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PERSONAGENS 
E INTÉRPRETES

ANDRÉ
um homem de 70/80 anos                    
JOÃO PERRY

ANA
a filha de André

ANA GUIOMAR

O HOMEM

PAULO OOM

A MULHER

SARA CIPRIANO

LAURA

PATRÍCIA ANDRÉ

PEDRO

JOÃO VICENTE

FICHA
TÉCNICA
DIRECÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO 
E MONTAGEM
Célia Caeiro

ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO 
DIRECÇÃO DE PALCO
Marta Dias

ASSISTÊNCIA DE PALCO
ADEREÇOS
Marisa Fernandes

MAQUINARIA DE CENA
Joaquim Alhinho
Miguel Verdades

MESTRA COSTUREIRA DO TEATRO ABERTO
Irene Cabral

OPERADOR DE LUZ
Alberto carvalho

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

ASSISTÊNCIA DE PALCO NOS ENSAIOS
Mariana Rei

PINTURA DE CENA
JSVC DECOR

GABINETE DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO
Célia Caeiro
Marta Caria

VERSÃO 

JOÃO LOURENÇO 
VERA SAN PAYO DE LEMOS
DRAMATURGIA 

VERA SAN PAYO DE LEMOS
ENCENAÇÃO 

JOÃO LOURENÇO 
CENÁRIO 

ANTÓNIO CASIMIRO
JOÃO LOURENÇO
FIGURINOS 

DINO ALVES
LUZ

ALBERTO CARVALHO
JOÃO LOURENÇO
VÍDEO

LUÍS SOARES
BANDA SONORA

JOÃO LOURENÇO 
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BIOGRAFIA

Nasceu em 28 de Junho de 1979 em Paris. Formou-se no Institut d’Études 

Politiques de Paris (Sciences Po). Aos 22 anos, publicou o seu primeiro romance, 

Neiges artificielles [Neves artificiais], distinguido com o Prémio da Fundação 

Hachette em 2002. Seguiram-se os romances Les Amants du n’importe quoi 

[Os amantes do seja o que for] (2003), La Fascination du pire [O fascínio do 

mal] (2004), Julien Parme (2006) e La Jouissance [O prazer] (2012).

De 2002 a 2006, leccionou Literatura no Institut d’Études Politiques de Paris.

Em 2004, escreveu L’Autre [O outro], a sua primeira peça de teatro, à qual 

se seguiram Le Manège [O carrocel] (2005), Si tu mourais [Se tu morresses] 

(2006), Elle t’attend (2008), La Mère [A mãe] (2010), La Vérité [A verdade] 

(2011), Le Père [O pai] (2012), Une heure de tranquilité [Uma hora de 

tranquilidade] (2013), Le Mensonge [A mentira] (2014), L’Envers du décor [O 

avesso do cenário] (2016) e Avant de s’envoler [Antes de desaparecer] (2016).

Romancista, dramaturgo e encenador, é um dos jovens autores franceses mais 

talentosos da sua geração. Os seus romances estão traduzidos numa dezena 

de línguas e as suas peças de teatro têm sido representadas em vários países.

FLORIAN 
ZELLER
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Romances
Neiges artificielles [Neves artificiais] 

(2002; Prémio da Fundação Hachette)

Les Amants du n’importe quoi 

[Os amantes do seja o que for] (2003; Prémio Prince 

Pierre du Monaco)

La Fascination du pire [O fascínio do mal] 

(2004; Prémio Interallié)

Julien Parme (2006)

La Jouissance [O prazer] (2012)

Peças de teatro
L’Autre [O outro] 

(2004, Théâtre des Mathurins, Paris, encenação Annick 

Blancheteau; 2007, Studio des Champs-Elysées, 

encenação Florian Zeller)

Le Manège [O carrocel] 

(2005, Théâtre du Petit-Montparnasse, Paris, encenação 

Nicolas Briançon)

Si tu mourais [Se tu morresses] 

(2006, Comédie des Champs-Elysées, Paris, encenação 

Michel Fagadau; Prémio Jeune Théâtre da Academia 

Francesa)

Elle t’attend [Ela está à tua espera] 

(2008, Théâtre de La Madeleine, Paris, encenação 

Florian Zeller)

La Mère [A mãe] 

(2010, Petit Théâtre de Paris, encenação Marcial Di 

Fonzo Bo)

La Vérité [A verdade] 

(2011, Théâtre Montparnasse, 

Paris, encenação Patrice Kerbrat)

Le Père [O pai] 

(2012, Théâtre Hébertot, Paris, encenação Ladislas 

Chollat; Prémio Molière para a Melhor Peça; Prémio 

du Brigadier; 2015, nomeação para a Melhor Peça dos 

Prémios Evening Standard; 2016, Laurence Olivier, 

Outer Critics Circle, Drama League, Tony)

Une heure de tranquillité  [Uma hora de tranquilidade] 

(2013, Théâtre Antoine, Paris, encenação Ladislas 

Chollat)

Le Mensonge [A mentira] 

(2015, Théâtre Edouard VII, Paris, encenação Bernard 

Murat)

L’Envers du décor [O avesso do cenário] 

(2016, Théatre de Paris, encenação Daniel Auteuil)

Avant de s’envoler [Antes de desaparecer] 

(2016, Le Théâtre de L’Oeuvre, encenação Ladislas 

Chollat)

Ópera
Háry János, de Zoltán Kodáli, adaptação para francês 

do libreto de Béla Pausini e Zsolt Harsanyi, segundo 

János Garay 

(2004, Théâtre du Châtelet, Paris, encenação 

Jena-Paul Scarpitta)

Cinema
Nos dernières frivolités [As nossas últimas frivolidades] 

(2008, curta-metragem)

Une heure de tranquillité [Uma hora de tranquilidade] 

(2014, longa-metragem, realização de Patrice Leconte, 

com base na peça homónima)

Floride 

(2014, longa-metragem, realização Philippe Le Guay, 

com base na peça O pai)

Canção
Participação no álbum de Christophe, Aimer ce que 

nous sommes [Gostar do que somos] (2008)
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L’AVANT-SCÈNE THÉÂTRE 
Em 2010, escreveu La Mère 

[A mãe]. Dois anos depois aparece 

com Le Père [O pai]. Será que estas 

peças podem ser vistas como 

um díptico?

FLORIAN ZELLER
Não, mas há um eco entre as duas peças e 

eu queria que, pelo título, isso fosse claro. 

Se a minha peça anterior, La Vérité [A 

verdade] era claramente uma comédia, 

estas duas são mais próximas da farsa, 

mas da farsa negra. Exploram qualquer 

coisa de mais interior, mais doloroso. 

