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AS	pequenAS	
pegAdAS	HumAnAS	
no	meIo	do	mundo	
dA	InFoRmAção
João	Lourenço

Vera	San	payo	de	Lemos

No palco da Sala Azul, com o pano de ferro subido, a equipa 
sentou-se em cadeiras dispostas em círculo, como é habitual no 
primeiro ensaio. Desta vez, o círculo desenhado era mais largo 
do que o habitual e para o tempo que atravessamos. Damos início 
à apresentação da peça e da autora e, enquanto falamos, reen-
contramos olhares cúmplices de outros projectos, deixamo-nos 
contagiar pelo seu entusiasmo curioso e animamo-nos pelo bri-
lho novo que já conhecemos. Amor e Informação é radicalmente 
diferente de tudo o que já fizemos no teatro. A forma e o conte-
údo do texto são inovadores e implicam uma maneira específica 
de trabalhar, nova – inédita para nós. Isto foi evidente logo no 
primeiro ensaio, que consistiu num ensaio tripartido – para ter-
mos tempo suficiente para cada um expor as suas ideias sobre 
este texto tão aberto e, por isso, tão inspirador.

A peçA
Estamos perante um texto com mais de 50 peças curtas. É uma 
peça feita de pequenos momentos de vida, que passam tão ra-
pidamente como a informação passa ao nosso lado. Não são ce-
nas de uma peça, são peças curtas individuais, narrativamente 
independentes mas com um mínimo denominador comum: as 
relações humanas na sociedade da informação em que hoje vive-
mos. Quando as vemos, estas situações já começaram e, quando 
deixamos de as ver, elas certamente continuam para lá da nossa 
presença testemunhal. Não há didascálias, não há indicações de 
tempo ou lugar, nem registos de entoação, nem tão pouco per-
sonagens, apenas discurso, farrapos de diálogo, muitas vezes sem 
pontuação, reduzido ao mínimo, ao essencial. No estudo que 

fundamentou o trabalho da tradução e da versão, analisámos a 
forma e o conteúdo da peça e lançámo-nos numa reestrutura-
ção deste puzzle de 50 peças. Caryl Churchill divide a peça em 
sete secções de sete peças curtas, todas elas com um título, às 
quais se soma um conjunto de peças extra compiladas no final. 
A arrumação do conteúdo é, portanto, assumidamente aleatória. 
Sem perder o cariz aleatório da composição original, decidimos 
criar relações ou arcos entre as peças, como num caleidoscópio 
em que uma imagem, um tema, pode ser encarado de diversos 
pontos de vista. Portanto, ancorámos a nossa leitura nos temas 
que identificámos (talvez não por acaso, sete!) e organizámos a 
versão com pequenos núcleos de três ou quatro peças seguidas, 
subordinadas a algum destes temas.  A saber:

1- relações humanas/esfera privada/comportamentos
2-política
3-ciência/conhecimento
4-memória
5-amor/afectos
6-sentido da existência/reflexões filosóficas
7-linguagem

Quisemos, deste modo, concentrar mais a atenção sobre de-
terminado tema durante algum tempo, em vez de o tornar tão 
fugaz e esquecível. É uma montagem que, seja como for, vai no 
sentido da escrita da autora (experimental e independente, a 
quem não são estranhos semelhantes trabalhos de montagem 
e transformação), com a vantagem de se organizar a sua com-
preensão.



6

O primeirO ensAiO
O nosso primeiro ensaio estendeu-se por três dias porque de-
cidimos implementar uma primeira leitura de grupo com in-
terpretação e propostas cénicas intuitivas de cada membro da 
equipa. Já tínhamos as pequenas peças delineadas e com acto-
res definidos mas nestes três dias as peças foram lidas com uma 
distribuição de personagens aleatória, sendo registadas todas 
as primeiras impressões e ideias acerca de cada uma delas, o 
que ligou o grupo ao texto de uma forma muito intensa e criati-
va e também nos revelou como poderia ser a multiplicidade de 
leituras do lado de lá do palco. O trabalho depois seguiu a nossa 
planificação e a abordagem às peças continuou num movimen-
to de descoberta mas com a segurança de haver um mapa, mes-
mo que mais adiante decidíssemos ir noutra direcção.
Foi o método mais sensível para lidar com um texto, por um 
lado, tão críptico (com um discurso minimal, sem didascálias 
nem nomes de personagens) e, por outro lado, tão familiar e 
óbvio (com peças curtas, muitas de contornos cómicos, que 
quase poderiam parecer pequenos sketches sem psicologismo 
nem contexto). 
Todas as histórias captam momentos de vida. Acabam por estar 
submetidas ao conceito de informação, como nós próprios esta-
mos, e à sobrecarga que essa condição implica. As personagens 
sem nome reflectem consistentemente esta realidade, a deso-
rientação que ela provoca, os desencontros e as dificuldades de 
comunicação e expressão que ela proporciona.
Caryl Churchill diz-nos: o nosso mundo é feito destes pedaços de vida. 
Agora riam, pensem, mas não se esqueçam de que é nesta matéria que 

se tece a nossa existência. E, como é apanágio da autora, os foto-
gramas destes momentos de vida desafiam quem assiste. Em 
matéria de sexo, idade, valores, religião, cultura... É um texto 
que nos estimula a pensar depressa e simultaneamente nos leva 
a reflectir sobre a necessidade de pensarmos com mais tempo. 
É um exercício dialéctico. Na sua escrita, a autora focou-se na 
forma de viver dos nossos dias, sem nos dar lugares nem definir 
contextos, apresentando-nos personagens inominadas. E estas 
premissas – ou a ausência delas – devem valer tanto para quem 
constrói o espectáculo como para quem assiste. Isso levou-nos 
a tentar mostrar o cliché apenas como humor circunstancial – 
porque há sempre um meio simples de tornar evidente onde 
decorre a acção, dando assim a cada peça a sua característica 
própria.
Em suma, isto significa que não vamos ver uma peça “normal”, 
com uma história. Como fazer para que esta rápida sucessão 
de peças não canse o espectador e o mantenha interessado, ao 
longo deste percurso que não é linear, que não é consequente? 
Mas é precisamente nesta amálgama em constante transfor-
mação radical, em constante zapping, que os nossos valores são 
expostos num quase contra-relógio. Vamos testar-nos, desafiar 
os limites, examinar como nos conseguimos posicionar num 
mundo em que as circunstâncias variam de minuto a minuto e 
em que a cada segundo milhares de decisões são tomadas numa 
irredutível sociedade global – um mundo onde tudo se joga ou 
onde intuímos a profecia de um futuro próximo assustador.

espAçO cénicO e vídeO
Escolher um texto desta natureza, com tantas pequenas peças, 
significou um grande desafio na concepção do espaço cénico. 
Tínhamos de concretizar um conceito espacial e funcional que 
não pusesse em causa o impacto individual de cada peça, que 
não permitisse perder-se o sentido ou a concentração de cada 
uma delas. Os escuros entre cenas estavam, à partida, fora de 
questão e o uso do palco giratório pareceu-nos limitado. Assim, 
o conceito que fundamentou a construção do cenário foi o de 
“caixa”, de banco de imagens, que pode proporcionar uma re-
alidade envolvente e clara, bem perceptível para o espectador, 
e onde é possível criar situações interiores e exteriores. Acabá-
mos por fazer uma espécie de colmeia gigante, dentro da qual 
reflectimos sobre estas realidades, este mundo complexo em 
que vivemos. Também lhe chamámos algumas vezes “labora-
tório”, por ser um espaço de experimentação e observação de 
“amostras” do ser humano.
Poderia haver um escuro mas ficou, desde cedo, claro que os 
intermezzos teriam projecção de vídeo. Os cortes entre as peças 
teriam sempre que existir mas as mutações tornavam inevitá-
veis as pausas – pausas curtas, por certo! No entanto, ao longo 
de um espectáculo com mais de 50 cenas, os escuros sucessivos 
seriam certamente difíceis de suportar! Portanto, concebemos 
juntamente com o Nuno Neves estes vídeos-intermezzo, que se 
relacionam de alguma forma com as peças antecedentes ou 
precedentes. Para além disso, filmámos duas peças com vista 
a serem incluídas no espectáculo dessa forma: a peça Pedra, fil-
mada com um grupo de alunos da True Sparkle nas instalações 
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da Escola Marquesa de Alorna, parceira do Teatro Aberto neste 
e noutros projectos, e a peça Leonardo. Esta última peça resul-
tou de um desafio lançado pelo Teatro Aberto e pela SIC Notí-
cias para a escrita de um guião de 1 a 3 minutos sobre os temas 
amor e informação que integraria o espectáculo em forma de 
curta-metragem. O júri, composto por António José Teixeira, 
José Pacheco Pereira e por nós os dois, distinguiu, por unanimi-
dade, o guião intitulado Leonardo, escrito por Diogo Valsassina. 
Tendo em conta a projecção de vídeo, o cenário foi desenhado 
para incluir um ecrã superior com uma forma que evoca um 
tablet e dois laterais cujas formas lembram smartphones. Decidi-
mos projectar também os títulos das peças como legendas dos 
fotogramas que vão surgindo.

