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Numa altura em que nos inquietamos com o mundo, porventura mais do que 
no passado, reunimo-nos para criar um espectáculo a partir de um texto cha-
mado Boas Pessoas.
David Lindsay-Abaire escreveu-o em 2010 com o intuito de produzir uma obra 
(rara na dramaturgia norte-americana) acerca da desigualdade social, no re-
ceio porém de que a peça se tornasse obsoleta e datada em poucos anos.  
A verdade é que o texto ultrapassa as fronteiras espacio-temporais de um 
objecto de crítica social: põe a descoberto os meandros da acção humana, 
os seus fundamentos e móbeis, lançando questões prementes, centrais, sem 
dúvida intemporais, acerca de todos nós, da(s) nossa(s) ética(s), acerca dos 
alicerces e dos produtos da sociedade em que vivemos.
Prendemo-nos no título: Boas Pessoas. Mas logo a peça nos leva não só a uma 
reflexão sobre a bondade, o correcto e o errado mas, sobretudo, centra-nos 
naquilo que a palavra pessoas enuncia. E o nosso olhar estende-se a essa refle-
xão mais rica acerca da complexidade do ser humano, das suas contradições, 
da equação do homem e das suas circunstâncias, nas dimensões quotidiana e 
espiritual em que as pessoas se movem.

A história que vamos contar é a de Margarida.
O texto tem uma génese naturalista e Lindsay-Abaire situou a acção em South 
Boston, onde ele próprio nasceu, recriando personagens que conheceu na sua 
juventude, servindo-se de referências culturais muito fortes no contexto norte- 
-americano mas que a nós, em Portugal, pouco contribuem para nos esclare-
cer a acção em palco. Na elaboração da versão, procurei, mais do que adaptar, 

depurar o texto de todos os referentes específicos, de forma a universalizar a 
história contada. A concepção do espectáculo enraizou-se, desde o início, na 
ideia de exemplo, no desejo de mostrar a história como história e, assim, como 
um percurso, uma narrativa. Sobre o palco está um tabuleiro de jogo, onde 
assistimos à história de Margarida. É ela o exemplo que o público segue. E, to-
davia, no arco da narrativa, vamos também conhecer todas as outras persona-
gens que compõem o seu mundo, que entram em conflito com ela e a ajudam, 
que representam posturas de vida distintas, outras (boas) pessoas. Será ela 
um peão, neste tabuleiro? De certa forma, sim. Contudo, tem vontade própria, 
agindo nas situações em que é colocada.
Que situações são essas? Episódios, momentos-chave em que reconhecemos 
as atitudes tomadas, enquadradas numa ilustração do nosso mundo. Não raras 
vezes, durante os ensaios, me referi às personagens como “desenhos anima-
dos”, com a distância histriónica que isso implica. A interpretação dos actores 
é verdadeira. No entanto, nada é decalcado da realidade – é pintado com tons 
vibrantes, apresentado por figuras misteriosas, coelhos-executivos que mani-
pulam o cenário e Margarida, algures entre a auto-recriação aleatória infantil e 
a determinação de pequenos deuses. 
O que se representa/joga em palco é a vida. Este texto deu o mote para nos 
divertirmos e inquietarmos connosco próprios. Porque, quando o mundo nos 
assusta e ansiamos pela distracção mais absorvente, por uma crença que nos 
permita continuar, quando a incerteza da vida se torna mais evidente, é aí que 
conhecemos a matéria de que somos feitos. Que pessoas somos?
Há pessoas convictas de que o curso da vida depende apenas de si, de que 
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elas criam as suas oportunidades de mudança e melhoria. Há pessoas que acre-
ditam que terão sorte mesmo que não se esforcem.
Parece que, hoje, a sociedade se divide em dois tipos de pessoas: os vencedores 
e os que não vencem porque não se esforçam; os que trabalham e os que pre-
guiçam – como se tudo estivesse ao nosso alcance, pelo acto simples da força 
de vontade, pelo esforço abnegado.
Mas será que as nossas vidas mudaram assim tanto, desde o tempo de Ésquilo, 
Sófocles e Eurípides, desde a civilização Micénica, ou mesmo desde as pinturas 
da gruta de Lascaux?
O que faz um reformado jogar no Euromilhões? O que leva um piloto a benzer-se 
antes de uma corrida? E quem ainda faz figas ao passar de um carro funerário? 
Quem envia uma candidatura a um concurso que abre dez vagas? Ou apenas 
uma? Quem vai votar em dia de eleições? Quem decide casar e ter filhos, num 
mundo que parece prestes a entrar em guerra? É porque acredita, sendo peão 
num jogo em que não controla quase nada. É porque sonha. É porque precisa 
de sobreviver na irracionalidade, sobreviver ao absurdo, ao incompreensível da 
existência, e continuar.

