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DE CONOR MCPHERSON
VERSÃO JOÃO LOURENÇO / VERA SAN PAYO DE LEMOS

UM FILME DE JOÃO LOURENÇO / NUNO NEVES

ENCENAÇÃO 
JOÃO LOURENÇO 
DRAMATURGIA 
VERA SAN PAYO DE LEMOS
CENÁRIO 
ANTÓNIO CASIMIRO
JOÃO LOURENÇO 
FIGURINOS 
ISABEL FINKLER  
LUZ E BANDA SONORA
JOÃO LOURENÇO 

GUIÃO 
JOÃO LOURENÇO, VERA SAN PAYO DE LEMOS 

DIRECÇÃO DE FOTOGRAFIA  
NUNO NEVES 

ASSISTÊNCIA DE REALIZAÇÃO E MONTAGEM 
TOMÁS QUITÉRIO 

DIRECÇÃO DE ARTE 
ANTÓNIO CASIMIRO, JOÃO LOURENÇO 

FIGURINOS 
ISABEL FINKLER 

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO 
CÉLIA CAEIRO – TEATRO ABERTO 

OPERADOR DE CÂMARA E MONTAGEM ADICIONAL 
JÚLIO PIMENTEL 

ILUMINAÇÃO E FOTOGRAFIA 
RICARDO CONSTANTINO 

ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO

MARTA DIAS, MARISA FERNANDES, VANESSA MARQUES 
EFEITOS ESPECIAIS 
CATARINA SANTIAGO, JOÃO RAPAZ 

MAQUILHAGEM E CARACTERIZAÇÃO 
CATARINA SANTIAGO, GUILHERME GAMITO
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FILME
ADRIANA, EMPREGADA DA LIMPEZA DE MAURÍCIO
TERESA FARIA
MÓNICA, FILHA DE TOMÁS
RITA CABAÇO
FILHO DE TOMÁS
TOMÁS ALVES
HOMEM EM DISCOTECA
PAULO OOM
TERESA, IRMÃ DE DOC
PATRÍCIA ANDRÉ
MARIA, MULHER DE MAURÍCIO
IRENE CRUZ
MÉDICO
EURICO LOPES
NAMORADO DA IRMÃ DE DOC
IVO CANELAS
PROFESSOR SEM ABRIGO
JOÃO PERRY 
SUSANA, EX-MULHER DE TOMÁS
SÍLVIA FILIPE
TRAVESTI
PEDRO CARDOSO
FIGURAÇÃO ESPECIAL 
ARTISTAS DE CIRCO/MANIPULADORES DE FOGO 
GONÇALO BERNA E JÉSSICA
EMPREGADO DA ESPLANADA
SR. VILARINHO
EMPREGADO DO CAFÉ TOTOLOTO
GUILHERME
HOMEM NA RUA
FILIPE TEIXEIRA

EQUIPA
TÉCNICA

DIRECÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO E MONTAGEM
CÉLIA CAEIRO

ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO
MARTA DIAS

DIRECÇÃO DE PALCO, ASSISTÊNCIA 
DE CENORAFIA E ADEREÇOS
MARISA FERNANDES

ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO E DE PALCO
VANESSA MARQUES

MAQUINARIA DE CENA
MIGUEL VERDADES
JOAQUIM ALHINHO

MESTRA COSTUREIRA
IRENE CABRAL

OPERADOR DE LUZ
MARCOS VERDADES

OPERADOR DE SOM E VÍDEO
BRUNO DIAS

CARPINTARIA E MAQUINARIA DE CENA
CHEFE MAQUINISTA
MIGUEL VERDADES
MAQUINISTAS
JOAQUIM ALHINHO
MANUEL GAMITO

MONTAGEM DE LUZ, SOM E VÍDEO
ALBERTO CARVALHO
BRUNO DIAS
MARCOS VERDADES

PINTURA DE CENA
DUARTE CUNHA

GABINETE DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO
CÉLIA CAEIRO
MARTA CARIA

PERSONAGENS E INTÉRPRETES

TOMÁS VÍTOR NORTE

ANA ANNA EREMIN

DOC FILIPE VARGAS MAURÍCIO RUI MENDES

CARLOS BRUNO BERNARDO
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CENOGRAFIA 
        
ANTÓNIO CASIMIRO E JOÃO LOURENÇO
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PRIMEIRO ENSAIO NOITE VIVA
10 OUTUBRO 2017
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NOITE VIVALEITURAS DA ESCURIDÃO 
PARA A LUZ

“Ao ver a estrela, sentiram grande alegria e, 

entrando na casa, viram o Menino com Maria, Sua 

mãe. Prostrando-se, adoraram-n’O e, abrindo os 

cofres, ofereceram-Lhe presentes: ouro, incenso e 

mirra.” – é com esta citação do Evangelho Segundo 

São Mateus como epígrafe que Conor McPherson 

introduz a sua peça Noite viva. A imagem de paz, 

harmonia e fulgor, criada pela alegria da chegada 

dos reis magos ao destino ansiado, depois de uma 

longa viagem, a confirmação de que a estrela 

que tinham visto no Oriente os tinha guiado bem 

no caminho, a entrada na casa e o momento da 

epifania, celebrado com profunda veneração 

e valiosos presentes, começa por surpreender 

pelo contraste com a imagem de violência da 

cena de abertura da peça, de um homem a trazer 

para casa uma jovem desconhecida que estava 

a ser espancada e ele foi socorrer. No entanto, o 

desenrolar das duas histórias irá demonstrar que 

ambas as imagens condensam a ambiguidade 

própria da noite que as envolve, da escuridão das 

trevas que engloba e prenuncia a luz do dia. O 

rei Herodes prepara a matança dos inocentes e a 

Sagrada Família em breve terá de fugir; o desígnio 

do festejado nascimento de Cristo é a sua morte 

na cruz para a redenção da humanidade. A 

jovem mulher traz consigo os perigos da vida 

nocturna, mas também a possibilidade do amor 

e do sonho com um futuro melhor. Dando início à 

acção com violência, na noite escura, McPherson 

irá desenvolvê-la no sentido da harmonia e da 

luz, desvendando subtilmente no seu decurso 

o significado mais profundo da epígrafe que 

escolheu.

As personagens surgem quase todas em situações 

de solidão e desamparo: Tomás está separado da 

mulher, tem pouco contacto com os filhos, mora 

na garagem da casa de Maurício, o tio que o criou, 

e vive de trabalhos ocasionais; Maurício sente-

se muito só desde a morte da mulher e passa 

os dias em casa a pensar no envelhecimento e 

na morte; Doc, o sensível ajudante de Tomás, é 

ostracizado como deficiente e nem sempre tem 

dinheiro, comida ou um tecto para dormir; Ana, 

a jovem mulher que Tomás socorre e alberga na 

garagem, anda na droga e na prostituição, rouba 

isto ou aquilo quando precisa e está dependente 

de Carlos, o namorado instável e agressivo, que 

a atira para a noite e fica com uma percentagem 

pela gestão do negócio. Quando Ana entra na vida 

de Tomás e este se apaixona por ela, a garagem 

transforma-se num estranho lar, onde Ana, Tomás, 

Doc e Maurício vão criando um espírito peculiar 

de comunidade em situações aparentemente 

banais do dia-a-dia: empresta-se roupa, compra-

se champô, partilha-se a comida e a cama, a leitura 

do jornal ou de um livro de auto-ajuda, contam-

se histórias curiosas ouvidas aqui e ali, trocam-se 

presentes pouco adequados, como uns ténis que 

não servem ou um cd em promoção, discute-se, 

dança-se com alegria até o mais velho protestar 

contra o barulho. 

