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Ao princípio, era (como é sempre) o desejo puro de partilhar estas palavras com quem as não conheça ainda 

e poder proporcionar o prazer de as ouvir, ver e sentir através dos corpos dos actores, que as interpretam 

habitando e transformando o espaço cénico e a plasticidade da luz, na sua pele-figurino, reagindo às sonoridades, 

interagindo com o olhar-narrativa do vídeo projectado.

Depois, foi a alegria inconstante (porque ritmadamente banhada por ondas de dúvida) de descobrir os 

caminhos a percorrer, ao lado uns dos outros, criando a forma, a nossa forma, para nós justa, “agora, a esta 

hora”, de dizermos estas palavras, este poema — que, na verdade, são também outros — e debatermo-nos com 

a contemporaneidade, com a humanidade, a sociedade, a individualidade.

Ruy Belo, poeta filósofo, um homem que sentiu e reflectiu sobre a vida como um existencialista e como um ser 

eminentemente político e, por isso, empenhado, enquanto artista, na criação de uma sociedade mais justa e mais 

bela, porém sempre atormentado pelas reconhecidas humanas falhas... Como não é Ruy Belo mais lido, mais 

estudado, mais consumido? Consuma-se Ruy Belo!, autor que tão magnificamente exprime as questões que 

actualmente, sumamente nos inquietam — a solidão, a finitude, a medida do humano, o futuro.

Um dia uma vida é um espectáculo nascido a partir de um poema em que o sujeito poético, que não dormiu, 

observa o dia a amanhecer, a crescer, a passar, a fenecer, voltando a anoitecer. Essa voz dá-nos conta das 

transformações da natureza e da população, das mudanças do próprio sujeito que fala, à medida que o tempo 

passa, “irrefragável, incontido”. 

Um dia que pode bem ser uma vida inteira — resumida, vista de longe por quem acabou de passar.

Ao elaborar uma versão cénica, pretendi dividir a voz do sujeito poético por um conjunto de personagens, que 

funcionasse como um coro e cuja caracterização permitisse contrastes, aproximações, tensões, alianças, sintonia 

e distonia... Surgiram quatro personagens: um Homem, uma Mulher, uma Jovem e um Pescador. Comecei por 

ancorá-las nas suas profissões (um sonoplasta, uma médica, uma youTuber e um pescador) e estabelecer uma 

relação conjugal entre o Homem e a Mulher. Distribuí o poema e, integrando outros poemas [“Tu estás aqui”, “Ao 

lavar os dentes”, “Há domingos assim” e “Quero só isso nem isso quero”] e texto meu, aprofundei a dimensão de 

 

MARTA DIAS

AGORA, 
A ESTA HORA
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cada personagem e a relação que todas estabelecem 

com o público, pois todo o espectáculo é concebido 

como um acto de cumplicidade com os espectadores. 

Depois, deixei que as idades se assemelhassem às 

dos intérpretes e foi com eles que as personagens 

encontraram a sua alma e se tornaram inequívocas, 

cantando a várias vozes as palavras partilhadas.

Entre as questões que nortearam o nosso trabalho, 

duas se destacaram.

O que é hoje ler e dizer poemas de Ruy Belo?, um 

poeta com os pés tão fincados na sua época, que tão 

ardentemente experimentou as alegrias e as agruras 

da sua condição de poeta português. 

O que é hoje, para nós, apreciar um dia, observar a 

passagem do tempo, lidar com a passagem do tempo, 

com a transformação constante e com a finitude? 

Actualmente, a natureza do tempo é precipitada e 

precipitante, concorrida, múltipla. Quando pensamos 

no tempo é, invariavelmente, para nos darmos 

ansiosamente conta da sua evaporação. Vivemos 

insatisfeitos, numa solidão acompanhada, rodeados 

de incontáveis apelos, compromissos e deveres, 

assediados por mares de incomensurável informação 

e factos (mais ou menos verdadeiros, mais ou menos 

relevantes) e reflectir sobre o tempo traz naturalmente 

ansiedade, culpa e frustração.

Ler Ruy Belo é um murro no estômago, é ver o 

mundo sem disfarces, ouvindo uma voz também ela 

insatisfeita com a forma de expressão e atormentada 

com o conteúdo da alma e a teia de vidas que, juntos, 

constituimos.