Quis criar um espectáculo vital, que reflectisse a força inominável e indestrutível 
que nos anima e move.
A peça de Lindsay-Abaire é sobre a desigualdade e, por isso, é também sobre 
essa força. Fala-nos sobre a sobrevivência e as escoras com que suportamos 
as durezas da vida, as contrariedades e as condições. Mostra como nos justi-
ficamos a nós mesmos e aos outros, como interpretamos e recriamos a nossa 
própria história de vida e definimos a nossa identidade e a dos outros.

Enfim, chegaremos sempre à observação derradeira de que todas as persona-
gens estão irremediavelmente sós – como as personagens de David Mamet, de 
Neil LaBute, de Arthur Miller, de Brecht, Tchekov, Shakespeare, Sófocles... como 
todos nós. Mas também se torna evidente que a vitalidade é o fulcro de tudo o 
que existe.
A vitalidade é – acima da moral, do bom e do mau, do que possa ser correcto, 
racional ou reconhecível, ou não. Refiro-me a essa força maior que existe em 
continuar, em escapar à morte, em lutar, tentar, perseguir, sofrer… A força de 
vida que nos faz fugir da fome e da guerra, que nos dá ânimo para reconstruir 
cidades, para começar de novo, para renascer, para partir ou ficar, para mudar 
ou suportar. E rir! Reencontrando sempre espaço e tempo para o prazer, para o 
belo, para tudo o que não tem preço.

Foi essa vitalidade que todas as pessoas que criaram este espectáculo trouxe-
ram para o palco – e, com ela, o seu melhor. 
Escrevo, neste momento, imbuída de um genuíno contentamento e uma grati-
dão que é difícil de adjectivar. Pela forma como todos trabalharam com tanto 
entusiasmo e alegria, por ter conseguido transmitir a todos um sorriso que te-
mos em comum. Uma atenção. Um orgulho. Desde o primeiro ensaio, todas as 
jornadas de trabalho foram uma celebração do teatro, da superação pessoal e 
do companheirismo – não imagino outra maneira melhor de trabalhar e criar um 
espectáculo.
Que grupo magnífico de pessoas excepcionais, de coração enorme e com quem 
dar vida a este texto foi, todos os dias, um prazer! A minha maior sorte é estar-
mos todos juntos.
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Obrigada, Maria João, pela energia inesgotável com que te entregaste a este 
papel, pela forma generosa como fazes teu o esforço dos outros e pelo brilho 
que trazes sempre para o palco para fazer de verdade.
Obrigada, Pedro, pela confiança com que embarcaste em mais esta viagem. São 
inspiradoras a tua dedicação imensa e a humanidade que o teu olhar abarca e 
oferece.
Obrigada, Sílvia, por esta loucura tão divertida. Sabia que ia ser um prazer voltar 
a trabalhar contigo e reencontrar a magia das coisas singelas que tu dás como 
um tesouro.
Obrigada, cara Irene, pela honra de me dar a sua mão e confiança e oferecer- 
-nos o seu bem mais precioso: a sua luz!
Obrigada, Leonor, mulher de desafios, pelo entusiasmo contagiante e pelo rigor 
que imprimiste em todo o trabalho, a cada passo maior e mais firme.

Obrigada, Luís, pela força desses olhos grandes que queremos sempre ver me-
lhor, pela constância da tua dedicação, com tanto de subtil como de apaixona-
do.
Obrigada, queridas Marisa e Marta, cúmplices, vocês foram o meu apoio e a 
minha alegria sempre presentes, estrelas inextinguíveis – pessoas maravilhosas. 
Abraço das Ms!
Por fim, o meu maior obrigada à Vera San Payo de Lemos e ao João Lourenço, 
com as vossas mãos e os vossos olhos amigos que me empurram e me seguram 
sempre.
Gostaria de dedicar este espectáculo a todos os que o criaram, o acarinharam, 
a todos os que lhe vão dar (a sua) vida todas as noites...
...a todos os que acreditam que vamos mudar o mundo.
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DAVID 
LInDSAY
-ABAIRe



Nasce a 14 de Novembro de 1969 em South Boston, no Estado de Massa-
chussets, onde passa a sua infância e juventude. 
Destacando-se no seu percurso escolar, consegue ingressar em instituições de 
ensino prestigiadas através de bolsas de estudo. Frequenta a Milton Academy 
e, mais tarde, a Sarah Lawrence University, em Nova Iorque, onde começa 
por estudar Representação e descobre depois o seu talento para a escrita 
dramatúrgica. Em seguida, obtém uma bolsa para estudar Dramaturgia da 
reputada Juilliard University.
No final da década de 1990, começa a trabalhar como autor dramático, 
escrevendo textos para o SoHo Repertory Theatre, em Nova Iorque. A Devil 
Inside (Com o Diabo no Corpo) é produzido neste teatro, em 1997, despertando 
interesse tanto por parte do público como da crítica. Escreve também neste 
período os textos The L’il Plays (As pequenas peças) e Snow Angel (Anjo de 
neve) mas é em 1999, com Fuddy Meers (‘Spelhos ‘squisitos), que obtém o seu 
primeiro êxito de público. As suas peças subsequentes, Wonder of the World 
(Maravilha do Mundo, 2001) e Kimberly Akimbo (Kimberly de pernas abertas, 
2001), encomendada pelo South Coast Repertory Theater, na Califórnia, 
contribuem para a sua crescente afirmação como autor no panorama teatral 
norte--americano.