Se é para encontrar semelhanças, diria 

que ambas tratam a problemática do 

abandono. A mãe é abandonada pela 

casa (o marido, os filhos) enquanto o pai 

é desapossado do seu corpo e, portanto, 

de si próprio. São abandonados mas de 

um modo interior, subjectivo e incerto: o 

que é representado em cena, no fundo, 

está no cérebro das minhas personagens 

e não na realidade. 

O que é que o levou a escrever 

O pai? 

O actor Robert Hirsch quis encontrar-

se comigo. Foi em Abril de 2011. Não 

nos conhecíamos, mas eu tinha uma 

admiração enorme por ele: no meu 

panteão, coloco-o num plano elevado, 

junto de Bouquet e Luchini. Durante 

esse encontro, Robert Hirsch exprimiu o 

desejo de que eu escrevesse uma peça 

para ele. Perguntei-lhe se tinha uma pista, 

uma cor, um desejo que me pudesse 

indicar, mas ele respondeu, muito 

simplesmente: “Não faço ideia.” Não me 

ajudou grande coisa, mas, ao mesmo 

tempo, era um belo condicionamento: ao 

tentar ir ao seu encontro, eu era obrigado 

a ir também ao encontro de mim próprio. 

Ao encontro daquilo com que me debato 

interiormente.  Antes de começar a 

escrever, vi filmes antigos, como a 

gravação mítica de Un fil à la patte. 

Robert Hirsch é um actor fora do comum, 

porque é a soma de muitas coisas: é um 

dançarino, um clown, um trágico. Ao 

escrever, fui-me dando conta que a velhice, 

quer dizer, a prova da velhice, era sem 

dúvida o momento em que a tragédia e 

a clownerie se misturavam perfeitamente. 

A ideia da perda da memória não surgiu 

como tema. Foi durante o processo de 

escrita que constatei que a personagem 

tinha deixado de reconhecer as outras 

personagens, mas isso é uma coisa que 

já existia em outras peças minhas: em Le 

Manège [O carrocel] ou em A mãe, há 

uma espécie de permeabilidade entre 

as identidades das personagens. Elas 

já não sabem muito bem quem são. A 

originalidade desta peça é talvez o facto 

de os espectadores partilharem essa 

perturbação com a personagem principal. 

Quando ele deixa de reconhecer uma 

personagem, é de facto outro actor que 

a desempenha, de modo que somos 

levados a sentir a confusão que isso lhe 

causa. Lembro-me daquela frase, em Le 

roi se meurt [O rei está a morrer], de 

Ionesco, em que uma personagem, a 

figura da morte, segreda ao rei: “Larga as 

planícies, as montanhas…” É isso que O 

pai conta: o momento em que a pessoa 

tem de largar o seu reino. E em troca de 

quê? De nada.

Não cria desse modo um labirinto em 

que o autor se arrisca a perder 

a si próprio?

É verdade que a construção não é   linear. 

É um puzzle ao qual falta sempre uma 

peça sem que saibamos exactamente 

qual, mas acho que o espectáculo, sem 

resolver o mistério da peça, vai permitir 

que o espectador encontre um caminho. 

Em contrapartida, durante a fase de 

preparação do trabalho, acontecia-nos 

estarmos por vezes um pouco perdidos. 

Quando conversava com o encenador 

Ladislas Chollat, por vezes não sabíamos 

se estávamos a falar da mesma cena, mas 

é esse mesmo o princípio da peça: cada 

momento apresenta-se como sendo, 

simultaneamente, o mesmo e um outro.

UM PUZZLE AO QUAL FALTA UMA PEÇA
Entrevista com Florian Zeller
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Não pode acontecer que 

os actores se enganem?

Repetir momentos quase idênticos, 

porque há muitas repetições dentro da 

própria peça, não é evidente, mas é um 

processo bastante próximo da montagem 

de um filme. Os actores estão habituados 

a isso, a essa estética da montagem. 

Portanto, acho que não é um obstáculo.

Como reagiu Robert Hirsch 

quando leu o manuscrito?

Foi tudo muito rápido. Deixei-lhe o 

manuscrito num sábado à noite, e ele 

telefonou-me na manhã seguinte a dizer 

que queria representar a peça. Um pouco 

mais tarde, por iniciativa de Chollat, 

organizou-se uma leitura que achei 

assombrosa: era exactamente aquilo que 

eu estava à espera. Ou melhor, aquilo com 

que tinha sonhado. Depois, não assisti aos 

ensaios. Deixei-os trabalhar uns com os 

outros, mas a minha confiança era grande.

Ambos, Robert Hirsch e o autor, 

confiaram a encenação a Ladislas 

Chollat? Qual é a sua opinião 

sobre ele?

Conheço o Ladislas Chollat já há muito 

tempo. Gosto da delicadeza, do humor, 

da intensidade dele. E, principalmente, 

é um encenador que não tem medo da 

emoção. Porque, no fim da peça, tem de 

se ir até à grande emoção de um reino 

destruído. É perigoso, no teatro, mas 

o Ladislas tem isso dentro de si, não é 

uma coisa que lhe meta medo. Vi todos 

os espectáculos que ele dirigiu, tanto 

em Beauvais como em Paris. O que mais 

me interessou foi a Medeia, de Anouilh. 

Era um espectáculo hábil, forte, belo. 

Também gosto muito da humanidade que 

ele tem: encontra sempre uma harmonia 

certa entre o texto e o espectáculo. Não 

se serve dos autores ou dos actores 

para lembrar o público que ele também 

existe; impõe-se com suavidade, com 

naturalidade.

Que influências, que emoções foram 

decisivas na sua aventura enquanto 

autor de teatro?

O autor que mais me influenciou foi 

Pinter. Jon Fosse também foi bastante 

importante, mas essa influência é menos 

perceptível. Abriu muitas portas dentro 

de mim. Marcou-me um Jon Fosse 

encenado por Claude Régy, Variations 

sur la mort [Variações sobre a morte]. 

Já não me lembro do que a peça trata, 

mas lembro-me do ambiente, da inacção, 

das palavras e da imobilidade. Através 

desse espectáculo, descobri que o teatro 

pode ir até ao fundo, às profundezas, às 

caves do ser. A minha educação teatral 

foi feita ao acaso, saltitando de um lado 

para o outro. Michel Bouquet em Minetti, 

de Thomas Bernhard, foi uma imagem 

forte da solidão e da perturbação. E 

talvez me tenha guiado na escrita de Elle 

t’attend [Ela está à tua espera] ou A mãe. 

A interpretação recente de Micha Lescot 

em Les Chaises [As cadeiras], de Ionesco, 

na encenação de Luc Bondy, também me 

tocou muito. Lembro-me, por exemplo, 

de um momento de regressão fabuloso 

em que a personagem cai no chão e chora 

como uma criança. Demorava menos de 

um minuto, mas penso que foi o que mais 

me influenciou na escrita de O pai.

