizesse, a pessoa podia não estar em casa, e gastava-se 

uma chamada em vão.

A PRIMEIRA MALA
CRÓNICA
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Era mesmo, mesmo a pré-história.

Eu, que nunca fui de decorar muita coisa (a não ser o 

nome das serras, e dos rios, e das linhas de ferro que 

na escola nos obrigavam a recitar, com mais  unção do 

que se se tratasse do pai-nosso) sabia naquela altura — e 

ainda sei hoje — muitas estrofes de cor. Lembro-me de 

repetir:

    

«Toda a juventude é vingativa

deita-se, adormece, sonha alto as coisas da loucura.»

Ou então:

«Não sei como dizer-te

que a minha voz te procura.»

Assim, versos desgarrados, porque os poemas eram 

muito longos, falavam muito de mulheres, e de água, 

e de sangue, e de peixes, e eu lia-os e relia-os porque 

aquela era a minha língua, e enquanto eu a pudesse falar, 

o país estava dentro de mim e não me abandonava.

Havia dias inteiros em que eu chegava ao quarto sem 

ter pronunciado uma única palavra de português. 

Então corria a abrir o livro, e lia o primeiro poema que 

encontrava, em voz alta, sempre em voz alta — para ter a 

ilusão de companhia, e para me sentir em território meu.

Só nessa altura entendi como se podia ter dolorosas 

saudades de falar a nossa língua. Só nessa altura percebi 

o significado verdadeiro de «língua-mãe».

Depois o tempo passou, a vida deu muitas voltas, e eu fiz 

a mala e regressei. Mas não trouxe o livro: alguém, que ia 

lá ficar, precisava dele muito mais do que eu.

Alice Vieira, in O Que se Leva Desta Vida. Crónicas e estórias, Mirandela: 
Casa das Letras/Leya, pp. 104-7.
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DOIS POEMAS

naquele tempo toda a cidade ardia e nós

ardíamos com ela mas sabíamos

que havia de chegar uma noite

em que as amarras (ou a pátria      tanto faz)

seriam mais fortes e entraríamos

em silêncio no quarto

inventando palavras tão transparentes para a nossa 

vida

que hoje tenho dificuldade em encontrá-las

para as colocar em seus devidos lugares

tínhamos então a idade

de tudo o que nos acontecia pela primeira vez

protegidos pela sombra dos castanheiros de maio

e     ainda que por breve tempo     chegámos a acreditar

que um dia nos iríamos de novo amar ali

exactamente ali

entre o rio    as pontes    as estátuas

a praia que roubávamos ao asfalto

onde os dias pareciam sem desvio

e a dona do hotel a prometer-nos

domingos de sol

Alice Vieira, in Dois Corpos Tombando na Água. 
Lisboa: Editorial Caminho, 2007, p. 13.

É tão difícil dizer amo-te

murmurava ontem um amigo

a propósito de coisa nenhuma e     muito menos

de amor

estávamos ambos entre papéis e tintas

com a casa onde nasceu Pessoa mesmo em frente

e     talvez por isso

a questão das palavras o atormentasse

daquela maneira

passou os dedos pelos desenhos de um livro

e ficou a olhar para o largo que

se avistava da janela

quem sabe se

procurando os desajeitados beijos de Ofélia

nas lajes ressequidas pelo verão

é tão difícil dizer amo-te

repetiu     e

ficou outra vez em silêncio

atordoado de sol e de heterónimos

então eu disse que isso era apenas

pelo simples facto de a palavra

ser acentuada na primeira sílaba

o que não dava jeito nenhum a pronunciar

ele riu     e ficámos a discutir se

a palavra seria grave ou esdrúxula     até que

fechado o livro e arrumados os papéis

ele declarou

adoro-te é bem melhor

e saímos para a rua     felizes

por termos encontrado tão facilmente

a solução do problema

Alice Vieira, in Os Armários da Noite. Lisboa: 
Editorial Caminho, 2014, pp. 68-9.
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MÁRIO
CASTRIM
Mário Castrim, pseudónimo de Manuel Nunes da Fonseca, professor, escritor, 

jornalista e crítico televisivo, nasceu em Ílhavo, em Julho de 1920, e morreu em 

Lisboa, a 15 de Outubro de 2002.

Trabalhou no jornal Diário de Lisboa, onde fez crítica televisiva desde 1965. 

Criou, com Augusto da Costa Dias, o Diário de Lisboa Juvenil, que sempre 

considerou a obra mais importante da sua vida. Após o ncerramento do título, 

passou a colaborar com o semanário Tal & Qual. Foi ainda colaborador do 24 

Horas e do Avante! e, nos últimos dez anos da sua vida, escreveu para a revista 

Audácia (dos Missionários Combonianos), onde manteve uma crónica intitulada 

“O Lugar do Televisor”. 

Para além da sua actividade de jornalista e crítico, escreveu livros infantis e 

juvenis: Histórias com Juízo, Estas são as Letras, As Mil e Uma Noites, A Moeda 

do Sol, a série As aventuras da girafa Gira Gira, O Cavalo do Lenço Amarelo 

é Perigoso, A Caminho de Fátima, O Caso da Rua Jau e Váril, o Herói; peças 

de teatro: Com os Fantasmas não se Brinca e Contar e Cardar. É também 

autor das obras Televisão e Censura, Histórias da Televisão Portuguesa e de 

dois livros de poesia: Nome de Flor e Viagens em Casa, estando representado 

em diversas antologias, nomeadamente, Um Homem na Cidade, de 1968, que 

reuniu crónicas de dez jornalistas do Diário de Lisboa.
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Polémico. Preserva ideais. Escreveu nas entrelinhas, 

enquanto linhas sem conta lhe eram cortadas pelo “lápis 

azul”. Foi, a par de tantos, a consciência de muita gente. 

Mário Castrim, o Manuel Nunes da Fonseca, nascido 

a 31 de Julho de 1920, em Ílhavo. Crítico, jornalista e 

escritor. Militante dos ideais comunistas. Amado por 

uns, odiado por outros. Admite ter pecados veniais e 

alguns mortais. Mas agora não se lembra de nenhum. 

Continua fiel às suas ideias. Mais sereno, porventura. 

Respira as palavras e transmite-as como se desse a sua 

vida em cada pensamento. Tão capaz de ser acutilante 

como de enamorar-se pelas folhas das mil e uma plantas 

campestres que guarda entre as páginas das montanhas 

de livros de que se rodeia. A sua ternura chega a ser 

desconcertante para quem possa julgá-lo “um poço de 

veneno”. A entrevista decorre quando Mário Castrim está 

de regresso à arte literária: A Caminho de Fátima, um 

livro transparente. Ponte entre todas as idades. Enredo 

onde cabemos todos.

MÁRIO CASTRIM
ENTREVISTA

Onde foi buscar o pseudónimo  

Mário Castrim?

É meu. Só meu. Inventei-o... Foi uma 

coisa que me passou pela cabeça. 

Ninguém se lembra de que se cha-

ma Manuel Nunes da Fonseca? 

Nem eu próprio. Para a minha mu-

lher, para os meus filhos, sou Mário. 

Só sou Manuel para a Repartição de 

Finanças, para a minha família mais 

antiga e para a Matilde Rosa Araújo. 

Quando uma filha se afirma como 

escritora, fugindo ao nome de uma 

mãe chamada Alice Vieira e a um 

pseudónimo com a força de Mário 

Castrim, para ser apenas Catarina 

da Fonseca, que sente o pai Ma-

nuel Nunes da Fonseca? 

Sinto-me vingado. O meu pseudó-

nimo nasceu com o fim de ocultar, 

o mais possível, a minha identidade. 

Era inconveniente, às vezes, naque-

le tempo, mostrar quem éramos. 

Medo?... 

Não era medo. Era um meio de de-

fesa... para poder atacar. 

O inimigo não conhecia essas arti-

manhas?

Começou a saber quem eu era mui-

to tempo depois de iniciar a crítica. 

Ao princípio, assinava M.C. 

Para se esconder mais? 

Não. Era para evitar, em mim pró-

prio, o culto da personalidade. 

Quando um autor assina com ini-

ciais estará a minimizar ou a des-

cuidar um trabalho? 

Não. É uma questão profissional. 

Por vezes, não vale a pena pôr o 

nome em trabalhos mais ou menos 

de rotina. A sigla é uma espécie de 

brasão. 

Por que têm morrido tantos jor-

nais? 

Se lhe desse cem razões, não esgo-

taria a resposta. Algumas são evi-

dentes.. O preço, por exemplo, infla-

cionado pelos custos de produção. 

A inflação sacrifica outros bens...

Pois... Mas um jornal vale dez carca-

ças. Em muitos lares a alternativa é 

dolorosa.

E no tão velho “duelo” entre tele-

visão e jornais, as forças do adver-

sário serão bem medidas? 

Aí está. Existe a televisão, que é de 

graça, chega a todo o país e dá às 

pessoas a ilusão de que estão a ser in-

formadas. E os jornais ainda não sou-

beram dar a volta à televisão. A rádio 

apregoa a notícia, a televisão mostra 

a notícia, a imprensa devia aprofun-

dar a notícia. Não é isso que aconte-

ce. Basta ler as manchetes, que foram 

vistas no telejornal da véspera.
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Não tarda aí quase uma mancheia de te-

levisões. Prognóstico? 