Em 2006, consagra-se como dramaturgo com a peça Rabbit Hole (Toca de 
Coelho, Manhattan Theatre Club), que lhe vale o Prémio Pulitzer para Teatro de 
2007 e a nomeação para o Prémio Tony para Melhor Peça de Teatro. Em 2010, 
a peça é adaptada para cinema, com interpretações de Aaron Eckhart e Nicole 
Kidman, tendo Kidman ficado nomeada para um Óscar. Em 2011, estreia Good 
People (Boas Pessoas, Manhattan Theatre Club), que vence os Prémios Tony 
para Melhor Peça e Melhor Actriz, atribuído a Frances McDormand. Ripcord 
(Cordão de Pára-quedas, Manhattan Theatre Club), estreada em Outubro de 
2015, é a sua peça mais recente. 
Paralelamente, desde 2000, desenvolve trabalho nas áreas do cinema e também 
do teatro musical. Autor dos libretos de High Fidelity (Alta Fidelidade, 2006) e 
Shrek, the Musical (Shrek, o Musical, 2008) – este último nomeado para Prémio 
Tony para Melhor Libreto – trabalha como guionista para a 20th Century-Fox 
em filmes como: Robots (2006); Inkheart (Coração de Tinta, 2007); Rise of the 
Guardians (A Origem dos Guardiões, 2012); OZ: The Great and Powerful (Oz: O 
Grande e Poderoso, 2013) e Poltergeist (2015).

DAVID-LInDSAY ABBAIRe
BiOgrAfiA
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UMA CIDADe
DOIS MUnDOS

DAVID LINDSAY-ABAIRE
SoBRE A PEÇA BOAS PESSOAS

Boas Pessoas não é um texto autobiográfico, 
no entanto o David cresceu em south Boston, 
onde decorre a acção. Por que motivo escolheu 
como cenário para este trabalho regressar 
às suas origens?
Julgo que o bairro tem uma complexidade e 
uma riqueza apropriadas para contar histórias. 
Apesar disso, há muito tempo que vinha evitando 
escrever acerca deste lugar, porque amo e respeito 
muitíssimo as pessoas com quem cresci e quis 
certificar-me de que tinha maturidade suficiente, 
enquanto escritor e enquanto homem, para 
escrever sobre elas com respeito. Estava sempre 
a ouvir referências aos dramaturgos ingleses e ao 
facto de eles abordarem tão frequentemente a 
questão das classes. E uma pessoa pergunta-se: 
“Onde estão as peças americanas que falam sobre 
as classes?” “Boa pergunta”, pensei eu. “Por que é 
que nós não escrevemos sobre este tema? Serei eu 
capaz de fazer isso?” Então, regressei a esta minha 
ideia de escrever sobre South Boston e pensei que, 
se escrevesse sobre o bairro, ia inevitavelmente 

vir ao de cima a questão das classes, uma vez que 
estão tão presentes na comunidade. O que é mais 
interessante para mim é que, antes de escrever a 
peça, pensei: “Por que é te vais pôr a fazer isto? 
Dentro de três anos, vai tornar-se irrelevante.” 
Mas a verdade é que a peça parece agora mais 
relevante e soa agora de uma maneira diferente da 
que soava quando estreou.

Como descreveria south Boston – tanto 
 o bairro como as pessoas com quem vivia?
Muito terra-a-terra, gente da classe operária que 
estava simplesmente a tentar ganhar a vida e dar 
uma boa vida à família. É desorganizado, claro, e 
as pessoas são coscuvilheiras… neste momento 
o bairro está numa fase de transição. Está a 
tornar-se mais rico e muito mais diversificado, 
comparativamente à época em que eu vivia lá. 
Provavelmente, há-de tornar-se numa outra coisa 
completamente diferente daqui a cinco anos – que, 
certamente, não voltará a ser o que era no meu 
tempo. Creio que gostaria de voltar a escrever 
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mais algumas peças sobre South Boston, porque 
quanto mais tempo fico a pensar nisso, mais 
histórias começam a emergir na minha cabeça.

