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https://www.youtube.com/watch?v=spwJZOHGbqA
https://www.youtube.com/watch?v=Uer8BtuGqNQ
https://www.youtube.com/watch?v=_VP4Ipf6x_k
https://www.youtube.com/watch?v=4ZpFIUPymqI
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Nasceu em 28 de Junho de 1979 em Paris. For-

mou-se no Institut d’Études Politiques de Paris 

(Sciences Po). Aos 22 anos, publicou o seu pri-

meiro romance, Neiges artificielles [Neves arti-

ficiais], 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 Jou-

issance [O prazer] (2012). De 2002 a 2006, lec-

cionou 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 [Ela está à tua 

espera] (2008), La Mère [A mãe] (2010), La Véri-

té [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).Roman-

cista, dramaturgo e encenador, é um dos jovens 

autores franceses mais talentosos da sua gera-

ção. Os seus romances estão traduzidos numa 

dezena de línguas e as suas peças de teatro têm 

sido representadas em vários países.

FLORIAN ZELLER
BIOGRAFIA

EUROPE 1.FR
Florian Zeller: "C'est 
presque par hasard que 
j'ai découvert le théâtre"

PARIS MATCH.COM
Florian Zeller en vérité

YOUTUBE.COM
Florian Zeller la star  
du théâtre 
contemporain – 
Entrée libre

SABER +

https://www.europe1.fr/culture/florian-zeller-cest-presque-par-hasard-que-jai-decouvert-le-theatre-3756335
https://www.europe1.fr/culture/florian-zeller-cest-presque-par-hasard-que-jai-decouvert-le-theatre-3756335
https://www.europe1.fr/culture/florian-zeller-cest-presque-par-hasard-que-jai-decouvert-le-theatre-3756335
https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Florian-Zeller-La-verite-147413
https://www.youtube.com/watch?v=rvUcnTfRjbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rvUcnTfRjbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rvUcnTfRjbg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=rvUcnTfRjbg&feature=youtu.be
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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; Prémio Hong Kong 
Drama Award 2018)
Le Père 
[O pai] (2012, Théâtre Hébertot, Paris, encenação 
Ladislas Chollat; Prémio Molière para a Melhor 
Peça; Prémio du Brigadier; Prémio Academy 
Theatre Award; Prémio Aplauso; Prémio 
Manchester Theatre Award e Hong Kong Drama 
Award)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)
Le Fils
[O filho] (2018, Comédie des Champs-Élysées, 
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]
[sem título] 
(2018, longa-metragem, realização Florian Zeller, 
com base na peça  
O pai, com Anthony Hopkins  
como protagonista)

Canção
Participação no álbum de Christophe, Aimer ce 
que nous sommes [Gostar do que somos] (2008)
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VERTIGEM
VERA SAN PAYO DE LEMOS

Depois da apresentação de O pai, em 2016, ficou 
a ideia de regressar ao teatro de Florian Zeller 
e aprofundar a “sensação de vertigem” que 
este procura suscitar no espectador. Em O pai, 
partilhava-se, com um nó cada vez mais apertado 
na garganta, a perturbação e a angústia de um 
homem que, ao perder a memória, perdia as 
coordenadas do espaço e do tempo, a capacidade 
de reconhecer os outros e de se orientar no mundo 
à sua volta. Confuso e desamparado, o homem 
via, tal como o espectador, a filha, o genro e a 
cuidadora em duas figuras diferentes. Os móveis 
mudavam de sítio, o espaço encolhia e esvaziava-
se, os pontos de referência esbatiam-se, o chão 
fugia-lhe debaixo dos pés, deixando-o cada vez 
mais desorientado e só. 
Em A verdade (2011) e em A mentira (2015), Florian 
Zeller explora, novamente, a confusão do que é real 
e do que é produto da imaginação, o confronto do 
consciente e do inconsciente, mas, desta vez, num 
registo de comédia, lançando mão a um dos seus 
tradicionais ingredientes, o triângulo amoroso, 
animado pela vida dupla dos seus vectores e a 
inventividade surpreendente do seu discurso. Aqui, 
nada e ninguém é o que parece, há o dito e o não 
dito, a realidade dos factos e a sua dissimulação. 
Há suspeitas e desconfianças, procuram-se e 

apresentam-se provas, testam-se álibis. Discorre-
se sobre as vantagens de calar a verdade e os 
inconvenientes de a dizer. Percorrem-se as fases 
do equilíbrio, do desequilíbrio e do novo equilíbrio. 
Desestabiliza-se a ordem e volta-se a estabilizá-la. 
Entra-se em guerra aberta e fazem-se as pazes em 
guerra surda, num falso happy end, numa entente 
cordiale que surge, no tom de humor próprio das 
formas do cómico, como a condição necessária para 
que continue a haver casais à face da terra e não se 
precipite o fim da civilização. A possibilidade de os 
fundamentos da sociedade virem a ser ameaçados 
não passou, afinal, de uma ilusão passageira.
A sensação de vertigem cria-se aqui no constante 
vaivém entre a identificação e a distância, entre a 
cumplicidade que se estabelece e logo se desfaz, 
porque neste território o chão também não é 
firme, a volta traz a reviravolta, o que parecia certo 
torna-se duvidoso e talvez esteja mesmo errado. O 
riso solta-se no reconhecimento das aflições dos 
transgressores, quando as máscaras caem, quando 
estes procuram escapar dos confrontos com 
estratagemas insólitos e inesperados. Resguardado 
na superioridade de quem está a observar, o 
espectador é testemunha da invenção humana 
perante a adversidade, daquilo que se é capaz de 
inventar para salvar a face.