Pensei que transpor as palavras de Ruy Belo para o 

palco nunca deveria ser uma  leitura “fiel” mas obrigar-

nos, a toda a equipa, a um exercício semelhante ao do 

poeta: falamos com a nossa voz desinquietada sobre 

“esta hora”, “agora”, dizemos com a nossa carga, aos 

nossos concidadãos, cantamos como numa cantata—

contrapomos, variamos, reinterpretamos. E queremos 

fazer com que os espectadores sintam o tempo, 

escutem o tempo a passar, a sua vida a esvair-se... e 

talvez então tenhamos lançado a semente mais fértil 

nos seus corações.

A toda a equipa, a todos os amigos, o meu profundo e 

feliz agradecimento.

Obrigada Ana, Madalena, Miguel e Rui, é da vossa 

alma que nasce a vibração vital de cada raio de luz e 

o arco acolhedor da noite noite noite noite, que fazem 

deste espectáculo um encontro tão lindo e musical.

Muito obrigada Marisa, Eduardo, Alberto, Nuno, 

Célia e Ana Rita, pela vossa generosidade, o vosso 

entusiasmo e o carinho que imprimiram em cada uma 

das horas que compõem este dia inteiro.

À caríssima Teresa Belo, o meu maior e mais caloroso 

agradecimento, pela alegria com que recebeu e nutriu 

este projecto e pela liberdade absoluta que, desde o 

primeiro instante, nos concedeu.

Aos meus queridos amigos e mestres, João Lourenço 

e Vera San Payo de Lemos, agradeço a confiança 

renovada, o desafio e a cumplicidade sem os quais 

nunca nada seria possível.

Aos meus pais, sempre, por todos os dias.
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1933 

Nasce Ruy de Moura Ribeiro Belo,  

a 27 de Fevereiro, em São João da 

Ribeira, concelho de Rio Maior, distrito 

de Santarém. Terceiro filho de Joaquim 

Ribeiro Belo e Adelaide Correia de 

Moura, professores na Escola Primária  

de São João da Ribeira.

1943 

Ingressa no Liceu Nacional de Santarém.

1951 

Conclui os estudos liceais com média  

de 17 valores, recebendo o prémio 

de melhor aluno. Inicia os estudos 

universitários na Faculdade de Direito  

de Coimbra. Adere à Opus Dei, 

como membro numerário.

1954 

Concluído o terceiro ano de Direito, 

transfere-se para a Universidade de 

Lisboa.

1956 

Termina a licenciatura em Direito.  

Parte para Roma, a fim de cursar Direito 

Canónico, na Pontifícia Universidade  

S. Tomás de Aquino.

1957

Conclui a licenciatura em Direito 

Canónico com a classificação de magna 

cum laude. Regressado a Lisboa, assume 

funções de director literário da Editorial 

Aster.

1959 

Integra o Conselho de Redacção 

da revista Rumo, até 1966.

1961 

Abandona a Opus Dei. Estreia-se com 

o livro de poesia Aquele Grande Rio 

Eufrates. Matricula-se no curso  

em Filologia Românica da Faculdade  

de Letras da Universidade de Lisboa, 

onde terá como condiscípula a sua 

futura mulher, Maria Teresa Carriço 

Marques.

1962 

Publica o segundo livro de poesia,  

O Problema da Habitação - Alguns 

Aspectos. É bolseiro de investigação,  

até 1968, da Fundação Calouste 

Gulbenkian. Participa na greve 

académica.

1963

É nomeado Subdelegado do Procurador 

da República no 4º Juízo Correccional  

da Comarca de Lisboa.

1966

Casa com Maria Teresa Marques,  

em Vila do Conde. Publica o terceiro 

livro de poesia, Boca Bilingue. Traduz 

Moravagine, de Blaise Cendrars,  

e Un Sens à la Vie, de Saint-Exupéry.

1967

Nasce o primeiro filho, Diogo. 

Licencia-se em Filologia Românica,  

com média  de 17 valores.

1968 

Nasce o segundo filho, Duarte.

1969 

Publica a colectânea de estudos 

Na Senda da Poesia. Candidata-se 

a deputado por Lisboa, nas listas 

da Comissão Eleitoral de Unidade 

Democrática, lideradas por Mário 

Soares.

1970

Sai o quarto livro de poesia, Homem 

de palavra[s]. É co-fundador da SEDES 

- Associação para o Desenvolvimento 

 

BIOGRAFIA

RUY BELO
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Económico e Social, integrada por 

personalidades liberais e progressistas.

1971 

Parte para Espanha, apesar das 

tentativas de impedimento pela PIDE, 

a fim de exercer funções de Leitor de 

Português na Universidade Complutense 

de Madrid.