Gilles Costaz, “Un puzzle auquel il manque
une pièce. Entretien avec Florian Zeller”, L’avant-
scène théâtre, numéro 
hors-série – janvier 2015, pp. 68-70.
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Sempre pensei que ia passar por isso. Até a essa altura, 

a morte nunca tinha sido um destino particularmente 

angustiante. Era um futuro distante, tão distante que 

se tornava abstracto. Tinha, no que me diz respeito, a 

sensação de ser imortal.

Quando era miúdo, viajava muito. Fechava os olhos 

e, upa, embarcava. Era sobretudo o universo que me 

fascinava, os planetas, coisas desse género. Queria ser 

explorador. Os países já tinham sido todos descobertos, 

restava só o mistério das estrelas e dos cometas. O das 

palavras, também.

Viajava no espaço. Procurava a fronteira que separava o 

universo do resto. Parecia-me impossível que a matéria 

fosse infinita, e passava horas a tentar visualizar esse 

limite. Eram sem dúvida prenúncios de uma neurose 

bastante feroz, sabe-se lá porquê.

A morte punha-me mais ou menos os mesmos problemas 

que a noção de infinito: não via de modo nenhum o que 

é que isso queria dizer. Tinha tido um cão que tinha 

sido encontrado despedaçado a três ruas de distância 

da minha casa. Era mais ou menos tudo o que eu sabia 

sobre o assunto. Mas num dia de Novembro, no dia em 

que ela me deixou, foi o meu coração que foi encontrado 

despedaçado, e a vida começou seriamente a pesar-me.

Então comecei a procurar uma ideia pela qual quisesse 

viver e morrer, uma justificação qualquer, uma razão de 

ser. Não encontrei nada, evidentemente, e abandonei 

numa valeta os meus sonhos de aventuras, de grandes 

destinos e de coisas sublimes. Porque nada, nada vinha 

anular o absurdo e o grotesco aos quais eu pertencia.

Debati-me durante meses. Pensei que não ia sair disso. 

Tudo me parecia terrivelmente entediante: levantar-me 

de manhã, deitar-me à noite, fazer de conta que não 

estava a fazer de conta, apertar a mão às pessoas, ser 

bem educado e romântico, ir estudar e ser bem sucedido, 

tudo. Mesmo o prólogo do romance que eu estava mais 

ou menos a tentar escrever me parecia tragicamente 

entediante. Mas pronto: ainda me entediava mais apagá-

lo. Foi provavelmente assim que comecei a escrever.

E depois, há umas semanas, tive uma intuição, uma 

coisa estranha, e cheguei à certeza de que o mundo não 

merece que a pessoa fique presa à questão do sentido, 

à sua lógica eventual, ao seu provável fracasso. Há um 

impasse evidente no fim deste caminho, uma espécie de 

vacuidade fria e severa.

Bebi bastante naquela noite e, atravessado por uma 

súbita lucidez, compreendi o que Bacon tinha sugerido. 

As coisas acabam por ser muito simples: um dia 

nascemos, noutro dia morremos, é tudo. E se puder 

acontecer qualquer coisa entre esses dois momentos, 

melhor ainda.

É assim que eu agora vejo as coisas, com a vontade 

frenética de preencher este espaço de espera da 

existência, de o preencher com tudo o que vive, com 

tudo o que ainda não está morto. E de encontrar na 

beleza, incessantemente, renovada a cada instante, um 

caminho um pouco menos vazio, um pouco mais infinito.

Florian Zeller, Neiges artificielles [Neves artificiais], 
Paris, Éditions Flammarion, 2002, pp. 9-11.

PRÓLOGO ENTEDIANTE
DO ROMANCE “NEVES ARTIFICIAIS”
Florian Zeller



10

LEITURAS | PROGRAMA EDUCATIVO | TEATRO ABERTO
FLORIAN 
ZELLER



11

LEITURAS | PROGRAMA EDUCATIVO | TEATRO ABERTO
FLORIAN 
ZELLERDA 

VELHICE



12

LEITURAS | PROGRAMA EDUCATIVO | TEATRO ABERTO
FLORIAN 
ZELLER

O “EU” INDEPENDENTE
Atul Gawande

O pai do meu pai teve o tipo de velhice tradicional que, do ponto de vista ocidental, 

parece idílico. Sitaram Gawande era agricultor numa aldeia chamada Uti, a quinhentos 

quilómetros de Bombaim, no interior, onde os nossos antepassados cultivavam a terra 

há séculos. Usava uma bengala e caminhava vergado pela cintura como uma haste de 

trigo dobrada. Era tão surdo que as pessoas tinham de lhe gritar ao ouvido por um tubo 

de borracha. Estava fraco e às vezes precisava de ajuda para se levantar de uma cadeira. 

Mas era um homem cheio de dignidade, com um turbante branco muito bem apertado, 

um casaco de malha castanho aos losangos, sem gelhas, e uns óculos antiquados, de 

lentes grossas, do género dos do Malcolm X. Estava rodeado e amparado pela família a 

tempo inteiro e era venerado, não apesar da idade, mas precisamente por causa dela. 

Era consultado sobre todas as questões importantes – casamentos, disputas de terras, 

decisões de negócios – e ocupava um lugar de grande honra na família. À hora das 

refeições, ele era o primeiro a ser servido. Quando iam jovens a casa dele, faziam uma 

vénia e tocavam-lhe nos pés, num gesto de humildade.

Na América, ele teria seguramente sido mandado para um lar de idosos. Os profissionais 

de saúde têm um sistema formal para classificar as pessoas consoante o seu grau de 

autonomia. Se não conseguir, sem ajuda, usar a casa de banho, comer, vestir-se, lavar-

se, arranjar-se, sair da cama, levantar-se de uma cadeira e falar – as oito “Actividades da 

vida diária” –, uma pessoa não tem capacidade para a autonomia física básica. Se não 

conseguir fazer as compras sozinha, preparar a sua própria comida, tratar da casa, cuidar 

da roupa, tomar a medicação, fazer telefonemas, viajar sozinha e tratar das finanças – as 

oito “Actividades independentes da vida diária” –, a pessoa não tem capacidade para 

viver sozinha em segurança.

O meu avô só conseguia fazer algumas das actividades básicas de uma pessoa 

independente e umas quantas das mais complexas. Mas, na Índia, isto não tinha mal. 

A situação dele não desencadeou nenhuma reunião familiar de emergência, nem 

discussões angustiadas sobre o que fazer com ele. Era ponto assente que a família se 

certificaria de que o meu avô poderia continuar a viver como desejava. Um dos meus tios 

e a respectiva família viviam com ele e, com um pequeno rebanho de crianças, netos e 

sobrinhos sempre por perto, nunca lhe faltou ajuda.