Reservado. Muito reservado. A experiên-

cia mostra, em todo o mundo, que a mais 

televisão corresponde pior televisão. 

Contraditório! A concorrência não tende 

a melhorar a produção? 

Há concorrência. Só que a concorrência 

faz-se por baixo. Suponho que vamos 

correr esse risco. Mas não juro. Ao ní-

vel de informação pode haver melhorias 

se as privadas recusarem a libré. Mas o 

Poder tem formas muito sofisticadas de 

pressão. 

A propósito de formas, os seus livros, 

particularmente os dedicados às crian-

ças, marcaram, de certa maneira, um 

novo jeito de dizer coisas. Há quantos 

anos não publicava? 

Não sei. Tenho sempre dificuldade em 

contar os anos. Até para saber a idade, 

penso no ano em que nasci e faço as con-

tas. 

Medo da velhice? 

Não. Foi sempre assim. Acho que sou 

despassarado. Pelo menos é o que diz a 

minha filha. 

Ser despassarado é o quê?... Será ter 

asas e cortar o tempo e os espaços sem 

metas calculadas? 

É não avaliar o espaço que as asas ainda 

podem ter para chegar ao fim do tempo. 

A morte é um monstro, um susto ou um 

enigma?

É muito pior que tudo isso. É uma coisa 

natural. 

Lá natural poderá ser, mas ninguém gos-

ta de a pressentir... 

Pressenti-la é bom. Podemos lutar contra 

ela. Podemos dialogar com ela. Habituar-

mo-nos a ela. Para nos darmos bem. 

Por que se fazem promessas a divinda-

des, contra a morte, sendo ela tão na-

tural? 

Tudo serve para fazer uma promessa, 

desde que, com isso, se possa continuar 

a viver. Há quem faça promessas, mas 

os mais pragmáticos fazem negócio. O 

Fausto, de Goethe, por exemplo... 

Nas promessas não está implícito o ne-

gócio? 

Está. Mas esperem pela volta. O Inferno 

não foi feito para outra coisa... 

Acredita no Inferno? 

Acredito. Inferno é pensar que vou ser en-

trevistado. Purgatório é estar a ser entre-

vistado. O paraíso é daqui a bocadinho. 

Como surge A Caminho de Fátima [aca-

bado de publicar] ?

Foi um milagre. A realidade deu-me o 

impulso que desencadeou a imaginação. 

Toda a arte participa do milagre. 

Quem é esse Mário Castrim que nos fala 

das realidades e dos milagres?

É ele. Olho muitas vezes para ele e per-

gunto: Quem és tu? Ele responde: Somos 

eu. Cada um de nós é muitos eus... 

Há em si múltiplas personalidades? 

Desgraçado de quem fosse só aquilo que 

é. 

Fala-me num sentido astral... 

Falo no sentido total. 

Como ganhou essa dimensão total do 

homem e do mundo? 

Não a ganhei, procuro-a. 

O seu novo livro é uma viagem que não 

se completa, ou por outra, se completa 

em muitos milagres... Pretendeu destruir 

o dogma de Fátima?

Isso não é uma pergunta. É uma cesta de 

perguntas. Vamos por partes. Nem por 

sombras me passou pela cabeça atentar 

contra qualquer dogma, a não ser um: 

aquele que dá a alguém o monopólio 

dos milagres. Não. Eu acho que o milagre 

é mais próprio dos homens do que dos 

deuses. 

Ser humano não é tanto fazer milagres 

como já em si é um milagre. Tudo o mais 

vem por acréscimo. 

Não é um livro contra Fátima? 

De maneira nenhuma. Fátima, para além 

de todo o folclore e negócio à sua volta e, 

até, para além do seu aproveitamento bu-

rocrático, é sobretudo crer em Fátima. E 

como é que eu posso atentar contra esse 

ser incorpóreo que é a fé? 

Católico?

Que é ser católico? Ir todos os domingos 

à missa? Confessar-se? Gostar de João 

Paulo? Não, isso não serei. Se é ser ca-

tólico dar, como Cristo, prioridade aos 

pobres, aos oprimidos, aos injustiçados; 
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se é estar como Cristo a combater a ri-

queza indevida, a hipocrisia e o poder do 

dinheiro; se é amar a Terra para melhor 

merecer o céu, então, católico fui, sou e 

serei. 

O comunismo é essa fé? 

Olhe, o comunista é aquele que deixou de 

acreditar na eternidade para acreditar no 

futuro. O comunista é um cristão para uso 

quotidiano. 

Vocação para mártir?

De mártir e de loucos todos temos um 

pouco. 

Falar do Leste, hoje, perturba-o? 

Não me perturba. Dói-me. 

Que acabou a Leste, o martírio ou a lou-

cura? 

Não acabaram. Principiaram. 

Como assim?

Vigora a lei da selva. Repare na extradição 

de Honecker: viola todas as leis, todos os 

direitos humanos, todo o sentido de dig-

nidade. Uma vergonha. Repare que todos 

os valores são expulsos ou emigram. Não 

é um país: é uma loja em saldos. 

E para trás, não houve nada de errado? 

Sim. Mas para trás também houve, desde 

1917, guerras, guerras e guerras, a econo-

mia constantemente destruída. Quantas 

vezes se recomeçou do zero? Tudo isso 

deixa marcas. 

Para um homem que sofreu a Censura 

– como Mário Castrim a sofreu –, qual-

quer regime que coarte a liberdade de 

expressão não será um terror?

Sem dúvida. Mas, em tempo de guer-

ra, todos os países impõem a Censura. 

A URSS viveu durante setenta anos em 

regime de “guerra”. Era um país sitiado. 

Isto pode não justificar tudo, mas ajuda a 

compreender alguma coisa. 

Ideologicamente é um homem amargo 

ou amargurado? 

Amargurado? Não. Procuro ser histori-

camente realista. A História é como uma 

casa com escadas: descemos, subimos. 

Só que podemos sempre acrescentar uns 

degraus, não podemos subtraí-los. Íamos 

cair na Pré- -História. Não acredito. 

Sente que alguma vez tenha sido preci-

pitado ou insensato a julgar os outros? 

Terei sido. Aí terei muitos pecados ve-

niais. Alguns mortais, sei lá. Mas agora 

não me lembro de nenhum.

Como fica um homem depois de ter pas-

sado uma vida em frente de um televisor 

para fazer crítica?

Fica doente, infeliz, chalupa, cadastrado, 

diminuído, esgotado, esmagado, tritura-

do — mas de bem com a sua consciên-

cia pessoal e social. Talvez eu merecesse 

outra televisão. Talvez a televisão mere-

cesse outro crítico. Sou como o bicho-da-

-seda: desfiz-me para me realizar.

Foi, como tantos outros, a consciência 

de muita gente... 

Sem dúvida. De muitos cidadãos que so-

nhavam com uma televisão à altura das 

carências deste país. 

Sonhavam só com uma televisão? 

Não. Com um futuro, uma alma, uma ra-

zão para continuar vivo. 

Regressando A Caminho de Fátima, que 

outros caminhos literários?

Muitos, muitos. Uns na gaveta, outros a 

abrir caminho dentro de mim. 

Porquê alguns na gaveta? 

Os livros, como o pão e como o vinho, 

precisam de tempo para levedar e para 

assentar. 

A Caminho de Fátima tem o “condão” 

– ou o “milagre”, se preferir – de tocar 

todas as idades. É o Mário Castrim a sair 

dos contos infantis para unir, para des-

pertar todas as gerações? 

Não escrevo para ninguém em especial. 

Depois de escrever, cada livro toma o seu 

rumo. As Histórias com Juízo, por exem-

plo, não foram escritas para crianças. 

Seria bom que os adultos soubessem ler 

livros infantis? 

Claro! Ficariam mais completos. 

Sem esforço, sem rebiques, A Caminho 

de Fátima é, além do mais, uma lição de 

português. Como vai a nossa língua? 

Vai mal. Na televisão, por exemplo, os cri-

mes são constantes. É uma língua aldra-

bada, violada, mas, pior que tudo, uma 

língua desprezada. Na televisão portu-

guesa, a língua portuguesa é uma agua-

deira. 
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Corremos o risco de ficar a falar brasi-

leiro? 

Não. As realidades são diferentes. Mas to-

maram os nossos guionistas escrever tão 

bem como os brasileiros. Mais grave são 

as séries americanas, drogas que devem 

ser postas ao nível da cocaína e da he-

roína. 

Tudo o mais é imaculado ou inocente? 

Claro que não. Se me refiro a elas em 

especial é porque têm uma presença 

obsessiva. Vemos americano. Ouvimos 

americano, pensamos, sentimos, sonha-

mos americano. Vemos na RTP mais ve-

zes Bush do que Mário Soares, mais vezes 

a bandeira das listas do que a bandeira 

das quinas. 

Mas a nossa integração é na Comunida-

de Europeia... 

Estamos casados com Bruxelas mas tran-

samos, de facto, com a Virgínia e a Flo-

rida. É como se a RTP nos quisesse fa-

zer crer que uma casa portuguesa é uma 

Casa Branca, com certeza... 

Ainda a propósito de droga e equivalen-

tes: os americanos têm as costas largas?... 