A atenção aos pormenores da vida quotidiana e a 

composição minuciosa das personagens a partir 

de pequenos gestos, que caracterizam o teatro 

de McPherson, encontram-se também em Noite 

viva. É sua convicção de que a chamada vida 

VERA SAN PAYO DE LEMOS
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normal é sustentada pelo mistério. Como afirma 

numa entrevista de 2011 (incluída no programa 

do espectáculo), esse mistério é “o aspecto 

totalmente desconhecido de tudo aquilo que 

precisamos para vivermos as nossas vidas” e o 

teatro é um lugar onde é possível suspender por 

momentos o bulício do dia-a-dia “para termos 

em conta o grande mistério em que vivemos e 

sobre o qual nada sabemos”. Assim, enquanto 

dramaturgo, importa-lhe “apresentar, de certo 

modo, a vida normal e depois arranjar maneira de 

tirar o tapete que está por baixo da vida normal 

para deixar o mistério entrar”. 

De onde vem o comprazimento de Carlos com o 

medo, o próprio e o que cria nos outros? O seu gosto 

pela violência e pela destruição? E a inquietude 

de Ana, a sensibilidade de Doc, a insatisfação de 

Maurício, a compaixão e o espírito de aventura de 

Tomás? Nem tudo tem uma explicação clara. Por 

maldade, ciúme, gosto, vingança ou por outras 

misteriosas razões, Carlos aparece uma noite para 

atacar, como um predador, a comunidade que se 

formou na garagem. Lançando-se sobre a presa 

mais fraca, pretende destruir o frágil equilíbrio 

que vinha a ser construído desde a chegada de 

Ana e em torno dela. Depois será Ana a destruir o 

sonho de Tomás com uma vida a dois na Finlândia, 

Maurício a dar-lhe, de repente, razões para ficar, 

Doc a mostrar-se logo muito útil e Ana a aparecer, 

inesperadamente, de novo. O restabelecimento da 

comunidade dá-se no preciso momento em que 

Doc se encontra a decorar o espaço para o Natal 

e conta um estranho sonho que teve com um dos 

reis magos. Foi esse rei que lhe explicou o que 

acontece quando uma estrela morre e o que é um 

buraco negro: um lugar onde o tempo não existe 

e à volta do qual tudo, todas as estrelas e todos 

giram. A restauração da harmonia na época dos 

preparativos do Natal, o aparecimento de um dos 

reis magos num sonho, as referências às estrelas, 

ao buraco negro e à igualdade de tudo e de todos 

nesse espaço sem tempo contribuem para que a 

garagem se torne uma gruta onde se construiu um 

novo presépio, diferente, mas em espírito muito 

semelhante ao descrito na epígrafe.

No pensamento de McPherson reflectem-se, 

como ele próprio reconhece, os traços da religião 

católica e da educação cristã que recebeu na 

sua Irlanda natal. Não é, portanto, por acaso, 

que em várias peças suas se encontra, como em 

Noite viva, a situação e o ambiente da véspera 

de Natal. Como explica na entrevista já referida, 

a véspera de Natal tem a magia de transmitir uma 

sensação forte de possibilidades que se abrem 

e vem marcar também o fim do tempo duro do 

Inverno e a transição para a Primavera. A ideia 

de que está a nascer uma criança que vem unir 

a família e o mundo torna-se, a seu ver, ainda 

mais mágica no teatro “por causa da ideia de 

comunidade, por se estar num lugar onde toda a 

gente contribui para criar a ilusão”, a ilusão que 

considera essencial para se poder dar sentido à 

vida. Quando “como um grupo, colectivamente, 

no escuro, concordamos todos em suspender a 

nossa descrença, voluntariamente, para permitir 

que uma ilusão se desenrole à nossa frente”, vive-

se a magia do teatro que reflecte “a magia de 

estarmos vivos”. O esforço colectivo feito para 

manter a ilusão aprofunda a experiência mágica 

que se está a ter.

No espectáculo Noite viva, que agora se 

apresenta no Teatro Aberto, a versão adaptou o 

contexto original irlandês da peça de McPherson 

ao contexto português, à semelhança das outras 

versões feitas a partir de outras peças suas: Noite 

viva passa-se nos arredores de Lisboa, tal como 

Água Salgada (1997) se passava na Figueira da 

Foz, Lucefécit (2000), no Alentejo e Luz na cidade 

(2005), em Lisboa. A adaptação a um contexto 

português implica também que as personagens 

e os lugares tenham nomes portugueses. Esta 
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opção fundamenta-se na interpretação da poética 

de McPherson como uma poética de cumplicidade 

e familiaridade com o espectador, desenvolvida 

para criar o sentido de comunidade que define 

como a função primordial do seu teatro.

Outro traço fundamental da dramaturgia de 

McPherson, a composição minuciosa das suas 

personagens, foi trabalhado neste espectáculo 

como um projecto inovador de cine-teatro. 

Combinando as linguagens do teatro e do cinema, 

este espectáculo sai do espaço do teatro para 

seguir com a câmara as personagens e mostrar no 

grande ecrã outras histórias que se juntam àquela 

que se está a contar ao vivo no palco. À versão 

acrescentou-se um guião de cinema com cenas e 

personagens novas, imaginadas a partir das cenas 

e das personagens da peça. Deste modo, surgem 

no ecrã, para além de Tomás, a ex-mulher, a filha, o 

filho e um médico, em casa, numa esplanada, num 

hospital; para além de Doc, a irmã, o namorado e 

um antigo professor, agora sem-abrigo, com quem 

ele se cruza numa das suas noites sem casa; para 

além de Maurício, surge Maria, a mulher, numa 

festa e num cemitério, e uma empregada, numa 

das divisões da casa. Ana e Carlos atravessam 

as noites, as ruas e os bares. Há cenas passadas 

debaixo de pontes, sonhos e pesadelos. Através 

do cinema, multiplica-se não só a amplitude das 

situações, das interacções e dos temas da peça, 

mas também as formas como são apresentados 

e percepcionados. É outro modo de vislumbrar 

pedaços do mistério subjacente à chamada vida 

normal,  esse “aspecto totalmente desconhecido 

de tudo aquilo que precisamos para vivermos as 

nossas vidas”.



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO 10

NOITE VIVALEITURAS CONOR
McPHERSON

Dramaturgo, encenador, guionista e realizador 

irlandês. Nasce a 6 de Agosto de 1971 em Dublin. 

Forma-se em Estudos Anglísticos, Psicologia e 

Filosofia na University College de Dublin, onde 

começa a escrever e a dirigir as suas primeiras 

peças, entre as quais Rum and Vodka (1992). Torna-

se conhecido como dramaturgo e encenador com 

a estreia das suas peças em teatros de renome 

em Londres, como o Bush, o Royal Court e o 

National, e com os prémios com as quais estas são 

distinguidas. 

A sua obra dramática inclui Rum and Vodka [Rum 

e vodka] (Fly by Night Theatre Company, Dublin, 

1994); The Good Thief [O bom ladrão] (City Arts 

Centre, Dublin, 1994; Prémio Stewart Park); This 

Lime Tree Bower [Este caramanchão de tília] (Fly 

By Night Theatre Company, Dublin, 1995, e Bush 

Theatre, Londres, 1996; Prémio Meyer Whitworth); 

St Nicholas [São Nicolau] (Bush Theatre, Londres, 

1997); The Weir [A barragem] (Royal Court 

Theatre, Londres, 1997; Prémios Laurence Olivier, 

Evening Standard, Critics’ Circle, George Devine);  

Dublin Carol [Canto de Natal de Dublin] (Royal 

Court Theatre, Londres, 2000); Port Authority 

[Autoridade Portuária] (New Ambassadors 

Theatre, Londres, 2001); Come on Over [Vem até 

cá] (Gate Theatre, Dublin, 2001); Shining City [Luz 

na cidade] (Royal Court Theatre, Londres, 2004; 

nomeação para o Prémio Tony para Melhor Peça); 

The Seafarer [O marinheiro] (National Theatre, 

Londres, 2006; nomeações para os Prémios 

Laurence Olivier, Evening Standard, Tony para 

Melhor Peça); The Veil [O véu] (National Theatre, 

Londres, 2011), The Night Alive [A noite viva] 

(Donmar Warehouse, Londres, 2013) e Girl from the 

North Country [Rapariga do Norte], com música de 

Bob Dylan (Old Vic, Londres, 2017). 