1973 

Lança o quinto volume de poesia, 

Transporte no Tempo, e a antologia 

pessoal País Possível, “um livro novo” 

com um importante inédito “Pequena 

História Trágico-Terrestre”. 

1974 

Publica A Margem da Alegria.  

Nasce a filha, Catarina.

1976 

Publica Toda a Terra.

1977

Regressa a Lisboa. Vê recusado pelo 

Ministério da Educação e Cultura um 

pedido de equiparação a bolseiro, 

passando a leccionar em horário 

nocturno na Escola Técnica do Cacém.

1978

Reedita Homem de Palavra[s].  

A 8 de Agosto, quando se prepara para 

concorrer ao lugar de Assistente da 

Faculdade de Letras de Lisboa, morre 

subitamente, na sua casa de Monte 

Abraão, em Queluz, vítima de edema 

pulmonar.

1991

É condecorado com o grau de Grande 

Oficial da Ordem Militar de Sant’Iago  

da Espada.

Fonte: BELO, Ruy, Todos os Poemas, I , Lisboa, 
Assírio & Alvim, 2004.
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Ao escrever, e independentemente do valor do que escrevo, 

tenho às vezes a vaga consciência de que contribuo, embora 

modestamente, para o aperfeiçoamento desta terra onde um 

dia nasci para nela morrer um dia para sempre. Dou palavras 

um pouco como as árvores dão frutos, embora de uma forma 

pouco natural e até antinatural porquanto, sendo como o é a 

poesia uma forma de cultura, representa uma alteração, um 

desvio e até uma violência exercidos sobre a natureza. Mas, ao 

escrever, dou à terra, que para mim é tudo, um pouco do que é 

da terra. Nesse sentido, escrever é para mim morrer um pouco, 

antecipar um regresso definitivo à terra.

Escrevo como vivo, como amo, destruindo-me. Suicido-me nas 

palavras. Violento-me. Altero uma ordem, uma harmonia, uma 

paz que, mais do que a paz invocada como instrumento de 

opressão, mais do que a paz dos cemitérios, é a paz, a harmonia 

das repartições públicas, dos desfiles militares, da concórdia 

doméstica, das instituições de benemerência. Ao escrever, 

mato-me e mato. A poesia é um acto de insubordinação a todos 

os níveis, desde o nível da linguagem como instrumento de 

comunicação, até ao nível do conformismo, da conivência com 

a ordem, qualquer ordem estabelecida.

O poeta deve surpreender-se e surpreender, recusar-se como 

instituição, fugir da integração, da reforma que até mesmo 

pessoas e grupos aparentemente progressivos lhe começam 

subtilmente a tentar impor o mais tardar aos trinta anos. Abaixo 

o oportunismo, a demagogia, seja a que pretexto for. O poeta 

deve desconfiar dos aplausos, do êxito e até passar a abominar 

o que escreveu logo depois de o ter escrito. Numa sociedade 

onde quase todos, pertencentes a quase todos os sectores, 

procuram afinal instalar-se o mais cedo posível, permanecer 

fiéis à imagem que de si próprios criaram pessoalmente ou por 

interpostas pessoas, o poeta denuncia-se e denuncia, introduz 

a intranquiliade nas consciências, nas correntes literárias ou 

ideológicas, na ordem pública, nas organizações patrióticas ou 

nas patrióticas organizações.

Escrever é desconcertar, perturbar e, em certa medida, agredir. 

Alguém se encarregará de institucionalizar o escritor, desde 

os amigos, os conterrâneos, os companheiros de luta, até 

todas aquelas pessoas ou coisas que abominou e combateu. 

Acabarão por lhe encontrar coerência, evolução harmoniosa, 

enquadramento numa tradição. Servir--se-ão dele, utilizá-lo-

ão, homenageá-lo-ão. Sabem que assim o conseguirão calar, 

amordaçar, reduzir.

É claro que falo do poeta e não do poetismo, do industrial e 

comerciante de poemas, do promotor da venda das palavras 

que proferiu. Falo do homem que nunca repousou sobre o 

que escreveu, que se recusou a servir-se a si e a servir, que 

constantemente se sublevou.

Falo do homem que, ombro a ombro com os oprimidos, 

empunhando a palavra como uma enxada ou uma arma, 

encontrou ou pelo menos procurou na linguagem um contorno 

para o silêncio que há no vento, no mar, nos campos.