Não acuso só os americanos. Vejamos o 

que acontece com os programas infantis 

produzidos no Japão. São de péssima 

qualidade; erva daninha que a RTP cultiva 

com tanto desvelo.

 

Qual o maior flagelo do mundo atual? 

A desorientação, mãe de todos os abis-

mos. 

Que rumo tomar? 

Conquistar um novo equilíbrio. Aquele 

em que o homem seja, de facto, o centro 

da Terra. 

Algum perigo iminente?

O capitalismo caminha a passos gigan-

tescos para uma desagregação. É um ani-

mal ferido. E as feras feridas são capazes 

de tudo. 

Onde vivem o amor, a tolerância e a jus-

tiça? 

Na esperança que temos neles. 

Entrevista realizada por Maria Augusta Silva 
Agosto 1992. Consultado em www.casaldasletras.
com  a 12 de Junho de 2017.

http://www.casaldasletras.com
http://www.casaldasletras.com
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TELEVISOR FECHADO
PALAVRAS (MAIS OU MENOS) ABERTAS
CRÓNICA OBJECTO DE CENSURA 
PUBLICADA A 10.04.1971

Não me peçam tolerância: tolerância é concordância. 

Não me peçam bem soar: bem soar é abençoar. 

Não me peçam compreensão: bem basta os que são. 

Não me peçam que perdoe: já basta o que me dói.

*

Eu sei que ninguém tem culpa. Então o que é que cada 

um tem?

*

Mãos nuas, peito a descoberto. Ainda por cima, estou 

sentado. 

Não nada mais indefeso que um homem sentado.

*

Acredito no futuro da televisão 

porque acredito na televisão do futuro.

*

O povo não me passou procuração para falar em seu 

nome. 

Mas na destruição das minhas noites e dos meus dias, 

existe um compromisso que desejo transparente. 

E pelo qual me destruindo, me construo.

*

Ando na palavra como o funâmbulo no seu arame. 

Uma vantagem para o funâmbulo: 

o seu arame não é farpado.

*

Então, contou a seguinte parábola:

Estava um homem a procurar, a procurar, 

no cesto das laranjas-palavras. 

Angustiado, porque nem todas as laranjas são possíveis. 

Quando rompeu a madrugada, 

tinha na palma da mão a laranja-silêncio.

— Senhor, que faz o homem 

que só encontrou a laranja-silêncio?

E o senhor respondeu:

— O homem que só encontrou a laranja-silêncio,

meu filho, faz uma laranjada.

*

Os meus momentos de maior reflexão acontecem 

quando, 

no fim da emissão,

desperta a imagem da bandeira portuguesa. 

Quando vier a bandeira a cores, 

será maravilhoso espectáculo.

*

Os perigos de uma televisão que, 

não se desejando comercial na essência, 

o seja por como modo de vida, 

consistem em não se apurar com a suficiente clareza 

se vive dos anúncios ou para os anúncios.

*

Televisão ao serviço dos grandes “trusts” 

não faz serviço nacional.

* 

Na minha posição de crítico, 

só há uma coisa em que verdadeiramente acredito: 

nas limitações. 

Metem-se-me pelos olhos dentro. E levam-me os olhos.

*

Alego a legítima defesa.

*

Diz-se que o mal do Teatro na Televisão Portuguesa 

consiste na procura de reportório para maiores de 12 

anos.

Espanto-me! 

Pois ainda há em Portugal indivíduos maiores de 12 

anos?
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*

Todos são políticos. Mas: só alguns o são por política.

*

Ser independente não é ser homem. 

Ser homem é escolher que dependência.

*

A Televisão é uma força de respeito; por esse motivo, 

há que, permanentemente, 

perder respeito a essa força.

*

Lamentemos a sorte dos críticos sem Televisão. 

Lamentemos, porém, e mais ainda,

uma Televisão sem críticos.

*

Um indivíduo critica para viver; 

oxalá a contrapartida seja a existência 

de um número cada vez maior de indivíduos 

que vivam para criticar.

*

O apelo à futilidade é a vocação de uma televisão 

sem vocação popular. 

Quer dizer: de uma televisão sem televisão.

*

Está dito: 

o infantilismo é uma arma de dois gumes, 

capaz de se voltar contra quem a usa. 

Julgando criar adesão de grande público, 

o que na verdade origina é a indiferença. 

A amizade, a solidariedade, 

fortalecem-se apenas no compromisso responsável.

*

O crítico tecnocrata é o pior dos críticos. 

É também o pior dos tecnocratas.

*

Não existe, no presente, 

uma única rubrica de produção nacional 

que disponha de grande audiência. 

A língua portuguesa, 

como instrumento vivo e quotidiano, 

é a grande exilada da televisão portuguesa.

 
http://anonimosecxxi.blogspot.pt/2010/01/tambem-uma-homenagem-
aso-mario-castrim.html?m=1 
Consultado a 22 de Agosto de 2016.
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Distingo três concepções filosóficas principais sobre o 

amor. Primeiro, a concepção romântica, que se concen-

tra no êxtase do encontro. Depois, como falámos um 

pouco a propósito do site de encontros Meetic, a con-

cepção que pode ser designada por comercial ou jurídi-

ca, segundo a qual o amor viria a ser um contrato. Um 

contrato entre dois indivíduos livres que declaram que se 

amam, mas prestando bastante atenção à igualdade da 

relação, ao sistema de vantagens recíprocas, etc. Tam-

bém há uma concepção céptica, que faz do amor uma 

ilusão. O que eu tento dizer na minha própria filosofia é 

que o amor não se reduz a nenhuma dessas tentativas e 

que é uma construção de verdade. Verdade em relação 

a quê? Verdade em relação a um ponto muito particular, 

a saber: o que é o mundo quando a pessoa o experi-

menta a partir do Dois e não do Um? O que é o mun-

do, examinado, praticado e vivido a partir da diferença 

e não a partir da identidade? Penso que o amor é isso. É 

o projecto, incluindo naturalmente o desejo sexual e as 

suas provas, incluindo o nascimento de uma criança, mas 

incluindo igualmente milhares de outras coisas, a bem 

dizer, não importa o quê a partir do momento em que se 

trata de viver uma prova do ponto de vista da diferença.

Penso que é essencial compreender que a construção do 

mundo a partir da diferença é uma coisa completamente 

diferente da experiência da diferença. A visão de Levi-

nas parte da experiência irredutível do rosto do outro, 

epifania cujo suporte é definitivamente Deus como “o 

todo-Outro”. A experiência da alteridade é central, por-

que é ela que funda a ética. Daí resulta, numa grande 

tradição religiosa, que o amor é por excelência um sen-

timento ético. A meu ver, não há nada de especialmente 

“ético” no amor enquanto tal. A bem dizer, não gosto 

nada de todas essas ruminações teológicas a partir do 

amor, mesmo sabendo que elas tiveram grandes efeitos 

na história. Vejo aí a última vingança do Um contra o 

Dois. Na verdade, para mim há o encontro de um outro, 

mas, precisamente, um encontro não é uma experiência, 

é um acontecimento que permanece totalmente opaco 

e que só tem realidade nas suas consequências multi-

formes no interior de um mundo real. Estabeleço uma 

oposição entre “construção” e “experiência”. Se, apoia-

do no ombro daquela que amo, vejo, digamos, a paz do 

fim do dia sobre um lugar numa montanha, o prado de 

um verde dourado, a sombra das árvores, os carneiros 

de focinho negro imóveis atrás das cercas e o sol a de-

saparecer atrás dos rochedos, e sei, não pelo seu rosto, 

mas no mundo mesmo tal como ele é, que aquela que 

eu amo vê o mesmo mundo, e que essa identidade faz 

parte do mundo, e que o amor é justamente, nesse mo-

mento, esse paradoxo de uma diferença idêntica, então 

o amor existe, e promete continuar a existir. É porque ela 

e eu estamos incorporados nesse único Sujeito, o Sujeito 

do amor, que vê o desenvolvimento do mundo através 

do prisma da nossa diferença, de modo que esse mundo 

surge, nasce, em vez de ser apenas aquilo que sacia o 

meu olhar pessoal. O amor é sempre a possibilidade de 

assistir ao nascimento do mundo. O nascimento de uma 

criança, se acontece no amor, é aliás um dos exemplos 

dessa possibilidade.

Penso que há que abordar a questão do amor a partir 

de dois pontos que correspondem à experiência de cada 

um. Primeiro, o amor tem a ver com uma separação ou 

uma disjunção, que pode ser a simples diferença entre 

duas pessoas, com a sua subjectividade infinita. Esta 

disjunção é, na maioria dos casos, a diferença sexual. 