Adaptou para o teatro obras de outros autores, 

entre as quais The Birds [Os pássaros], de Daphne 

du Maurier (Gate Theatre, Dublin, 2009), The Dance 

of Death [A dança da morte], de August Strindberg 

(Trafalgar Studios 2, Londres, 2012) e The Nest 

[O ninho], de Franz Xaver Kroetz (Lyric Theatre, 

Dublin, 2016).

A sua obra cinematográfica inclui I Went Down [Eu 

Desci] (1997), Saltwater [Água salgada] (2000), 

Endgame [Jogo final] (2000), de Samuel Beckett, 

The Actors [Os actores] (2003) e The Eclipse [O 

eclipse] (2009). Para a televisão, adaptou Elegy for 

April [Elegia para April] (2014), de John Banville, e 

escreveu a série original Paula (2017).

Os seus guiões foram distinguidos com os 

seguintes prémios: Prémio para Melhor Guião, da 

Irish Film and Television Academy e do Spanish 

Cinema Writers Circle, Prémio CICAE para Melhor 

Filme, do Festival de Cinema de Berlim, Prémio do 

Júri, do Festival de Cinema de San Sebastian, e o 

Prémio Méliès d’Argent para Melhor Filme Europeu.

BIOGRAFIA
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LUZ NA CIDADE 
(Shining City) 

ESTREIA 
14 de Dezembro de 2005 
ENCENAÇÃO e REALIZAÇÃO VÍDEO 
João Lourenço
VERSÃO 
João Lourenço, Vera San Payo de Lemos
DRAMATURGIA 
Vera San Payo de Lemos
CENÁRIO 
Henrique Cayatte, João Lourenço
FIGURINOS 
Maria Gonzaga
LUZ 
João Lourenço, Melim Teixeira 
BANDA SONORA 
João Lourenço
INTERPRETAÇÃO 
Marco Delgado, Nuno Gil, Rui Mendes, 
São José Correia 

ÁGUA SALGADA 
(This Lime Tree Bower) 

ESTREIA 
26 de Dezembro de 1997 
ENCENAÇÃO 
João Lourenço
ADAPTAÇÃO
João Lourenço, Vera San Payo de Lemos
DRAMATURGIA 
Vera San Payo de Lemos
CENÁRIO e FIGURINOS 
Vera Castro 
MÚSICA 
Eduardo Paes Mamede 
LUZ 
João Lourenço, Melim Teixeira 
INTERPRETAÇÃO 
José Jorge Duarte, Paulo Oom, 
Tobias Monteiro

LUCEFÉCIT 
(The Weir) 

ESTREIA 
14 de Março de 2000
ENCENAÇÃO e CENÁRIO 
João Lourenço 
ADAPTAÇÃO 
João Lourenço, Vera San Payo de Lemos
DRAMATURGIA 
Vera San Payo de Lemos 
FIGURINOS 
João Lourenço, Vera San Payo de Lemos
LUZ 
João Lourenço, Melim Teixeira
BANDA SONORA 
João Lourenço, Vera San Payo de Lemos
INTERPRETAÇÃO 
António Cordeiro, Catarina Furtado, 
Francisco Pestana, José Boavida, 
Luís Alberto
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Conor McPherson disse que nunca 

quis ser dramaturgo, mas sim mú-

sico. Essa vontade surgiu por vol-

ta dos dez anos. Num dia de Natal, 

quando a televisão estava a dar to-

dos os filmes dos Beatles, Conor de-

cidiu que tinha de arranjar uma gui-

tarra. Depois de sair da escola, aos 

dezasseis anos, não queria ir para 

a universidade, mas apenas tocar 

música. Os pais convenceram-no a 

ir, com o argumento de que iria ter 

muito tempo livre para tocar música, 

e foi assim que Conor se matriculou 

na UCD (University College Dublin) 

para estudar Artes. Não sabendo 

bem que disciplinas escolher, se-

guiu o pragmatismo típico daquela 

idade. Escolheu Inglês, para poder 

ler livros, Psicologia, porque pensou 

que ia observar ratos numa caixa, e 

Filosofia, porque pensou que ia ser 

muito fácil reflectir sobre “o que é o 

nada.”

Como acontece, nos caminhos mis-

teriosos da vida, estas escolhas 

fortuitas iriam rapidamente definir 

e contribuir para a sua carreira de 

dramaturgo, encenador e realizador. 

No fim do segundo ano na universi-

dade, Conor escreveu a sua primeira 

peça em um acto que diz ter muito 

simplesmente “saído”. Para comple-

tar esta sequência de acasos, quan-

do chegou ao Dramsoc, o grupo de 

teatro da UCD, a única preocupação 

do grupo era saber quem iria dirigir 

a peça. Foi então que Conor decidiu 

ali mesmo que seria ele o encenador. 

E, assim, nasceu o dramaturgo-en-

cenador. 

Nunca pensou em ser dramaturgo.

Não, acho que não. O que eu que-

ria realmente era tocar música, mas 

penso que aquele impulso artístico, 

de um modo bastante despreocu-

pado, estava lá. Também é próprio 

da juventude. É ignorância, ou seja, 

felicidade, um estado maravilhoso, 

porque não se tem medo das conse-

quências que essas coisas têm para 

a nossa vida. No entanto, é uma lo-

taria para as pessoas que têm esse 

impulso. Muitas não conseguem ga-

nhar a vida com isso. A mim acon-

teceu-me, muito simplesmente, sem 

que eu estivesse conscientemente a 

tentar que isso acontecesse. Que é 

como estas coisas deviam ser. Não 

devia ser nada de muito consciente. 

Mesmo nos primeiros dez anos como 

dramaturgo, eu era inconsciente no 

sentido em que não me compreen-

dia a mim próprio e ao mundo. Fazia, 

muito simplesmente. Era como um 

impulso biológico. Uma fome.

Estudou Filosofia e parece, noutras 

entrevistas, que isso teve uma 

grande influência no seu trabalho. 

Acha que o palco é o lugar perfeito 

para colocar questões filosóficas, 

entendendo a filosofia como uma 

reflexão sobre o mundo em que 

vivemos?

Depende daquilo em que estamos 

interessados. Para mim, o teatro é 

um lugar muito misterioso que tem 

qualquer coisa a ver com a cons-

ciência humana e a capacidade que 

DEBAIXO DA VIDA NORMAL,         
O MISTÉRIO
NOELIA RUIZ ENTREVISTA CONOR MCPHERSON
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temos de criar o nosso mundo, que 

é o que todos nós fazemos todos os 

dias. Todos nós criamos um mundo 

dentro da nossa cabeça que acha-

mos que faz sentido. Inclui a nossa 

história pessoal assim como as nos-

sas intenções para o futuro. Mas é 

tudo uma ilusão. É uma ilusão essen-

cial, porque o mundo tem de fazer 

algum sentido para nós, senão não 

conseguimos viver. Uma vez ouvi al-

guém descrever a depressão como 

a incapacidade de criar a ilusão de 

sentido. E penso que o teatro des-

tila essa capacidade de um modo 

muito puro, porque como um grupo, 

colectivamente, no escuro, concor-

damos todos em suspender a nos-

sa descrença, voluntariamente, para 

permitir que uma ilusão se desenrole 

à nossa frente. No teatro, temos de 

nos concentrar bastante para manter 

a ilusão, mas esse esforço colectivo 

aprofunda a experiência e põe-nos 

numa espécie de transe. E, quando 

isso acontece, penso que condensa 

realmente a marca peculiar da ma-

gia do teatro, que reflecte a magia 

de estarmos vivos, o mistério e o mi-

lagre disso mesmo, o aspecto total-

mente desconhecido de tudo aquilo 

de que precisamos para vivermos as 

nossas vidas. Se conseguirmos que 

tudo flua bem no espectáculo, e às 

vezes não se consegue isso no de-

curso da peça inteira, mas talvez só 

durante vinte minutos, para mim, é 

uma noite muito bem sucedida no 

teatro. É uma coisa que as pessoas 

podem guardar para toda a vida. As 

questões que coloco são sobre como 

andar na agitação toda do dia-a-dia 

e parar um momento – é quase uma 

coisa religiosa – para termos em 

conta o grande mistério em que vi-

vemos e sobre o qual nada sabemos. 