Para Florian Zeller, o palco “é um lugar mais de 
perguntas do que de respostas, mais de abismos 
do que de certezas.” Constrói, assim, as suas 
peças “como uma armadilha, um estratagema, 
para que se esteja diante de um puzzle ao qual 
falta sempre uma peça”, para que a dúvida se 
instale e a actividade investigativa se manifeste. 
A sensação de vertigem que pretende criar surge 
como uma variante do efeito de estranhamento: 
não há terra firme, não há verdades absolutas, há 
factos e opiniões, há mentiras e inverdades, mas há 
que procurar a verdade, há que indagar os vários 
sentidos das palavras, ter o espírito crítico aceso e 
encontrar códigos comuns.
Neste projecto em que se apresentam A verdade 
em conjunto com A mentira, duas peças do 
mesmo autor, em dois espectáculos diferentes, 
representados pelo mesmo elenco, põem-se 
as variáveis do que será verdade e do que será 
mentira à discussão e demonstra-se como a arte 
de representar se pode desdobrar em múltiplos 
sentidos e formas. Um desses sentidos e formas 
manifesta-se na concepção do espaço cénico dos 
dois espectáculos. A representação de A mentira 
tem lugar num duplo espaço de representação: 
apresenta-se como uma obra de installation 
art no palco giratório de um teatro, integrado 

SABER +
Florian Zeller
no Teatro 
Aberto

https://www.youtube.com/watch?v=S88UmPbAnTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S88UmPbAnTI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=S88UmPbAnTI&feature=youtu.be
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numa exposição sobre várias representações da 
mentira (sonho, pesadelo, imaginação, sedução, 
informação) numa galeria de arte. A exposição de 
pintura patente no palco, assim como o espaço 
da instalação, podem ser visitados por um grupo 
de espectadores que, depois de percorrer a 
exposição, se junta aos espectadores sentados na 
plateia para assistir ao espectáculo/instalação. A 
representação de A verdade recria os anos 50 em 
quadros sucessivos que aparecem e desaparecem 
à vista do espectador. 
Outro sentido da arte de representar surgiu de um 
recurso no processo de tradução das duas peças. 
Para que a confusão não se estabelecesse e fosse 
sempre claro que actor ou actriz representava 
qual papel em qual peça, deu-se os seus nomes 
verdadeiros às personagens de ambas as peças. O 
que começou por ser um recurso tornou-se, assim, 
mais uma variável da verdade e da mentira. Embora 
não sejam eles próprios, mas sim personagens, 
os actores representam-nas com o seu próprio 
nome, como se fossem eles próprios. A seriedade 
concentrada que imprimem à actuação acentua 
tanto a veracidade da representação das suas 
mentiras como as dúvidas que estas vão suscitando 
nas sucessivas situações. Como Florian Zeller afirma 
sobre A mentira (e o mesmo se pode aplicar a A 
verdade), “cada cena é uma máscara que dissimula 
outra máscara.” No final de A mentira, celebra-se 
o teatro e a arte de representar, mostrando, mais 
uma vez, que nada é o que parece e se descobrem 
sempre motivos de espanto e surpresa.
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https://www.youtube.com/watch?v=q3dUP3VCk_w
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UMA VERDADE INTANGÍVEL
ENTREVISTA COM FLORIAN ZELLER

Qual é a relação entre A verdade 

e A mentira?

Em ambos os casos, pensei em Pierre Arditi e que-

ria basear-me no seu virtuosismo cómico. Mas A 

mentira tem a sua autonomia própria. É uma peça 

concebida segundo uma sucessão de pistas falsas: 

as situações são voluntariamente convencionais, 

pelo menos na aparência, de tal forma que temos 

a impressão, erradamente, de saber sempre onde 

estamos. O que me interessa é lançar armadilhas 

aos espectadores: quando acreditamos que conse-

guimos compreender uma situação, discernir a sua 

dimensão, o que está em jogo e o contexto, aper-

cebemo-nos que existe por detrás desta uma ou-

tra situação que por vezes é contraditória. Quanto 

mais acreditamos estar próximos da verdade, mais 

nos distanciamos. Cada cena é uma máscara que 

dissimula outra máscara.

O autor é então o único a conhecer 

a verdade?