A representAçãO 
e O teAtrO nO mOmentO presente
A forma como tivémos de trabalhar as questões que o texto 
coloca não pôde ser abstracta nem demasiado elaborada. Que-
ríamos mostrar um jogo fascinante, que fale de nós neste mo-
mento e neste cenário-laboratório que criámos. Sentimos esta 
desorientação em que a sociedade se embrenhou e acredita-
mos que o teatro ainda desempenha um papel importante no 
debate público e na reflexão da cidadania.
Preocupamo-nos e não é com leveza que ponderamos e organi-
zamos a programação do Teatro Aberto. Questionamo-nos sobre 
o público que não vem ao teatro à procura da reflexão mas gosta 
de espectáculos bem feitos e como, sendo uma maioria, se sobre-

põe ao público que quer tempo para pensar e sente prazer nisso. 
Perguntamo-nos onde é que está o teatro, hoje? Esta forma de 
comunicar e de deslumbrar quem vê? Claro que está aqui, que 
somos nós, neste momento – mas até quando?
O mundo que criámos, e construímos diariamente, transfor-
mou a nossa forma de pensar e viver. Já quase que não nos in-
terrogamos ou comovemos perante a imagem de um homem 
a decapitar outro homem no deserto – uma imagem que foi 
pensada e escolhida para impressionar, composta e pensada 
ao pormenor (as cores dos fatos, o sotaque, o cenário, ...), uma 
imagem que “eles sabem” que vai perdurar como, em 1968, a 
do vietnamita a ser executado com uma pistola. Nessa altura, 
foi intolerável. No entanto, hoje, é algo que serve para abrir te-
lejornais, inundar sites noticiosos e pôr manchetes em diários e 
semanais... mas o mundo não pára e não diz basta! Onde é que 
vivemos? E como é que o teatro cabe nisto?

A humAnidAde pOssível
A sociedade de informação, em que estamos ligados e incondi-
cionalmente disponíveis para a comunicação, para o contacto e 
o estímulo, exige de nós muito mais do que nos apercebemos no 
quotidiano. A nossa atenção é alvo de uma competição na qual 
todas as empresas e produtos concorrem pela nossa escolha, 
exigem a nossa escolha, esforçam-se por criar em nós necessi-
dades e deixam-nos num inconsciente mas intenso estado de 
insaciedade, de ânsia e insegurança. Tornamo-nos indivíduos de 
uma maneira que nos deixa progressivamente sós – no meio da 

multidão. E, portanto, vivemos num mundo em que este fluxo 
infinito de informação acaba por desinformar a humanidade, 
transformando-a num robot sem sentimentos. Para além disso, 
toda a tecnologia está também ela direccionada para o consu-
mismo e com apenas uma preocupação base: poder saber tudo 
acerca de nós, condicionar o nosso conhecimento e, assim, o 
nosso julgamento e manipular-nos no sentido do consumo.
Esta peça de Caryl Churchill consegue medir o pulso a esta 
“vida moderna” que todos adoptámos e à qual nos tentamos 
diariamente adaptar. O incrível incremento dos meios de co-
municação, a galopante evolução tecnológica, a globalização 
que se estabeleceu em todas as áreas de interacção humana 
e o esvaziamento dos valores que ancoravam e estruturavam 
a nossa sociedade, que delineavam limites... Tudo isto se pro-
jecta agora em muitas gerações, para além daquilo que vamos 
vivenciar e que podemos compreender plenamente. Termos 
consciência de que a nossa dependência deste sistema de infor-
mação e ligação global imediata é real; termos consciência de 
que nos faz perder a memória e que entregamos a nossa vida 
a grandes centrais de bases de dados que têm acesso à nossa 
intimidade (porque a pomos lá!); termos consciência de que 
perdemos força anímica pelo excesso de estímulo e superfi-
cialidade – é fundamental. Por que estão milhões de pessoas, 
jovens e adultos, agarrados a consolas de jogos? Tentando ga-
nhar o quê? Quantas vidas imaginárias se vencem, enquanto se 
está a perder a sua própria? E quem determina a informação, a 
avaliação, a imagem que se cria de uma pessoa ou de um país? 
Quem determina que, subitamente, um país passa de um esta-
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do mais ou menos normal para “lixo” e que as pessoas que lá 
vivem passam a ficar misturadas nesse lixo e, de um dia para o 
outro, são expurgadas da sua soberania e daquilo que tinham 
para viver em sociedade? O facto de hoje em dia termos no 
bolso um aparelho que nos diz tudo e torna obsoleta a nossa 
memória e o nosso esforço de conhecimento e raciocínio – será 
isso bom? Podemos tirar fotografias para nos lembrarmos de 
pessoas, para fixar momentos e guardá-los para sempre, para 
fazermos o que quisermos com eles – mas será que se chegaram 
a viver esses momentos? Será que se fez um esforço por olhar 
realmente para as caras das pessoas? Estávamos mesmo lá? Ou 
preocupados com a imagem que vamos captar para em segui-
da irmos mostrá-la ao mundo? Até podemos gravar vozes ou 
pesquisar o nome de uma canção, de um realizador ou de um 
filme (dantes ficávamos contentes, numa roda de amigos, por 
sabermos o nome de um filme antigo... e isso parece agora uma 
coisa antiga de se ter vivido!) A família que conhecemos não é 

a mesma; foi substituída por outra, desmembrada, relativiza-
da, sentada numa mesa com telemóveis junto aos talheres, sem 
tempo... A mentira e a corrupção banalizaram-se – as pessoas 
hoje mentem mais e desculpam-se com uma maior ligeireza, 
perante um estado de urgência constante que existe, a agenda 
repleta de exigências dilui a importância dos eventos e torna 
o esquecimento uma coisa fácil. Deixou de haver travessias no 
deserto para passar a haver pequenos passeios de barco. E o 
amor? Essa força universal que move montanhas, que está na 
base das religiões e nas últimas palavras de Dante na Divina Co-
média... O que é? Como é, hoje, amar?
E perante este mundo novo, Amor e Informação é um docu-
mento humanista. Ao lê-lo, ao vê-lo, pressentimos ao longe o 
eco de Samuel Beckett, Edward Albee, Harold Pinter... Caryl 
Churchill usa a teoria, a dimensão intelectual da escrita de 
uma forma leve, com humor, fluidez e jovialidade mas não de 
ânimo leve – e aí reside a formidável arte da sua dramaturgia: 

ela conduz-nos para a selva do nosso relacionamento com os 
outros e connosco próprios, levanta questões políticas, morais, 
profundamente humanas mas sem um pingo de didactismo. 
Apenas nos apresenta factos, pessoas e situações reais, muitas 
vezes triviais, e deixa-nos, aí, encontrar os dilemas intemporais 
e as grandes questões do mundo contemporâneo.
Amor e Informação é tudo isto, escrito de uma forma inusitada. E 
desafiou-nos a conceber este espectáculo em que se traz ao pal-
co um mundo onde temos acesso mais rápido e cada vez mais 
imediato a mais dados e mais e mais informação, sem filtros, sem 
reflexão, sem direcção. Um espectáculo que talvez nos faça sen-
tir que estamos a perder as pegadas do sentido humano. É sobre 
essas pegadas, sobre esses passos que marcam o caminho e se 
estão a apagar, que queremos lançar o nosso olhar mais político. 
Nós ainda encontramos pegadas de outras civilizações. Mas será 
que, um dia, ainda se hão-de encontrar as pegadas da nossa?
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CARYL	CHuRCHILL
BiOgrAfiA

Nasce em Londres, a 3 de Setembro de 1938. Na sua juventude, 
vive em Montreal, no Canadá. De 1957 a 1960 estuda Língua e 
Literatura Inglesa na Universidade de Oxford, onde é apresenta-
do Downstairs [Rés-do-chão] (1958), o primeiro texto que escre-
ve para teatro. Nos anos seguintes, dedica-se à escrita de peças 
radiofónicas, entre as quais se destacam The Ants [As Formigas] 
(1962), Lovesick [Apaixonado] (1967) e Not Not Not Not Not Enough 
Oxygen [Não Não Não Não Não Há Oxigénio Suficiente] (1971).
Em 1972, inicia uma colaboração com o Royal Court Theatre, 
em Londres, onde, depois de Owners [Proprietários], tem sido 
estreada a maioria das suas peças até aos dias de hoje. Entre 
1974 e 1975, torna-se Dramaturga Residente deste teatro e es-
creve as peças Objections to Sex and Violence [Objecções ao Sexo 
e à Violência] e Moving Clocks Go Slow [Relógios Que Se Deslo-
cam Andam Devagar]. A partir de 1976, desenvolve um trabalho 
de escrita colaborativo com companhias como a Joint Stock e 
a Monstrous Regiment, radicadas nos movimentos feministas e 
socialistas britânicos da época, escrevendo Light Shining in Bu-
ckinghamshire [Luz a Brilhar Sobre Buckinghamshire] (1976), 
Vinegar Tom (1976) e Cloud Nine [Sétimo Céu] (1979). 
Na década de 1980, continua a colaborar com estas companhias 
e com o Royal Court aos quais se soma a colaboração com gru-
pos das áreas da dança e das artes performativas. O reconhe-