Este contexto familiar permitiu-lhe manter um estilo de vida de que poucas pessoas 

idosas podem desfrutar nas sociedades modernas. A família fez com que ele pudesse, 

por exemplo, continuar a ser proprietário e a gerir a quinta, que construíra do nada – aliás, 

com menos do que nada. Ao longo da vida, acordou sempre antes de amanhecer e só se 

deitava depois de fazer uma inspecção nocturna de cada hectare das suas terras a cavalo. 

Mesmo depois dos cem anos, teimava nisso. Os meus tios tinham medo de que ele caísse 

– estava fraco e com pouco equilíbrio –, mas eles sabiam que aquilo era importante para 
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ele, por isso arranjaram-lhe um cavalo mais pequeno e certificaram-se de que alguém o 

acompanhava sempre. Fez a ronda das sua terras até ao ano em que morreu.

Se vivesse no Ocidente, isto teria parecido um absurdo. Não é seguro, teria dito o 

médico. Se ele insistisse em andar a cavalo e depois sofresse uma queda e fosse parar 

às Urgências com uma fractura do fémur, o hospital não o deixaria voltar para casa. 

Insistiriam para que fosse para um lar da terceira idade. Mas, no mundo pré-moderno do 

meu avô, a maneira como ele queria viver era uma escolha sua e o papel da família era 

simplesmente viabilizá-la.

O meu avô acabou por morrer com quase cento e dez anos, na sequência de uma 

queda de um autocarro em que bateu com a cabeça. Foi ao tribunal de uma cidade 

vizinha, em trabalho, o que parece uma loucura, mas era uma prioridade para ele. O 

autocarro começou a andar quando ele ainda ia a sair e, embora fosse acompanhado 

por um familiar, caiu. Muito provavelmente sofreu um hematoma subdural, isto é, uma 

hemorragia intracraniana. O meu tio levou--o para casa e, nos dias que se seguiram, ele 

foi-se apagando. Pôde viver como queria e com a família à sua volta até ao finzinho.

Durante a maior parte da História da humanidade, para as pessoas que viviam até a 

uma idade avançada, a experiência de Sitaram Gawande era a norma. Os idosos eram 

tratados em sistemas intergeracionais, em que muitas vezes viviam três gerações 

debaixo do mesmo tecto. Até quando a família nuclear substituiu a família alargada 

(como aconteceu na Europa do Norte, há vários séculos), os idosos continuaram sem ter 

de enfrentar as vicissitudes da idade sozinhos. Normalmente, os filhos saíam de casa dos 

pais assim que tinham idade para constituir família, mas geralmente havia um filho que 

ficava, com frequência a filha mais nova, se os pais vivessem até a uma idade avançada. 

[…] Não era necessário poupar dinheiro para assegurar uma vaga num lar da terceira 

idade, nem para pagar a entrega de refeições ao domicílio. Era ponto assente que os 

pais continuariam a viver na sua própria casa, com o auxílio de pelo menos um dos filhos 

que tinham criado. Nas sociedades contemporâneas, pelo contrário, a velhice e a doença 

deixaram de ser uma responsabilidade partilhada entre várias gerações e tornaram-se 

uma espécie de estado privado: algo vivido em grande parte a sós ou com a ajuda de 

médicos e instituições. Como é que isto aconteceu?

Uma das respostas é que a própria velhice mudou. No passado, era pouco comum as 

pessoas viverem até chegarem a velhas e as que de facto sobreviviam até tão tarde 

cumpriam uma função especial enquanto guardiãs da tradição, do conhecimento e da 

história. A dignidade da velhice era algo a que toda a gente aspirava.

Mas a idade perdeu o seu valor de coisa rara. Na América, em 1790, as pessoas com 

sessenta e cinco anos ou mais constituíam 2 por cento da população; hoje constituem 

14 por cento. Na Alemanha, Itália e no Japão, excedem os 20 por cento. A China é hoje o 

país na terra com mais de cem milhões de pessoas idosas.

Quanto ao domínio que os idosos costumavam ter sobre o conhecimento e a sabedoria, 

também isso foi minado, graças às tecnologias de comunicação, a começar pela escrita 

em si e acabando na Internet e por aí fora. As novas tecnologias criam igualmente novas 

ocupações e requerem novas mestrias, o que corrói ainda mais o valor de uma longa 

experiência e de uma opinião apurada. Antigamente, era natural recorrermos a uma 

pessoa de idade para que ela nos explicasse o mundo. Hoje, consultamos o Google e, se 

tivermos problemas com o computador, pedimos ajuda a um adolescente.

Creio que, acima de tudo, o facto de vivermos mais tempo acarretou uma mudança na 

relação entre novos e velhos. Tradicionalmente, os pais eram uma fonte de estabilidade 

crucial, de conselhos e protecção económica para as jovens famílias que procuravam 

caminhos para uma vida segura. E como normalmente os proprietários de terras se 

agarravam às suas propriedades até morrerem, os filhos que sacrificavam tudo para 

cuidar dos pais sabiam que herdariam todo o património, ou pelo menos uma parte 

maior do que os filhos que se fossem embora. Mas, assim que os pais começaram a 

viver assumidamente mais tempo, surgiu tensão entre as gerações. Para os jovens, o 

sistema familiar tradicional tornou-se menos uma fonte de segurança e mais uma luta 

pelo controlo: controlo das propriedades, das finanças e inclusive das decisões mais 

básicas sobre como podiam viver.

E de facto, na família tradicional do meu avô Sitaram, a tensão geracional estava sempre 

latente. Podem imaginar como se sentiram os meus tios, quando o pai fez cem anos 

e eles próprios entraram na velhice, ainda à espera de herdarem as terras e ganharem 

independência económica. 
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O desenvolvimento económico global alterou drasticamente as oportunidades dos 

jovens. A prosperidade de países inteiros depende da vontade de os jovens se libertarem 

das grilhetas das expectativas familiares e seguirem o seu próprio caminho: procurar 

emprego onde quer que seja, escolher a carreira que lhes apetecer, casar com quem 

quiserem. Foi o que aconteceu com o meu pai, cujo percurso o levou de Uti para Athens, 

no Ohio. Deixou a aldeia, primeiro, para frequentar a Universidade de Nagpur e, depois, 

para fazer carreira nos Estados Unidos. 

Por muito incomodado que o meu pai tenha ficado com a maneira como a América trata 

os idosos, a verdade é que a velhice mais tradicional do meu avô só foi possível porque 

os irmãos do meu pai não saíram de casa como ele. Pensamos, nostalgicamente, que 

queremos o tipo de velhice que o meu avô teve. Se não o temos, porém, é porque, na 

realidade, não é verdadeiramente isso que desejamos. O padrão histórico é claro: assim 

que as pessoas obtinham os meios e a oportunidade para abandonarem esse modo de 

vida, faziam as malas e partiam.