O outro local onde decorre a acção da peça 
é o subúrbio rico de Boston, Chestnut Hill. 
tem alguma ligação pessoal a esse local?
Cheguei a trabalhar brevemente em Chestnut Hill 
e tinha alguns amigos de lá. Quando tinha 11 anos, 
recebi uma bolsa de estudos para frequentar uma 
escola privada, a Milton Academy, que era nesta 
zona. Todos os dias, ia no comboio até ao fim da 
linha e tinha aulas na Milton Academy. Ao fim da 
tarde, voltava a South Boston. Por isso, desde cedo 
me familiarizei com aquela sensação de ser muito 
consciente de dois mundos.

foi nessa altura que começou a sentir uma 
distância entre si próprio e o bairro de onde 
era oriundo? A personagem de Daniel, que 
cresceu em south Boston mas “conseguiu sair” 
parece sentir esse conflito interior 
de forma muito intensa.
É, de certa maneira, a situação da peça que me 
é mais familiar e bastante presente, esta de “ser 
do bairro” e “já não ser do bairro”. Mas também 

senti o mesmo na Milton Academy – eu claramente 
também não era daquele mundo e, contudo, 
passava quase todos os minutos do meu dia ali. 
Depois de estar há uns anos a frequentar a escola, 
estava na Milton mas não era da Milton, e era de 
South Boston e já não era de South Boston. Tinha 
um pé assente num mundo e outro pé assente no 
outro – mundos completamente diferentes. Esse 
conflito, essa tensão, moldaram-me enquanto 
pessoa e, sem dúvida, enquanto escritor – e penso 
que provavelmente me criaram enquanto escritor. 
E fez de mim a epítome do forasteiro, para onde 
quer que eu fosse. Creio que a diferença mais 
significativa entre mim e a personagem do Daniel é 
que eu sempre tive plena consciência do papel que 
a sorte desempenhou em todas as coisas boas que 
me aconteceram. O Daniel parece ser da opinião 
que conquistou e merece tudo aquilo que tem. Eu 
não partilho dessa opinião. É certo que trabalhei e 
me esforcei muito e, no entanto, existem pessoas 
do meu bairro, que são tão inteligentes como eu 
mas que simplesmente não tiveram as mesmas 
oportunidades que eu tive. Sempre fui, e continuo 
a ser, muito consciente de que a minha vida poderia 
ter seguido numa direcção muito diversa.
Excertos da entrevista concedida em 2012 a Danielle Mages Amato, 
dramaturgista da companhia The Old Globe, San Diego.
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AlBErtO CArVAlHO

Em 1998, iniciou a sua actividade 
profissional no antigo edifício do 
Teatro Aberto na peça Quase, de 
Patrick Marber, encenada por João 
Lourenço.  
Como técnico de luz, trabalhou 
com outros encenadores, tais como: 
Fernando Heitor, Gonçalo Amorim, 
Ana Nave, Nuno Carinhas, Maria Emília 
Correia e João Lopes. 
Em 2002, já no novo edifício do Teatro 
Aberto, integra também a equipa de 
luz das Óperas, encenadas por João 
Lourenço e com direcção do Maestro 
João Paulo Santos. 
Desde 2000, faz parte da equipa 
permanente do Teatro Aberto, 
destacando o seu trabalho nas peças 
Peer Gynt, Copenhaga, Democracia, 
A Ópera de Três Vinténs , Galileu, O 
Rapaz dos Desenhos, Rock’n’Roll e 
Vermelho.

CAtAriNA BArrOs 

Nasceu em 1977, em Braga. Em 1996, 
conclui o 12º ano do curso Tecnológico 
de Design, Marketing e Publicidade na 
Escola Secundária Almeida Garrett, 
em Gaia. Em 1999, finaliza o Curso 
de Artes e Técnicas do Espectáculo 
pela Academia Contemporânea do 
Espectáculo, Porto. No ano 2007/2008 
licencia-se em Teatro, Variante de 
Produção e Design - Ramo Cenografia 
pela Escola Superior de Música e das 
Artes 
do Espectáculo, Porto. 
Desde 1997, trabalha com companhias 
e grupos musicais como: As Boas 
Raparigas…, Metamortemfase, Teatro 
de Marionetas do Porto, Teatro 
Ferro, Jangada Teatro, Sociedade 
de Actores-Ensemble, Ideias 
Obscuras-Assédio, Teatro Noroeste, 
Companhia Nacional de Bailado, 
Teatro Aberto, Teatro Oficina, Teatro 
do Bolhão, Comédias do Minho, Teatro 
Experimental do Porto, Mão Morta, 
Deolinda, entre outros. Colabora como 
aderecista com o Teatro Nacional São 
João entre 1997 
e 2007. Participa em outras 
actividades, dentro da área do 
espectáculo: óperas, séries televisivas 
e cinema. 
Em 2004 inicia-se como docente 
da Escola Profissional Academia 
Contemporânea do Espectáculo, das 
disciplinas de cenografia, adereços de 
actor e de cena.