cimento crescente traduz-se nos muitos prémios atribuídos às 
suas novas peças: Top Girls [Raparigas de Topo] (1982), Fen [Pân-
tano] (1983), Serious Money [Dinheiro a Sério] (1987). 
Na década de 1990, aprofunda as suas experiências colaborativas 
no território da performance e da música, explorando a inovação 
formal em peças como Mad Forest [Floresta Louca], encenado por 
Mark Wing-Davey na Central School of Speech and Drama em 
1990; The Skriker [A Skriker], encenado por Les Waters com core-
ografia de Ian Spink em 1994 no Royal National Theatre; This is a 
Chair [Isto É Uma Cadeira], produção do Royal Court encenada 
por Stephen Daldry em 1997 no Duke of York’s, e Blue Heart [Co-
ração Azul/Triste], uma co-produção da Out of Joint e do Royal 
Court dirigida, também em 1997, por Max Stafford-Clark.
À entrada do novo milénio, em 2002, o Royal Court Theatre 
organiza o ‘Caryl Churchill Events’ [Eventos em torno de Caryl 
Churchill], onde são apresentadas leituras de antigas peças da au-
tora. Para além de inúmeras reposições de textos seus não só no 
Reino Unido mas um pouco por todo o mundo, são de assinalar 
as estreias dos espectáculos Far Away [Distante] e A Number [Um 
Número], encenados por Stephen Daldry no Royal Court, respec-
tivamente em 2000 e 2002; We Turned on the Light [Nós Ligámos a 
Luz], uma ópera com música composta por Orlando Gough para 
os BBC Proms; Drunk Enough to Say I Love You? [Bêbado o Sufi-
ciente Para Dizer Que Te Amo?], encenado por James Macdonald 
no Royal Court e a co-produção televisiva de A Number (HBO e 
BBC) realizada pelo mesmo James Macdonald em 2008. 
Precisamente em 2008, pela celebração do septuagésimo ani-
versário da autora, o Royal Court Theatre organiza uma série de 

leituras de peças suas encenadas por diversos encenadores e dra-
maturgos, entre os quais Mark Ravenhill, Nicholas Wright, Walla-
ce Shawn, Marius von Mayenburg, Martin Crimp ou Joe Penhall. 
Alguns títulos da sua obra são reeditados e a imprensa britânica e 
norte-americana dá uma ampla cobertura a esta data.
A propósito do conflito Israelo-palestiniano, em 2009, escreve 
Seven Jewish Children – A Play for Gaza [Sete Crianças Judias – Uma 
Peça Para Gaza]. O tema é polémico mas urgente e, alterando a 
programação estabelecida e num curto espaço de tempo, o Royal 
Court apresenta o espectáculo, encenado por Dominic Cooke, 
com entrada gratuita.
Em 2010, a Royal Opera House encomenda-lhe um libreto para 
mais uma ópera de Orlando Gough. A obra A ring a lamp a thing 
[Um anel uma lâmpada uma coisa] teve cinco récitas no Linbury 
Studio Theatre da Royal Opera House.
A sua peça mais recente, Love and Information [Amor e Infor-
mação], estreou em Setembro de 2012 no Royal Court Theatre, 
em Londres, com encenação de James Macdonald, tendo já sido 
produzida em várias outras cidades, entre as quais Munique, 
Nova Iorque e Melbourne.
Em Portugal foram apresentadas Top Girls (Teatro Aberto, 
1983), Sétimo Céu (Teatro Villaret, 1997), com encenação de 
Fernanda Lapa, Uma Boca Cheia de Pássaros (Teatro Nacional D. 
Maria II, 1998), com encenação de Fernanda Lapa e Francisco 
Camacho, Distante (Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, 
2002), com encenação de João Cardoso, e Um Número (Cultur-
gest, 2005), com encenação de João Pedro Vaz.
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peRFoRmAnCe	
e/Como	TeATRo
R.	darren	gobert

O trabalho mais recente de Caryl Churchill (n. 1938),  Amor e In-
formação [no original, Love and Information], sugere uma influência 
jovem: Martin Crimp (n. 1956). A peça mais conhecida e influen-
te de Crimp, (A)tentados [no inglês original, Attempts on Her Life], 
estreou no Royal Court em 1997. Nos anos seguintes, a sua radi-
cal inovação formal – a ausência de uma lista de personagens, de 
de didascálias e de nomes a anteceder cada fala do diálogo que 
Churchill usou pela primeira vez – foi seguida por outros dra-
maturgos, talvez mais notoriamente por Sarah Kane na sua peça 
de 1999: 4.48 Psicose [4.48 Psychosis]. Não possuindo intriga nem 
personagens, peças como (A)tentados têm sido entendidas como 
“pós-dramáticas”, pioneiras como são no uso desta forma drama-
túrgica, a qual Churchill usou pela primeira vez em Seven Jewish 
Children [Sete Crianças Judias], em 2009. Mas em Amor e Informa-
ção, este conceito encontra uma expressão teatral mais rica e uma 
correspondência temática mais adequada.
Devido à sua forma, o texto de Amor e Informação pode ser descrito 
mas não propriamente resumido. O texto principal integra mais 
de mil falas ou discursos – alguns deles apenas de uma linha – que 
se desenvolvem através de sete secções. Cada secção inclui por sua 
vez sete subtítulos que introduzem pequenas cenas que são, na 
verdade, pequenas peças. A excepção é a sétima secção, que acres-
centa uma cena adicional sob o título “Última Cena: Factos”. Desta 
forma, o texto parece oferecer uma equação rigorosa (7x7+1) com 
um resultado matemático agradável (50). Mas Churchill imedia-
tamente complica este aparente rigor. Primeiro, coloca um desafio 
à intriga linear e especifica que «As secções devem ser represen-
tadas pela ordem dada, mas as cenas podem ser representadas por 

qualquer ordem, dentro de cada secção». Em segundo lugar, ane-
xa uma conclusão suplementar, intitulada “Aleatório”, que agrupa 
19 novas cenas e um conjunto de 10 falas parciais (por exemplo 
«copo de vinho tinto ou») sob o título de “Depressão”. Estas cenas 
suplementares «podem acontecer em qualquer secção. DEPRES-
SÃO é uma parte essencial da peça. Os outros itens aleatórios são 
opcionais.» Compelindo uma encenação a tomar decisões que irão 
afectar radicalmente a narrativa da peça, a autora advoga o poder 
subversivo da peça e, ao mesmo tempo, impõe limites. Desta ma-
neira, sublinha a tensão entre obrigatório e voluntário que existe 
sempre no teatro e o anima, garantindo que todos os espectácu-
los produzidos a partir deste texto serão diferentes, ainda que o 
final esteja pré-determinado. Há elementos que são obrigatórios, 
no entanto, as caracteristicas da performance definem os seus 
contornos, já que as cenas podem ser interpretadas numa ordem 
aleatória, que algumas são opcionais, que o diálogo espera por um 
elenco e pela distribuição de um encenador invulgarmente liberal.
Entre as cenas opcionais encontramos o que pode ser um signi-
ficado heurístico da peça:

AGT TCG AGC CCT TGA CTT GAT TGT GCA TAC 
CGT GCT TGA GTC ATG TTG CAC AAC TTG TCG 
GTC TCA GTA TGC CCG TGA AAT GTA CAT GTC 
CGG TCC GAA TCT GAT TGC CCT TTG TGG AAC 
TGT GTG GCA TAG CTA GCC TGG GAC CCT TTG 
GGC TGC ACT TGA TTG TCA CCA GGT TGT TCT 
GTT GAA TCA TGA TCG GAC CCA CGT CGG CTG 
GCC GAC TTT GAC CGG AGT GGT TGT ACC TTG 
GTC AGG AAT TGA ACG
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Uma sequência de ADN. O texto representa uma série de ca-
deias de nucleótidos (as iniciais denominam: adenina, citosina, 
guanina e timina) que constituem as particularidades genéticas 
de um organismo. O ADN é informação. Fornece os requisitos 
mínimos para dar significado, tal como, na verdade, o faz a peça 
de Churchill. A performance desta informação – a  narrativa 
que produz, o comportamento que induz, a emoção que gera 
– requer uma produção e, sobretudo, os corpos vivos cuja per-
formance animará o texto e, assim, determinará os seus signifi-
cados. Isto é, da mesma forma que esta ou aquela sequência de 
nucleótidos se manifesta nuns olhos castanhos, nuns lóbulos 
compridos ou num comportamento sociopata, da mesma for-
ma esta ou aquela sequência dramática de palavras pode causar 
um número indeterminado de espectáculos (ou seja, expres-
sões teatrais) semelhantes mas particulares.
O encenador de Amor e Informação tem de determinar, em cada 
cena, quantas pessoas estão a falar e qual delas está a dizer o quê, 
tal como a sua idade, classe, género, raça – em suma, a identida-
de – de cada falante. Ao criar personagens e construindo uma 
narrativa a partir deste ADN dramatúrgico, esse encenador 
tem de fornecer também um contexto teatral em que estas per-
sonagens possam viver. Muitos mundos são possíveis: Churchill 
não ofereceu mais do que as mais ínfimas didascálias (nove no 
total). Que a mesma fala possa conter significados radicalmen-
te diferentes de uma encenação para outra é naturalmente algo 
evidente a qualquer amante de teatro, a qualquer pessoa que 
tenha sido testemunha dos seus tão singularmente variados 
e prolíficos Hamlets e Heddas. Churchill coloca em primeiro 