O pormenor fascinante é que, com o tempo, não parece que os idosos tenham tido uma 

pena por aí além de ver os filhos sair de casa. Os historiadores afirmam que os idosos 

da era industrial não sofreram economicamente e não se sentiram descontentes por 

ficarem sozinhos. Em vez disso, com as economias crescentes, ocorreu uma mudança 

no padrão que pautava o direito de propriedade. Quando os filhos saíram de casa em 

busca de oportunidades noutros lugares, os pais que viviam até mais tarde perceberam 

que podiam alugar ou inclusive vender as suas terras em vez de as legarem aos filhos. Os 

salários mais altos e, depois, os sistemas de pensões permitiram a cada vez mais pessoas 

acumular economias e propriedades e, por conseguinte, manter o controlo económico 

das suas vidas na velhice, libertando-as da necessidade de trabalhar até à morte ou à 

invalidez total. Começou a delinear-se o conceito radical de reforma.

Dada a oportunidade, tanto os pais como os filhos viram na separação uma forma de 

liberdade. Sempre que os idosos dispõem de meios financeiros, têm optado por uma 

coisa a que os sociólogos chamam “intimidade à distância”. Enquanto na América 

no início do século XX, 60 porcento das pessoas com mais de sessenta e cinco anos 

moravam com um filho, nos anos 60 a proporção já tinha caído para 25 por cento. Em 

1975, estava abaixo dos 15 por cento. O padrão é mundial. Só 10 por cento dos europeus 

com mais de oitenta anos vive com os filhos e quase metade vive completamente 

sozinha, sem o cônjuge. Na Ásia, onde a ideia de um progenitor idoso ficar a viver 

sozinho sempre foi tradicionalmente considerada uma vergonha – que era a opinião do 

meu pai –, está a ocorrer a mesma mudança radical. Na China, no Japão e na Coreia, as 

estatísticas nacionais mostram que a percentagem de idosos que vivem sozinhos está a 

subir rapidamente.

Este é indiscutivelmente o melhor período da História para se ser velho. As linhas de 

poder entre as gerações foram renegociadas e não como por vezes se julga: os idosos 

não perderam estatuto social e controlo, passaram simplesmente a partilhá-los. A 

modernização não despromoveu os idosos; despromoveu a família. Deu às pessoas – 

novas e velhas – um modo de vida com mais liberdade e controlo, incluindo a liberdade de 

ser menos grato às outras gerações. A veneração aos idosos pode ter desaparecido, mas 

não por ter sido substituído pela veneração aos jovens. Foi substituída pela veneração 

ao “eu” independente.

Resta um problema relativamente a este modo de vida. A nossa reverência pela 

independência não tem em conta a realidade da vida: mais cedo ou mais tarde, a 

independência torna-se impossível. Uma doença grave ou debilidade atinge-nos, 

inevitável como o pôr do sol. E eis que surge uma nova questão: se a independência é o 

nosso objectivo de vida, o que é que fazemos quando ela deixa de ser possível?

Atul Gawande, Ser mortal, tradução de Tânia Ganho (excertos). Lisboa, Lua de Papel, 2015, pp. 29-37.
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PROXIMIDADE E DISTÂNCIA
Andrea Gillies

Desde que encontrou a mulher do espelho, a Nancy passa uma boa parte do dia a falar 

com ela e o seu estado de ânimo melhorou milagrosamente. Uma tarde, ao entrar vinda 

de fora, encontro-a aí e ponho-me atrás dela. 

– Olá!, digo eu. Outra vez a veres-te ao espelho? Que tal te achas hoje? 

– É a minha amiga!, diz a Nancy, contente, apontando para si própria.

– Olá!, digo eu ao reflexo sorridente. – Quem és?

– Não te vai dizer, diz a Nancy. – Estou a convidá-la a entrar e ela não quer.

– Como é que ela vai entrar?

– Pela porta, diz a Nancy. – Por aqui.

O espelho é uma porta. Dá um passo atrás, levanta os braços e diz:

– Vamos. Vamos. Vamos. Não entras? Gostava muito que entrasses.

– Isto é um espelho, Nancy, digo eu. – Estás a ver?, bato no vidro. – É um espelho e essa 

aí és tu.

A Nancy olha para mim como se eu fosse parva.

 – Já sei. Já sei. Achas que sou parva?, e ri-se, olhando para o reflexo, que lhe devolve o 

riso. – Olha, olha, está-se a rir de ti.

– Pois, se essa és tu, digo eu.

Por que é que não a deixo em paz? A verdade é que não sei. Talvez seja porque sou mãe 

e costumo corrigir os erros dos outros. Ou talvez seja alguma coisa pior.

– Essa és tu, digo eu, acenando para a mulher do espelho. – Olha. Estou-te a cumprimentar. 

Olha para a minha mão. Ela olha por um momento. – E esta é outra vez a minha mão a 

cumprimentar-te no espelho.

– Essa é a minha amiga, diz a Nancy.

– Por que é que não lhe dizes olá com a mão?, pergunto.

A mulher do espelho franze o sobrolho.

A Nancy fica triste.

– Ela não gosta, diz.

– Tudo bem, digo eu, reconhecendo a minha derrota. – Deixo-vos a conversar.

Uma hora depois, passo por ali com a roupa para estender e a Nancy continua a conversar 

com o espelho. E sorri, solta gargalhadas e ri baixinho com a amiga. Vou à cozinha beber 

um café e sento-me a olhar para a chávena. A Nancy não está sempre triste. Ainda 

desfruta a vida. Nem sempre me odeia. A verdade é que não me odeia. O que é que me 

À esquerda, Ressonância Magnética de um cérebro com actividade normal e, à direita, a de um paciente 
com doença de Alzheimer.
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fez pensar isso? Como posso estar tão enganada? E, meu Deus, como é que pude desejar 

a sua morte?

Depois de muitos meses imersa na comunidade online de alzheimer, há uma experiência 

comum que gostaria de destacar: num dado momento da evolução da demência, 

a proximidade entre o cuidador e o paciente deixa de ser uma ajuda e torna-se um 

inconveniente. Muitas vezes é a sua relação com o paciente que provoca, mesmo que 

involuntariamente, a ansiedade senil.

A cuidadora detesta deixar o seu familiar demente numa residência; na realidade, é uma 

instituição psiquiátrica e pode perturbar esteticamente pessoas saudáveis pelo aspecto 

que tem de hospital, as superfícies fáceis de limpar e a ausência de comodidades. Mesmo 

que depois descubra que a saúde e o estado de ânimo da pessoa demente melhoram na 

residência. Parece-lhe difícil acreditar porque, quando vai de visita, a única coisa que vê 

é tristeza. A cuidadora fala da tristeza do seu ente querido e talvez lhe digam, com muito 

tacto, que na realidade essas quebras só ocorrem quando ela vem de visita e que talvez 

fosse melhor para o paciente que o deixassem habituar-se a esta nova fase da sua vida 

sem a alterar.