CÉliACAEirO 
Licenciada em Ciências da 
Comunicação pela Universidade Nova 
de Lisboa (FCSH), conclui o Mestrado 
em Comunicação e Gestão Cultural 
na Universidade Católica Portuguesa 
(UCP). 
Na área do teatro, estreia-se com 
o encenador Paulo Filipe para quem 
faz assistência de encenação e 
produção do espectáculo Abaixo da 
Cintura (CCB – Lisboa, Teatro Viriato – 
Viseu e Teatro Académico Gil Vicente 
– Coimbra 2001). 
Para o mesmo encenador, faz 
assistência de encenação e direcção 
de cena da peça Rastos (Teatro Aberto 
– Lisboa 2002). Em 2003 e 2004, 
colabora com o Teatro Aberto onde 
assiste a encenação e faz a direcção 
de cena da ópera Le Vin Herbé, 
encenada por Luís Miguel Cintra, 
e faz a assistência de palco da peça A 
Forma das Coisas, encenada por João 
Lourenço. 
Em 2002 colabora com a NBP no 
ano de arranque da escola de actores 
desta produtora 
– a Oficinactores. 
Em 2003 entra para a L’Agence – 
Agência de Modelos e Produção, com 
o objectivo de criar e coordenar um 
departamento de agenciamento de 
actores, L’Agence Talents, projecto ao 
qual fica ligada até 2006. Em 2006 
integra a equipa da Scriptmakers, 
empresa de produção de conteúdos, 
onde desempenha funções de 
marketing, comunicação, contabilidade 
e gestão até 2008.
Desde 2008 que faz parte da equipa 
permanente do Teatro Aberto.

DiNO AlVEs

O enfant-terrible da moda portuguesa 
nasceu em Anadia. Formou-se em 
pintura na Escola  Superior Artística do 
Porto e fez um curso de fotografia, no 
INEF. Vive e trabalha em Lisboa desde
1991, onde desenvolve uma carreira
de criador de moda. Depois de
uma passagem pela Cinemateca
Portuguesa, faz uma primeira
apresentação nas Manobras de
Maio de 1994. Depois de criar
a mise- en- scene para quatro
desfiles de Ana Salazar, inicia as
suas apresentações regulares
na ModaLisboa. Desde então,
tem participado em inúmeros
eventos de moda em Portugal e 
no estrangeiro. Inicia colaborações
como stylist para algumas revistas,
marcas, programas de televisão e 
também para campanhas de
publicidade. Cria figurinos para teatro 
com vários encenadores como João 
Grosso, Maria Emília Correia, Fernando 
Heitor, João Lourenço, António Pires, 
Fernando Gomes, Joaquim Monchique e 
Manuel Coelho e ainda em espectáculos 
da Fundação Gulbenkian. Em 2011, 
cria figurinos para a peça Vermelho, 
encenada por João Lourenço, noTeatro 
Aberto. Em 2012 é responsável 
pela,imagem dos apresentadores 
do programa de humor Estado de
graça da RTP1. Em 2013 inicia a sua 
colaboração com a Escola Superior 
de Design de Matosinhos, como 
coordenador de um projecto de 
mestrado de moda, sobre o trabalho 
de Joana Vasconcelos. Em 2014, cria 
os figurinos para um espectáculo de 
cabaret encenado por António Pires. Em 
Março de 2015 é o criador do vestido da 

intérprete vencedora do Festival RTP da 
Canção. No mesmo ano, cria os figurinos 
da peça “As Raposas”, encenada por 
João Lourenço, no Teatro Aberto, e 
inicia dois programas de humor para a 
RTP como stylist.