A meu ver, não é necessário saber o que é verda-

deiro ou não é. A peça obriga o actor a abandonar 

aquilo que designamos por arco narrativo ou arco 

psicológico da sua personagem, porque, alterna-

damente, cada personagem é levada a representar 

uma situação oposta àquela que acabou de acon-

tecer. E o actor deve fazê-lo à vontade, sem saber 

que está a mentir. É a arquitectura da peça que é 

responsável pela complexidade da narração, não o 

intérprete — que deve tentar obstinadamente não 

ser mais inteligente do que as situações. Mas o que 

me importa, na escrita, é colocar-me no lugar dos 

espectadores. Quero que tenham sempre a impres-

são de saber. Não é possível sentirmos o chão de-

sabar debaixo dos nossos pés se antes não tiver-

mos sentido os pés sobre chão firme.

Sem revelar o fim da peça, qual é o significado 

da última cena, que se vê dotada de um duplo 

final?

Há, de facto, uma espécie de falso final. A peça 

termina, os actores agradecem. E no momento em 

que o espectador acredita saber finalmente onde 

está, o pano volta a subir e descobrimos uma outra 

cena, que dá outra cor, um outro signicado a tudo 

aquilo que vimos. Queria que, fisicamente e através 

dos meios do teatro, o espectador experimentasse 

mais uma vez o sentimento de vertigem.

Não hesita em utilizar todas as armas da comédia.

A mentira é evidentemente uma comédia. Mas é uma 

comédia que se mantém à beira de um precipício. 

Para mim, de uma maneira mais geral, a escrita tea-

tral, mesmo na sua crueza, na sua obscuridade, res-

ponde antes de mais a um impulso lúdico.

Olivier Ceilik, “Insaisissable vérité. Entretien avec Florian Zeller”, 
L’avant-scène théâtre, 1er Octobre 2015, nº 1390, pp. 74-75.
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JOÃO LOURENÇO E ANTÓNIO CASIMIRO
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https://www.youtube.com/watch?v=5eka8xi1iCM&feature=youtu.be
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VERDADE OU MENTIRA?
ENTREVISTA COM FLORIAN ZELLER

Escrever uma peça sobre a mentira  

e baptizá-la A verdade não é já mentir? 

É um elogio da mentira. O ponto de partida é 

aquela frase de Voltaire que diz: “A mentira só é 

um vício quando faz mal; é uma grande virtude 

quando faz bem.” É uma boa moral de vida.

Mentir?

Não, mas considerar que poupar os outros pode 

justificar uma mentira. A situação clássica, no tea-

tro, é ver um mentiroso a mentir. De facto, a per-

sonagem interpretada por Pierre Arditi [Paulo] é 

um mentiroso a quem toda a gente mente. É isto 

que eu queria contar. De repente, a verdade é uma 

coisa com a qual julgamos que estamos a jogar e 

que nos escapa permanentemente.

O que é mais prejudicial? Mentir aos outros 

ou a si próprio?

Mentir a si próprio, não há dúvida nenhuma! Em-

bora haja mentiras para as quais é legítimo não 

ter qualquer indulgência. Por exemplo, na política.

Mas a preocupação permanente com  

a transparência, uma das características  

da nossa época em que se exige saber tudo 

sobre todos, é prejudicial à liberdade  

e à felicidade. Não se escreve sobre um assunto 

como este por acaso. Então, sem mentir,  

é um mentiroso?

Pronto, está bem! É verdade que não se escreve 

inocentemente sobre a mentira… Mas a mentira é 

também, e sobretudo, a base do teatro. A máscara 

é a mentira. Mentir é usar uma máscara.

Não é também dissimulado debaixo de uma 

máscara que se pode dizer todas as verdades?

São interrogações que atravessam o teatro des-

de sempre, e também são situações que nos per-

mitem ir para a energia do riso e da comédia. Ao 

escrever esta peça, tomei o partido do riso, como 

diz Sacha Guitry. 

A peça A verdade foi escrita à medida  

para Arditi…

Foi. Não porque ele seja um grande mentiroso, 

mas porque incarnou muitas vezes este género de 

personagem. Foi o intérprete que me conduziu a 

este assunto. Não resolvi escrever sobre isto por-

que tinha problemas com a minha mulher. Queria 

falar de coisas mais universais.

No entanto, reduz as noções de verdade  

e de mentira às quatro paredes de um quarto  

de hotel onde um homem casado e a mulher  

do seu melhor amigo fazem amor sem filosofar 

muito. Na realidade, escreveu um puro 

vaudeville…

Sim, com certeza, está-se numa situação de vau-

deville na qual um homem e uma mulher se encon-

tram na dissimulação.

A verdade fala antes do mais de uma certa  

impossibilidade do casal de viver na fidelidade, 

pelo menos sexual. Não faz qualquer julgamento 

na sua peça, mas tem uma opinião sobre este 

assunto?