plano esta questão na cena “Poesia Chinesa”, em que um verso 
de um poema contém cinco interpretações diferentes, desde 
a mais prosaica («A rapariga sobe a montanha e chega a uma 
porta») até à de inspiração mais cómica («A rapariga é grande 
como uma montanha e não consegue entrar pela porta»).
Para a sua primeira produção, que estreou na sala principal do 
Royal Court a 6 de Setembro de 2012, Amor e Informação foi 
dirigido por um encenador especialmente talentoso: James  
Macdonald, cuja colaboração com Caryl Churchill data de 1991 
no espectáculo Lives of the Great Poisoners (Vidas dos Grandes 
Envenenadores). Macdonald já trabalhara textos deste cariz, 
radicalmente indeterminados, tendo dirigido a primeira en-
cenação de 4.48 Psychosis de Kane (cujo texto dividiu por três 
actores, numa decisão interpretativa que é hoje tida como es-
sencial à leitura da peça). Para Amor e Informação, reuniu um 
elenco heterogéneo de 16 actores, incluindo tanto estreantes 
como intérpretes já com experiência na obra de Churchill.
Macdonald distribuiu o texto de Amor e Informação por 138 perso-
nagens e 58 cenas, servindo-se da heterogeneidade do seu elen-
co para enfatizar as diversas formas em que as identidades parti-
culares de cada actor modelam os significados das personagens e 
das cenas. Para cada cena, o encenador teve de definir não só as 
personagens mas também os contextos espácio-temporais. Por 
exemplo, escolher representar uma determinada cena como um 
arrufo entre um casal gay (como acontece em “Jantar”) ou como 
uma amizade inter-racial e intergeracional (como acontece em 
“Decisão”, em que o diálogo ocorre entre uma actriz de 78 anos e 
outra de 43, sendo a relação entre ambas evidenciada pelo uso de 

fardas de segurança do Tate Museum). O contexto pode ser es-
tabelecido simplesmente por uma escolha de figurino, por uma 
escolha de cenário ou por uma escolha de estilo de interpretação 
(por exemplo, na cena “Tremor de Terra” em que as actrizes gri-
tavam o textos estando lado a lado, cada uma com uma bebida na 
mão). Os significados de cenas particulares dependeram destas 
escolhas. E a capacidade de os significados serem transformados 
por um elemento cambiante, por exemplo, foi experimentada 
durante os ensaios da peça, numa variante bastante radical: foi 
considerada a hipótese de diferentes actores, na mesma cena, 
dizerem falas diferentes todas as noites – mas acabou por ser 
abandonada. Os limites trabalháveis desta variabilidade radical 
de Amor e Informação foram testados e, aparentemente, atingidos.
A maioria das cenas foi interpretada por dois actores, uma deci-
são aparentemente encorajada pelo texto. Por exemplo, a cena 
de abertura, “Segredo” –

Conta-me vá lá conta-me
não
conta-me está descansada eu não conto
não insistas não insistas

– sugere uma conversa entre um casal. Mas Macdonald habi-
tou outras cenas com três actores (como em “Recluso”, onde  
Churchill fornece um apoio contextual numa rara didascália, 
«Dois dentro, um do lado de fora da porta que pode ser ouvi-
do») ou com quatro actores (como em “Poesia Chinesa”, em que 
Churchill não dá quaisquer pistas). Para “Vídeo de Casamento” 
– para o qual há a indicação de «várias pessoas» –  preferiu seis 
actores. Fazendo uso da liberdade que a dramaturga oferece, o 
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encenador organizou as cenas da forma que achou mais conve-
niente, frequentemente usando cada actor uma vez em cada sec-
ção e, salvo raras excepções, dando a cada actor uma contracena 
diferente em cada cena. Deixou de parte a maioria das cenas op-
cionais mas honrou as componentes essenciais do grupo de ce-
nas “Aleatório”, pondo em cena oito episódios depressivos, que 
colectivamente reuniam todo o elenco e, assim, demonstravam o 
impacto da depressão sobre a generalidade da população. 
O encenador potenciou a liberdade que o texto oferece sem no 
entanto atropelar os limites definidos à partida. Para além disso, 
o trabalho criativo de James Macdonald e do elenco foi iguala-
do com distinção pela restante equipa criativa do espectáculo, 
incluindo a figurinista Laura Hopkins e o desenhador de luz  
Peter Mumford (que tinha já assinado o desenho de luz de Drunk 
Enough To Say I Love You? [Bêbado o Suficiente Para Dizer Que 
Te Amo?] que estreou também no Royal Court). O som foi de 
Christopher Shutt (também autor da sonoplastia de Serious 
Money [Dinheiro a Sério], de Dream Play [O Sonho] e Far Away 
[Distante]) que preferiu sublinhar a forma fracturada da peça 
em vez de a suavizar. A seguir a cada cena era ouvido um novo 
fragmento de som: as vozes de crianças a brincar, barulhos de 
floresta, o tema de Os Simpsons, etc.. Jamais se repetindo, Shutt 
honrou os horizontes amplos do texto, até pelo facto de todas 
as suas escolhas nos lembrarem de que o som gravado electro-
nicamente é, também ele, apenas informação. A cenógrafa Mi-
riam Buether construiu um cubo branco que estava disposto ao 
centro do palco. Este cubo continha toda a acção no seu interior 
e cada face estava marcada com linhas horizontais e verticais, 

como se os próprios actores fossem informação que podesse ser 
disposta numa grelha de coordenadas tridimensional. A austeri-
dade polida do seu desenho cenográfico reforçava os elementos 
quase científicos e minimalistas do texto de Churchill e o seu 
foco na informação. Os habitantes deste espaço traziam-lhe uma 
organicidade. Os espectadores, conseguindo ver apenas por fora 
desta caixa, eram sempre chamados à atenção para a estética de 
tabula rasa de Churchill.
O contraste entre o bulício do comportamento e a frieza im-
pessoal que o cenário torna evidente é o que suporta e alicerça 
Amor e Informação, cujo próprio título lança a oposição entre o 
subjectivo/emocional e o factual/apático. Em “Laboratório”, a 
segunda cena mais longa do espectáculo, ficamos a saber mais 
sobre uma profissão laboratorial que envolve experiências com 
pintos. Ficamos a saber que são dados aos pintos estímulos 
amargos e não-amargos e que eles aprendem a evitar o primei-
ro. De seguida, um contrastante radioactivo auxilia os investi-
gadores a localizar as modificações cerebrais causadas por esta 
habituação dos pintos. «Portanto, consegues ver a memória», 
como se lê no texto. Mas os aspectos fascinantes desta experi-
ência contrastam com a sua dimensão clínica prática:

eu pego na ave com a mão esquerda e corto-lhe rapidamente a 
cabeça com uma tesoura grande

aah

e deito o corpo num balde e agarro na cabeça e 
retiro a pele para trás e corto em volta  

do crânio e lá está o cérebro

lá está o cérebro

então coloco-o num prato de gelo e o meu 
colega corta-o em placas com uma lâmina 
de barbear e depois disseca amostras muito 
pequenas que coloca em tubos  
de ensaio e elas são de imediato congeladas 
enquanto eu já estou a retirar o cérebro do 
pinto seguinte