BREVE 
PROGRAMA 
PARA UMA 
INICIAÇÃO 
AO CANTO
RUY BELO
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Acha que a poesia deve ser sincera?

É claro que o autor terá de dar a sua 

visão do mundo, terá de denunciar as 

injustiças, deverá tomar posição. Mas 

o problema da sinceridade em poesia 

está ultrapassado pelo menos desde 

Baudelaire, para já não falar de Fernan-

do Pessoa.

Acredita na inspiração?

Não. Não acredito.

Projectos?

Deixar de dormir sem tranquilizantes e 

barbitúricos. Já lá vão quase dez anos. 

Não sei se voltarei a aprender a dor-

mir. É tão bom dormir. A paz dos mor-

tos. Sabe? Assim, sou um sobrevivente. 

Morrí pelos trinta e dois ou trinta e três. 

Como Cesário ou Nobre. Mas tendo fa-

lhado.

Considera-se um falhado?

Sim. Considero-me um falhado. Joguei 

a minha vida na poesia e a poesia aca-

bou. Pelo menos para mim. Creio mes-

mo que a própria poesia morreu.

Lembra-se do seu último verso?

Lembro. Era assim: «Nos dúbios dias da 

destruição do Verão...»

Um pouco literário, não lhe parece?

Mas eu não lhe dizia que não acredito 

na inspiração? Aliterações, eu sei. Mas 

que representa hoje a poesia? Só num 

mundo em que toda a gente soubesse 

ler e tivesse lido os livros que eu li e 

como os li na altura em que os li. Além 

disso, mal publico um livro, rasgo tudo. 

Li muito a Bíblia, pelo menos dez minu-

tos por dia, durante dez anos. Quem é 

que leu a Bíblia no nosso país? «Oitenta 

por cento de católicos, segundo as es-

tatísticas, e quantos leram a Bíblia?...» 

ouvi um destes dias perguntar numa 

conversa entre funcionários da C.P., na 

linha de Sintra.

O que representa para si a poesia?

Lanço uma nova definição (sempre gos-

tei de definições, anos de Direito Canó-

nico ou Direito tout court): a poesia é a 

preguiça da prosa. Há dias, na praia, o 

Afonso de Barros disse-me que o que eu 

era, era preguiçoso. É verdade. A poesia 

aceita-se, a prosa conquista-se.

Pensa que um poeta é um  

ser privilegiado?

Penso que não. Quanto mais poeta 

mais responsável. Nem a poesia nos 

salva. O poema é um utensílio. Como 

uma enxada ou um carro. Consegui tirar 

a carta há uns dias e já ando aí com a 

família, de noite e de dia. Sinto-me ou-

tro. No local onde trabalho, apareci há 

dias antes das oito. E estou aqui a falar 

consigo pelos cotovelos, sem saber se 

deixei o carro bem estacionado. Este 

mundo maluco. Este nosso mundo. Leia 

Les catholiques sous l’occupation. Ando 

a ler apaixonadamente.

Pois a poesia é um utensílio. Como o 

avião. Que bem o viu Saint-Exupéry. 

Como o carro, mesmo que se tire a car-

ta após 76 lições e se passe à segunda. 

Uma nova forma de morrer. Não mor-

reram assim Huguenin? Roger Nimier? 

Camus? E a pilotar, Saint-Ex, aliás mau 

piloto em circunstâncias normais. Ou 

a mergulhar. Sabe que eu sou escafan-

AMBIGUIDADE, 
LUCIDEZ,
PREGUIÇA
ENTREVISTA 
A RUY BELO

AGORA, 
A ESTA HORA
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drista de terceira classe? Tenho lá em 

casa uma fotografia com fato de bor-

racha e tudo. Vou-lha mandar para 

publicar em vez dessa que lá têm. É 

mais verdadeira.

Acha que a poesia não pode, 

ou melhor, não deve ser 

ambígua, difícil, mas sim clara, fá-

cil?

A poesia é por natureza difícil. Como 

o futebol. Desculpe a alusão. Mas 

não é descabida. Por que é que eu 

leio muito jornais desportivos? Por-

que os nossos maiores jornalistas 

são Alfredo Farinha, Carlos Pinhão, 

Aurélio Márcio... Este último fez uma 

reportagem notável no Popular so-

bre o último Campeonato do Mundo 

de futebol. A anotar muito bem o 

concreto, o pormenor, como o me-

lhor Hemingway.

Tem medo da morte?

Tive. Mas isso na poesia. Libertei-me. 