Mesmo que a vida seja muitas vezes 

muito dolorosa para muitas pes-

soas, será que estarmos aqui é, pelo 

menos num breve momento, uma 

coisa que nos faz sentir bem e que 

gostaríamos de partilhar? São estas 

questões que, de certo modo, estão 

geralmente subjacentes ao meu tra-

balho. À superfície, não tem nada a 

ver com nada disto, são só pessoas 

normais a fazer coisas normais, por-

que é a vida normal, sustentada pelo 

mistério. Portanto, temos de apre-

sentar, de certo modo, a vida normal 

e depois arranjar maneira de tirar o 

tapete que está por baixo da vida 

normal e deixar o mistério entrar.

É por isso que usa em muitas das 

suas peças o sobrenatural como 

elemento?

Quanto mais aprendemos da ciên-

cia, mais misterioso tudo se torna, 

mais questões surgem relativas ao 

facto de tudo ser como é. É uma 

sensação muito consistente que me 

acompanha em permanência: o mis-

tério do tempo e do espaço, o mis-

tério do infinito e o mistério de me 

aperceber, de estar consciente disso; 

de como somos um ser humano, um 

animal que pode realmente perce-

ber que está dentro de um mistério. 

Para mim, é uma experiência sobre-
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natural. Não vejo nenhuma linha a 

separar o natural do sobrenatural. 

Para mim, a natureza é um mistério, 

completamente, e é nisso que nós 

vivemos. Para mim, a vida é isso. 

Portanto, quando escrevo, as fron-

teiras têm de ser essas fronteiras. 

De outra forma, a história para mim 

não faz sentido. Tentamos abordar 

a intemporalidade, tentamos esca-

par aos limites do tempo. Quando 

introduzimos fenómenos que não 

têm restrições, isso liberta o espírito 

e é a liberdade fundamental, porque 

queremos que a mente humana seja 

capaz de comungar com o eterno. 

É uma coisa que eu gostava imenso 

de ser capaz de fazer. Só o podemos 

fazer realmente na morte, claro, mas 

aí o problema é que provavelmente 

deixamos apenas de existir e não te-

mos nenhuma pista, portanto, temos 

de morrer na ignorância e é tudo. 

Mas, pelo menos enquanto aqui es-

tamos, podemos criar a ilusão de 

uma outra coisa. E as ilusões podem 

ser belas. E a beleza tem o seu pró-

prio sentido de verdade.

Às vezes, penso que é também um 

desejo pelo espírito humano e por 

todos os seres humanos, de um 

modo muito Freudiano, de regressar 

à grande mãe ou pai, de ser abraça-

do pelo universo e pela eternidade 

e ser embalado, mesmo que seja na 

morte. Por isso, por vezes, as minhas 

peças sugerem o desejo de chegar, 

de alguma maneira, a essa mãe ou 

esse pai eternos.

A maior parte das pessoas da mi-

nha geração foi educada dentro da 

religião católica, e, se calhar, quan-

do somos mais velhos, começamos 

a questionar ou afastamo-nos de 

tudo isso, mas, seja como for, conti-

nua no nosso ADN dar importância 

a histórias que são suficientemente 

fortes para conterem todos esses 

conceitos. As histórias da Bíblia são 

fantásticas, porque, de facto, con-

têm isso tudo de uma forma imen-

samente criativa, como a história 

de Jesus Cristo e daquela pequena 

santa família, e de como Jesus mor-

reu, mesmo sendo Deus. É uma es-

pécie de fusão perfeita do infinito 

com o doloroso finito. Mesmo essas 

duas palavras “Deus morreu” são 

uma imagem com uma ressonância 

fortíssima. Por isso, mesmo que não 

acreditemos em nenhum destes con-

ceitos, eles fazem-nos reflectir sobre 

as coisas de uma maneira diferente.

Acho também muito interessante 

encontrar a situação da véspera 

de Natal nas suas peças. 

Como é que a explica?

Qualquer pessoa que tenha recebi-

do uma educação cristã talvez te-

nha ainda aquela sensação de pos-

sibilidade da véspera de Natal. O 

dia de Natal talvez não tenha tanta 

importância, mas a véspera de Natal 

sempre teve essa magia. Acho que 

o Natal conseguiu pegar numa fes-

ta muito pagã, que marca o fim do 

tempo mais duro do Inverno, para 

afirmar que se sobreviveu e se vai 

celebrar a transição para a Primave-
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ra. É uma festa maravilhosa que fala 

de facto sobre a condição humana, 

especialmente sobre a sensação da 

noite mais longa aliada à ideia de 

que está a nascer uma criança que, 

de certo modo, vem unir a família e 

vem unir o mundo. É uma mensagem 

tão forte. Portanto, é muito bom co-

locar pessoas com vidas difíceis na 

situação da véspera de Natal e de-

pois olhar para elas e imaginar essas 

coisas todas. É uma coisa muito má-

gica e mais ainda no teatro por cau-

sa da ideia de comunidade, por se 

estar num lugar onde toda a gente 

contribui para criar a ilusão. Quando 

é bom, é uma experiência realmente 

vivida pelas pessoas.

Como é que explica a criatividade?

Há a ideia de que um artista recebe 

de vez em quando a visita da “musa”. 

Ninguém sabe de onde vem a cria-

tividade e é por isso que temos de 

ser muito pacientes com o nosso 

trabalho. Estamos sempre a come-

çar de novo e a lembrarmo-nos sem-

pre de que não sabemos nada; e o 

que fizemos antes não nos ajuda. 

Não podemos voltar atrás, não po-

demos reviver a nossa própria vida. 

E levantamo-nos da mesa de traba-

lho a sentir que somos uns falhados, 

que acabou, que nunca mais vamos 

ser capazes de fazer aquilo. Mas só 

depois de termos passado por isso e 

formos fazer uma coisa diferente, um 

chá, por exemplo, ou dar um passeio, 

sentindo-nos bastante abatidos e as-

sim, é que, de repente, pode apare-

cer qualquer coisa, e essa pequena 

coisa, vinda não se sabe de onde, é 

o caminho em frente. Quando estou 

a escrever o primeiro esboço de uma 

peça, tenho de criar espaços para 

viver simplesmente a minha vida, 

porque senão o trabalho torna-se 

demasiado inventado, vou de um 

modo consciente de A para B e para 

C, quando o que devia acontecer era 

haver sempre pequenos momentos 

de surpresa. É assim que uma peça 

ganha a possibilidade de se anteci-

par ao público e é aí que ela devia 

estar sempre. Tudo o que acontece 

de três em três páginas devia ser 

qualquer coisa de que não se estava 

à espera. Mesmo que seja uma coisa 

muito subtil. Acho que a única ma-

neira de conseguir isso é ser-se ca-

paz de pegar e largar muitas vezes 

o trabalho para quando se voltar a 

pegar nele se poder encontrar qual-

quer coisa.

Por que é que dirige as suas pró-

prias peças?

No início, era por necessidade, mas, 

com o tempo, fui percebendo que é 

uma actividade de que gosto, porque 

é muito eficaz, no sentido em que 

posso experimentar coisas e mudar 

a peça muito rapidamente. Quando 

estou a trabalhar com um encenador, 

o processo torna-se mais lento, por-

que há uma outra voz a questionar 

por que é que quero mudar isto ou 

aquilo, quando a minha vontade é 

simplesmente cortar aquilo ou fazer 

uma coisa completamente diferente. 