Há duas coisas que parecem certas:

1. Quando o doente de alzheimer chega ao ponto de estar permanentemente descontente 

em casa, está em condições de ir para uma residência. Nada do que o cuidador faça ou 

tente fazer irá alterar essa situação.

2. Numa fase muito avançada da doença, o importante é que o doente seja o mais feliz 

possível, inclusive se isso significar que o cuidador tenha um acesso restrito a ele. Se 

passam o dia com o mínimo de medo, ansiedade e fúria, passam bem o dia.

Está na hora de deixar de ler livros sobre a demência. Tenho uma estante cheia, com os 

livros classificados por ordem de aquisição. Começam à esquerda os livros de autoajuda 

para cuidadores, seguem-se os volumes mais médicos, mais especializados, mudam 

de repente para outros de memórias, depois vêm os das editoras norte-americanas, 

livros de tamanhos e tipos de letra estranhos, títulos procurados e encontrados por 

acaso na Amazon. Alguns são bastante disparatados. Concordo no autocarro com um 

neurocientista reformado, um estranho, que vê o que estou a ler e mete conversa comigo. 

Concorda com a premissa básica do livro que tenho na mão e que eu tinha considerado 

excêntrica: o alzheimer é um mito. “Não existe semelhante coisa”, diz, com um piscar de 

olhos. “ O que se passa é que umas pessoas envelhecem mais depressa do que outras.” 

Isso deixa-me desconcertada. Será que as duas posições têm de estar em contradição: 

envelhecimento normal e sucesso anormal? Não é possível que essa aceleração do 

envelhecimento do cérebro seja uma doença?

Os que rejeitam o alzheimer, como o autor deste livro que lhe chama “mito”, têm de 

reconhecer que a demência que aparece cedo é uma doença. No entanto, tal como o 

neurocientista do autocarro, consideram que a demência que aparece tardiamente é 

própria da condição humana e que nunca encontraremos cura para ela. Citam o trabalho 

da Universidade de Harvard que explica a senilidade pela desintegração da mielina (a 

nossa substância branca) do cérebro, cuja consequência principal é os sinais eléctricos 

entre os neurónios se tornarem débeis e difusos. Salientam que as placas podem ser 

benéficas, coisa com que os investigadores partidários da proteína tau também estariam 

de acordo. E também que nalgumas biópsias cerebrais de pessoas sem demência se 

encontram muitas placas. Segundo eles, a doença de Alzheimer é um mito alimentado 

pelas empresas farmacêuticas. Na comunidade online também encontro partidários 

destas ideias. Estão os que acham que chamar demente a uma pessoa é uma forma de 

“osso executor” (ritual aborígene australiano no qual a pessoa para quem esse osso se 

oriente, está condenada e, em consequência, deve morrer); outros afirmam que com o 

avanço da demência a destruição da pessoa é aquela que lhe é imposta pela sociedade, 

que condiciona, cultural e socialmente, a pessoa doente a comportar-se de forma 

demente.

Não há dúvida que o modo como as pessoas saudáveis olham para quem tem doenças, 

lesões ou incapacidades cerebrais é, em geral, muito pouco civilizada. Eu própria desvio 

o olhar no supermercado quando uma mulher com algum tipo de demência se põe a 

falar ou a importunar os clientes, que também desviam o olhar e começam a marcar 

alguma distância, um semicírculo cúmplice de segurança. A demência desconcerta-nos. 

Para além disso, há a vergonha de ser velho e que o corpo revela. Tratamos com 

desprezo os velhos, a sua debilidade provoca reacções de incómodo nas pessoas 
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saudáveis. É porque nos põem a nossa própria mortalidade diante do nariz? Porque, na 

realidade, vemos a morte como um fracasso? Se calhar julgamos, subconscientemente, 

que orientaram o osso para nós e que devemos manter-nos a salvo. A mortalidade é 

contagiosa; recebemo-la dos nossos pais. É difícil tratar alguém com as faculdades do 

pensamento e a linguagem deterioradas como uma pessoa tão plenamente humana 

como nós mesmos. Pode parecer o contrário. O instinto pode dizer o contrário. 

A única razão possível é que tenha sobrevivido de forma inconsciente na nossa mente 

algum fantasma deplorável da máquina que considera desumanizadoras as afecções 

cerebrais e, por isso mesmo, as desumaniza. É a única forma de entender o comportamento 

de muitos médicos, especialistas e consultores, que tratam mal e desrespeitosamente as 

pessoas com alzheimer, como se verifica nos fóruns sobre a demência. Como explicar, 

então, o tratamento que recebem os velhos nas residências (alguns velhos nalgumas 

residências), tratados como se fossem crianças pequenas, sem os devidos cuidados, mal 

alimentados, maltratados e até – como se pode ler nos jornais – atados às cadeiras?

Andrea Gillies, Las Amapolas del Olvido (excertos), 

Madrid, Ediciones Planeta, 2011, pp. 333-334, 370-374.
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ANA GUIMAR
Estreou-se como actriz em 2004 na 
série juvenil Morangos com Açucar. 
Desde então, é presença regular 
em telenovelas e séries televisivas: 
Conta-me Como Foi, Dancin’ Days, 
Mar Salgado e  Amor Maior. 
No cinema, participou nos filmes 
A Vida privada de Salazar  
e  A Noite do Fim do Mundo. 
Fez 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 este 
encenador em Há Muitas Razões 
Para Uma Pessoa Querer Ser 
Bonita, de Neil LaBute (2012) 
e ainda em Amor e Informação, 
de Caryl Churchill (2015). 
Em 2013 subiu ao palco com a peça 
Vénus de Vison, de David Ives, 
com encenação de Marta Dias.

ALBERTO CARVALHO
Iniciou a sua actividade profissional
em 1998, no antigo edifício
do Teatro Aberto, como técnico
de luz na peça Quase, de Patrick
Marber, encenada por
João Lourenço.
Trabalhou ainda com os seguintes
encenadores: Fernando Heitor,
Gonçalo Amorim, Ana Nave,
Nuno Carinhas, Maria Emília 
Correia e João Lopes.
Em 2002, no novo edifício
do Teatro Aberto, integra 
a equipa de luz das óperas
encenadas por João Lourenço,
 com direcção musical do maestro
João Paulo Santos. Desde 2000,
faz parte da equipa permanente
do Teatro Aberto, com destaque
para o seu trabalho nos 
espectáculos Peer Gynt,
Copenhaga, Democracia,
A Ópera de Três Vinténs, Galileu,
O Rapaz dos Desenhos, Rock’n’Roll,
Vermelho, Boas Pessoas e 
Constelações, entre outros.