Hoje tenho medo da vida. Desta.

Acha que a lucidez é indispensável 

para uma poesia exacta, 

contemporânea, verdadeira? 

Ou prejudicial?

É indispensável. «Sou lúcido», não 

afirmava Fernando Pessoa, depois 

do palavrão? Ele não morreu a pedir 

os óculos?

Tem boa memória?

Péssima. Aliás, mais do que a vida, 

mais do que o sono, do que eu gosto 

é do esquecimento. 

Tem algum livro de poesia 

para publicar?

Tenho. Chama-se Homem de pala-

-vra[s]. Assim mesmo, com parên-

tesis recto. Para dar a ambiguidade 

indispensável. «Dar o dito por não 

dito», escrevi eu não sei onde.

BELO, Ruy Na Senda da Poesia. Assírio & Al-
vim, Lisboa, 2002, pp.30-41 (editado).
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ALTAR 
AO TEMPO
CENOGRAFIA / FIGURINOS

MARISA FERNANDES

É um desafio de controlo, o de materializar um espaço para 

acolher a adaptação de um poema.

A adaptação da Marta transportou-nos para uma praia, para 

um pontão muito vivido, por onde passaram muitas vidas, 

edificado para a comunhão entre o homem e a natureza, um 

altar, um lar.

O tempo tem ritmos, tentamos controlá-lo dominando os 

minutos.

Os ritmos do tempo estão impressos na inconsistência dos 

elementos verticais do cenário,   que simbolicamente são 

manuseados pelos actores marcando momentos do dia.

Todo o palco está coberto pela areia que abraça e revela, e 

como parte fundamental na criação da atmosfera da peça, 

como personagem silenciosa, está presente um ecrã aberto 

como paginas de um livro a acentuar os ângulos e a completar 

o olhar do espectador.

Os actores vestem roupas que os enquadram nas suas rotinas 

laborais:

o pescador que tem a trama da rede no cruzado da sua 

camisa,

o poeta que na sua busca por escutar o som do tempo se envolve 

no silêncio quente da lã,

a doutora que nos cortes rectos e escorridos dos tecidos 

deixa fugir o seu amor,

a rapariga com toda a complexidade de camadas e detalhes 

deixa adivinhar a superficialidade que a aprisiona.

“Escuta, o tempo passa...”

Foi assim que começou, e o que fizemos enquanto passou?

Foi o tempo de um Abraço, mais um, cada projecto é um terno 

Abraço, um encontro daqueles que acreditam no Sonho. Este 

é especial, também estou a recebê-lo.

Um braço é a Direcção da Companhia, acolhe, suporta e 

protege, sonha através dos nossos olhos. 

O outro braço é a Equipa, recebe-os como pequenas estrelas 

e atravessando todas as adversidades transforma a matéria 

em sonhos concretizados.

No centro e a fechar este Abraço está a Alma, que descobre 

os primeiros mundos dentro de cada palavra, uma amiga que 

cuida de cada espectáculo como um Ser. Que nos convida 

gentilmente a construir, a dar forma ao Sonho e encontra em 

nós aquilo que ainda nem sabiamos existir.

Obrigada 

Direcção, Colegas, Marta
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Sendo uma ferramenta cada vez mais acessível e fácil de 

integrar em qualquer superfície/dispositivo, o vídeo propõem 

um diálogo directo com as várias áreas. Funciona como uma 

extensão do cenário, dando a capacidade de o transformar 

ao mesmo tempo que  permite a inserção de elementos que 

de outra forma seriam impossíveis de trazer para dentro de 

um teatro; e amplia as possibilidades criativas do desenho 

de luz.

Durante o processo de captação, procurámos recolher 

vários elementos da natureza que pudessem traduzir a 

passagem do tempo. Aqui, o vídeo surge como um elemento 

em constante mutação. Algo que se deixa influenciar pela 

linguagem poética do espectáculo. Não procura completar 

as palavras, nem atribuir-lhes significado, mas contribuir para 

uma atmosfera onde as mesmas possam ser lançadas.

VÍDEO 

EDUARDO BREDA

CONSTANTE 
MUTAÇÃO
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ANA BRANDÃO

Formação
Curso de Actores do Instituto 
Franco-Português.