É sempre perigoso generalizar, porque pensamos 

de forma diferente em momentos diferentes da 

vida e nas diferentes etapas de uma história. É 

cada vez mais difícil imaginar que o conjunto do 



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO 16

LEITURAS A MENTIRA
A VERDADE

outro sexo se possa resumir a uma única 

pessoa. No entanto, pode ver-se sempre a 

história do casal como uma batalha. Talvez 

explore as minhas próprias contradições, 

mas também é o privilégio da escrita. Ao 

escrever, posso contar coisas pelas quais 

passo, transformando-as em fantasmago-

rias.

E em diálogo, sobretudo…

Em todo o caso, utilizo um material mui-

to simples para que nenhuma das minhas 

frases não esteja ali para ser aplaudida. 

Construí um puzzle no qual quanto mais 

se avança, menos a verdade aparece. 

Mais uma vez: o meu propósito não é o 

casal. Sirvo-me do teatro para colocar 

questões. A minha intenção não é dar li-

ções de moral…

Pelo contrário, é amoral!

Digamos que, de uma maneira subterrâ-

nea, há uma espécie de moral que é uma 

lição de liberdade dada aos outros.

A passagem do romance para 

a escrita teatral foi fácil?

Antes de começar a escrever para o tea-

tro, não ia ao teatro. Lia peças, mas não 

era um espectador. Ao tornar-me autor 

dramático, descobri o espectáculo ao vivo, 

os ensaios, a vida da equipa. E agora, ado-

ro isso. Escrevo mais depressa uma peça 

do que um livro. Em A verdade, avancei 

praticamente ao ritmo dos diálogos. Ao 

escrever ouvia o Arditi a falar. Não sei se é 

mais fácil trabalhar para o teatro, mas eu 

sinto-me aí mais à vontade.

Acredita no amor?

Acredito no sentimento amoroso. Amar e 

estar apaixonado são duas coisas muito 

diferentes. Estar apaixonado, é bastante 

fácil. Amar é um grande desafio que se 

realiza, muitas vezes, contra nós próprios. 

Será que é um romântico?

Não sou de modo nenhum um romântico. 

Não é uma palavra que se adeque a mim. 

Vejo o romantismo como uma submis-

são a códigos que não nos pertencem. É 

contarmo-nos uma história a nós próprios, 

estar a representar na vida, desempenhar 

um papel. Eu prefiro o teatro verdadeiro 

com um pano de boca e aplausos.

Alain Spira, “Florian Zeller en vérité”, Paris Match, 
25/1/2011. Editado.https://www.parismatch.com/Cul-
ture/Livres/Florian-Zeller-La-verite-147413 consultado 
a 11.11.18.

https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Florian-Zeller-La-verite-147413
https://www.parismatch.com/Culture/Livres/Florian-Zeller-La-verite-147413
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ANA PAULA ROCHA

Formação
Mestre em Teatro & Comunidade 
e licenciada em Design de Cena 
pela Escola Superior de Teatro e 
Cinema. Curso de Estilismo pela 
Escola de Moda de Lisboa.
Teatro
Estreou-se com José Peixoto, em Il 
Campielo no Teatro da Malaposta 
em 1997. Colaborou com os 
Artistas Unidos e encenadores 
como Solveig Nordlund, Cláudio 
Hochman, Rui Mendes, José 
Peixoto, Rodrigo Francisco, Paulo 
Sousa Costa, Paulo Lage, Ignacio 
Garcia, Peter Kleinert entre outros. 
Conta com mais de 60 criações 
de cenografias, bem como de 
figurinos, em diversos teatros como 
o Teatro Nacional D. Maria II, Teatro 
da Trindade, Companhia de Teatro 
de Almada, Teatro dos Aloés, 
Yellow Star Company, entre outros.
Televisão
Assinou os figurinos de diversas 
sitcoms.
Cinema
Fez a Direcção de Arte de Gelo de 
Luís Galvão Teles; A filha,  
A morte de Carlos Gardel e Espelho 
Lento (prémio melhor drama no 
VI festival de curtas-metragens 
Downtown de NY), de Solveig 
Nordlund; com Margarida Gil fez 
Sobre o Lado Esquerdo, O fantasma 
de Novais e Perdida Mente (prémio 
melhor argumento de longa-
metragem produção internacional, 
no Festival Internacional de Cinema 
e Vídeo Independente de NY.)

ANTÓNIO CASIMIRO

Formação
Foi bolseiro da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Anos depois obteve 
outra Bolsa da Embaixada de Itália 
em Florença.
Teatro, Cinema e Televisão
Iniciou a sua actividade como 
cenografo na Radiotelevisão 
Portuguesa em 1958. Daí 
desenvolveu a sua carreira 
profissional no teatro, cinema 
e tantos outros eventos onde a 
cenografia e artes visuais têm 
cabimento.
Docência
Foi professor de Cenografia e 
Espaço Cénico na Escola Superior 
de Teatro e Cinema.