Mas, especialmente, quando estou a 

trabalhar com os actores e vejo um 

momento em que digo “Estou a ver 

um outro caminho, não precisamos 

de nada do que aqui está”, posso 

mudar aquilo logo ali e isso é muito 

inspirador. É a maneira de eu termi-

nar uma peça e preciso de ter esse 

acesso directo aos actores. Não que-

ro falar sobre o assunto. Quero fazer.

Como é que começa o processo 

dos ensaios? Começa à volta de 

uma mesa, a falar sobre as ideias 

da peça, a fazer uma leitura e uma 

análise das personagens?

Depende. Quando estou a dirigir 

uma peça pela primeira vez, pode-

mos ficar à volta da mesa um ou 

dois dias, mas eu sou muito impa-

ciente, quero levantar-me da mesa e 

começar a explorar, pôr a peça em 

três dimensões, porque assim pos-

so começar a ver as personagens a 

movimentarem-se no espaço e ouvi-

-las. Mal isso acontece, a peça pode 

começar a desenvolver--se e é isso 

que eu quero fazer.
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Pede aos actores para 

improvisarem em torno das 

personagens?

O que costumamos fazer é entrar em 

cada vez mais pormenores, em vez 

de improvisar. Tentamos descobrir 

tudo o que está subjacente ao que 

está acontecer, com imenso porme-

nor, sem deixar nada de fora, mes-

mo as coisas que possam parecer 

inconsequentes, como, por exemplo, 

alguém estar a limpar uma mesa. 

Passamos muito tempo a escavar as 

coisas todas. Nem todos os actores 

se sentem bem a improvisar, alguns 

são muito bons nisso, outros detes-

tam, outros não sabem o que é que 

hão-de fazer ou dizer. Estou plena-

mente consciente de que não sou eu 

que vou para o palco representar e, 

se os actores estão a fazer qualquer 

coisa que não lhes parece certo, há 

com certeza uma razão para isso. O 

que eu tento é aproximá-los o mais 

possível da personagem. Por isso, às 

vezes, reescrevo e mudo a maneira 

de falar da personagem para a adap-

tar ao actor, para que, quando eles 

estiverem no palco, estejam comple-

tamente abertos, para que não haja 

dúvidas e o público seja agarrado 

pela força e pela autoridade da re-

presentação. É a isso que eu geral-

mente quero chegar e é por isso que 

reescrevo bastante. Assim, quando 

volto a fazer a peça, com um elenco 

diferente, reescrevo-a mais uma vez.

Portanto, quando escreve a peça, 

ela ainda não está de modo 

nenhum fixada?

Não. E essa é mais uma razão pela 

qual tento não me envolver em mui-

tas produções das minhas peças—se 

o fizesse, ia estar sempre a querer 

mudar tudo. Ia passar o resto da mi-

nha vida na sala de ensaios em vez 

de estar a escrever outra coisa. Di-

rigir peças é um trabalho emocio-

nalmente fortíssimo, é uma grande 

jornada, por isso preciso de me afas-

tar disso durante um ou dois anos. 

E, depois, quando esse tempo pas-

sa, estou pronto a voltar e a querer 

fazer mais uma vez esse trabalho. É 

preciso muito tempo para fazer as 

duas coisas, escrever e dirigir.

Como é que escolhe os actores?

Há certos actores que vou buscar 

várias vezes, porque eles têm um 

instinto muito bom para as minhas 

peças e decido escolhê-los para 

esse papel, porque já estava a pen-

sar neles quando estava a escrever. 

Outros entram por audições. Dou-

-lhes a peça para ler e tento ver se 

são bons.

Trabalha muito a nível 

internacional, especialmente no 

Reino Unido  e nos Estados Unidos. 

Há diferenças culturais no trabalho 

com actores irlandeses, britânicos  

ou norte-americanos?   

Há diferenças. A Grã-Bretanha tem 

uma tradição de teatro e de forma-

ção teatral incrível, portanto, encon-

tro actores muito preparados, muito 

experientes, muito desenvolvidos, 
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com um músculo teatral muito for-

te. E isso não apenas ao nível da re-

presentação. Eles também têm de 

ser fisicamente muito fortes, porque 

têm de ser capazes de fazer a peça 

todas as noites, temos de os ouvir 

na última fila do teatro – tudo isso é 

realmente importante.

Por causa da falta de subsídios para 

o teatro nos Estados Unidos, há 

muitas pessoas a competir por uma 

oferta de trabalho não muito grande, 

e então preparam-se imenso. Qual-

quer actor que aparece para uma 

audição em Nova Iorque, geralmen-

te, sabe o papel de cor e até pode 

ter ido fazer umas sessões extra para 

aprender o sotaque irlandês. Por 

isso, quando vêm às audições, estão 

muitíssimo preparados.

Em termos de diferenças culturais, 

por exemplo, com uma peça irlande-

sa, aquilo que eles têm dificuldade 

em perceber é o pessimismo de uma 

pessoa irlandesa. Acham que é uma 

coisa disfuncional e até  assustado-

ra. O público irlandês vê uma coisa 

a acontecer e percebe logo: “Este 

tipo é um falhado.” Na América, os 

actores tendem mais a dizer “Mas 

por que é que ele não diz à mulher 

que gosta dela?, enquanto um irlan-

dês diria “Ele não consegue dizer à 

mulher que gosta dela.” Percebem 

logo. Talvez por na América terem 

um olhar forte e positivo em relação 

à vida, sintam dificuldade em entrar 

no sofrimento de certas persona-

gens irlandesas. Na Grã-Bretanha, 

percebem a psique irlandesa, por-

que somos vizinhos muito mais pró-

ximos.

A Irlanda é um país pequeno. É mui-

to difícil para um actor conseguir so-

breviver. Mesmo os muito bons têm 

de lutar para conseguir trabalho e é 

difícil. A situação aqui é dura. País 

pequeno, população reduzida, mer-

cado teatral pequeno e, no entanto, 

parece sempre que se cria aqui tra-

balho interessante.

É muito diferente escrever para 

cinema e escrever para teatro?

É, porque não tenho de escrever 

tanto diálogo. No palco, nas peças 

tradicionais que  escrevo, toda a 

gente tem de estar a falar ou então 

não acontece nada. No teatro, tento 

geralmente criar espaços em que as 

pessoas estão a fazer coisas sem es-

tarem a falar, mas no cinema pode-

mos ter dez minutos sem ninguém a 

falar. Estamos apenas a mostrar ce-

nas que fazem avançar a história e é 

uma maneira óptima de contar uma 

história. Eu adoro isso.

Disse uma vez que os seus 

monólogos são muito 

cinematográficos, porque cria 

essas imagens para o público 

com as palavras.

É verdade. O monólogo é muito efi-

caz. Posso fazer fluir ou comprimir 

o tempo, posso acelerá-lo, posso 

relentá-lo com muita facilidade. Pos-

so dar saltos na história de uma ma-

neira que não é possível fazer numa 

apresentação naturalista no palco. 

Quando as pessoas entram numa 
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sala, estão numa sala e não saem 

até haver uma conversa. Mas, com 

o monólogo, pode-se saltar muito 

depressa por cima disso e abrandar 

quando se chega ao bocado que se 

quer descrever. Assim, o narrador é 

a câmara e a música.

É muito diferente dirigir actores  

no teatro e no cinema?

Completamente diferente. No cine-

ma, só precisamos de pequenos pe-

daços de coisas, pequenos pedaços 

de verdade e, às vezes, estes podem 

acontecer por acaso e ficam para 

sempre. No teatro, nos ensaios, es-

tamos a fazer a mesma coisa todos 

os dias, todos os dias, todos os dias. 