Teatro
O seu percurso teatral  
caracteriza-se pela relação 
continuada que mantém com 
alguns criadores e companhias 
teatrais, nomeadamente, com 
o Teatro O Bando, companhia 
de que é cooperante e com a 
qual trabalha desde 1993, tendo 
participado, entre outros, nos 
seguintes espectáculos: Gente 
Singular e Ensaio sobre a Cegueira; 
na companhia Primeiros Sintomas, 
colaborou em A Menina Júlia  
e Lear; no Teatro Aberto integrou  
os elencos de O Bobo e a sua 
Mulher esta noite na Pancomédia 
(2003), A Ópera de 3 Vinténs 
(2005), Imaculados (2008)  
e Agora a Sério (2010).  
Trabalhou também com  
as companhias A Barraca, Teatro 
Útero e A Mala Voadora e com  
os encenadores Nuno Cardoso  
e Gonçalo Amorim. 

Ópera
Em 2006 participou na ópera 
Pollicino, de Werner Henze.

Cinema
Trabalhou com os realizadores João 
César Monteiro, José Filipe Costa, 
Raquel Freire, Jorge Cramez  
e Margarida Gil, entre outros.

Televisão
Participou em telenovelas e séries.

Outras Experiências
Tem desenvolvido uma carreira 
musical como cantora, na qual  
se destacam, as colaborações  
com Carlos Bica, de que resultou 
o cd editado Diz, bem como 
os projectos que actualmente 
desenvolve com o pianista João 
Paulo Esteves da Silva e com o Real 
Combo Lisbonense. 

ALBERTO CARVALHO

TEATRO
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.

ANA RITA NABAIS  
   
  
Formação 
Licenciatura em Educação  
de Infância pelo Instituto Superior 
de Educação e Ciências; Mestrado 
em Educação Artística: Teatro  
na Educação pela Escola Superior 
de Educação de Lisboa.

Teatro
Iniciou a sua actividade na área 
do teatro como assistente de 
produção no Festival Internacional 
de Marionetas e Formas Animadas 
(FIMFA) com quem colaborou em 
2015 e 2016. Trabalha no Teatro 
Aberto desde 2016 na dinamização 
e apoio ao Programa Educativo.

Outras experiências 
Professora de expressão dramática 
no ensino pré-escolar e 1º Ciclo.

CÉLIA CAEIRO
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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MADALENA  ALMEIDA
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 
Peer Gynt, de Henrik Ibsen 
(encenação de Carlos Avilez,  
no Teatro Experimental de Cascais 
2015); 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); Guernica, 
de Fernando Arrabal (encenação 
de Carlos Avilez, no Teatro 
Experimental de Cascais, 2016); 
Cais Oeste, de Bernard-Marie Koltès 
(encenação de Carlos Avilez, no 
Teatro Experimental de Cascais, 
2016/2017);  Lugares #1, de Miguel 
Graça (encenação de Pedro Caeiro, 
Primeiros Sintomas, 2017); Toda 
a Cidade Ardia, de Marta Dias, 
baseado na obra poética de Alice 
Vieira, (encenação de Marta Dias, 
Teatro Aberto, 2017). 

Cinema
 Intérprete da personagem Daniela 
no filme Ramiro, realizado por 
Manuel Mozos e produzido por  
O SOM E A FÚRIA (2016).

Televisão 
Integrou os elencos das novelas 
Santa Bárbara, com direcção de 
projecto de Hugo Sousa, produzida 
pela Plural Entertainment (TVI, 
2015/2016); Amor Maior, com 
direcção de projecto de Jorge 
Cardoso e Patrícia Sequeira, 
produzida pela SP Televisão (SIC, 
2016/2017) e A Herdeira, com 
direcção de projecto de António 
Correia e produção da Plural 
Entertainment/TVI – Joana Viegas.  

 MARTA DIAS
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), As Raposas, 
Constelações, O Pai e Noite Viva, 
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 desde então encenado 
Vénus de Vison (2013), Boas 
Pessoas (2015) e Toda a Cidade 
Ardia (2017).

MARISA FERNANDES
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), Toda a Cidade Ardia, 
encenação de Marta Dias (Teatro 
Aberto, 2017). 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.

EDUARDO BREDA  
Formação
Em 2008, concluíu a formação  
de três anos no Curso  
de Interpretação da Academia 
Contemporânea do Espectáculo 
(Porto); em 2012, terminou  
a Licenciatura na Escola Superior 
de Teatro e Cinema, em Lisboa,  
no curso de Teatro, ramo actores.