CÉLIA CAEIRO

Formação
Licenciada em Ciências  
da Comunicação pela Universidade 
Nova de Lisboa e Mestre em 
Comunicação e Gestão Cultural 
pela Universidade Católica 
Portuguesa.
Teatro
Estreia-se com o encenador Paulo 
Filipe em 2001, como assistente  
de encenação e produção  
do espectáculo Abaixo da Cintura. 
Inicia a sua colaboração com  
o Teatro Aberto em 2002,  
na peça Rastos, com encenação 
de Paulo Filipe. Em 2003 integra 
a equipa da ópera Le Vin Herbé, 
com encenação de Luis Miguel 
Cintra e em 2004 colabora no 
espectáculo A Forma das Coisas, 
com encenação de João Lourenço.
Em 2008 regressa ao Teatro 
Aberto, primeiro para o marketing 
e depois para a produção e gestão 
administrativa da cooperativa. 
Actualmente, desempenha funções 
de direcção de produção  
e comunicação.
Outras experiências
Em 2002 colabora com a NBP  
no arranque da Escola de Actores 
desta produtora, a Oficinactores. 
Em 2003 entra para L’Agence – 
Agência de Modelos e Produção, 
com o objectivo de criar  
e coordenar um departamento  
e agenciamento de actores, 
L’Agence Talents, projecto 
ao qual fica ligada até 2006. 
Neste ano integra a equipa 
Scriptmakers, empresa de 
produção de conteúdos, na qual 
desempenha funções de marketing, 
comunicação, contabilidade  
e gestão, até 2008. 

9th November (2002) de P. J. Crook
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JOANA BRANDÃO

Teatro
Licenciada em Formação de 
Actores/Encenadores pela ESTC, 
trabalhou com encenadores 
portugueses e estrangeiros como 
João Lourenço, João Mota, João 
Brites, Carlos Pimenta, Rui Mendes, 
José Peixoto, Fernando Gomes, 
José Martins, Solveig Nordlund, 
Helena Pimenta, Maria de La 
Ribot, Álvaro Correia, Jean-Paul 
Buccieri, Bruno Bravo, Pedro 
Alvarez-Ossorio, Guillermo Heras, 
entre outros. Escreveu, encenou e 
interpretou os monólogos Coragem 
hoje, abraços amanhã e  Caminhos.
Encenou espectáculos como As 4 
Gémeas de Copi, Super-Heróis, o 
Musical-Panda e os Caricas, etc.
Cinema
Participou em filmes e curtas 
metragens com realizadores 
como Patrícia Sequeira, Pedro 
Varela, Sandro Aguilar, George 
Felner, Leonor Noivo, Adriana 
Martins, entre outros.Realizou o 
documentário TERRA.
Televisão
Participou em telenovelas e séries 
como 3 Mulheres, A Filha da Lei, 
Teorias da Conspiração, Espelho 
d’Água, Voo directo, Morangos com 
Açúcar, Feitiço de Amor , entre 
várias outras.
Prémios
Prémios SPA/RTP - 2017, categoria 
de Melhor Actriz de Teatro, com 
Constelações, de Nick Payne, 
enc. de João Lourenço, Teatro 
Aberto 2016. Nomeação Melhor 
Texto Português Representado, 
categoria de Teatro dos Prémios 
SPA/RTP 2014 , com Coragem 
hoje, abraços amanhã. Independent 
Short Awards, Los Angeles - Gold 
Award: Best Acting Duo: A Língua 
de Adriana Martins. Prémio do 
CinEuphoria 2014, categoria de 
melhor actriz em Curta Metragem: 
O Cheiro das Velas de Adriana 
Martins

JOÃO LOURENÇO

Início de carreira
Estreia-se em 1952 na Emissora 
Nacional como intérprete. 
Em 1957 estreia-se como actor no 
Teatro Nacional D. Maria II, na peça 
D. Inez de Portugal de Alexandre 
Casona, sendo ensaiado por Robles 
Monteiro. 
Teatro, Cinema, Ópera e Televisão
Trabalha durante 20 anos como 
actor em companhias dirigidas 
por Ribeirinho e Vasco Morgado. 
Em 1958, protagoniza o primeiro 
folhetim produzido pela RTP, ainda 
em directo, Enquanto Os Dias 
Passam, de Armando Vieira Pinto. 
Em 1960 estreia-se no cinema em  
A Ribeira da Saudade, realizado por 
João Mendes. Em 1966/67 funda, 
com Irene Cruz, Morais e Castro 
e Rui Mendes o Grupo 4, uma 
sociedade de actores, independente 
do Estado. Em 1971 participa,  
no Brasil, com Amália Rodrigues  
e Irene Cruz, na novela Os Deuses 
Estão Mortos, de Lauro César 
Moniz, produzida pela Tv-Record  
de São Paulo. Em 1973,  
estreia-se como encenador  
na Casa da Comédia com Oh Papá, 
pobre Papá a Mamã Pendurou-te  
no Armário e Eu Estou Tão Triste…, 
de Arthur Kopit. Em 1974, constrói 
com o Grupo 4 o Teatro Aberto,  
em Lisboa, que inaugura em 1976 
com a encenação de O Círculo  
de Giz Caucasiano, de Brecht.  
Em 1978, participa no colectivo  
de encenação de Mãe Coragem  
e os Seus Filhos, de Brecht  
no Berliner Ensemble. Trabalha, 
desde 1980, nas versões das suas 
peças com Vera San Payo  
de Lemos. Em 1982 funda o Novo 
Grupo do Teatro Aberto, para o 
qual tem encenado a maior parte 
dos seus espectáculos. Em 1985,  
estreia-se na encenação de ópera, 
no Teatro Nacional de São Carlos, 
com Ascensão e Queda da Cidade 
de Mahagonny, de Brecht/Weill. 
Inaugurou o novo Teatro Aberto 
em 2002 com a encenação de 
Peer Gynt, de Ibsen. Entre as 
suas encenações mais recentes, 
contam-se Puntila, O Preço, Amor e 
Informação, Constelações, O Pai e 
Noite Viva.