O encenador distribuiu a cena por duas personagens: uma in-
vestigadora e o seu suposto par amoroso. Tornando explicita a 
implícita relação que, na cena, existe entre amor e informação, 
este “Laboratório” trata um tema que na cena “Sexo” é aborda-
do de forma mais crua. “Sexo” é um diálogo entre outro casal, 
na praia, sobre as toalhas, em que é dito que «Onde a prática 
do sexo evoluiu foi no facto de recebermos informação de dois 
conjuntos de genes que nos fazem ter uma descendência que 
não é idêntica a nós. Se não fosse assim, era sempre, sempre 
a mesma coisa, como acontece com a hidra ou a estrela-do-
mar.» Porém, a investigação laboratorial prova que o cérebro se 
modifica, como resposta às novas informações da experiência 
vivida. Ou seja, a experiência inscreve-se no corpo, por vezes 
de maneira superficial (como as erupções misteriosas referidas 
na cena “Erupção”) e por vezes profundamente (como é revela-
do nos cérebros dissecados dos pintos). A informação descri-
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ta em “Laboratório” («coloco o cérebro num prato de gelo e 
o meu colega corta-o em placas com uma lâmina de barbear e 
depois disseca amostras muito pequenas que coloca em tubos 
de ensaio») parecia, em cena, ameaçar a possibilidade do amor 
entre as personagens – ou, digamos, a interpretação dos acto-
res sugeria este significado. De tal forma que esta cena acabava 
por transportar ecos de outras como “Segredo”, “Erva” ou “Um 
caso”, que questionavam a capacidade de uma relação resistir à 
revelação de determinada informação.
A segunda linha temática de Amor e Informação consiste nas 
vicissitudes da memória. Em “Sábio”, alguém relembra cada 
detalhe de um dia quinze anos atrás – um dom que parece um 
fardo. A memória prodigiosa desta cena contrasta com outras 

que enfatizam a perda ou a corrupção da informação guarda-
da no cérebro. “Piano” mostra-nos um amnésico, para quem 
uma das personagens em cena e o seu próprio talento para 
tocar piano lhe são perpetuamente desconhecidos; ele não se 
recorda que é capaz de tocar e, não obstante, consegue fazê-
lo. Os sofrimentos do cuidador de alguém com problemas de 
memória, por outro lado, marcam a cena “Esquizofrénico”, em 
que a dedicação de uma personagem a outra lhe passa desper-
cebida, quando essa outra deixa de tomar a medicação. Este 
tema reincide noutras cenas que abordam a cognição ou, mais 
exactamente, falhas cognitivas, como “Mulher”, em que as de-
clarações de amor a um marido doente mental recebem como 
resposta «Não eu não quero que me ames, eu não te conheço». 

São cenas em que o amor luta para ultrapassar a falha ou a au-
sência de informação no cérebro.
Amor e Informação coloca-nos perante reflexões de teor epis-
temológico. Como é que eu sei que estou apaixonado? Como 
é que eu me lembro deste facto aparente? Na ausência da 
memória, o amor é possível? Também o amor é memória ar-
mazenada no cérebro, como precisamente concluem os dois 
amantes que relembram o passado na cena “Ex”.  Na cena 
“Vídeo de casamento”, alguém confessa que «eu não me ia 
conseguir lembrar disto tudo sem o vídeo não me ia lembrar 
de praticamente nada disto porque não me consigo lembrar 
de nada daquele dia que não esteja no vídeo» Na sua circula-
ridade tautológica, esta formulação replica o funcionamento 
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mecânico do próprio vídeo, o qual não estimula propriamen-
te a memória mas, pelo contrário, suplanta-a. Por seu turno, a 
cena mais longa da peça vai buscar o seu nome a um exercício 
de mnemónica tão velho como Roma Antiga: a “Casa da Me-
mória”. Enquanto uma personagem ensina outra a povoar uma 
casa imaginária com objectos a serem memorizados, nós assis-
timos ao funcionamento da memória. E o que acontece é que 
a urgência de lembrar o passado estimula novas recordações no 
presente – uma nova memória surpreendente – de um pai há mui-
to falecido. O amor acaba por transformar, de facto, os detalhes 
aparentemente não-emocionais do cérebro. Um optimismo fun-
damental parece auto-afirmar-se em “Factos”, a única cena em 
cuja ordem na sequência do espectáculo Churchill insiste (o tí-
tulo é: “Última cena: Factos”). O diálogo parece indicar que uma 
personagem está a colocar perguntas de cultura geral a outra, 
que aparentemente acerta a cada réplica. No entanto, a pergunta 
“Amas-me?” recebe como resposta apenas “Deixa-te de coisas”. 
Até que, várias falas depois, a peça termina com o diálogo:

Por que nome nos referimos ao Oceanus Australensis Picardia?
Sim, amo-te. Anémona-do-mar.

O amor pode ser difícil de localizar entre a informação. Mas 
aqui toma a forma de uma certeza empírica (“Sim, amo-te”), 
rodeada como está por outros factos. Amor e Informação parece, 
por fim, resolver as dúvidas epistemológicas que lança à medi-
da que liberta a tensão entre os dois termos que compõem o 
seu título, os quais estão conjugados por um “e”.

A resposta polarizada da crítica ao espectáculo pode ser expli-
cada pela característica mais fundamental de Amor e Informa-
ção: o facto de os seus significados serem inerentemente inde-
terminados, estabelecidos nesta ou naquela noite e neste ou 
naquele espectáculo e apenas no contexto e no momento da 
performance. A crítica dividiu-se em reacções que abrangeram 
desde a irritação indisposta até ao louvor mais entusiasta. En-
tre os críticos que elogiaram a peça conta-se David Benedict na 
publicação Variety, que viu a cumplicidade do público na cons-
trução da história de Amor e Informação. O acto de assistir ao espec-
táculo, de processar informação, é aquilo de que a peça trata, escreveu. 
O conteúdo é inseparável da forma singular da peça. De facto, Amor e 
Informação posiciona decisivamente os seus espectadores como 
performers, com a tarefa – a par dos actores – de criar significa-
do a partir de material indeterminado. E, portanto, enfatiza as 
nossas diferenças subjectivas. Não será de estranhar que a polí-
tica que fundamenta Amor e Informação pareça mais deprimen-
te, até ameaçadora para os relacionamentos das personagens.
(A)tentados de Martin Crimp já nos tinha mostrado como nar-
rativas diversas se controem e contradizem mutuamente, na 
sua tentativa de representar, através da performance, a perso-
nagem ausente (que é o tema do texto). Em Amor e Informação, 
Churchill incita-nos à performance. A história de uma peça 
emerge à medida que os espectadores vão encontrando signifi-
cado naquilo a que assistem, claro. Porém, enquanto outros tex-
tos da autora, como Traps (Armadilhas) ou Blue Heart (Coração 
Azul/Triste) criam expectativas apenas para as refutarem, Amor 
e Informação mantém-nos perpetuamente a indagar. A peça de-

senrola-se, cena após cena, com novas personagens, sem nunca 
recuperar qualquer situação dramática e, à medida que as cenas 
passam, esforçamo-nos por retê-las na memória e engendrar 
alguma relação. Ao mesmo tempo, a peça alerta-nos constante-
mente para as falhas da memória e força-nos a uma suspeita epis-
temológica sobre o que pensamos que sabemos. Os actores dão 
vida ao ADN do texto, criam sentido mesmo quando não existe 
nenhum presente na página, em falas como “AGT TCG AGC 
CCT TGA”. Estes actores levam a cabo uma performance não 
apenas enquanto personagens mas também no seu próprio cor-
po, pela sua mera presença. Se Churchill se declarou susceptível 
a amar os intérpretes – com o potencial ilimitado que têm para 
fazer coisas com os textos da dramaturga – a sua peça mais re-
cente dirige este potencial para o exterior. Isto porque em Amor e 
Informação o espectador atento envolve-se também ele num acto 
sensual; e este acto de presença e performance e, até, de amor 
prova ser igualmente essencial à experência teatral.

R. Darren GOBERT. The Theatre of Caryl Churchill. 
Critical Companions series. India: Bloomsbury Methuen 
Drama, 2014.



17

AnA	guIomAR

Estreia-se como actriz em 2004 na série 
juvenil Morangos com Açucar. 
Desde então é presença regular em 
telenovelas e séries, tais como  
Conta-me Como Foi, Dancin Days, 
Laços de Sangue ou Mar Salgado.
No cinema, participa nos filmes A Vida 
privada de Salazar e A Noite do Fim 
do Mundo. Faz também algumas 
curtas-metragens.
No teatro, estreia-se em 2011, com 
a peça Purga, de Sofi Oksanen, com 
encenação de João Lourenço, voltando 
a trabalhar com o encenador em 2012 
em Há Muitas Razões Para Uma Pessoa 
Querer Ser Bonita, de Neil LaBute. Em 
2013 volta a subir ao palco com a peça 
Vénus de Vison, de David Ives, com 
encenação de Marta Dias. 

AnTónIo	CASImIRo

Cursa na Escola António Arroio e 
frequenta a Escola Superior de Belas 
Artes, interrompendo os estudos para ir 
trabalhar na Casa da Moeda. Anos mais 
tarde, entra na RTP como Assistente do 
Mestre Octávio Clérigo. Seguiu-se uma 
carreira de cenógrafo: trinta e sete anos 
nessa empresa e os restantes, até hoje, 
por aí fora. Foi bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian em Roma e Milão 
(RAI) e (ORTF) em Paris. Por convite do 
Governo Italiano, frequentou no Centro 
de Formação da RAI, em Florença, um 
curso geral de televisão. Em 1990, 
acompanha a cenografia da produção  
O Primo Basílio da TV Globo Brasil, no 
Rio de Janeiro. Entretanto é responsável 
cenográfico em inúmeras produções de 
Teatro, Ópera, Bailado e Cinema, tendo 
trabalhado com Manoel de Oliveira 
durante onze anos.
Está representado na “Quadrienal de 
Praga”, na República Checa, em 1999. 
Em 1981 é convidado para professor 
na ESTC (Escola Superior de Teatro e 
Cinema), antigo Conservatório Nacional, 
onde lecciona até 2004.
Faz parte da Direcção da SPA (Sociedade 
Portuguesa de Autores). Nunca 
organizou a sua actividade passada.  
Não cultivou fichas, fotografias, 
gravações ou catálogos. Recusa 
Curriculum. Não fixa o efémero. No 
entanto, agradece ao autor do “Dicionário 
do Cinema Português” e à Direcção  
do Museu do Teatro o apoio à memória. 
Para além dessa Arte efémera que  
é a cenografia e a decoração, existem 
alguns marcos assinaláveis nas Artes 
Plásticas. Integrou diversas exposições 
colectivas, desde o velhíssimo Salão de 
Novíssimos do extinto SNI até às últimas, 
realizadas no Museu da Electricidade  
em 2000 e na Sociedade Nacional 
de Belas Artes em 2001. Algumas 
individuais, dispersas por galerias, 
livrarias, bares, colectividades, no país  
e no estrangeiro. Vagabundagens…  
Quem se lembre mais que diga. 