irENE Cruz

Inicia a sua carreira em teatro em 1959 
com a peça A visita da velha senhora, 
de Dürrenmatt, no Teatro Nacional D. 
Maria II. Ao mesmo tempo, trabalha 
em rádio, onde interpreta centenas 
de peças radiofónicas. Em 1966 funda 
com João Lourenço, Morais e Castro 
e Rui Mendes o Grupo 4 e em 1974 
constrói, o Teatro Aberto, em Lisboa. 
Em 1976, está presente na inauguração 
do Teatro Aberto, com a peça O Círculo 
de Giz Caucasiano, de Bertolt Brecht, 
com encenação de João Lourenço e 
música de Paul Dessau. Entre 1982 e 
1983 está 18 meses em cena, no Teatro 
Aberto, com a peça Oiçam Como Eu 
Respiro, de Dario Fo e Franca Rame, 
com a qual recebe todos os prémios 
de interpretação de teatro. Destaca 
recentemente a sua participação 
nas peças Imaculados, de Dea Loher, 
Hannah e Martin, de Kate Fodor, Purga, 
de Sofi Oksanen e Amor e Informação 
de Caryl Churchill, no Teatro Aberto com 
encenação de João Lourenço. 
Estreia-se em televisão em 1960, altura 
em que colabora em inúmeras peças de 
tele-teatro. É, em 1971, a primeira actriz 
portuguesa a ser convidada a participar 
numa novela brasileira Os Deuses 
Estão Mortos para a TV Record. Desde 
1999 que é presença regular na ficção 
portuguesa, tendo desempenhado 
papéis de protagonista nas novelas Todo 
o Tempo do Mundo, Jardins Proibidos, A 
Filha do Mar e, mais recentemente, Rosa 
Fogo, entre muitos outros trabalhos.
Em 2002 recebe o Globo D’Ouro para 
Melhor Actriz pela sua interpretação na 
peça Até Mais Ver, de Oliver Bukowski, 
e é agraciada com a Grã-Cruz da 
Ordem do Infante D. Henrique por 
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Sua Excelência o Senhor Presidente 
da República Dr. Jorge Sampaio. 
Em 1993 recebe o prémio de Melhor 
Actriz pelas peças Top Girls, de Caryl 
Churchill, e A Ópera de Três Vinténs, 
de Bertolt Brecht e Kurt Weill. Em 
1986 é contemplada com o prémio da 
Associação Portuguesa de Críticos para 
a melhor interpretação secundária pela 
sua Kattrin em Mãe Coragem e os seus 
filhos, de Bertolt Brecht.

lEONOr sEiXAs

Frequentou a Escola de Dança do 
Conservatório Nacional, seguindo-se 
os estudos na Escola Profissional de 
Teatro de Cascais. Foi aceite no Lee 
Strasberg Theatre Institute em Nova 
Iorque, onde permaneceu três anos. De 
regresso a Portugal, integrou o elenco 
de algumas novelas como O Olhar 
da Serpente, Saber Amar, Vila Faia, 
Mistura Fina, Feitiço de Amor, Laços de 
Sangue e Liberdade 21, para além de 
diversas séries e telefilmes. Em 2007, 
gravou no Brasil Paixões Proibidas,              
co-produção RTP – Bandeirantes.
Protagonizou os filmes A Passagem 
da Noite, de Luís Filipe Rocha (que 
lhe valeu o prémio de melhor actriz 
no Festival de Valência, Espanha), 
Até Amanhã Camaradas e Sei Lá de 
Joaquim Leitão, PM de João Silva, O 
Assalto ao Santa Maria e O Cônsul de 
Bordéus de Francisco Manso, tendo 
também colaborado nos filmes Amália, 
Aventura na Casa Assombrada de 
Carlos Coelho da Silva, Cordelinhos  
de Patrícia Guerreiro, Ten Minutes, The 
Challenger e Regret. 
É nomeada para vários prémios, tais 
como: «Globos de Ouro», «Prémio 
áquila» e «Prémio Sofia».
Tem-se apresentado em várias peças 
de teatro, onde se destacam Marcas de 
Sangue e Dentadas, com a Companhia 
Escola de Mulheres, e 1755 O Grande 
Terramoto, encenada por Jorge Fraga, 
no Teatro da Trindade. 
Apresenta-se regularmente em 
espectáculos de poesia, com os 
actores Paulo Pires, Eurico Lopes, 
Victor d’Andrade, Pedro Lamares, e 
com a sua mãe, a pianista Carla Seixas.
Reside em Los Angeles desde 2010, 

onde tem sido convidada para várias 
séries e filmes. Actualmente, encontra-
se entre em Lisboa e Angola nas 
gravações da novela A Única Mulher, 
na TVI. 

luís luCAs lOPEs 
 
Iniciou a sua formação artística em 
2005 na Escola Superior de Artes 
e Design nas Caldas da Rainha, 
onde concluiu a licenciatura em Teatro 
em 2008. 
Em 2009, integrou o elenco da 
Companhia Arte D’Encantar onde 
trabalhou com Nuno Távora, Bruno 
Cunha e Sofia de Portugal. Também 
em Teatro, trabalhou com Diogo Dória 
no espectáculo Sete contra Tebas, com 
José Eduardo Rocha no espectáculo 
A Conquista do Oeste e com Pessoa 
Júnior e Paula Careto no musical 
Procura-se.
Em 2011, juntamente com os actores 
Raimundo Cosme e Cecília Henriques, 
formou a Companhia de Teatro 
Plataforma285 onde tem desenvolvido 
trabalho desde então.
Em cinema, trabalhou com Carlos 
Coelho da Silva no filme Uma Aventura 
na Casa Assombrada e com Solveig 
Nordelund no filme A Morte de Carlos 
Gardel.
Em televisão, participou na telenovela 
Laços de Sangue da SP Produções.