MARISA FERNANDES

Formação 
Escola Secundária Artística António 
Arroio, em Design de Equipamento; 
Licenciada em Design de Cena 
pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema; Pós-Graduação em 
Educação Artística pela Faculdade 
de Belas Artes de Lisboa; Estágio 
na série televisiva Conta-me como 
foi (RTP, 2008). 
Teatro
Iniciou a sua actividade no Teatro 
como assistente de António 
Lagarto, em Don Giovanni e Agosto 
em Osage (2009). Enquanto 
profissional, trabalha regularmente 
como cenógrafa, figurinista e 
aderecista: O quê, de João Lagarto, 
Brel,como num Sonho, de Rita 
Neves (2010), Circo Mágico, no 
Pavilhão Atlântico (2011), Parque 
Temático Mirabilândia (Ravenna, 
2010/11), O Escurial, de Dinarte 
Branco e Tiago Nogueira (2013), 
A Preto e Branco, um Risco 
Amarelo (Teatro do Biombo, 2013), 
Mechanical Monsters, de Rui Neto 
(2015). Foi responsável plástica  
no Teatro do Biombo (teatro para 
a pré-infância), entre 2010 e 2015. 
Trabalha no Teatro Aberto desde 
2011 como cenógrafa, aderecista, 
assistente e directora de cena.

MARTA DIAS

Formação
Licenciada em Artes do 
Espectáculo pela Faculdade 
de Letras de Lisboa em 2007, 
completa o estágio curricular  
no Teatro Municipal de Almada.
Teatro
Nesse mesmo ano, começa  
a trabalhar no Teatro Aberto, 
como assistente de encenação, 
dramaturgia e de palco em 
Sweeney Todd. Seguem-se 
Rock’n’Roll, Imaculados, O Deus  
da Matança, Hannah e Martin,  
O Senhor Puntila e o Seu Criado 
Matti, Purga, Vermelho, Londres, 
Há Muitas Razões Para Uma Pessoa 
Querer Ser Bonita, O Preço, Três 
Mulheres com Máscaras de Ferro, 
Amor e Informação (cujo elenco 
também integra) e As Raposas, 
encenadas por João Lourenço, 
Agora a Sério, encenada por 
Pedro Mexia, e A Acompanhante, 
encenada por Gonçalo Amorim. 
Estreia-se na encenação em 2012, 
com a peça Pelo Prazer de a Voltar 
a Ver, tendo, em 2013, encenado 
Vénus de Vison  em 2015, Boas 
Pessoas e, em 2017, Toda a Cidade 
Ardia.

MARIA PATO

Formação
Curso de Produção Artística 
especialização em Realização 
Plástica do Espetáculo (Figurinos 
e Cenografia) da Escola Artística 
António Arroio (2018). Residência 
educativa “Da Identidade Pessoal 
à Identidade Artística” (MAAT, 
2016). Formação em Arte Urbana 
(O Gerador – Associação Cultural, 
2017).
Teatro
Estágio no Teatro de Marionetas 
- A Tarumba, no qual desenhou 
e confeccionou um traje de cena 
(2017-8). 
Outras experiências
Cenografia do evento “Bailarico 
– matinée dançante” do Indie 
Júnior - Festival Internacional  
de cinema infantil (2017-8).