CARLoS	mALVARez

Licenciado em Teatro - opção 
Actores pela Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Fez o estágio de 
formação de artes performativas 
Voyages du Geste na Bélgica com 
formadores de várias nacionalidades, 
participou no workshop com Emma 
Dante no CCB em 2008, no workshop 
Michael Chekhov com Lenard Petit 
na ACT em 2014, no estágio de 
Commedia Dell’Arte e Técnica da 
Máscara com Nuno Pino Custódio 
no FIAR 2007. Na E.S.T.C. participou 
no projecto final Ao Longe Além Ali 
Mesmo a partir de Samuel Beckett, 
com direcção de Álvaro Correia 
e apresentado no Teatro Maria 
Matos. Participa nos espectáculos 
Loucos por Amor, dirigido por Paulo 
Alexandre Lage, Uma Família 
Portuguesa por Cristina Carvalhal, O 
Senhor Puntila e o seu Criado Matti e 
Purga (nomeação SPA para melhor 
actor de teatro) por João Lourenço, 
O Fidalgo Aprendiz por João Pedro 
Vaz e Os Juramentos Indiscretos e 
Noite de Guerra no Museu do Prado, 
encenado por José Peixoto. É co-
fundador do Teatro do Azeite onde 
tomou parte nos espectáculos 
Malas-Artes, encenação Pedro Filipe 
Oliveira, no Teatro Bocage, Não és 
Beckett Não és Nada, de Armando 
Nascimento Rosa, no Teatro da 
Comuna e O Pecado de João Agonia, 
encenado por Pedro Filipe Oliveira no 
Teatro Sá da Bandeira em Santarém. 
Participou ainda no Festival du 
Conte em Chiny, Bélgica. Fez vários 
trabalhos na televisão e no cinema, 
destacando os projectos Bairro, da 
autoria de Francisco Moita Flores,  
e a longa-metragem A Morte de 
Carlos Gardel, de Solveig Nordlund.
Como encenador estreia-se com  
o espectáculo Crónica, baseado em 
textos de António Lobo Antunes  
e apresentado em Outubro  
de 2011 na Sala Estúdio  
do Teatro da Trindade.

CéLIA	CAeIRo 

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

eLenCo
e	equIpA	
CRIATIVA

BiOgrAfiAs
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CLÁudIA	nóVoA

Aos seis anos começou a sua formação 
em dança com o professor Pirmim Treku
Em 1985 decidiu fazer da dança a 
sua profissão e integrou o elenco do 
Ballet Gulbenkian como bailarina onde 
permaneceu até á sua extinção em 2005.
Para trás ficou um curso de Belas-Artes 
por completar.
Como coreógrafa criou em 2003 
A Emoção da Mariposa Pairando Sobre 
uma Cascata de Pensamentos Em 2004 
Solidão aos Molhos, Solidão Fria, Nuvens 
de Solidão, Solidão com Todos
Em 2005 criou Beladepasmar.
Em 2006 criou Berna, nº49 Kramgasse. 
Criou também a performance Ela 
e o Mundo, o Mundo Nela.
Em 2008 criou Olhos de Areia, e Mar 
de Gente, Mundo Mar. 
Em 2009 criou Amor aos Retalhos
e participou como intérprete no 
espectáculo Nortada de Olga Roriz
Desde 2010 tem vindo a colaborar 
com o encenador João Lourenço, 
coreografando para as peças O Senhor 
Puntila e o seu criado Matti, Purga, 
O Preço e a ópera Três Mulheres com 
Máscara de Ferro.
Com a encenadora Marta Dias colaborou 
em Pelo prazer de a voltar a ver e Vénus 
de Vison.
Em 2012 coreografou o espectáculo 
Flic-Flac de João Martins, com atletas de 
alta competição de ginástica, artistas de 
circo e bailarinos.
Desde 2005 tem leccionado em 
diferentes escolas e serviços educativos, 
e realizando uma série de oficinas de 
movimento ligadas a diferentes áreas e 
para públicos diferenciados.
Desde 2006 lecciona na Escola 
Profissional de Artes e Ofícios do 
Espectáculo Chapitô, onde tem encenado 
diversos espectáculos.
Em 2007 completou uma pós-graduação 
em Educação pela Arte.

CRISTóVão	CAmpoS

Começou, de forma acidental, pelo 
cinema com a curta-metragem 1975 de 
Manuel João Águas em 1999. A partir 
daí seguiram-se várias participações 
em séries e novelas de televisão, no 
cinema e teatro. Em televisão integrou o 
elenco de projectos como Uma Aventura; 
O Bairro da Fonte; Um Estranho em 
Casa; Olhar da Serpente; o telefilme Um 
Homem não é um Gato; Os Serranos; 
Liberdade 21; Pai à Força; Conexão, 
telefilme de Leonel Vieira e, mais 
recentemente, a série Filhos do Rock. No 
cinema trabalhou com Luis Filipe Rocha 
em A Passagem da Noite e com Fernando 
Lopes nos filmes Lá Fora e Sorrisos do 
Destino e em curtas-metragens como 
Peixe Doce em Água Salgada e Soy un 
Hombre Sincero de Jaime Freitas; em 
Abrigo de Maxim Dierickx; Amnésia de 
Paolo Marinou-Blanco; O Nylon da Minha 
Aldeia de Possidónio Cachapa com que 
foi distinguido como melhor actor pelo 
festival Caminhos do Cinema Português 
e também com o mesmo prémio no 
festival alfacinha Festin, ambos em 
2012; Renaissance, curta de Nuno Noivo 
e João Rodrigues e, mais recentemente 
no filme Pátio das Cantigas, adaptação do 
clássico por Leonel Vieira. Estreou-se no 
teatro em 2006 com Noite de Enganos, 
adaptação de Noite de Reis de William 
Shakespeare à qual se seguiu Castelo 
das Paixões, levado a cena no castelo 
da Póvoa de Lanhoso, Harper Regan, 
encenado por Ana Nave para o Teatro 
Nacional D. Maria II, Hanna e Martin 
de Kate Fodor e Senhor Puntila e seu 
Criado Matti de Bertold Brecht, ambas 
encenadas por João Lourenço no Teatro 
Aberto. Em 2007 terminou o curso de 
Produção Musical e Som ao Vivo na 
Restart tendo, nesta área, trabalhado 
nos espectáculos Antes de Começar 
no Teatro da Trindade, Time Machine e 
Human Box no Centro Cultural Vila-Flôr, 
Um Conto no Castelo, Actos de Amor e 
Pecados da Gula no Castelo de S. Jorge 
e na peça M-Show de Marcantónio del 
Carlo, que produziu em parceria com o 
Teatro Nacional D. Maria II.

FRAnCISCo	peSTAnA

Inicia a sua carreira artística em 1969, no 
Grupo Cénico da Faculdade de Direito de 
Lisboa, dirigido por Adolfo Goutkin. Em 
1970, estreia-se no cinema no filme Nojo 
aos Cães, de António de Macedo e em 
1971 estreia-se no teatro profissional em 
O Processo encenado por Artur Ramos 
(Teatro Villaret) e integra o elenco do 
primeiro espectáculo de uma nova 
companhia “Os Bonecreiros”, fazendo 
parte da fundação da Comuna -Teatro de 
Pesquisa, em 1972.
Em 1982 é um dos membros fundadores 
do Novo Grupo/Teatro Aberto, integrando 
a direcção desta companhia com João 
Lourenço, Irene Cruz e Melim Teixeira e 
participando como actor na maior parte 
dos espectáculos apresentados.
No cinema, trabalha com Luís Galvão 
Telles, António de Macedo, José Fonseca 
e Costa, Joaquim Leitão e Geneviéve 
Mershe.
Em televisão, participa em séries, como 
Clube dos Campeões, Cuidado com as 
Aparências, Ilha das Cores e Campeões 
e Detectives.
Ao longo da sua carreira participa 
em peças radiofónicas e faz trabalho 
de dobragem em diversas séries de 
desenhos animados.
Paralelamente desenvolve a actividade 
de dramaturgo, destacando a sua peça 
A Ilha de Argüim (1º Prémio do Concurso 
Inatel/Novos Textos 1994), levada 
à cena pelo Teatro Experimental do 
Funchal e estreada no Teatro Municipal 
Baltazar Dias. em 1996. Esta peça foi 
també, editada em livro e em televisão 
(RTP-Madeira). De entre as peças da 
sua autoria foram ainda levadas à cena 
Subúrbio ou Não Há Nada que se Coma 
(Teatro Cinearte/A Barraca, 1995) e 
Deixa-me ser a tua Loucura ou Não Há 
Nada que se Coma 2 (Teatro da Trindade, 
1999).
Em 1995 foi agraciado pelo Governo 
Regional da Madeira por Distinção e 
Mérito na área do teatro.