Quando não é esse o caso, o amor impõe mesmo as-

sim que a pessoa se confronte com duas figuras, com 

duas posturas de representação diferentes. Dito de ou-

tro modo, no amor, temos um primeiro elemento que é 

uma separação, uma disjunção, uma diferença. Temos 

um Dois. O amor tem a ver primeiro com um Dois. O se-

A CONSTRUÇÃO DO AMOR
ALAIN BADIOU
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gundo ponto é que, precisamente porque tem a ver com 

uma disjunção, no momento em que esse Dois se vai 

mostrar, entrar em cena como tal e experimentar o mun-

do de uma maneira nova, só pode assumir uma forma ar-

riscada ou contingente. É aquilo a que chamamos o en-

contro. O amor inicia-se sempre num encontro. E a este 

encontro eu dou o estatuto, em certo sentido metafísico, 

de um acontecimento, ou seja, qualquer coisa que não 

entra na lei imediata das coisas. Os exemplos literários 

que põem em cena este ponto de partida do amor são 

inúmeros. Há muitas histórias e muitos romances consa-

grados a casos em que o Dois é particularmente acen-

tuado, quando os dois amantes não pertencem à mesma 

classe, ao mesmo grupo, ao mesmo clã ou ao mesmo 

país. Romeu e Julieta continua a ser, evidentemente, a 

alegoria dessa disjunção uma vez que pertencem a mun-

dos inimigos. Este lado diagonal do amor, que atravessa 

as dualidades mais poderosas e as separações mais ra-

dicais, é um elemento realmente importante. O encontro 

dessas duas diferenças é um acontecimento, qualquer 

coisa de contingente, de surpreendente, as “surpresas 

do amor”, mais uma vez o teatro. A partir deste acon-

tecimento, o amor pode ser iniciado e introduzido. É o 

primeiro ponto, realmente essencial. Esta surpresa de-

sencadeia um processo que é fundamentalmente uma 

experiência do mundo. O amor não é simplesmente o 

encontro e as relações fechadas entre dois indivíduos, é 

uma construção, é uma vida que se faz, já não do ponto 

de vista do Um, mas do ponto de vista do Dois. E é a isso 

que chamo a “cena do Dois”. Pessoalmente, interessei-

-me sempre pelas questões da duração e do processo, e 

não apenas pelas questões do começo.

Creio que há uma concepção romântica do amor ainda 

muito presente que, de alguma forma, o consome no en-

contro. Quer dizer que o amor é queimado, consomado 

e consumido ao mesmo tempo, no encontro, num mo-

mento de exterioridade mágica face ao mundo tal como 

ele é. Acontece, ali, qualquer coisa que é da ordem do 

milagre, uma intensidade de existência, um encontro fu-

sional. Mas quando as coisas se desenrolam assim, já não 

estamos em presença da “cena do Dois”, mas da “cena do 

Um”. É a concepção fusional do amor: os dois amantes 

encontraram-se e deu-se qualquer coisa como um heroís-

mo do Um contra o mundo. Importa salientar que, muitas 

vezes, na mitologia romântica, este ponto de fusão con-

duz à morte. Há uma ligação íntima e profunda entre o 

amor e a morte, cujo auge é sem dúvida o Tristão e Isolda 

de Richard Wagner, porque consumiu-se o amor no mo-

mento inefável e excepcional do encontro e depois já não 

se pode voltar a entrar no mundo que permanece exterior 

à relação.

É uma concepção romântica radical e eu penso que ela 

deve ser recusada. Tem uma beleza artística extraordiná-

ria, mas, a meu ver, um inconveniente existencial grave. 

Penso que deve ser considerado um poderoso mito ar-

tístico mas não uma verdadeira filosofia do amor. Porque 

o amor, vendo bem, tem lugar no mundo. É um acon-

tecimento que não era previsível ou calculável segun-

do as leis do mundo.  Mas o amor não se pode reduzir 

ao encontro, porque é uma construção. O enigma do 

pensamento do amor é a questão dessa duração que o 

completa. O ponto mais interessante, no fundo, não é a 

questão do êxtase dos começos, mas um amor é, acima 

de tudo, uma construção durável. Digamos que o maior 

é uma aventura obstinada. O lado aventuroso é neces-

sário, mas a obstinação também é. Desistir ao primei-

ro obstáculo, à primeira divergência séria, aos primeiros 

aborrecimentos, é uma desfiguração do amor. Um amor 

verdadeiro é aquele que triunfa duravelmente, por vezes 

duramente, sobre os obstáculos que o espaço, o mundo 

e o tempo lhe propõem.

Excertos de Alain Badiou avec Nicolas Truong (2009), Éloge de l’amour, 
Paris, Flammarion,  pp. 30-33, 37-41.
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A CONDIÇÃO DA MULHER 
PORTUGUESA EM 1948
MARIA LAMAS

A TODAS AS MULHERES DO MEU PAÍS
O desejo de conhecer, em todos os seus aspectos, a vida 

da mulher portuguesa, surgiu no meu cérebro e no meu 

coração há muitos anos. Foi quando eu própria me encon-

trei na encruzilhada onde é forçoso escolher um caminho, 

e me reconheci sem preparação para a luta, nem outra bús-

sola que não fosse a minha sinceridade e a minha respon-

sabilidade de mãe.

Eu não podia avaliar, então, como era vasto e profundo 

este problema, que principiava a interessar-me, mal deli-

neado ainda, na confusão do mundo convencional em que 

eu vivia. Mas tinha a intuição da sua importância na harmo-

nia da vida.

Olhei à minha volta e comecei a reparar melhor nas outras 

mulheres: umas resignadas e heróicas na sua coragem si-

lenciosa; outras indiferentes, entorpecidas; e ainda aquelas 

que fazem do seu luxo a exibição de um privilégio.

No olhar iluminado das jovens vi o mesmo sonho dos meus 

dezasseis anos; na expressão sem viço daquelas em que o 

ardor de viver se vai apagando, melancólico, adivinhava eu 

o drama de uma vida fracassada, estéril. E em quase todas, 

mesmo nas vulgarmente felizes, pressentia, sem o saber 

definir, um desencantamento latente, uma razão de queixa 

contra qualquer coisa de que não teriam ainda consciência, 

mas que marcava, inexoravelmente, o destino comum.

O pensamento que me levara a esta observação torna-

va-se mais nítido, dominava todos os outros pensamen-

tos, à medida que novos embates e rudes experiências 

me iam dolorosamente esclarecendo. Já não duvidava: os 

meus problemas eram os problemas de todas as mulhe-

res, embora alguns revestissem, para cada uma, aspectos 

diferentes.

Agora, percorrido longo e áspero caminho, obedeci ao im-

perativo da minha personalidade, não a que as convenções 

esboçaram mas aquela que a mim própria conquistei e a 

vida modelou sem disfarces. Fui ao encontro das minhas ir-

mãs portuguesas, procurei conhecer e sentir as suas vidas 

humildes ou desafogadas, as suas aspirações ou a sua falta 

de aspirações, sintoma alarmante de ignorância, desinte-

resse e derrota.

Analisar as causas e efeitos que influem na mentalidade 

e no destino das nossas mulheres, é tarefa que excede as 

possibilidades de um trabalho individual. Mas basta contar 

como elas vivem e sonham e lutam e sofrem, para que o 

grande problema se revele no seu profundo e dramático 

sentido humano. Nada mais que um documentário vivo e 

sincero: visões da nossa paisagem, aldeias e cidades, como 

cenário; mulheres de todas as condições, com o seu labor, 

seus trajos característicos, sua índole e costumes, suas ale-

grias e tormentos — o grande romance da vida, lírico e bru-

tal, ora calmo, ora intenso, agora rasteiro, logo fremente de 

ansiedade, mas sempre enraizado no amor. Não somente o 

amor que procria, mas também, e muito, a ternura humana 

que suplanta afectos pessoais e torna o homem irmão do 

homem.

Assim foi escrito este livro, que é uma expressão de frater-

nal solidariedade com as mulheres do meu País. Se ele aba-

lar a indiferença, ou antes, a ironia com que os portugueses 

usam encarar os problemas femininos, e alguém estender 

a mão, firmemente, às grandes sacrificadas, vítimas mile-

nárias de erros milenários, que apesar de tudo, continuam 

a ser as obreiras da vida, bem pequenos foram, afinal os 

incalculáveis esforços, fadigas e obstáculos vencidos, que 

a sua publicação representa.

A EMPREGADA
Quando a mulher da classe média principiou a trabalhar 

fora de casa, fê- -lo impelida pela necessidade de melho-

rar as suas condições económicas, considerando, quase 
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sempre, a situação de empregada como deprimente, sob o 

ponto de vista social.

Nesse tempo, cada nova funcionária das repartições públi-

cas, cada empregada que surgia no comércio ou na indús-

tria, correspondia a um caso de graves dificuldades finan-

ceiras. Só assim, se justificava, no consenso geral, a quebra 

da tradição que limitava a actividade feminina ao ambiente 

doméstico.

Tão enraizada estava essa ideia, que muitas mulheres, por 

falta de coragem, preferiam passar as maiores provações, 

casar sem amor ou ficar na mais vexatória dependência de 

parentes ricos, a trabalhar, publicamente, em qualquer em-

prego. Outras, apesar de dispostas a lutar, não o podiam 

fazer, por lhes faltar, em absoluto, qualquer preparação 

para a vida profissional.

A pressão económica, cada vez mais esmagadora, e a evo-

lução dos costumes e da mentalidade levaram a mulher 

a encarar de forma diferente o seu trabalho profissional, 

embora prevaleça ainda, em grande escala, a noção de que 

a vida doméstica é a que mais lhe convém. 

A vida profissional concorre muito para despertar a cons-

ciência da mulher, quanto ao seu dever de partilhar a vida 

geral e procurar valorizar-se moral, social, técnica e inte-

lectualmente. Sucede, assim, que a mulher empregada 

adquire hábitos de método, pontualidade e cooperação, 

que dificilmente poderiam desenvolver-se no ambiente 

doméstico, por falta de responsabilidades definidas e ho-

rário a cumprir. No entanto, verifica-se que a mentalidade 

da mulher empregada não corresponde, geralmente, ao 

desenvolvimento de ideias e à compreensão que deveriam 

ser a consequência lógica do seu contacto com um certo 

número de realidades.