Teatro
Como actor, participou nos 
seguintes espectáculos: A Morte  
de Um Caixeiro Viajante (encenação 
de Gonçalo Amorim, 2010); Longa 
Jornada para a Noite (encenação  
de Nuno Cardoso, 2010);  
Felizmente Há Luar (encenação  
de Cláudio Silva, 2011); Santa Joana 
dos Matadouros  (encenação  
de Bernard Sobel, 2011); Pleasure 
Gardens, de André Guedes, 2011; 
Lugar Comum, criação colectiva, 
2012; O Mercador de Veneza 
(encenação de Ricardo Pais, 2012); 
À Vossa Vontade e Um Inimigo do 
Povo, (espectáculos encenados 
por Álvaro Correia, 2013); Cyrano 
de Bergerac (encenação de Bruno 
Bravo, 2014); EDIT (encenação de 
Francisco Campos, 2015); Lifless 
(criação de Eduardo Breda, 2016); 
Inquietude (encenação de Francis 
Seleck, 2016); Tatuagem (encenação 
de Manuel Tur, 2017); Nada (criação 
de Eduardo Breda, 2017) e A Vila 
(criação de Eduardo Breda  
e Maria Leite, 2017).

Outras Experiências
Em 2014, recebe uma bolsa 
do Centro Nacional de Cultura 
para realizar e produzir o seu 
primeiro documentário intitulado 
O Retrato. Seguiu-se, Boa Alma 
(2015) e Palácio de Cristal (2016). 
Actualmente, está a realizar  
a web-série Os Muralistas, 
produzida pela After Wall & Dyrup. 
Foi responsável pela criação  
de vídeo para os espectáculos  
A Modéstia (2014), A Batalha  
de Não Sei o Quê (2015)  
e Tentativas para Matar  
o Amor (2017). 
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NUNO BARROCA
Formação
Mestre em Teatro, especialização 
em Produção, com o trabalho/
projecto conferente ao grau  
de Mestre.

Início de carreira
Iniciou o seu percurso profissional 
na Expo 98 e, desde então, 
trabalhou na área de produção 
e técnica em vários eventos, 
activações de marca, espectáculos, 
televisão, publicidade e teatro,  
com destaque para a coordenação 
dos espectáculos das Cerimónias 
de Inauguração e Encerramento  
do Euro 2004, a produção  
e direcção de cena musical  
em Os Produtores, direcção  
de produção e técnica  
do Teatro Tivoli, produção  
de conteúdos de entretenimento 
para a SIC e a gestão pedagógica 
do Grupo ETIC – Escola Técnica  
de Imagem e Comunicação. 

Outras experiências
Recentemente, efectua serviços 
de direcção de cena e produção 
e, em paralelo, desenvolve uma 
ferramenta de demonstração 
das possibilidades de interacção 
tecnológica integrada na criação 
de artes performativas. Colabora 
com várias estruturas, entre as 
quais: Cassefaz, Shakespeare 
Women Company, Yellow Star 
Company, Companhia da Esquina, 
Chapitô, EPI, Festival Aura, Festival 
Andanças e Festival Boom,  
entre outros.

RUI MELO
Teatro
Estreia-se em 2001 e, a partir desse 
ano, inicia o seu percurso como actor 
profissional, participando  
em espectáculos como A Ópera  
de Três Vinténs, Galileu, Sabonete, Os 
Produtores, As Malditas, Annie, Os Actores, 
Os 39 Degraus,  
O Quadro, Teatro Severo, Pobre Milionário, 
O Mistério de Irma Vap, Entraria nesta 
sala e A Freguesia. Em 2009, encena o 
espectáculo infantil A Verdadeira história  
da cigarra e da formiga, em 2011  
o espectáculo A Ilha do Tesouro,  
em 2013 o musical Zorro e em 2016 o 
espectáculo Avenida Q. 

Música
Paralelamente à sua actividade teatral dá 
continuidade ao seu percurso enquanto 
músico, compondo e assumindo as 
direcções musicais de séries e/ou 
programas como Nasci p´ra musica, 7 
Vidas e Pai à força e, para teatro, as bandas 
sonoras de Homem Branco Homem Negro, 
Pinóquio, Quinta da lua cheia e Amigos  
para sempre, entre outros.

Cinema 
Participa nas longas metragens Njinga, 
Rainha de Angola, Virados do avesso, 
Delirio em Las Vedras e Ruth.

Televisão
Integra os elencos de Jura, Floribela, 
Resistirei, Pai à força,  
Os nossos dias, Melhor do que falecer, 
Poderosas, Mata-Hari,  
O Sábio e Paixão.