IRene	CRuz

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

Isabel Carmona nasceu em Lisboa no 
dia 9 de Agosto de 1970. Partiu para 
Londres em 1987 para fazer o Curso 
de Publicidade e Marketing e o Curso 
especializado em Design Gráfico. Vem 
para Lisboa em 1992 e inicia um estágio 
como assistente do departamento de 
Moda da edição Portuguesa da Revista 
Marie Claire onde trabalha 4 anos até 
ao final da publicação, transitando para 
a edição portuguesa da revista ELLE, 
onde trabalha como Editora de Moda 
durante 7 anos. Durante esse período 
abre uma empresa, a Arranca Corações, 
e dá inicio à sua actividade em filme. 
Começa por fazer figurinos em videoclips 
para os Da Weasel e Madredeus e é 
convidada para fazer filmes publicitários.
Trabalha com o realizador João Nuno 
Pinto em publicidade e este convida-a 
para fazer os figurinos na sua primeira 
longa metragem - América. Também 
trabalha nos filmes publicitários com o 
realizador Marco Martins que a convida 
pela primeira vez a entrar no teatro. Faz 
então os figurinos das peças encenadas 
por ele, Num Dia Igual Aos Outros de 
John Kolvenbach, no Teatro D. Maria 
II, Estaleiros ENVC 2012 em Viana do 
Castelo, A Dança da Morte de August 
Strindberg com Miguel Guilherme, Isabel 
Abreu e Sérgio Praia para o Teatro São 
Luiz e Rosencrantz & Guildenstern estão 
Mortos de Tom Stoppard com Bruno 
Nogueira, Gonçalo Waddington, Nuno 
Lopes, Beatriz Batarda, entre outros, 
no CCB e no Teatro Sá da Bandeira no 
Porto. Bruno Nogueira convida-a para 
fazer os figurinos para o seu espetáculo 
Deixem o Pimba em Paz que estreou 
no teatro Tivoli. Neste mesmo teatro, 
fez recentemente os figurinos para a 
peça 40 e então com Ana Brito e Cunha, 
Fernanda Serrano e Maria Henrique. 
Paralelamente continua a fazer 
videoclips (Buraka Som Sistema, Xutos 
e Pontapés, Carminho) e a trabalhar em 
publicidade para o mercado nacional 
(NOS, Vodafone, PT entre outros) e 
internacional (Coca-cola, VW, Resident 
Evil entre outros).

João	LouRenço
    
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. Trabalha durante 
20 anos como actor em companhias 
dirigidas por Ribeirinho e Vasco Morgado. 
Em 1958 protagoniza o primeiro folhetim 
produzido pela RTP 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 na novela 
Os Deuses Estão Mortos, de Lauro 
César Moniz. Em 1973, estreia-se como 
encenador na Casa da Comédia com 
Oh Papá pobre Papá a Mamã Meteu-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 peças das suas encenações com 
Vera San Payo de Lemos. Em 1982 
funda o Novo Grupo do Teatro Aberto, 
cuja direcção integra e 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, 
tendo desde então encenado O Nariz 
de Chostakovitch e, no Teatro Aberto, 
óperas de Britten, Krenek, Hindemith e 
Carrapatoso. Com a direcção do Novo 
Grupo e a CML, trabalhou ao longo de 18 
anos para a construção do Teatro Aberto, 
que inaugura em 2002 com a encenação 
de Peer Gynt, de Ibsen. Entre as suas 
encenações mais recentes, contam-se 
O Senhor Puntila e o seu Criado Matti, 
Vermelho, Londres e O Preço.

João	pedRo	
FAzendeIRo

Licenciou-se em Novas Tecnologias 
da Comunicação pela Universidade de 
Aveiro no ano de 2011.
Trabalhou como técnico audiovisual até 
2013, ano em que viajou até Bangalore, 
Índia, para fazer um estágio onde viu 
crescer a sua paixão pelo motion design.
De volta a Portugal um ano mais 
tarde, continuou o seu percurso em 
motion design, ao mesmo tempo que 
desenvolveu projectos pontuais como 
DJ e outros trabalhos de pós-produção 
audiovisual.

João	VICenTe

João Vicente nasceu a 20 de Novembro 
de 1987. Estreou-se como profissional 
em 2006 em Hamlet de William 
Shakespeare com o Teatro Tapafuros, 
numa encenação de Rui Mário. No 
mesmo ano junta-se ao Grupo de Teatro 
de Letras, onde trabalha com Ávila 
Costa. Em 2007 ingressa na Escola 
Superior de Teatro e Cinema, onde faz 
a sua licenciatura em teatro no ramo de 
actores. Profissionalmente fez vários 
trabalhos pelas seguintes companhias: 
Teatro Tapafuros, Byfurcação, 
Teatromosca, Ar de Filmes, Grupo 373 
(co-fundador), Escola de Mulheres e 
Teatro Aberto. Trabalhou ainda com 
os encenadores António Pires, José 
Henrique Neto, Pedro Alves, Mário Trigo, 
Luca Aprea, João Lourenço e Isabel 
Medina.

mARISA	FeRnAndeS

Formada na Escola Secundária 
Artística António Arroio, em Design de 
Equipamento (2001-2003). Licenciada 
em Teatro - Design de Cena pela Escola 
Superior de Teatro e Cinema (2005-
2008). Faz uma Pós-Graduação em 
Educação Artística pela Faculdade de 
Belas-Artes (2010-2011).
Estagia como assistente de figurinos 
na série Conta-me como foi (RTP, 2009) 
e assiste António Lagarto na ópera 
Don Giovanni (encenação de Maria 
Emília Correia no T.N.S.C., 2009) e na 
peça Agosto em Osage (encenação de 
Fernanda Lapa no T.N.D.M.II., 2009).
Enquanto profissional, trabalha como 
figurinista, cenógrafa e aderecista em 
diversos projectos, entre os quais: O 
quê?! (encenação de João Lagarto 
no Teatro da Trindade, 2009); Brel, 
como num sonho (encenação de Rita 
Neves com o apoio do Instituto Franco-
Português, 2010); decoração do Parque 
de Diversões Mirabilandia (Ravenna, 
Itália, 2010 e 2011) e Circo Mágico 
(Lemon Entertainment, no Pavilhão 
Atlântico, 2011); O escuras (encenação 
de Dinarte Branco e Tiago Nogueira no 
Teatro da Cornucópia 2013). A Preto e 
Branco, um Risco Amarelo (Teatro do 
Biombo no Wee Festival, Theater and 
Culture for Early Years, Toronto, Canadá, 
2014)
Desde 2010, é Responsável Plástica do 
Teatro do Biombo - teatro para a pré-
infância - onde desenvolve, actualmente, 
uma série de projectos pedagógicos 
em parceria com diversas instituições. 
Apresenta pontualmente espetáculos 
e parceria com espaços como Centro 
Cultural de Cascais e o Instituto Francês 
de Portugal
Trabalha regularmente no Teatro Aberto, 
desde 2011, como assistente e directora 
de palco.
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mARTA	dIAS

Licenciada em Artes do Espectáculo pela 
Faculdade de Letras de Lisboa em 2007, 
completa o estágio curricular no Teatro 
Municipal de Almada.
Nesse mesmo ano, começa a trabalhar 
no Teatro Aberto, como assistente de 
encenação, dramaturgia e de palco em 
Sweeney Todd. Seguem-se Rock’n’Roll, 
Imaculados, O Deus da Matança, Hannah 
e Martin, O Senhor Puntila e o Seu Criado 
Matti, Purga, Vermelho, Londres, Há 
Muitas Razões Para Uma Pessoa Querer 
Ser Bonita e O Preço, 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 também encenado Vénus de Vison 
em 2013.
 

mARTA	RIBeIRo

Estuda de momento da Escola Superior 
de Teatro e Cinema, no curso de Design 
de Cena. Iniciou os seus estudos 
artísticos na Escola Secundária Artística 
António Arroio, terminando a sua Prova 
de Aptidão Artística em 2013 com 17 
valores. Em 2013 iniciou a sua atividade 
profissional no Teatro Aberto como 
Assistente de Palco na peça Vénus 
de Vison, encenada por Marta Dias. 
Em 2014 fez Assistência de Palco na 
temporada “Música em Palco” e na ópera 
Três Mulheres com Máscaras de Ferro, 
apresentada no Centro de Arte Moderna 
da Fundação Gulbenkian e no Teatro 
Aberto.