MIGUEL GUILHERME

Formação
Frequenta o curso de Antropologia 
da FCSH da Universidade Nova  
de Lisboa, que abandona para  
se dedicar ao teatro.
Teatro
Inicia o seu percurso na Comuna 
Teatro de Pesquisa, onde interpreta 
textos de Bertolt Brecht, António 
José da Silva, Hélder Costa  
e Eugueni Schwartz, dirigido 
por João Mota. Posteriormente 
trabalhou com os encenadores 
João Lourenço, Mário Feliciano 
e Luís Miguel Cintra, José 
Wallenstein, Fernanda Lapa, 
Adriano Luz, António Pires, Ricardo 
Pais, António Feio, Tiago Guedes  
e Marco Martins. Estreia-se  
na encenação com Perversões 
de David Mamet, ao lado de José 
Pedro Gomes, ao qual se seguem 
os espectáculos Desastres;  
À Espera de Godot e Vai Ver Se 
Chove.
Televisão
Participou em telefilmes de Paulo 
Rocha, Luís Filipe Costa e Edgar 
Pêra. Trabalhou com Herman 
José em diversos programas 
humorísticos entre 1987 e 1999). 
Participou em séries como Conta-
me Como Foi, Bocage e Último 
a Sair (RTP), Fura Vidas e Sai da 
Minha Vida (SIC), Redenção  
e Melhor do que Falecer (TVI)  
e na telenovela A Herdeira (TVI). 
Cinema
Trabalha pela primeira vez em 
cinema em 1990 com João Canijo 
(Filha da Mãe). Desde então 
trabalhou com Manoel de Oliveira, 
Jorge Silva Melo, Fernando Lopes, 
José Fonseca e Costa, António 
Pedro Vasconcelos, Solveig 
Nordlund, Fernando Matos Silva, 
Paulo Rocha, Manuel Mozos, Marco 
Martins entre outros. 
Rádio
Co-apresentou com Nuno Artur 
Silva e Inês Fonseca Santos  
o programa História Devida (Antena 
1). Fez também o programa diário 
Não é mau, com Filipe H. Fonseca  
e Mário Botequilha (TSF).
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NUNO NEVES

Formação
Licenciado em Comunicação Social 
e Cultural em 2007, completou  
o curso de Edição e Pós-produção 
Vídeo da restart em 2008.
Percurso
Começou a trabalhar na área 
do audiovisual em 2007, tendo 
trabalhado como realizador, 
produtor, editor de video e director 
de fotografia em projectos  
de cinema, televisão, publicidade 
e música.
Após trabalhar como freelancer 
vários anos, funda a sua própria 
produtora, Other Features, em 
2012, que gere como produtor 
executivo até agora.
Teatro.
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 
de espectáculos como Purga, 
Vermelho, Londres, O Preço, Amor 
e Informação e A Noite Viva, todos 
com encenação de João Lourenço. 
Colaborou também na realização 
vídeo das peça Pelo Prazer  
de a Voltar a Ver e Vénus de Vison, 
com encenação de Marta Dias.

PATRÍCIA ANDRÉ

Formação
Curso profissional ACT- Escola  
de Actores (2001)
Teatro
Inicia a sua carreira no teatro aos 
15 anos. Trabalha com diversas 
companhias: Teatro da Terra em 
Chão de água (enc. Maria João 
Luís) ou Paisagem (enc. João 
Pedro Vaz); Teatro dos Aloés em 
Danças a Um Deus Pagão de Brian 
Friel (enc. José Peixoto) ou Amor 
de Dom Perlimplim com Belisa 
em Seu Jardim de Garcia Lorca 
(enc. Jorge Silva), entre outras; no 
Teatro Aberto começou na peça 
O Senhor Puntila e o Seu Criado 
Matti, de Brecht e a mais recente foi 
O Pai de Florian Zeller (enc. João 
Lourenço). Dirige durante alguns 
anos um grupo de teatro dos 
alunos surdos do Instituto Jacob 
da Casa Pia. Encena Carta de Uma 
Desconhecida de Stefan Zweig, em 
cena no Teatro S.Luiz. Faz este ano 
2º Capítulo de Neil Simon no Teatro 
da Luz.
Cinema
Participa, entre outros, em Moi, 
Bernardette (rea. Jean Sagols),  
Les grandes ondes (rea. Lionel 
Baier), Até Amanhã, Camaradas  
e Índice Médio de Felicidade  
(rea. Joaquim Leitão).
Televisão
Releva as séries Quando os lobos 
uivam, A República de Jorge 
Paixão da Costa, Conta-me Como 
Foi (III e IV séries) e Tempo Final 
da StopLine. Participa ainda em 
telefilmes como O Mergulho de 
Jorge Paixão da Costa e nas séries 
João Semana, Equador, Ele é Ela, 
Um lugar para viver e 37. Integra 
pela primeira vez um elenco de 
novela em Anjo Meu (TVI), seguida 
de Beijo do Escorpião (TVI), Santa 
Bárbara (TVI) e Rainha das Flores 
(SIC).