ANTÓNIO CASIMIRO
Frequentou a Escola António Arroio
e a Escola Superior de Belas Artes.
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. Foi bolseiro
da Fundação Gulbenkian em Roma,
Milão e Paris. Frequentou, em
Florença, um curso de cenografia
para televisão. 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. No teatro,
a sua primeira intervenção data
de 1961, no Teatro Nacional
de D. Maria II.
Nos anos 70 trabalhou em diversos
teatros. Trabalhou ainda com
encenadores e realizadores
de televisão 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.
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. 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.

JOÃO LOURENÇOCÉLIA 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 coordenando as 
áreas da produção e do marketing.

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, 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 e 
Constelações.

DINO ALVES
O enfant-terrible da moda
portuguesa nasceu em Anadia.
Formou-se em pintura na Escola
Superior Artística do Porto e fez
um curso de fotografia no INEF.
Vive e trabalha em Lisboa desde
1991, onde desenvolve uma carreira
de criador de moda.
Depois de uma passagem pela
Cinemateca Portuguesa, faz
uma primeira apresentação
nas Manobras de Maio de 1994.
Depois de criar a mise-en-scène
para quatro desfiles de Ana Salazar,
inicia as suas apresentações
regulares na ModaLisboa.
Desde então, tem participado
em inúmeros eventos de moda
em Portugal e no estrangeiro.
Inicia colaborações como stylist
para revistas, marcas, programas
de televisão e campanhas de
publicidade. Cria figurinos para
teatro com vários encenadores
como João Grosso, Maria Emília
Correia, Fernando Heitor, João
Lourenço, António Pires, Fernando
Gomes, Joaquim Monchique,
Manuel Coelho, Marta Dias
e ainda para espectáculos
de dança, nomeadamente com
o coreógrafo Rui Lopes Graça.
Em teatro, destaca, em 2011,
a criação de figurinos para a peça
Vermelho, encenada por João
Lourenço no Teatro Aberto, onde
continua a colaborar regularmente
como figurinista. Destaca também
a criação dos figurinos de Cabaret
Alemão, encenado por António
Pires (Teatro do Bairro, 2014).
Em televisão, destaca o trabalho
desenvolvido nos programas de
humor “Estado de Graça” (RTP,
2012), “Nelo e Idália” e “DDT” (RTP,
2015). Vestiu a intérprete vencedora
do Festival RTP da Canção 2015.
Os seus trabalhos mais recentes
incluem os figurinos das peças
As Raposas  e Constelações
(enc. João Lourenço),Boas Pessoas
(enc. Marta Dias) e Ao Vivo e em 
Directo (enc.Fernando Heitor).
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JOÃO PERRY JOÃO VICENTE LUÍS SOARES

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. Em televisão 
integrou as produções de A Vida 
Privada de Salazar, Rosa Fogo, 
Sol de Inverno e Mulheres, 
Mar Salgado, Coração d’Ouro e 
Boys. No cinema participou em 
Anita Garibaldi (Telefilme Raiuno), 
Tanto Para Andar Até Dormir 
(curta), Herança do Silêncio (curta). 
Em teatro trabalhou com as 
seguintes companhias: Teatro 
Tapafuros, Byfurcação, Teatromosca 
(As Três Vidas de Lucie Cabrool, 
de John Bergerl) Ar de Filmes 
(Say It With Flowers,de Gertrude 
Stein), Grupo 373 (co-fundador), 
Escola de Mulheres e Teatro Aberto 
(Vermelho, de John Logan e Amor 
e Informação, de Caryl Churchill) 
Palco13 (Sonho de Uma Noite de 
Verão e Do Amor Não Se Foge, de 
William Shakespeare e Alice no 
Jardim das Maravilhas, de Lewis 
Carroll) Comuna Teatro de Pesquisa 
(À Vossa Vontade, de William 
Shakespeare e Um Inimigo do Povo, 
de Henrik Ibsen) e Mala Voadora 
(Hamlet, de William Shakespeare). 
Em 2015 participou nos 
espectáculos Mechanical Monsters 
e Jardim Zoológico de Cristal,  
de Tenessee Williams. 
Trabalhou com os 
encenadores António Pires, José 
Henrique Neto, Pedro Alves, Mário 
Trigo, Luca Aprea, Isabel Medina, 
Marco Medeiros, Álvaro Correia, 
Rui Neto, Sandra Faleiro, João 
Lourenço e Jorge Andrade.

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

Iniciou a sua actividade teatral
no Teatro Nacional D. Maria II, na
Companhia Rey Colaço – Robles
Monteiro, em 1953. Desde então,
tem participado como actor
em produções de cinema, em
espectáculos de teatro de diversas
companhias, e desenvolvido
projectos como encenador.
A sua formação como actor foi
feita em vários cursos, em Nova
Iorque, Inglaterra e Portugal.
No cinema, participou em
filmes nacionais e estrangeiros,
tendo trabalhado com vários
realizadores, tais como João
César Monteiro, José Fonseca
e Costa, Fernando Lopes, João
Botelho, Claude d’Anna, Manoel de
Oliveira, João Mário Grilo, Manuel
Mozos, Victor Gonçalves e Solveig
Nordlund. Enquanto actor de
teatro participou, entre outras, 
nas peças Os Emigrantes, Tu e Eu,
Ascensão e Queda da Cidade 
de Mahagonny, Na Solidão dos
Campos de Algodão, Alguém
olhará por mim, Fernando Krapp
escreveu-me esta carta, Luz de
Inverno, A Visita, Selvagens –
Homem de Olhos Tristes, 
O Preço e As Raposas, todas com 
encenação de João Lourenço. 
Em 2009 integrou o elenco de Seis
Personagens à Procura de Autor,
de Luigi Pirandello, e em 2015 
O Regresso a Casa, de Harold 
Pinter, espectáculos encenados por 
Jorge Silva Melo. Como encenador 
dirigiu vários espectáculos, entre 
os quais se destacam Zerlina, 
de Hermann Broch, no Teatro 
da Trindade (1988), a ópera 
Horácios e Curiácios, no Teatro 
Nacional de São Carlos (1990), 
A Disputa, de Marivaux, no Teatro 
da Trindade (1995) e Sonho de Uma 
Noite de Verão, de Shakespeare, 
no Teatro da Trindade (1996). 
Foi distinguido pelo seu trabalho 
com diversos prémios pela 
crítica teatral, cinematográfica 
e televisiva, pela Secretaria de 
Estado da Cultura e pela imprensa 
especializada em artes 
e espectáculos.