luís sOArEs 

Estudou Ilustração e Banda Desenhada 
no Ar.Co e desenvolveu os seus 
estudos de Cinema de Animação de 
Desenho e de Volumes, no CIEAM/
Faculdade de Belas Artes de Lisboa. 
Frequentou vários workshops de 
animação e experimentou diversas 
técnicas e softwares de apoio à 
animação digital, animação 2D e 
volumes. No âmbito da formação, foi 
responsável por workshops e cursos 
de Animação Digital 2D, Animação 
de Personagens em Volumes - 
Animação e Dramaturgia, Animação 
de Volumes para Música Visual, 
entre outros, realizados no CIEAM/
Faculdade de Belas Artes de Lisboa, 
sob a coordenação de José Pedro 
Cavalheiro. É animador desde 2006, 
colaborando em curtas-metragens 
de autor, séries de televisão e vídeos 
promocionais. Terminou, em Julho 
de 2012, a realização do seu primeiro 
filme, a curta-metragem Outro 
Homem Qualquer, com argumento 
de Cátia Salgueiro, que contou com 
o apoio ICA/RTP, tendo participado 
em dezenas de festivais e mostras 
nacionais e internacionais onde venceu 
5 prémios, entre eles o Prémio António 
Gaio - Melhor Filme Nacional no 
Festival Cinanima 2012 e o Mikeldi de 
Oro para melhor filme de animação do 
festival ZINEBI 2013.No que respeita 
ao teatro, desempenhou pequenos 
papéis enquanto actor e figurante e 
ainda como técnico de vídeo e luz em 
algumas peças do grupo de teatro 
amador A Mancha, entre 2005 e 2006. 
Desde 2013, tem colaborado com o 
Teatro Aberto, enquanto animador e 
editor de conteúdos de vídeo.

mAriA JOÃO ABrEu 

Estreia-se como actriz em 1983, no 
musical Annie de Thomas Meehan, 
com encenação de Armando Cortez, 
no Teatro Maria Matos. Nos primeiros 
anos de carreira, integra o elenco 
de vários espectáculos de revista 
no Parque Mayer e no Teatro Maria 
Matos e destaca a sua participação 
no espectáculo O Último dos 
Marialvas de Neil Simon, na Casa da 
Comédia. Em 1996 colabora com o 
Teatro Aberto, na peça As Presidentes, 
de Werner Schawb, com encenação de 
João Lourenço. Volta a colaborar com 
o Teatro Aberto em Coelho Coelho, 
de Celine Serreau, com encenação de 
José Carretas a que se segue no CCB 
o espectáculo Bolero, de Manuel Cintra 
e José Carretas. No Parque Mayer é 
figura de destaque em várias revistas, 
entre as quais, Mulheres ao Poder, uma 
adaptação de Lisístrata de Aristófanes. 
Ainda em teatro, colabora com Filipe 
La Féria, em 2004 no espectáculo A 
Rainha do Ferro Velho de Garson Kanin 
e em 2014 em Portugal à Gargalhada, 
ambos apresentados no Teatro 
Politeama. Em 2012 protagonizou a 
peça O Libertino, encenada por José 
Fonseca e Costa, no Teatro da 
Trindade. Em 2015 faz parte do elenco 
de Uma Mulher Sem Importância, 
de Oscar Wilde, com encenação de 
Joaquim Horta. No cinema participou 
em vários filmes, entre os quais Lá 
Fora, de Fernando Lopes , Call Girl de 
António Pedro Vasconcelos e Florbela 
de Vicente Alves do Ó. Em televisão, é 
presença regular no elenco de séries 
e telenovelas, destacando Médico 
de Família, Mar Salgado e Conta-me 
como Foi.
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mArisA fErNANDEs

Iniciou a sua formação na Escola 
Secundária Artística António Arroio 
em Design de Equipamento, Licenciou-
se em Design de Cena pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema e fez uma 
Pós-Graduação em Educação Artística 
pela Faculdade de Belas-Artes de 
Lisboa. Estagiou na série Televisiva 
Conta-me como foi da RTP (2008), e 
no teatro como assistente de Antonio 
Lagarto em Don Giovanni e Agosto em 
Osage (2009). 
Enquanto profissional trabalha 
regularmente como cenógrafa, 
figurinista e aderecista: O quê? de 
João Lagarto (2009), Brel, como num 
sonho Rita Neves (2010), Circo Mágico 
no Pavilhão Atlântico (2011), Parque 
de Temático Mirabilândia, Ravenna 
(2010/2011), O Escurial de Dinarte 
Branco e Tiago Nogueira (2013), A 
Preto e Branco, um risco Amarelo do 
Teatro do Biombo (2013), Mechanical 
Monsters de Rui Neto (2015).
Foi responsável plástica do 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.

mArtA DiAs

Licenciada em Artes do Espectáculo 
pela Faculdade de Letras de Lisboa em 
2007, completa o estágio curricular no 
Teatro Municipal de Almada.
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.