meLIm	TeIxeIRA

Inicia a sua actividade teatral em 1969 
no Grupo Cénico da Faculdade de Direito 
de Lisboa, participando nos espectáculos 
Volpone, de Ben Johnson e Melim 4, 
criação colectiva, direcção de Adolfo 
Gutkin. Em 1970/71 integra o Grupo de 
Acção Teatral (GAT), direcção de Artur 
Ramos, e o Teatro do Jovem Espectador 
(TeJE), direcção de Glicínia Quartin, 
ambos no Teatro Vilaret, e participa nas 
peças O Fim, de António Patrício, Casa da 
Comédia, encenação de Jorge Listopad, 
e Os Físicos, de Friedrich Durrenmatt, 
Teatro Maria Matos/Grupo Cénico da 
A.A.F.D.L., encenação de Frederico 
Wolf. Em 1971 participa, com Fernanda 
Alves, Francisco Pestana, Glicínia 
Quartin, João Mota e Mário Jacques na 
criação do Teatro Laboratório de Lisboa 
“Os Bonecreiros” e no seu primeiro 
espectáculo. Em 1972, com Carlos Paulo, 
Francisco Pestana, João Mota e Manuela 
de Freitas funda a Comuna Teatro de 
Pesquisa e está, até 1981, em todas as 
suas peças, como actor, na montagem e 
na luminotecnia,. De 1977-81 é formador, 
no Curso de Formação de Actores 
na Comuna - Teatro de Pesquisa. Em 
1982, com João Lourenço, Irene Cruz e 
Francisco Pestana, funda o Novo Grupo 
de Teatro integrando, como actor, quase 
todos os seus espectáculos até 2004 e 
como director de produção, montagem 
e luz até 2012. Ao longo da sua carreira 
artística vai a cerca de 30 festivais 
internacionais de teatro, de outros tantos 
países, como actor, director de produção 
e de montagem. Em cinema integra os 
elencos de filmes realizados por António 
Macedo, Fernando Matos Silva, António 
Silva e Fonseca e Costa e os de diversas 
produções e coproduções internacionais. 
Participa em programas de televisão, em 
co-produções da RTP com congéneres 
europeias e em várias séries televisivas 
e, ainda, na telenovela Chuva na Areia. 
Tem integrado os elencos de peças 
radiofónicas e os de dobragem de séries 
de desenhos animados e dos filmes de 
animação Gru - O Maldisposto 1 e 2.

nuno	neVeS

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 video e director de fotografia 
em projectos de cinema, televisão, 
publicidade e música.
Trabalha regularmente com várias 
companhias de teatro e músicos, na 
construção de vídeos para espectáculos, 
tendo começado a trabalhar, com o 
Novo Grupo de Teatro, 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 vídeo 
das peças Pelo Prazer de a Voltar a Ver 
e Vénus de Vison, com encenação de 
Marta Dias.
Após trabalhar como freelancer vários 
anos, funda a sua própria produtora, 
Other Features, em 2012, que gere 
como produtor executivo até agora.

pATRICIA	AndRé

Formada pela ACT – Escola de Actores 
(2001/2002), iniciou o seu percurso no 
Teatro. Destaca a colaboração com o 
Teatro dos Aloés em diversas peças, a 
última sendo Noite de Guerra no Museu 
do Prado de Rafael Alberti, encenada 
por José Peixoto. Trabalha também com 
o Teatro da Terra em Chão de água de 
João Monge, dirigido por Maria João 
Luís, e Paisagem, por João Pedro Vaz. 
Com o Teatro Aberto participa nas peças 
O Senhor Puntila e o Seu Criado Matti, de 
Bertolt Brecht, e Purga, de Sofi Oksanen, 
encenadas por João Lourenço.
No cinema participa em Moi, Bernardette, 
de Jean Sagols, Ein Sommer in Portugal, 
realizado por Michael Keusch, Les 
grandes ondes, realizado por Lionel Baier, 
e Até Amanhã, Camaradas, de Joaquim 
Leitão.
Em televisão, releva como importantes 
trabalhos as séries Quando os lobos 
uivam, A República de Jorge Paixão da 
Costa, Conta-me Como Foi (III e IV séries), 
Tempo Final da StopLine, realizado por 
Yuri Alves. Participa ainda no telefilme 
O Mergulho de Jorge Paixão da Costa e 
nas séries João Semana, Equador, Ele é 
Ela , Um lugar para viver, 37, entre outras. 
Colabora frequentemente com o Canal 
Q, agora para o programa Estocada 
Final. Integra pela primeira vez um 
elenco de novela em Anjo Meu e, mais 
recentemente, foi Becas em O Beijo do 
Escorpião.
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pAuLo	oom

Informação: Nasceu em 1966. Estreou-
-se como actor em 1984. Foi um dos 
responsáveis pela abertura do primeiro 
teatro do século XXI em Portugal, o 
Espaço Teatroesfera (ao qual esteve 
ligado durante mais de 10 anos). Está de 
volta ao Teatro Aberto, onde já participou 
nos espectáculos: Happy End, Hotel da 
Bela Vista, O Marido vai à Caça, A Minha 
Noite com o Gil, Às Vezes Neva em Abril, 
(Selvagens) Homem de Olhos Tristes e 
Rock’n’Roll. Para além do Teatro Aberto, 
trabalhou no Centro de Arte Moderna 
da Fundação Calouste Gulbenkian, no 
Teatro Nacional D. Maria II, A Barraca, 
Cornucópia, Teatro Nacional São Luiz, 
Teatro da Trindade, Teatroesfera e 
Tenda. Para além da representação, 
também conta no seu curriculum com 
encenações, cenografia, figurinos, 
bandas sonoras, traduções e autoria de 
textos. 
Amor: uma mulher maravilhosa sem 
a qual não seria possível estar aqui, 
um filho e uma filha fantásticos e um 
terceiro a nascer durante a carreira 
deste espectáculo.

RuI	neTo	

Licenciado em Teatro/Formação de 
Actores, pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema. Mestrado em Ciências da 
Comunicação – Comunicação e Artes 
pela FCSH da Universidade Nova de 
Lisboa.
Em 2010, foi um dos actores 
seleccionados para a XIX edição da Nova 
École des Maîtres. 
Estreou-se como actor, em 1999, com 
o espectáculo O Achamento, uma 
encenação de Madalena Wallenstein. 
Desde então, trabalhou com 
encenadores como João Garcia Miguel, 
Joaquim Benite, Carlos J. Pessoa, Carlos 
Gomes, Celso Cleto, Matthew Lenton, 
Álvaro Correia e João Mota. No cinema, 
participou em Mistérios de Lisboa, de 
Raul Ruiz e na curta-metragem de Inês 
Oliveira O Nome e o N.I.M.. 
Tem desenvolvido nos últimos anos 
trabalhos na área da escrita e criação 
teatral, tendo os seus projectos 
integrado a programação de diversos 
teatros e marcado presença nos festivais 
FITEI e Temps d’Image.
Em televisão, tem participado 
regularmente em novelas e séries para 
os diversos canais.

TeReSA	SoBRAL

Com vários anos de formação musical, 
largou a Academia dos Amadores 
de Música em 1985 e o curso de 
Filosofia para integrar o elenco da 
peça Mãe Coragem de Bertolt Brecht, 
com encenação de João Lourenço, no 
TNDM II. Seguiu para o Teatro Aberto, 
iniciando um estágio como actriz 
durante 4 anos e, por consequência, 
um longo caminho pelo teatro até hoje 
(69 peças), tendo já trabalhado com 
dezenas de encenadores, e nos últimos 
anos, com maior frequência, no Teatro 
da Cornucópia, sob direcção de Luis 
Miguel Cintra, e no Teatro Meridional, 
sob direcção de Natália Luiza. Como 
directora artística da Qatrel, associação 
cultural da qual é presidente e fundadora 
desde 2008, inicia o seu trabalho como 
encenadora, tendo criado até hoje 7 
espectáculos, destacando o último, Bom 
dia Benjamim, musical para crianças no 
CCB/TNSJ. Inicia em 2002 o seu trabalho 
como formadora na área do teatro: 
Colégio do Sagrado Coração de Maria 
2º ciclo; no Teatro Nacional D. Maria 
II em 2005/06, onde criou o 1º serviço 
educativo na instituição; no Teatro da 
Malaposta em 2007;na escola Restart 
– curso de interpretação para cinema e 
televisão, desde 2010. Em 2013/2014 
estreia-se na Direcção de Actores na 
Plural Entertainment, tendo dirigido as 
Novelas Mundo ao Contrário e Belmonte.
Como intérprete, conta também 
com múltiplos trabalhos em cinema, 
televisão, música, dobragens de 
animação, e como produtora executiva.

VeRA	SAn	pAYo	

de	LemoS		

 
Licenciada em Estudos Germanísticos 
pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa e mestre em 
Estudos Alemães pela Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa. 
É docente do Departamento de Estudos 
Germanísticos e investigadora do Centro 
de Estudos de Teatro da Faculdade de 
Letras de Lisboa. 
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. 
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.
Colabora na tradução e coordena a 
edição em 8 volumes do Teatro de 
Bertolt Brecht, em publicação pela 
editora Livros Cotovia.
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