Temos de estar a fazer as coisas 

uma e outra vez, uma e outra vez, 

para irmos cada vez mais fundo, 

sempre cada vez mais fundo. Assim, 

quando os actores sobem ao palco, 

expressam confiança e convicção e 

uma torrente de verdade em tudo o 

que fazem. E isso tem de ser cons-

truído para durar. Têm de ser como 

atletas que estão a ser treinados 

para uma competição. Portanto, é 

uma coisa muito diferente. Quando 

estamos a fazer um filme, uma vez 

rodada a cena, continuamos, nem 

sequer temos tempo para pensar 

sobre isso no dia a seguir. Sabemos 

que temos aquilo e que podemos 

voltar a isso na montagem. Aí, na 

montagem do filme é que se pode 

ter imenso prazer. Mexer na história 

toda de um lado para o outro dá-

-nos uma liberdade refrescante.

Como é a sua relação com  

os críticos?

Não se pode dizer que tenha alguma 

relação. Não leio críticas, só muito 

depois da estreia, e nem sempre. Em-

bora o fracasso seja importante e ine-

vitável, não preciso dos críticos para 

mo dizerem. Conheço-me e sei quan-

do não consegui chegar ao que tinha 

tencionado fazer. Quando somos 

bem sucedidos, não aprendemos 

nada. O sucesso é um grande alívio e 

é bom saber que podemos continuar 

a ganhar a vida. Mas quando uma 

coisa não é bem recebida, continua 

a ser um sítio muito interessante para 

se estar. Pode ser confuso e doloroso 

naquele momento, mas também nos 

lembra de que não somos assim tão 

inteligentes como julgávamos. Um 

fracasso inspira-nos porque nos de-

safia a acreditar no nosso trabalho e 

em nós. Precisamos desse fogo den-

tro de nós, e precisamos dessa auto-

-confiança, porque não os vamos re-

ceber de mais ninguém.

Noelia Ruiz, “Interview with Conor McPher-
son”, in Lilian Chambers / Eamonn Jordan 
(org.),  The Theatre of Conor McPherson:  
‘Right beside the Beyond’, Dublin, Carysfort 
Press, 2012, pp. 275 – 290, editado.
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FILMAGENS NOITE VIVA
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ANNA EREMIN
Formação 
Escola Profissional de Teatro de 
Cascais e ACT - Escola de Actores. 

Teatro
Estreou-se no espectáculo Chove 
em Barcelona, de Pau Miró 
(encenação de Jorge Silva, Teatro 
dos Aloés, 2013). Colaborou com o 
Teatro dos Aloés nos espectáculos 
Noite de Guerra no Museu do Prado,  
de Rafael Alberti (encenação de 
José Peixoto, 2014) e Canção 
de Setembro,  de Marcela Costa 
(encenação de Jorge Silva, 2014). 

Cinema
Participação nas curtas-metragens 
SAM,  de Diogo Simão (2017), Red 
Queen,  de Adriana Martins (2015), 
Até ao Fim,  de Joel Duarte (2015), 
entre outras.

Televisão 
Integrou o elenco das telenovelas 
Jardins Proibidos, Santa Bárbara,  
A Única Mulher e da série Onde 
Está Elisa? da TVI. Participou nas 
série Mulheres Assim  e País Irmão 
da RTP1. Actualmente está a gravar 
Jogo Duplo para a TVI.

Outras Experiências 
Assistência de Encenação  
no Teatro dos Aloés entre 2012  
e 2016. Tradutora/intérprete  
de russo-português de workshops 
de Valentin Tepliakov e Slava 
Kokorin. 
 

ANTÓNIO CASIMIRO 
Formação
Frequentou a Escola António 
Arroio e a Escola Superior de Belas 
Artes. Foi bolseiro da Fundação 
Gulbenkian em Roma, Milão e Paris. 
Frequentou, em Florença, um curso 
de cenografia para televisão. 

Televisão
Em 1958, iniciou a sua colaboração 
com a RTP como assistente de 
cenografia de Octávio Clérigo 
.Seguiu-se uma carreira como 
cenógrafo naquela empresa  
ao longo de 37 anos. 
Em 1981, ingressou, como professor 
na Escola Superior de Teatro  
e Cinema, onde permaneceu até 
2004.Em 1990 fez um estágio  
na TV Globo. Esteve, em 1991, 
representado na Quadrienal  
de Cenografia de Praga. 

Teatro
A sua primeira intervenção data  
de 1961, no Teatro Nacional  
de D. Maria II.Trabalhou com 
encenadores e realizadores como 
Costa Ferreira, Artur Ramos,  
Luís Andrade, Nuno Fradique, 
João Mota, Jorge Listopad, Carlos 
Avilez, Ruy Ferrão,Helena Matos, 
José Peixoto, Fernando Frazão 
e Armando Cortez, entre outros. 
Grande parte da sua cenografia 
teatral é partilhada com João 
Lourenço, no Teatro Aberto, ao 
longo das últimas três décadas.

Cinema
Foi responsável pela cenografia  
de filmes realizados por António  
de Macedo, Eduardo Geada,
Artur Semedo e Luís Filipe Rocha. 
Durante onze anos colaborou em 
diversos filmes de Manoel
de Oliveira. 

Outras experiências
Enquanto artista plástico, participou 
em diversas  exposições colectivas, 
de entre as quais destaca as 
realizadas no Museu  
da Electricidade, em 2000  
e na Sociedade de Belas Artes,  
em 2002. A nível individual 
destaca, em especial, a exposição 
comemorativa dos seus 50 anos
de actividade enquanto cenógrafo, 
organizada pelo Museu Nacional 
de Teatro.

BRUNO BERNARDO
Formação
Licenciatura no Curso de Formação 
de Actores da Escola Superior  
de Teatro e Cinema (2013 - 2016); 
Curso de Interpretação pela Escola 
Profissional de Teatro de Cascais 
(2010 - 2013), completa o estágio 
curricular no Teatro Experimental 
de Cascais com o espectáculo 
Marat/Sade.

Teatro
Estreia-se em 2013 no espectáculo 
O Cornudo Imaginário, de Leonardo 
Garibaldi no Teatro da Cornucópia. 
Em 2014 obtém uma bolsa de 
Estágio Profissional no Teatro 
Experimental de Cascais (TEC), 
onde participou nos seguintes 
espectáculos: Auto da Barca do 
Inferno, com encenação de Carlos 
Avilez (2014); Atirem-se ao Ar, 
encenação de Pedro Caeiro  
e Miguel Graça (2015); Torga, Peer 
Gynt e Macbeth (espectáculo  
de comemoração dos 50 anos  
do TEC), com encenação de Carlos 
Avilez (2015). Em 2016 termina  
a licenciatura com o espectáculo 
Sonho de uma Noite de Verão,  
com encenação de Cristina 
Carvalhal, no Festival ao Largo  
do São Carlos. No mesmo ano 
obtém uma bolsa de Estágio 
Profissional no Teatro Nacional  
D. Maria II com a duração de um 
ano. Seguem-se os espectáculos 
A Visita Escocesa, encenação de 
Miguel Fragata (2016 - 2017)  
e A Divina Comédia – Inferno, de 
João Brites (2017), com digressão 
ao Porto e Coimbra – uma co-
produção TNDMII/Teatro  
O Bando.

Cinema
Participação no filme Ramiro, 
realizado por Manuel Mozos, pela 
produtora O SOM E A FÚRIA 
(2016).

CATARINA SANTIAGO
Formação
Licenciatura em Escultura pela 
Faculdade de Belas Artes de 
Lisboa (2010); Mestrado em 
Ciências da Arte e do Património 
(2013); Mestrado em Ensino de 
Artes Visuais no 3º ciclo e no 
secundário (2014); Concluiu o curso 
profissional de maquilhagem pela 
escola Make-up Artist (Lisboa, 
2011); Estágio profissional no 
estúdio de efeitos especiais Oldskull 
FX orientado pelo caracterizador 
João Rapaz (2015).