Mesmo a mulher universitária mantém, em grande número 

de casos, em relação à vida, a mentalidade daquelas que se 

educaram no clima doméstico, conforme o antigo modelo 

de “anjo do lar”, tão arreigado nas tradições portuguesas. 

Isto é: o facto de terem um curso superior não impede que 

elas subordinem a directriz da sua vida a preconceitos ab-

surdos e se recusem até a analisar sinceramente aqueles 

problemas mais intimamente ligados à dignificação da mu-

lher e da família.

Muitas exercem competentemente as suas profissões, por-

que as circunstâncias económicas assim lho impõem, mas, 

fora das aulas ou do consultório ou do hospital ou do es-

critório, pensam e procedem como se o curso que fizeram 

fosse apenas um ganha-pão, sem influir na sua evolução 

nem contribuir para um maior esclarecimento e compreen-

são humana.

Não queremos dizer que não haja muitas mulheres portu-

guesas, empregadas, intelectuais e artistas, com elevada 

categoria moral, sob todos os aspectos, e perfeitamente 

integradas nos problemas da hora presente. Elas existem 

felizmente, em grande número. Mas também é certo que 

muitas outras, por ignorância, falta de preparação e in-

fluências várias se mantêm fora das realidades ou vêem 

mal, por erro inconsciente da sua própria visão ou porque, 

deliberadamente, as não querem ver como elas se apre-

sentam. Daqui resulta grave prejuízo para todas. É inegá-

vel, porém, que a mulher, como funcionária do Estado ou 

empregada de empresas particulares, no exercício de pro-

fissões liberais ou como escritora e artista, colabora activa-

mente na vida nacional, sem, contudo ter alcançado ainda 

o reconhecimento pleno dos seus direitos, quer profissio-

nalmente, quer na vida política, social e familiar.

Parece que tal injustiça deveria ser entendida e combatida 

por todas. Porém, as mulheres que têm coragem de rea-

gir contra as anomalias, erros de educação e humilhações 

que pesam sobre a população feminina do nosso País, são 

olhadas com desconfiança, senão com hostilidade, como 

se fossem inimigas perigosas, até por grande parte das ou-

tras, mesmo daquelas que se confessam infelizes e asfixia-

das nos limites do seu viver.

Isto define, melhor do que todos os comentários, a men-

talidade predominante da mulher portuguesa de hoje — 

principalmente a mulher das classes média e rica. Contribui 

muito para este atraso a falta de instituições femininas es-

pecialmente dedicadas ao estudo e solução dos proble-

mas da mulher e ao esclarecimento desta, quanto à sua 

posição na família, na sociedade e na vida nacional.

O retraimento em tomar parte activa e comparecer nos 

organismos sindicais, que notámos nas operárias, encon-

tra-se igualmente nas demais empregadas, de todas as 

categorias. Mesmo as mulheres que têm cursos superio-

res e exercem profissões liberais não aparecem em cargos 

directivos das instituições que superintendem, de qualquer 

forma, na classe a que pertencem, como, por exemplo, a 

Ordem dos Médicos ou dos Advogados.

Maria Lamas, As Mulheres do Meu País, Lisboa, Distribuidores Gerais, 1948, 
Caminho, 2002. 
Introdução e excertos do capítulo “A empregada”, p. 427, pp. 440-443.
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As cidades nascem já com rugas. Ao contrário daqueles que as habitam, quan-

to mais profundas mais vitais.

Nós contornamo-las, tomamo-las com a urgência de quem procura. Tornam- 

-se parte de nós, memórias ou quotidiano — as suas estórias, as nossas rugas.

Eis que surge na cidade um rebento do que fomos — “ o primeiro homem a 

olhar para a primeira mulher”.

Habitam na cidade espaços que nos remetem à vulnerabilidade da existência. 

Que lembram às cidades que as estações também passam por elas — o Tempo.

Como é a cidade que interpreta todas as cidades?

É cinzenta porque acolhe nela todas as cores,

Abraça e devolve á solidão cheia de caras,

É o maestro que marca o compasso do coração,

E quando o sol se pousa é encantadoramente luminosa,

Por fim recolhe-nos no aconchego do seu colo para que possamos partilhar as 

estórias que nela vivemos.

As cidades, as suas rugas, as nossas estórias.

AS CIDADES E AS RUGAS
CENOGRAFIA MARISA FERNANDES
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Desde o início, tivemos a consciência de que este 

espectáculo seria um grande desafio, para todos, 

por ser uma peça original, nunca feita, com uma 

grande paixão pela obra e em especial pela poesia 

de Alice Vieira. 

Não houve grandes referências em relação aos ca-

minhos que deveríamos seguir, nem ao que não 

deveríamos fazer, como quando se tem termos de 

comparação.

Houve sim, desde o início, uma grande vontade de 

criar um espectáculo honesto e digno, com uma 

linguagem estética forte, original e atrevida.

É um espectáculo onde cabe muita “coisa”! Opções 

estéticas mais naturalistas, outras mais fantasiosas 

e conceptuais, e outras ainda mais simbólicas.

Com muitos efeitos visuais, mutações de cenário 

de cena para cena, o grande desafio foi articular os 

figurinos entre si. Figurinos capazes de serem facil-

mente vestidos e trocados e que nos remetessem 

para as várias épocas nas quais a acção decorre e 

ainda para memórias mais longínquas.

Nas cenas que representam as memórias da perso-

nagem Ana, houve espaço para criar imagens mais 

fortes e fantásticas. Ainda assim, nas cenas mais 

naturalistas tentámos, ora através da cor, ora da 

forma, ora ainda de outros recursos, mais surreais 

e conceptuais, criar figurinos que se relacionassem 

entre cenas e nos dessem uma coerência estética 

ao longo de todo o espectáculo.

Para além da criação de figurinos, há também, 

sobretudo em algumas situações de grupo, uma 

preocupação no que se refere ao styling. A forma 

como as peças de roupa são combinadas, vestidas 

e acessorizadas e a mistura de cores e padrões, 

quer na mesma personagem quer ao nível da man-

cha geral, criam uma espécie de quadros, de pintu-

ras vivas ou frames cinematográficos, contando as-

sim um pouco da história que muitos terão vivido 

e recordarão aqui, outros ouviram-na contar, com 

mágoa, com emoção ou saudade, dependendo das 

lutas de cada um.

Nesta peça, toda a cidade ardia. E fora dela, ao 

criá-la e montá-la, dia após dia, para a levar à cena, 

arderam também os nossos corações, com algu-

mas dúvidas e inseguranças próprias dos criadores 

que procuram cada vez mais e mais, mas sempre 

com a mesma paixão, ainda que o mundo mude 

todos os dias.

TODA A CIDADE ARDIA
FIGURINOS DINO ALVES
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A N A  G U I O M A R
INTERPRETAÇÃO

Início de Carreira
Estreia-se, como actriz, em 2004, 
na série televisiva Morangos com 
Açucar.
Teatro
Estreia-se, em 2011, na peça Purga, 
de Sofi Oksanen, com encenação 
de João Lourenço, voltando 
a trabalhar com este encenador 
em Há muitas razões para uma 
pessoa querer ser bonita, de Neil 
LaBute (2012), Amor e Informação, 
de Caryl Churchill (2015) e O Pai, 
de Florian Zeller (2016). No Teatro 
Aberto, também trabalhou com 
a encenadora Marta Dias na peça 
Vénus de Vison, de David Ives 
(2013).  
Televisão
Desde a sua estreia em Morangos 
com Açucar, é presença regular 
em telenovelas e séries televisivas, 
nomeadamente, em Conta-me 
como foi, Dancin’Days, Perfeito 
Coração, Mar Salgado e Amor 
Maior.
Cinema
Participou, como actriz, nos filmes 
A vida privada de Salazar e A noite 
do fim do mundo e, também, em 
algumas curtas-metragens. 

A N D R É  PAT R Í C I O
INTERPRETAÇÃO

Formação
Licenciatura no Curso de Formação 
de Actores pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema (2009)
Início de carreira. 
Estreou-se como actor, em 2005, 
com António Pires.
Teatro
 Rock´n´roll, de Tom Stoppard, 
com encenação de João Lourenço 
(Teatro Aberto, 2008); Tu e Eu, 
de Friedrich Karl Wäechter, com 
encenação de Sofia de Portugal 
(Teatro Aberto, 2009); trabalhou 
também com André Murraças, 
Carlos Pessoa, Francisco Camacho, 
Nuno Cardoso, João Brites, Daniel 
Gorjão, Sílvia Real, Jorge Silva Melo 
e Diogo Infante.
Cinema
Trabalhou com vários realizadores, 
com destaque para o seu trabalho 
com Rita Nunes, Werner Schroeter 
e Jérôme Corneau.
Televisão
Trabalhou com os realizadores Tó 
Correia, Artur Ribeiro, Atillio Riccó, 
Hugo de Sousa, André 
Cerqueira, Jorge Cardoso, Sérgio 
Graciano e Francisco Antunez .  