mArtA riBEirO

Iniciou os seus estudos artísticos na 
Escola Secundária Artística António 
Arroio, terminando a sua Prova de 
Aptidão Artística em 2013 com 17 
valores. No mesmo ano inicia a sua 
atividade profissional no Teatro Aberto 
como Assistente de Palco na peça 
Vénus de Vison, encenada por Marta 
Dias. Em 2014, faz Assistência de Palco 
na temporada Música em Palco e na 
ópera Três Mulheres com Máscara de 
Ferro, que é apresentada no Centro 
de Arte Moderna da Gulbenkian e, 
posteriormente, no Teatro Aberto. No 
mesmo ano, faz a assistência de palco 
e integra o elenco da peça Amor e 
Informação, de Caryl Churchill, com 
encenação de João Lourenço, no 
Teatro Aberto e, posteriormente, no 
Teatro Nacional São João. 

PEDrO lAgiNHA

No teatro, interpreta personagens 
em peças dos autores: Marquês de 
Sade, Oscar Wilde, Georg Büchner, 
Nick Grosso, Sam Sheppard, Alistar 
Beaton, Joe Penhall, Nuno Costa 
Santos, Joe Masteroff, Rodrigo Guedes 
de Carvalho, Miguel Barbosa, Tenesse 
Williams, Samuel Beckett, David Ives, 
entre outros.
Como actor profissional trabalha 
com os encenadores: Rodolfo 
Garcia Vasquez (A Filosofia na 
Alcova, Rusty Brown em Lisboa, De 
Profundis, Woyzeck), José Wallenstein 
(Pêssegos), João Lourenço (Às Vezes 
Neva em Abril), Paulo Filipe Monteiro 
(Área de Risco), Isabel Abreu (Os Pés 
no Arame), Ana Nave (Loucos por 
Amor), António Feio (Deixa-me Rir), 
Natália Luísa (Laranja/Azul), Diogo 
Infante (Laramie, Cabaret, Um Elétrico 
Chamado Desejo), Adriano Luz (O 
Assobio da Cobra), Marta Dias (Vénus 
de Vison) e Luís Vicente (À Espera de 
Godot). 
No cinema, destaca a sua participação 
em A Bela e o Paparazzo, realizado 
por António Pedro Vasconcelos. Em 
televisão, salienta o seu trabalho 
nas séries: Cidade Despida, Pedro e 
Inês e Os Nossos Dias, em telefilmes 
realizados por Tiago Guedes, Rodrigo 
Serra, Rita Nunes e Fernando Vendrel, 
e em várias telenovelas, sendo as 
últimas Santa Bárbara, Mulheres, Anjo 
Meu e Dancin’Days. 
Desde 2002 que é vocalista da banda 
Mundo Cão, com três álbuns editados: 
Mundo Cão (2007), Geração da 
Matilha (2009) e O Jogo do Mundo 
(2013).

sílViA filiPE

É licenciada em teatro pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema e 
tem o curso de canto da Escola de 
Música do Conservatório Nacional de 
Lisboa. Estreou-se profissionalmente 
e integrou o Teatro da Garagem 
entre 1994 a 2002, tendo trabalhado 
desde então com Jorge Listopad, 
José Peixoto (Teatro dos Aloés), 
Sara Duarte, João Lourenço (Teatro 
Aberto), Diogo Dória, Elsa Bruxelas, 
João Brites (Teatro O Bando), 
Antónia Terrinha, Jorge Silva Melo 
(Artistas Unidos), Jorge Andrade 
(Malavoadora), André Teodósio, 
Maestro João Paulo Santos, Maestro 
Cesário Costa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, Claúdio Hochman (Teatro 
da Trindade), Cassefaz, Eugénio 
Sena (Culturgest), Joaquim Horta, 
Tonan Quito (Truta), Giacomo Scalisi, 
Teatro das Compras, Paulo Ferreira, 
André Murraças, Ana Támen, Luísa 
Costa Gomes, Natália Luísa (Teatro 
Meridional), Cristina Carvalhal e 
Amândio Pinheiro. Em 2010 recebeu 
o Prémio de Melhor Actriz de Teatro, 
atribuído pela SPA|RTP. No cinema 
trabalhou com António Pedro 
Vasconcelos, Rita Nunes, Rita Palma, 
Ângelo Torres, Jean Teddy Flippe, Luís 
Alvarães e Luís Lopes, Sérgio Graciano, 
Ricardo Machado, Paulo Filipe 
Monteiro, Simão Cayate e Alejandro 
Marzoa. Em televisão participou nas 
séries Liberdade 21, Conta-me como 
foi, Maternidade, Pai à força, Bem-
vindos a Beirais, na telenovela Laços 
de Sangue e Dancing Days, e ainda no 
telefilme Jogos Cruéis, realizado por 
Afonso Pimentel para a RTP. 
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