MIGUEL LOPES RODRIGUES

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
O Despertar da Primavera, de Frank 
Wedekind (encenação de Nuno 
Matos, Teatro Universitário do 
Porto, 2014)

Teatro
O Despertar da Primavera 
(encenação de Nuno Matos, TUP, 
2014); Celeste - Uma Assombração 
(encenação de Gonçalo Amorim  
e Luís Araújo, TUP, 2015); Tudo está 
morto enquanto vive (encenação  
de Joana Castro e Joana 
Providência, TUP, 2015); O Último 
Reduto, Décadas de Sonho (2015); 
Há Ouro em Perlim, Décadas de 
Sonho (2015); A Conspiração, 
Décadas de Sonho (2016); Toda  
a Cidade Ardia (encenação de 
Marta Dias, Teatro Aberto, 2017); 

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 concurso Fá-las 
Curtas da RTP 2 (2011); Vencedor 
do Prémio Fatal 2015, com a peça 
Celeste - Uma Assombração.
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CONTACTOS 
TEATRO ABERTO
NOVO GRUPO DE TEATRO, C.R.L. 
Praça de Espanha 
1050-107 Lisboa 
Tel.  +351 213 880 086 
www.teatroaberto.com

Marketing e gabinete de imprensa
Tel. 213 880 096
relacoespublicas@teatroaberto.com

Programa Educativo
Tel. 213 880 086
programa educativo@teatroaberto.com

Receba regularmente  toda a  informação 
sobre as actividades do Teatro Aberto.
Subscrevera a nossa newsletter no site.

BILHETEIRA
no Teatro Aberto
quarta a sábado 14h às 22h / domingo 14h às 19h
reservas 213 880 089 
(até 1 hora antes do início do espectáculo)
online
bilheteira@teatroaberto.com 
(até às 19h do dia do espectáculo)
www.bol.pt
outros locais de venda
FNAC | ABEP | CTT | El Corte Inglés

PREÇOS 
normal 15€
descontos especiais 
jovem (até 25 anos) 7.50€ 
sénior (mais de 65 anos) 12€ 
grupos (+ de 20) quartas, quintas 10.50€
grupos (+ de 20) sextas, sábados e domingos 12.00€ 
cartão de espectador 10.50€

 

ACESSOS
autocarros Carris 
16 | 726 | 746 | 56 
metro 
(linha azul)  
Praça de Espanha / São Sebastião  
autocarros TST
(margem sul)
Praça de Espanha 
comboio
(linha Sintra | 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 E PROGRAMAÇÃO 
Vera San Payo de Lemos

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO E MARKETING 
Célia Caeiro 

DIRECÇÃO DE CENOGRAFIA 
António Casimiro

ENCENADORA RESIDENTE, COORDENAÇÃO
DO PROGRAMA EDUCATIVO E DIRECÇÃO DE CENA
Marta Dias 

DESIGN
Mónica Lameiro 
CARPINTARIA E MAQUINARIA DE CENA 
Chefe Maquinista 
Miguel Verdades 
Maquinistas
Joaquim Alhinho
Manuel Gamito

LUZ, SOM E VÍDEO
Alberto Carvalho
Bruno Dias

Marcos Verdades

ADEREÇOS E ASSISTÊNCIA DE PALCO 
Marisa Fernandes 

GUARDA-ROUPA 
Irene Cabral 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
Sara Francisco 

APOIO AO PROGRAMA EDUCATIVO
Ana Rita Nabais

RELAÇÕES PÚBLICAS E BILHETEIRA
Marta Caria

BILHETEIRA
Filipa Santos

FRENTE DE CASA 
Carlos André
João Graça
Jonas Lima
Rui Valentim

LIMPEZA 
I.S.S. 

RECEPÇÃO 
Fátima dos Santos 

SEGURANÇA 
Securitas

ACESSIBILIDADE
Todos os espaços do Teatro são acessíveis a pessoas 
com deficiência motora e/ou mobilidade condicionada. 
O Teatro Aberto está equipado com elevador de maneira 
a facilitar a acessibilidade às salas de espectáculo sem 
obstáculos. Em frente à entrada da bilheteira existe  
um lugar de parque de estacionamento para pessoas  
com necessidades especiais.

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


ESTRUTURA FINANCIADA POR

HORÁRIO
quarta a sábado 21h30 
domingo – matinée 16h00
DURAÇÃO
1h15 sem intervalo
classificação
M/16
ESTREIA
SALA VERMELHA | FEVEREIRO 2018
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