A N T Ó N I O  F O N S E C A
INTERPRETAÇÃO

Formação 
Licenciatura em Filosofia.
Curso de Formação de Actores 
do Centro Cultural de Évora.
Início de Carreira 
Centro Cultural de Évora, Seiva 
Trupe, Pé de Vento. Teatro 
da Cornucópia (1984)
Teatro
Força Humana (a partir de 
Os Lusíadas), com José Neves 
(2017); Frei Luís de Sousa, de 
Almeida Garrett, (encenação 
de Rogério de Carvalho, 2016); 
Ricardo III, de William Shakespeare, 
(encenação de Tónan Quito, 2015); 
Cais Oeste, de Bernard-Marie 
Koltès, (encenação de Ivica Buljan, 
2014); O Contrabaixo, de P. Suskind, 
(encenação de António Mercado, 
2014); O Preço de Arthur Miller, 
(encenação de João Lourenço, 
2013).
Cinema
L´Araignée Rouge, de Franck 
Florino (2016); John From, de João 
Nicolau (2015); Florbela, de Vicente 
Alves do Ó (2012).
Televisão
Rainha das Flores (SIC, 2017); Os 
Boys (RTP, 2016) Mar Salgado (SIC, 
2015); Odisseia e Depois do Adeus 
(RTP, 2012).
Outras Experiências 
Falação integral de Os Lusíadas (a 
partir de 2012); Os Lusíadas como 
nunca os ouviu (audiolivro com 
a gravação integral da obra de 
Camões, 2016); Professor no Curso 
de Teatro e Educação 
da ESECoimbra (desde 2000).
Prémios
Nomeações para melhor actor: 
Globos de Ouro, Waiting for Godot, 
(encenação de Miguel Seabra, 
2007); Vermelho, (encenação 
de João Lourenço, 2012); 
Prémios SPA, Vermelho, (encenação 
de João Lourenço, 2013);
Prémios Sophia, Florbela, 
(realização de Vicente Alves 
do Ó, 2013).
Medalha de Mérito Municipal, Grau 
Ouro, C.M. de Oeiras (1996)

A U R É L I O  V A S Q A U E S
DESENHO DE LUZ | VÍDEO

Formação
Curso de Vídeo e Som na Escola 
Profissional de Imagem; workshops 
de Fotografia, Publicidade 
e Rosto, no Studio 8 A e Direcção 
de Fotografia com Eduardo Serra; 
Curso de “Projecto”, no Atelier 
de Lisboa, com Paulo Catrica.
Teatro 
Desde 2009, tem trabalhado em 
Teatro nas áreas de Vídeo e Luz: 
Tu e Eu, com encenação de Sofia 
de Portugal; Hanna e Martin 
e O Senhor Puntila e o seu 
Criado Matti, encenados por 
João Lourenço (Teatro Aberto); 
Demónios de Macbeth, (encenação 
de Sofia de Portugal); Fatma 
(encenação de Elsa Valentim) 
e Ensaios, (encenação de José 
Peixoto), entre outros.
Cinema
 Em 2007 realiza a curta metragem 
Beija-me e, em 2008, Silêncios 
de um Olhar; em 2012 co-realiza 
o documentário Fado, com Sofia 
de Portugal.
Outras experiências
Entre 1999 e 2006 trabalha como 
director de fotografia em diversos 
videoclips e em publicidade 
para diversas marcas. Em 2006, 
alia a realização ao seu trabalho 
de director de fotografia e faz 
videoclips para bandas, como Mesa 
e GNR e artistas como João Pedro 
Pais, Boss AC, Camané, Jorge 
Palma, Ana Moura e Marisa, entre 
outros. Fez showcases de Pedro 
Abrunhosa, Cristina Branco, Carlos 
do Carmo e Bernardo Sassetti, 
Diana Krall, Virgem Suta, Luís 
Represas e João Gil, entre outros. 
Na área da fotografia, realiza 
e fotografa as fotonovelas Afinal 
Havia Outra e O Metro e a Cidade. 
Em 2015, desenvolve o projecto 
fotográfico Album de Família para 
o Museu do Fado. Desde 2003 
é formador no Curso de Iluminação 
na Restart e, desde 2015, 
na World Academy. 

C ATA R I N A  M O R E I R A  P I R E S
INTERPRETAÇÃO

Formação
Curso de Actores da ACT-Escola 
de Actores, finalizado em 2015.
Curso Consciência do Actor em 
Cena, Teatro O Bando,
Workshop com John Hunter.
Workshop com Ronni Stewart.
Início de Carreira
Menina Else, de Arthur Schnitzler 
(encenação de Luís Moreira, 2015).
Teatro
Quatro Santos em Três Actos, 
encenação de  António Pires, 
Teatro do Bairro (2015) e Teatro 
Victoria Eugénia (2016),
A Colectividade, (encenação 
de Natália Luíza, 2015).
Cinema
O Amor é Lindo…Porque Sim, 
(realização de Vicente Alves 
do Ó, 2016)
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C L Á U D I A  N Ó V O A
COREOGRAFIA

Formação
Academia de Bailado Pirmin 
Trecu, onde realizou os exames 
da Imperial Society of Teatchers 
of Dancing (1972/1984); 
International Course for 
Choreographers and Composers 
(1988); Programa Gulbenkian 
de Criatividade e Criação 
Artística (2005); Pós graduação 
em Educação pela Arte (2007); 
Ingressa no Ballet Gulbenkian, 
como bailarina, em 1985, 
onde permanece até 2005. 
Coreografia de Dança
A Emoção da Mariposa Pairando 
Sobre uma Cascata 
de Pensamentos (2003); Solidão 
aos Molhos, Solidão Fria, Nuvens 
de Solidão, Solidão com Todos 
(2004);  Beladepasmar (2005); 
Berna, nº49 Kramgasse; Ela 
e o Mundo, o Mundo Nela (2006);  
Olhos de Areia; Mar de Gente, 
Mundo Mar (2008); Amor  aos  
Retalhos (2009); Uma Certa 
Portugalidade  (2017).
Coreografia para teatro e ópera:
O Senhor Puntila e o seu Criado 
Matti (2010), Purga (2011), 
O Preço (2013), Amor e Informação 
(2014)  e a ópera  Três Mulheres 
com Máscara de Ferro (encenações 
de João Lourenço), Pelo prazer 
de a voltar a ver (2012) e Vénus 
de Vison (encenações de Marta 
Dias);Almenara (2016), 
de Jorge Gomes.
Outras Experiências:
Flic-Flac,de João Martins, com 
ginastas de alta competição 
e outros intérpretes de circo. 
Desde 2005 lecciona na Escola 
do Chapitô, onde coreografou 
e encenou diversos espectáculos 
de cariz circense, em que destaca 
Etapas e Utopias- um sonho 
de Liberdade (2015). Encenação 
conjunta com José Carlos Garcia 
de Electra (2016) e ATM (2017) 
para a Companhia do Chapitô.

D I N O  A LV E S
FIGURINOS

Formação
Escola Superior Artística do Porto 
- vertente Pintura; Curso 
de Fotografia no INEF. 
Moda
Fez a sua primeira apresentação 
nas Manobras de Maio/1994. Após 
a criação da mise-en-scène para 
quatro desfiles de Ana Salazar, 
inicia as suas apresentações 
na Moda Lisboa. Participou em 
muitos e diversos eventos de moda 
em Portugal e no estrangeiro. 
É colaborador, como stylist, 
em revistas, marcas, programas 
de televisão e campanhas 
publicitárias. 
Teatro
Criou figurinos para teatro com 
os encenadores João Grosso, 
Maria Emília Correia, Fernando 
Heitor, João Lourenço, António 
Pires, Fernando Gomes, Joaquim 
Monchique, Manuel Coelho e Marta 
Dias. Enquanto figurinista, colabora 
regularmente com o Teatro Aberto, 
onde criou os figurinos das peças 
Vermelho, Há muitas razões para 
uma pessoa querer ser bonita, 
O Preço, As Raposas, Constelações 
e O Pai, encenadas por João 
Lourenço, Vénus de Vison e Boas 
Pessoas, encenadas por Marta Dias, 
Ao Vivo e em Directo, encenada por 
Fernando Heitor e Tentativas para 
matar o amor, encenada por Maria 
Mascarenhas e Levi Martins. Criou 
também os figurinos de Cabaret 
Alemão e Cimbelino, encenadas 
por António Pires (Teatro do Bairro, 
2014/2015). 
Dança
Criou figurinos para vários 
espectáculos, nomeadamente, 
com o coreógrafo Rui Lopes Graça. 
Televisão
Programas Estado de Graça (RTP, 
2012), Nelo e Idália e DDT (RTP, 
2015). Criou, por várias vezes, 
a imagem dos intérpretes do 
Festival RTP da Canção. 