Teatro, Cinema, Televisão 
Outras Experiências
Trabalha em maquilhagem  
e caracterização em várias áreas: 
eventos, casamentos, filmes, 
televisão, publicidade, teatro 
e, desde 2016, trabalha como 
formadora em maquilhagem  
e caracterização, nomeadamente, 
nas seguintes produções: O Gelo 
na Lua, Eva, Coelho Mau, Depois 
do Silêncio, Balada Universal, 
Mutant Blast, Carne Viva, O Grande 
Circo Místico, The 90 Minute War, 
Beaumarchais, pela Mala Voadora, 
e Agregado Nada Familiar (2017), 
pelo Grupo Colectivo de Actores, 
Motel X, (2015 a 2017) Inner Ghosts, 
Fêmea, (2016) The Magico of Craft, 
Reprodução de Contos Escolares 
para DVD, da Leya (2016-2017), 
Crime na Casa Museu (2016)  
e Romance da Raposa (2015),  
pelo Teatro Reflexo, Arcana (2015),  
Éden (2014), Sara (2012),  
Partir (2012).

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  
e 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. 

FILIPE VARGAS
Formação
Curso de Teatro pelo Estudio Juan 
Carlos Corazza (Madrid).

Teatro
Noite Viva é a sua estreia em teatro.

Cinema
Trabalhou com os realizadores 
Manuel de Oliveira (Singularidades 
de uma rapariga loura  
e O estranho caso de Angélica), 
Raul Ruiz (Mistérios de Lisboa), 
Valéria Sarmiento (As linhas  
de Wellington), João Botelho  
(A Corte do Norte, O filme  
do Desassossego, Os Maias  
e Peregrinação), Bruno de Almeida 
(The Lovevirds), Bille August  
(Night train to Lisbon), Stan 
Douglas (The secret agent), Gabriel 
Abrantes (Too many daddies, 
mommies and babies, Fratelli,  
A brief history of Princess X  
e Tristes Monroes), Joaquim Leitão 
(Quarta Divisão), João Nicolau 
(John From), Nuno Rocha  
(A mãe é que sabe) e António 
Botelho (Ruth), entre outros.

Televisão
Estreia-se em 2007, na série  
Conta-me como foi, na RTP 1.  
Desde então tem participado em 
diversas séries (A vida privada 
de Salazar, República, Pai à força, 
Sinais de vida, O dia do regicídio, 
Bem-vindos a Beirais, Jacinta, 
Madre Paula) e novelas (Sol  
de Inverno, Coração d’Ouro, 
Espelho d’água e A Herdeira).
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ISABEL FINKLER
Teatro
Os Monólogos da Marijuana,  
de Arg Barker, Doug Benson 
(2008), A Abóbada não caíu, 
A Abóbada não cairá (Mosteiro 
da Batalha, 2014), Dinis e Isabel 
(Castelo de Leiria e Mosteiro 
de Santa Clara-a-Velha, 2015), 
espectáculos encenados por  
Tobias Monteiro.

Cinema e Televisão
O Segredo de Miguel Zuzarte 
(2010), A Noite do Fim do Mundo 
(2010), Entre as Mulheres (2012), 
Bloqueio (2012), Crónica de uma 
Revolução Anunciada (2012),  
Morte aos Tolos (2012), e Mulheres 
de Abril (série, 2014), com 
realização de Henrique Oliveira  
e dez curtas-metragens produzidas 
e realizadas em 2010; Dinis e Isabel 
(curta- metragem, 2015), com 
realização de Tobias Monteiro  
e 100 metros, de Marcel Barrena 
(2016).

JOÃO LOURENÇO
Início de carreira
Estreia-se em 1952 na Emissora 
Nacional como intérprete. 
Em 1957 estreia-se como actor no 
Teatro Nacional D. Maria II, na peça 
D. Inez de Portugal de Alexandre 
Casona, sendo ensaiado por Robles 
Monteiro. 

Teatro, Cinema, Ópera e Televisão
Trabalha durante 20 anos como 
actor em companhias dirigidas 
por Ribeirinho e Vasco Morgado. 
Em 1958, protagoniza o primeiro 
folhetim produzido pela RTP, ainda 
em directo, Enquanto Os Dias 
Passam, de Armando Vieira Pinto. 
Em 1960 estreia-se no cinema em  
A Ribeira da Saudade, realizado por 
João Mendes. Em 1966/67 funda, 
com Irene Cruz, Morais e Castro 
e Rui Mendes o Grupo 4, uma 
sociedade de actores, independente 
do Estado. Em 1971 participa,  
no Brasil, com Amália Rodrigues  
e Irene Cruz, na novela Os Deuses 
Estão Mortos, de Lauro César Moniz, 
produzida pela Tv-Record  
de São Paulo. Em 1973,  
estreia-se como encenador  
na Casa da Comédia com Oh Papá, 
pobre Papá a Mamã Pendurou-te  
no Armário e Eu Estou Tão Triste…, 
de Arthur Kopit. Em 1974, constrói 
com o Grupo 4 o Teatro Aberto,  
em Lisboa, que inaugura em 1976 
com a encenação de O Círculo  
de Giz Caucasiano, de Brecht.  
Em 1978, participa no colectivo  
de encenação de Mãe Coragem  
e os Seus Filhos, de Brecht  
no Berliner Ensemble. Trabalha, 
desde 1980, nas versões das suas 
peças com Vera San Payo  
de Lemos. Em 1982 funda o Novo 
Grupo do Teatro Aberto, para o qual 
tem encenado a maior parte dos 
seus espectáculos. Em 1985,  
estreia-se na encenação de ópera, 
no Teatro Nacional de São Carlos, 
com Ascensão e Queda da Cidade 
de Mahagonny, de Brecht/Weill. 
Inaugurou o novo Teatro Aberto 
em 2002 com a encenação de 
Peer Gynt, de Ibsen. Entre as 
suas encenações mais recentes, 
contam-se Puntila, O Preço, 
Amor e Informação, As Raposas, 
Constelações e O Pai.

JOÃO RAPAZ
Formação
Cursou Design Industrial na Escola 
Superior de Design de Lisboa 
(IADE). Estudou Cinema  
de Animação de Volumes  
(stop-Motion) no CIEAM com Nuno 
Beato e Lorenzo Degl’Innocenti. 
Workshops de Efeitos Especiais  
e de Makeup Effects com Colin  
H. Arthur. Curso de Prostéticos  
e Caracterização de Niell Gordon 
e Dan Frye (Gorton Studio da 
Millennium FX, em Londres).

Teatro
Caracterização e Máscaras. 
Colabora com várias companhias: 
Teatro Reflexo (O Internato, Casa 
Assombrada, Romance da Raposa, 
O Corcunda de Notre Dame), com 
o Grupo Colectivo de Actores, 
(Agregado Nada Familiar)  
e com a companhia Mala Voadora 
(Beaumarchais). 

Cinema e televisão
Caracterizações, cenografias  
e efeitos em longas metragens  
e séries de televisão: O Ornitólogo, 
Coelho Mau, Depois do Silêncio, 
Tristes Monroes, Balada Universal,  
Mutant Blast, Carne Viva, O Grande 
Circo Místico (2017), Inner Ghosts 
(2016), Arcana (2015), Ronde, Olívia 
(2014), Capitão Falcão, Versailles, 
Odisseia, Estranhamento, Female 
of the Species, Dedalo, Bué Sabi 
(2013), Kandjiik, O Frágil Som  
do Meu Motor (2012),  A Vingança 
de Uma Mulher, Mutter (2011),  
No Mundo da Lua, e Volta (2008). 

Docência
É professor de cenografia na Escola 
António Arroio e na Escola Superior 
de Educação de Lisboa. Apoia 
os alunos de cinema da Escola 
Superior de Teatro e Cinema  
e da Universidade Lusófona. 

Outras experiências
Colabora em eventos como 
ARTitude e festivais como o MotelX, 
SpringIT Com, Sci Fi LX. Em 2014 
criou a marca OLDSKULL FX que 
comercializa prostéticos e adereços 
para cinema, teatro e televisão.

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). Foi responsável plástica  
no Teatro do Biombo (teatro para 
a pré-infância), entre 2010 e 2015. 
Trabalha no Teatro Aberto desde 
2011 como cenógrafa, aderecista, 
assistente e directora de cena.