PATRÍCIA ANDRÉMARISA FERNANDES

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

MARTA DIAS

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

Formada pela ACT – Escola 
de Actores (2001/2002),  iniciou 
o seu percurso artístico no Teatro. 
Trabalha com diversas companhias, 
entre elas o Teatro dos Aloés 
em  Criadas para todo o Serviço 
e A Guerra, de Goldoni,  Noite de 
Guerra no Museu do Prado,  de 
Rafael Alberti e Danças a Um Deus 
Pagão, de Brian Friel, encenadas 
por José Peixoto. Com o Teatro da 
Terra participa em Chão de água, 
de João Monge, com direcção 
de Maria João Luís e Paisagem, 
por João Pedro Vaz;  No Teatro 
Aberto participa em O Senhor 
Puntila e o Seu Criado Matti, de 
Bertold Brecht, A Purga, de Sofi 
Oksanen e Amor e Informação,  
de Caryl Churchill, encenadas por 
João Lourenço. Dirige,  durante 
alguns anos lectivos, um grupo 
de trabalho de teatro junto dos 
alunos surdos do Instituto Jacob 
da Casa Pia. Encena Carta de Uma 
Desconhecida, de Stefan Zweig, 
em conjunto com Sandra Barata 
Belo. No Cinema participa em Moi, 
Bernardette , de Jean Sagols, Ein 
Sommer in Portugal,  realizado por 
Michael Keusch, Les grandes ondes, 
de Lionel Baier e  Até Amanhã 
Camaradas,  de Joaquim Leitão, 
com quem acaba de fazer o último 
filme ainda em pós-produção, 
Índice Médio de Felicidade. Em 
Televisão, releva 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 e Dentro, de Henrique 
Oliveira. Participa ainda no telefilme 
O Mergulh,  de Jorge Paixão da 
Costa e nas séries João Semana, 
Equador, Ele é Ela , Um lugar para 
viver, 37, entre outras. Integra pela 
primeira vez um elenco de novela 
em Anjo Meu,  seguindo-se O Beijo 
do Escorpião, Santa Bárbara 
e Rainha das Flores.
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PAULO OOM

Lembra-se de fazer anos durante 
os ensaios de Deseja-se Mulher, 
no Centro de Arte Moderna em 
1984 (o ano em que se estreou 
como actor); não se lembrou, na 
altura, como isso era comum para 
os seus colegas, todos com grande 
experiência no Teatro, nem lhe 
passava pela cabeça a quantidade 
de aniversários que viria a ter pela 
frente enquanto fazia Teatro: n’A 
Barraca, na Cornucópia, no Teatro 
São Luiz, no Teatro da Trindade, 
pelo menos 10 de seguida no 
Teatroesfera e, se contar com  
Mãe Coragem, no Teatro Nacional 
D. Maria II, esta é a 10ª vez que 
trabalha com o Novo Grupo/Teatro 
Aberto. Também se lembra bem 
das noitadas e directas que passou 
a construir e a pintar cenários 
ou a montar projectores 
e a programar luz e que lhe 
permitiram crescer nesta profissão. 
Já não sabe dizer se foi por 
gosto ou por necessidade que 
começou a encenar e a escrever 
(provavelmente por ambas as 
razões) e não se lembra porque 
é que parou de desenhar e fazer 
música (provavelmente por falta 
de tempo, o que por um lado 
é bom… mas é pena).
Lembra-se de ‘ter a certeza de 
tantas coisas’ quando começou, 
mas só passados todos estes anos 
é que se permitiu começar a ter 
dúvidas. Pode não se lembrar do 
que comeu ao jantar, mas 
lembra-se bem dos dias em que 
nasceram cada um dos seus 
3 filhos.

SARA CIPRIANO

Nasceu em Lisboa, em 1980. 
Iniciou o seu percurso profissional, 
como actriz, na peça Vinha de 
Alhos, encenada por Maria Emília 
Correia, em 1999. No ano seguinte, 
ingressa na Escola Superior 
de Teatro e Cinema 
e termina o curso de Formação 
de Actores em 2005. Tem 
trabalhado como actriz 
em companhias de teatro 
com repertório clássico e 
contemporâneo. Fez os Juramentos 
Indiscretos, de Marivaux, no Teatro 
dos Aloés, com encenação 
de José Peixoto. 
Na Comuna-Teatro de Pesquisa, 
participou em Roberto Zucco, 
Todos os que caem e O Tartufo, 
com encenações de João Mota 
e O Misantropo,  com direcção 
de Alvaro Correia. Colaborou em 
projectos pontuais liderados por 
Cristina Carvalhal e Nuno Nunes.. 
No Novo Grupo/Teatro Aberto, 
sob a direcção de João Lourenço, 
integrou o elenco das peças
O Bobo e a sua Mulher esta Noite 
na Pancomédia, Sweeney Todd, 
Rock’n’Roll e O Sr. Puntila e o seu 
criado Matti.  Com o apoio da 
GDA foi para Londres, em 2011, 
onde colaborou com a Bacalao 
Performance Company, uma 
companhia teatral Luso- 
-Norueguesa, onde desempenhou 
funções de criação, interpretação 
e produção para a concretização 
do espectáculo Fado, Fátima 
and Football. Mais recentemente, 
dedica-se também a projectos 
artístico-educativos, faz teatro para 
escolas, dá aulas de Expressão 
Dramática a crianças e jovens, faz 
Música para Bebés e frequenta 
o mestrado de Educação Artística 
na Escola Superior de Educação 
de Lisboa.

VERA SAN PAYO DE LEMOS

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

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

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

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

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

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

EQUIPA 
Direcção Artística 
João Lourenço 

Direcção da Cooperativa 
Célia Caeiro 
Francisco Pestana
Irene Cruz
Melim Teixeira

Direcção Musical 
João Paulo Santos 

Dramaturgia 
Programação 
Vera San Payo de Lemos

Direcção de Produção e Marketing 
Célia Caeiro 

Direcção de Cenografia 
António Casimiro

Encenadora Residente
Coordenação do Programa Educativo 
Direcção de Cena
Marta Dias 

Design
Mónica Lameiro

Assessoria Técnica e de Produção
Melim Teixeira 

Acessoria de Comunicação
Francisco Pestana 

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

Luz, Som e Vídeo
Alberto Carvalho
Bruno Dias
Marcos Verdades

Adereços
Assistência de Palco 
Marisa Fernandes 

Guarda-Roupa 
Irene Cabral 

Serviços Administrativos e Financeiros 
Sara Francisco 

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

Frente de Casa 
César Miranda
Francisco Jorge
Jonas Lima
Rui Valentim

Limpeza 
I.S.S. 

Recepção 
Fátima dos Santos 

Segurança 
Securitas 



HORÁRIO
21H30 [QUARTA A SÁBADO]

16H00 [DOMINGO – MATINÉE]

DURAÇÃO DO ESPECTÁCULO
1H45 [SEM INTERVALO] 

CLASSIFICAÇÃO
[M/12]

ESTREIA
SALA AZUL | DEZEMBRO 2016

TEATRO ABERTO | LISBOA

ESTRUTURA FINANCIADA POR

http://www.teatroaberto.com/
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455/featured
https://www.facebook.com/Teatro-Aberto-128779457160365/
https://www.instagram.com/teatroaberto/
http://www.teatroaberto.com/
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455/featured
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