E M A N U E L  R O D R I G U E S
ASSISTÊNCIA DE PALCO

Formação
Licenciatura em Teatro e Educação 
pela Escola Superior de Educação 
de Coimbra
Início de Carreira
Iniciou a carreira com 12 anos nas 
jornadas de Teatro do Lions Club 
da Figueira da Foz
Teatro
As Visões de Simone Machard, de 
Bertholt Brecht e Dança de Roda, 
de Arthur Schnitzler , (encenação 
de António Mercado, 2008); 
A Christmas Carol, de Charles 
Dickens e Frank Novotny, pelo The 
Bear Educational Theatre (Marca 
Educativa da União Europeia, 2012); 
Ruptura, a partir do livro Cisão, 
de Lívia Jappe (Finalista Prémio 
São Paulo de Literatura), com 
encenação de Emanuel Rodrigues, 
Divadlo 21, Praga, República Checa, 
2013; Seis Personagens à Procura 
de um Autor, de Luigi Pirandello, 
2014, com encenação de Emanuel 
Rodrigues; Ao Vivo e em Directo, 
de Raúl Malaquias Marques (Teatro 
Aberto, 2016), com encenação 
de Fernando Heitor.  
Televisão
Participação na série Bórgia, 
de Tom Fontana (2012) e na série 
Crossing Lines do canal AXN (2013)
Outras Experiências
Professor de técnica de 
Stanislavski no Colégio e Escola 
Internacional de Praga; Professor 
de interpretação e teatro português 
no Instituto Camões em Praga, 
República Checa; Fundador 
da plataforma Círculo de Giz. 

M A D A L E N A  A L M E I D A
INTERPRETAÇÃO

Formação 
Frequência do Curso de Teatro, 
Ramo de Actores, da Escola 
Superior de Teatro e Cinema 
(Ano lectivo 2015/2018);
Curso de Interpretação na Escola 
Profissional de Teatro de Cascais 
(Ano lectivo 2012/2015).
Teatro 
Lugares #1, de Miguel Graça, 
encenação de Pedro Caeiro, nos 
Primeiros Sintomas (2017);
Cais Oeste, de Bernard-Marie 
Koltès, encenação de Carlos Avilez, 
no Teatro Experimental de Cascais 
(2016/2017);
 Guernica, de Fernando Arrabal, 
encenação de Carlos Avilez, no 
Teatro Experimental de Cascais 
(2016);
 Se eu não fechar os olhos, de 
Miguel Graça, encenação de Miguel 
Graça e Pedro Caeiro, no Teatro 
Experimental de Cascais, no Teatro 
do Bairro e no Teatro do Bolhão 
(2015/2016);
 Peer Gynt, de Henrik Ibsen, 
encenação de Carlos Avilez, 
no Teatro Experimental de Cascais 
(2015).
Cinema
Daniela no filme Ramiro, realizado 
por Manuel Mozos, pela produtora 
O SOM E A FÚRIA (2016).
Televisão 
Integrou os elencos das novelas 
Amor Maior, com Direcção 
de Projecto de Jorge Cardoso 
e Patrícia Sequeira, produzida 
pela SP Televisão e SIC (2016/2017) 
e Santa Bárbara, com Direcção 
de Projecto de Hugo Sousa, 
produzida pela Plural Entertainment 
e TVI (2015/2016).

C É L I A  C A E I R O
DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO E MARKETING

Formação
Licenciada em Ciências 
da Comunicação pela Universidade 
Nova de Lisboa e Mestre em 
Comunicação e Gestão Cultural 
pela Universidade Católica 
Portuguesa.
Teatro
Estreia-se com o encenador 
Paulo Filipe em 2001, como 
assistente de encenação 
e produção do espectáculo Abaixo 
da Cintura. Inicia a sua colaboração 
com o Teatro Aberto em 2002, 
na peça Rastos, com encenação 
de Paulo Filipe. Em 2003 integra 
a equipa da ópera Le Vin Herbé, 
com encenação de Luis Miguel 
Cintra e em 2004 colabora no 
espectáculo A Forma das Coisas, 
com encenação de João Lourenço.
Em 2008 regressa ao Teatro 
Aberto, primeiro para o marketing 
e depois para a produção e gestão 
administrativa da cooperativa. 
Actualmente, desempenha funções 
de direcção de produção 
e comunicação.
Outras experiências
Em 2002 colabora com a NPB 
no arranque da Escola de Actores 
desta produtora, a Oficinactores. 
Em 2003 entra para 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. 
Neste ano integra a equipa 
Scriptmakers, empresa 
de produção de conteúdos, na qual 
desempenha funções de marketing, 
comunicação, contabilidade 
e gestão, até 2008. 
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M A R I S A  F E R N A N D E S
CENOGRAFIA | DIRECÇÃO DE PALCO

Formação
Escola Secundária Artística António 
Arroio, em Design de Equipamento; 
Licenciada em Design de Cena 
pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema; Pós-Graduação em 
Educação Artística pela Faculdade 
de Belas Artes de Lisboa; Estágio 
na série televisiva Conta-me como 
foi (RTP, 2008). 
Teatro
Iniciou a sua actividade no Teatro 
como assistente de António 
Lagarto, em Don Giovanni e Agosto 
em Osage (2009). Enquanto 
profissional, trabalha regularmente 
como cenógrafa, figurinista e 
aderecista: O quê, de João Lagarto, 
Brel,como num Sonho, de Rita 
Neves (2010), Circo Mágico, 
no Pavilhão Atlântico (2011), 
Parque Temático Mirabilândia 
(Ravenna, 2010/11), O Escurial, 
de Dinarte Branco e Tiago Nogueira 
(2013), A Preto e Branco, um Risco 
Amarelo (Teatro do Biombo, 2013), 
Mechanical Monsters, de Rui Neto 
(2015). Foi responsável plástica no 
Teatro do Biombo (teatro para a 
pré-infância), entre 2010 e 2015. 
Trabalha no Teatro Aberto desde 
2011 como aderecista, assistente 
e directora de cena.

M A R TA  D I A S
ENCENAÇÃO | TEXTO

Formação
Licenciada em Artes 
do Espectáculo pela Faculdade 
de Letras de Lisboa em 2007, 
completa o estágio curricular 
no Teatro Municipal de Almada.
Teatro
Nesse mesmo ano, começa 
a trabalhar no Teatro Aberto, 
como assistente de encenação, 
dramaturgia e de palco em 
Sweeney Todd. Seguem-se 
Rock’n’Roll, Imaculados, O Deus 
da Matança, Hannah e Martin, 
O Senhor Puntila e o Seu Criado 
Matti, Purga, Vermelho, Londres, 
Há Muitas Razões Para Uma Pessoa 
Querer Ser Bonita, O Preço, Três 
Mulheres com Máscaras de Ferro, 
Amor e Informação (cujo elenco 
também integra) e As Raposas, 
encenadas por João Lourenço, 
Agora a Sério, encenada por 
Pedro Mexia, e A Acompanhante, 
encenada por Gonçalo Amorim. 
Estreia-se na encenação em 2012, 
com a peça Pelo Prazer de a Voltar 
a Ver, tendo, em 2013, encenado 
Vénus de Vison e, em 2015, Boas 
Pessoas.

M I G U E L  LO P E S  R O D R I G U E S
INTERPRETAÇÃO

Formação
Frequência da Licenciatura em 
Teatro (ramo actores) da Escola 
Superior de Teatro e Cinema; Curso 
de Introdução à Interpretação 
do Teatro Universitário do Porto; 
Licenciatura (não concluída) 
em Som & Imagem da Escola 
das Artes da Universidade Católica 
Portuguesa.
Início de Carreira
Despertar da Primavera, de Frank 
Wedekind, (encenação de Nuno 
Matos, Teatro Universitário 
do Porto, 2014)
Teatro
A Conspiração, Décadas de Sonho 
(2015/2016), Há Ouro em Perlim, 
(2015), O Último Reduto, Tudo está 
morto enquanto vive, (encenação 
de Joana Castro e Joana 
Providência, TUP, 2015), Celeste 
- Uma Assombração, (encenação 
de Gonçalo Amorim e Luís Araújo, 
TUP, 2015).
Cinema
O Cinema, Manoel de Oliveira e Eu, 
(realização de João Botelho, Ar 
de Filmes, 2016).
Outras Experiências
Participação no concurso Fá-las 
Curtas da RTP 2 (2011).
Prémios
Vencedor do Prémio Fatal 2015, 
com a peça Celeste - Uma 
Assombração (2015).
Vencedor do concurso Fá-las 
Curtas da RTP 2 (2011).

PA U L A  A G O S T I N H O
ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO

Formação 
Licenciatura em Artes 
do Espectáculo na Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa. 
Frequentou dois anos do Curso 
Livre de Voz e Canto e dois anos 
do Curso Profissionalizante 
de Música (variante canto) 
no Espaço Evoé com os professores 
Diogo Tomás e Isabel Nogueira 
(2008 - 2011). Frequentou um ano 
do Curso Regular de Jazz (variante 
voz) com a professora Joana 
Espadinha na Escola de Jazz Luiz 
Villas-Boas - Hot Clube de Portugal 
(2011 - 2012). 
Experiência Profissional 
Membro integrante da produtora 
audiovisual Geração 80 Produções, 
Lda. em Luanda (Angola) desde 
2013. 
Outras Experiências 
Dá aulas de voz em Luanda (2015-). 
Frequentou aulas particulares de 
canto com os professores Rui Baeta 
(2004 - 2006) e Isabel Campelo 
(2009-2013). Foi membro do coro 
Monodia XXI dirigido pelo maestro 
Fernando Pinto (2011 - 2013). 
Frequentou aulas particulares 
de piano com a professora 
Carla Seixas (2003 - 2005).