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) 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 desde então encenado 
Vénus de Vison (2013), Boas 
Pessoas (2015) e Toda a Cidade 
Ardia (2017).

NUNO NEVES 
Formação e início de carreira
Licenciou-se em comunicação 
social em 2007 e começou a 
trabalhar na área do audiovisual 
nesse mesmo ano, tendo trabalhado 
como realizador, produtor, editor 
de vídeo e director de fotografia 
em projectos de cinema, televisão, 
publicidade e música.

Teatro
Trabalha regularmente com 
várias companhias de teatro, 
na construção de vídeos para 
espectáculos, tendo começado 
a trabalhar com o Teatro Aberto 
na supervisão audiovisual dos 
espectáculos Purga, Vermelho, 
Londres, Há Muitas Razões para 
uma Pessoa Querer ser Bonita e 
O Preço, todos com encenação 
de João Lourenço. Colaborou na 
realização das peças Pelo Prazer 
de a Voltar a Ver e Vénus de Vison, 
encenadas por Marta Dias.

Outras experiências 
Após trabalhar como freelancer 
durante vários anos, funda a sua 
própria produtora, Other Features, 
em 2012, que gere como produtor 
executivo. 
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RUI MENDES
Teatro
Actor, encenador, cenarista  
e professor de Interpretação  
na E.S.T.C. durante 20 anos.
Estreia-se no Teatro da Trindade,  
na peça A Ilha do Tesouro, pelo 
Teatro do Gerifalto, em 1956. 
Integrou, entre outras,  
as companhias, Teatro do Gerifalto, 
Empresa Vasco Morgado, Teatro 
Popular de Lisboa, Teatro Moderno 
de Lisboa, Teatro Nacional Popular, 
Grupo 4 (de que foi um dos 
fundadores), Teatro ABC,  
Teatro Adoque, Teatro  
da Cornucópia, Teatro Nacional  
de D. Maria II, Teatro da Malaposta, 
Teatro da Trindade e Novo 
Grupo. Trabalhou com diversos 
encenadores, como António Manuel 
Couto Viana, Francisco Ribeiro, 
Costa Ferreira, Fernando Gusmão, 
João Lourenço, Morais e Castro, 
João Mota, Luís Miguel Cintra, 
Jorge Lavelli, Fernanda Alves,  
José Peixoto, Fernanda Lapa,  
São José Lapa, Maria Emília Correia, 
e Beatriz Batarda. Entre muitas 
interpretações no Teatro,  
destacam-se Tia de Charley (1961), 
Knack (1967), À Espera de Godot 
(1968), Insulto ao Público (1972),  
O Círculo de Giz Caucasiano (1976), 
O Judeu (1981), Super Silva (1983), 
A Mulher do Campo (1986),  
O Magnífico Reitor (2001),  
José e Maria (2002), Proof (2003), 
A Noite dos Ursos Pandas (2004), 
Luz na Cidade (2005), Galileu  
e O Rapaz dos Desenhos (2006), 
Rock’n’Roll (2008), Hannah  
e Martin (2009), O Aldrabão  
e Como Queiram (2013). A partir 
de 1975 dedicou-se também à 
encenação, tendo assinado entre 
outros trabalhos: Três Irmãs (1989), 

TOMÁS QUITÉRIO
Formação
Começou a estudar música com 
três anos, no Conservatório de 
Caldas da Raínha, onde concluiu  
o curso Básico de Música em 
Regime Articulado. Ingressou no 
curso de Ciências da Comunicação 
na Universidade Nova de Lisboa, 
que finalizou em 2014. 
Fez o curso de Realização I,  
na Restart e a Pós-Graduação 
em Desenvolvimento de Projecto 
Cinematográfico, na ESTC.

Outras experiências
Desde 2016, integra a produtora 
Other Features, onde tem 
desenvolvido projectos na área  
da realização.

VANESSA MARQUES
Formação
Licenciada em Artes  
do Espectáculo pela Faculdade  
de Letras da Universidade de 
Lisboa, em 2017. Completa o 
estágio curricular no Teatro Aberto. 
Em 2016, participa no Workshop 
de Iniciação à Técnica do Actor, 
dirigido por Marcantonio Del Carlo. 

Teatro
Musical infantil Escola de Bruxas 
e Escola de Bruxas 2, no Teatro 
Independente de Oeiras (elenco  
de apoio), 2014 e 2015.

Outras experiências
Back vocals num concerto da banda 
Naked Affair, em 2013. 
 
 

VERA SAN PAYO DE LEMOS
Docência
É docente do Departamento  
de Estudos Germanísticos  
e investigadora do Centro 
de Estudos de Teatro da Faculdade 
de Letras de Lisboa. 

Teatro
No teatro, trabalha regularmente
desde 1980, na área da tradução  
e da dramaturgia, com o encenador 
João Lourenço, em espectáculos 
apresentados no Teatro Aberto, 
Teatro Nacional de São Carlos e 
Teatro Nacional D. Maria II. Publicou 
diversos artigos sobre teatro, 
sobretudo nos programas
dos espectáculos em que 
colaborou. Participou em encontros, 
festivais e júris de teatro em 
Portugal e no estrangeiro. 
Colaborou na tradução 
e coordenação da edição 
em 8 volumes do Teatro de Bertolt 
Brecht, em publicação pela 
editora Livros Cotovia.
 
Prémios
Recebeu um prémio pela tradução 
das peças As Presidentes e Peso 
a mais, sem Peso: Sem Forma de 
Werner Schwab, o Prémio da Crítica 
2003 e a Medalha Goethe 2006. 

VÍTOR NORTE
Formação
Ana Máscolo (dança clássica  
no Conservatório Nacional),  
Eva Wincler (mímica e pantomima, 
na F.C. Gulbenkian), Filipe Crawford 
(Teatro da Máscara), Peter Brook 
(expressão corporal no T.E.C.).

Início de carreira
Estreou-se em 1969 na Casa  
da Comédia, na estreia mundial  
da peça Os Quatro Cubos,  
de Arrabal, com encenação  
de Herlander Peyroteu.

Teatro
Volpone, de Ben Jonson, com 
encenação de Norberto Barroca 
(Teatro Aberto), Jogos de Praia, 
de Whitehead, com encenação de 
João Canijo (Galeria Monumental), 
Horácios e Coriácios, de Bertolt 
Brecht, com encenação de 
Antonino Solmer (Caixa Operária), 
Ay Carmela, de S. Sinisterra,  
com encenação de Xosé Blanco  
Gil (Teatro Ibérico).

Cinema
Cinco Dias Cinco Noites (realização 
de José Fonseca e Costa),  
A Sombra dos Abutres, (realização 
de Leonel Vieira), Tarde Demais 
(realização de José Nascimento),  
O Consul de Bordéus (realização  
de Francisco Manso e João 
Correia).

Televisão
Vila Faia (novela), Rua Sésamo 
(infantil), O Bando dos Quatro 
(juvenil), Capitão Roby (série).

Prémios
De cinema: 3 Globos de ouro  
e 2 Prémios Nova Gente.
De teatro: Sete de Ouro (revelação 
de teatro) e Prémio da crítica pela 
sua interpretação em Volpone. 

Outras experiências
É autor radiofónico, televisivo, 
teatral e literário.

Sonho de uma Noite de Verão 
(1991), Descendentes de Kennedy 
(1992), A Louca de Chaillot (1995), 
Tio Vânia (1998), Picasso e Einstein 
(2004), A Desobediência (2007), 
Os Maias no Trindade e Menina  
Júlia (2009).

Cinema
Estreia-se com D. Roberto (1961).

Televisão
Ao longo de mais de cinquenta 
anos pontuou a sua carreira com 
inúmeros trabalhos. 
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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 | 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 

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 

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 
www.teatroaberto.com

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

DURAÇÃO
2h15 sem intervalo
classificação
M/16
ESTREIA
SALA ZUL | DEZEMBRO 2017
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