S A N D R O  E S P E R A N Ç A
DESENHO DE SOM

Formação
Curso de técnicas de audio na 
Escola Profissional de Música de 
Almada
(2002)         
Teatro
Técnico de som e sonoplasta: 
Depois de Darwin com encenação 
de Ana Nave, Mythos com 
encenação de Joseph Collard, 
Guerra é Guerra com encenação de 
Horácio Manuel (Teatro Extremo); 
Beremiz na terra plana e Reverso 
com encenação de Luzia Paramés 
(Produções Acidentais); Por Revelar 
com encenação de Isabel Mões, 
entre outros.
Outras Experiências
31ª,32ª & 33ª edição do Festival 
Teatro de Almada (Org. Companhia 
Teatro de Almada); Operação 
de som e luz de Pílades com 
encenação de Ivica Buljan (La 
mama experimental theater 
club) integrado na 33ª edição do 
Festival de Teatro de Almada; 7ª 
Edição Festival Todos; 21ª & 22ª 
Edição Festival Sementes - Mostra 
Internacional de Artes para o 
Pequeno Público (Org. Teatro 
Extremo); 18ª , 19ª & 20ª Mostra de 
Teatro de Almada, 22ª Quinzena de 
Dança de Almada, Festival Os sons 
de Almada Velha, Ciclo de Musica 
no convento dos Capuchos, 15ena 
da juventude (Org. C.M.Almada). 
Tem dado formação de percussão 
no âmbito da associação Cajafolia 
e em diversos projectos pontuais 
como no programa APEM - 
Workshop ouvir, explorar e fazer 
música da Fundação Calouste 
Gulbenkian, entre outros.
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S Í LV I A  F I L I P E
INTERPRETAÇÃO

Formação
Licenciatura no Curso de Formação 
de Actores da Escola Superior de 
Teatro e Cinema de Lisboa; Curso 
geral de Canto pela Escola de 
Música do Conservatório Nacional 
de Lisboa.
Início de Carreira
Integrou a Companhia Teatro 
da Garagem entre 1994 a 2002, 
dirigida por Carlos J. Pessoa.
Teatro
Trabalhou com os seguintes 
encenadores: Vicente Alves do 
Ó, Marta Dias, Amândio Pinheiro, 
Carlos J. Pessoa, Natália Luísa, 
Cristina Carvalhal, Paulo Ferreira, 
Jorge Andrade, Tonan Quito, 
Cláudio Hochman, Jorge Silva Melo, 
Giacomo Scalisi, José Peixoto, 
António Terrinha, João Brites, 
Diogo Dória, Elsa Bruxelas e Sara 
Duarte.
Óperas e Musicais 
Trabalhou com os seguintes 
encenadores e directores musicais; 
Miguel Abreu, João Grosso, João 
Lourenço, João Paulo Santos, 
André Teodósio, Cesário Costa, 
Eugénio Sena.  
Cinema
Trabalhou com os seguintes 
realizadores: Paulo Filipe Monteiro, 
Simão Cayatte, Ricardo Machado, 
Alejandro Marzoa, Afonso Pimentel, 
Sérgio Graciano, Joaquim Horta, 
Tiago Marques, Pedro Lopes, 
Jojó, Ângelo Torres, Luís Lopes, 
Luís Alvarães, António Pedro 
Vasconcelos, Jean Teddy Fillipe, 
Rita Palma e Rita Nunes. 
Televisão
Enquanto actriz, participou em 
séries e telenovelas como Amor 
Maior, Dentro, Benvindos a Beirais, 
Dancing Days, Laços de Sangue, 
Maternidade, Pai à Força, Liberdade 
21, Conta-me como foi e Doce 
Fugitiva. 
Prémios
Prémio SPA /RTP 2010, na 
categoria de Melhor Actriz de 
Teatro, pelo seu desempenho nos 
espectáculos Esta noite improvisa- 
-se, Huis Clos e O Peso das Razões. 

T I A G O  M A S C A R E N H A S
ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA

Formação
Curso de Ourivesaria na Escola 
António Arroio (2009-2012); Ainda 
em 2012 ingressa no  ARCO  – 
Centro de Arte e Comunicação, 
onde frequenta durante dois anos 
o curso de joalharia; Licenciatura 
em Cenografia e Figurinos pela 
Escola Superior de Teatro 
e Cinema. Em 2014, frequenta, 
em Bratislava, a VSMU Academy 
of Music and Dramatic Art, com 
uma bolsa de mobilidade 
do Programa Erasmus.
Teatro
Assistência de encenação 
e de cenografia na peça Tango, 
de Slawomir Mrozek (Bratislava, 
2016); integrou o Teatro 
da Garagem entre 2011 e 2015, 
tendo participado nos seguintes 
espectáculos: Lost Angels:Project 
to kill mankind (2012), Ulisses 
regressa a casa (2014) e Alice 
(2016), produzidos pelo Teatro 
da Garagem e pelo Centro Cultural 
de Belém.
Outras Experiências
Performance Walking Holding – 
Rosana Cade, Teatro Maria Matos 
(2015); 
Aderecista em Grande Plano, co-
produção Silly Season/RTP (2016).

V Í T O R  D ’A N D R A D E 
INTERPRETAÇÃO

Formação
École Internationale de Théatre 
Jacques Lecoq, em Paris. 
Teatro
Inicia a sua carreira em 1997, com 
o espectáculo Ensaio Geral, a partir 
de duas peças de Israel Horovitz, 
na Companhia de Teatro do Chiado. 
Desde então, tem trabalhado com 
vários encenadores portugueses 
e estrangeiros: 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, André Gago 
e Fernando Heitor, entre outros.
Cinema
Trabalhou com os realizadores 
Maria de Medeiros, Luís Miguel 
Correia, Jean Sagols, Rita Nunes, 
Lionel Baier, José Miguel Ribeiro, 
entre outros.
Outras Experiências
Participou em peças de vários 
artistas plásticos, tais como Vasco 
Araújo, André Guedes, Pedro Neves 
Marques, André Romão e Mariana 
Silva; faz locução de anúncios para 
rádio e televisão e dobragens 
de desenhos animados.



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO

TODA A CIDADE ARDIALEITURAS

CONTACTOS 
TEATRO ABERTO
NOVO GRUPO DE TEATRO, C.R.L. 
Praça de Espanha 
1050-107 Lisboa 
Portugal
Tel.  +351 213 880 086 
Fax. +351 213 880 079
relacoespublicas@teatroaberto.com

BILHETEIRA
TEATRO ABERTO 
quarta a sábado 14h às 22h
domingo 14h às 19h
reservas 213 880 089 
(até 1 hora antes do início do espectáculo)

bilheteira@teatroaberto.com 
(até às 19h do dia do espectáculo)

OUTROS LOCAIS DE VENDA
FNAC | ABEP | CTT | El Corte Inglés www.bol.pt

PREÇOS 
normal 15.00€ 
jovem (até 25 anos)  7.50€ 
sénior (mais de 65 anos) 12.00€ 
grupos (+ de 20 pessoas)  
quartas e quintas 10.50€
grupos (+ de 20 pessoas)  
sextas, sábados e domingos 12.00€ 
cartão de espectador 10.50€ 

ACESSOS
AUTOCARROS 
16 | 726 | 746 | 56 
METRO [linha azul] 
Praça de Espanha
São Sebastião  
AUTOCARROS TST [Margem sul] 
Praça de Espanha 
OUTROS AUTOCARROS [outras proveniências] Sete Rios 
COMBOIO [Linha Sintra ou Linha Azambuja] Sete Rios
Entrecampos

EQUIPA 
Direcção Artística 
João Lourenço 

Direcção da Cooperativa 
Célia Caeiro 
Francisco Pestana
Irene Cruz
Melim Teixeira

Direcção Musical 
João Paulo Santos 

Dramaturgia 
Programação 
Vera San Payo de Lemos

Direcção de Produção e Marketing 
Célia Caeiro 

Direcção de Cenografia 
António Casimiro

Encenadora Residente
Coordenação do Programa Educativo 
Direcção de Cena
Marta Dias 

Design
Mónica Lameiro

Assessoria Técnica e de Produção
Melim Teixeira 

Acessoria de Comunicação
Francisco Pestana 

Carpintaria
Maquinaria de Cena 
Chefe Maquinista 
Miguel Verdades 
Maquinistas
Joaquim Alhinho
Manuel Gamito

Luz, Som e Vídeo
Alberto Carvalho
Bruno Dias
Marcos Verdades

Adereços
Assistência de Palco 
Marisa Fernandes 

Guarda-Roupa 
Irene Cabral 

Serviços Administrativos e Financeiros 
Sara Francisco 

Bilheteira
Relações Públicas
Apoio ao Programa Educativo
Ana Rita Mascarenhas
Marta Caria

Frente de Casa 
César Miranda
Francisco Jorge
Jonas Lima
Rui Valentim

Limpeza 
I.S.S. 

Recepção 
Fátima dos Santos 

Segurança 
Securitas 



ESTRUTURA FINANCIADA POR

HORÁRIO
quarta a sábado 21h30 

domingo – matinée 16h00
DURAÇÃO

2h30 com intervalo
classificação

M/12
ESTREIA

SALA ZUL
JUNHO 2017

https://www.facebook.com/TeatroAbertoPT
https://www.instagram.com/teatroaberto/?hl=pt
http://www.teatroaberto.com/
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455/featured
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