PAULO PIRES

Teatro
A Minha Noite com o Gil e Ao Vivo  
e em Directo (enc. Fernando 
Heitor); Real Caçada ao Sol (enc 
Carlos Avillez); O Avião de Tróia, 
Divisão B, A Maçã no Escuro,  
O Gato que chove e Menina  
e Moça (enc. Maria Emília Correia); 
O Fatalista (enc. Rosa Coutinho 
Cabral); Copenhaga, Rock’n’Roll 
e Deus da Matança (enc. João 
Lourenço); Pequenos crimes 
Conjugais (enc. José Fonseca  
e Costa); A Noite (enc. José 
Carlos Garcia); Sílvia (enc. Almeno 
Gonçalves); Os Dias Realistas (enc. 
Marcos Barbosa). 
Cinema
Zéphiro de José Álvaro de Morais; 
Cinco Dias, Cinco noites de José 
Fonseca e Costa; Aniversário 
(telefilme) e O Milagre Segundo 
Salomé de Mário Barroso; Un Suave 
Olor a Canela de Giovanna Ribes 
(Espanha); Até Amanhã Camaradas 
e Quarta Divisão de Joaquim 
Leitão; Ein Sommer in Portugal 
(telefilm ZDF Alemanha); A Uma 
Hora Incerta de Carlos Saboga, 
Kaminhos Magnetikus de Edgar 
Pêra; Rapiscimi (Itália/Portugal).
Televisão
Integra o elenco das novelas: Salsa 
e Merengue (Globo/Brasil); Terra 
Mãe (RTP); Ganância, Fúria de Viver 
e O Olhar da Serpente (SIC);  
Deixa-me Amar, Meu Amor, Olhos 
nos Olhos, Belmonte, A Única 
Mulher e A Herdeira (TVI). Participa 
também nas séries: Jornalistas 
(SIC); O Segredo (Brasil/Portugal 
RTP); Madre Paula (RTP); Los 
Serranos (Tele5 Espanha); Fuera 
de Control (TVE Espanha); Ellas y 
el Sexo Débil (Antena 3 Espanha); 
Ana e os 7, Equador e Bairro (TVI); 
La Baronesa (Tele5 Espanha).

VANESSA MARQUES

Formação
Licenciada em Artes do 
Espectáculo pela Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa, 
em 2017. Completa o estágio 
curricular no Teatro Aberto.Em 
2016, participa no Workshop 
de Iniciação à Técnica do Actor, 
dirigido por Marcantonio Del Carlo.
Frequentou a escola de música 
“Música e Lda.” (guitarra, canto e 
formação musical)
Teatro
Musical infantil Escola de Bruxas 
e Escola de Bruxas 2 no Teatro 
Independente de Oeiras (elenco de 
apoio), 2014 e 2015. Assistência de 
encenação e palco no projecto de 
cine-teatro Noite Viva, no Teatro 
Aberto, em 2017. Assistência de 
encenação e palco e direcção de 
cena na peça Pela Água, em 2018. 
Assistência de palco e figuração na 
ópera Três Mulheres com Máscara 
de Ferro, em 2018.
Outras Experiências
Back vocals num concerto da 
banda Naked Affair, em 2013.

VERA SAN PAYO 
DE LEMOS

Ensino
É docente do Departamento  
de Estudos Germanísticos  
e investigadora do Centro 
de Estudos de Teatro da Faculdade 
de Letras de Lisboa. 
Teatro
No teatro, trabalha regularmente
desde 1980, na área da tradução  
e da dramaturgia, com o encenador 
João Lourenço, em espectáculos 
apresentados no Teatro Aberto, 
Teatro Nacional de São Carlos  
e Teatro Nacional D. Maria II. 
Publicou diversos artigos sobre 
teatro, sobretudo nos programas
dos espectáculos em que 
colaborou. Participou em 
encontros, festivais e júris de teatro 
em Portugal e no estrangeiro. 
Colaborou na tradução 
e coordenação da edição 
em 8 volumes do Teatro de Bertolt 
Brecht, em publicação pela 
editora Livros Cotovia.
Prémios
Recebeu um prémio pela tradução 
das peças As Presidentes e Peso  
a mais, sem Peso: Sem Forma  
de Werner Schwab, o Prémio  
da Crítica 2003 e a Medalha 
Goethe 2006. 
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CONTACTOS 
TEATRO ABERTO
NOVO GRUPO DE TEATRO, C.R.L. 
Praça de Espanha 
1050-107 Lisboa 
Tel.  +351 213 880 086 
www.teatroaberto.com

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

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

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

PREÇOS 
normal 17€
descontos especiais 
jovem (até 25 anos) 8.50€ 
sénior (mais de 65 anos) 13.60€ 
grupos (+ de 20) quartas, quintas 11.90€
grupos (+ de 20) sextas, sábados e domingos 13.60€ 
cartão de espectador 11.90€

 

 

ACESSOS
metro 
linha azul – estação Praça de Espanha 
linha vermelha – estação São Sebastião  
autocarro
Carris – 161 |726 |750 | 755 
TST – 152 | 153 |158 |159 | 160 | 161 | 162 | 168 | 176 | 190
Vimeca/Lisboa Transportes – 161 
comboio 
CP/Fertagus – estação Sete Rios

EQUIPA
DIRECÇÃO ARTÍSTICA 
João Lourenço 

DIRECÇÃO DA COOPERATIVA 
Célia Caeiro 
Francisco Pestana
Irene Cruz
Melim Teixeira

DIRECÇÃO MUSICAL 
João Paulo Santos 

DRAMATURGIA E PROGRAMAÇÃO 
Vera San Payo de Lemos

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO E MARKETING 
Célia Caeiro 

DIRECÇÃO DE CENOGRAFIA 
António Casimiro

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

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

LUZ, SOM E VÍDEO

Alberto Carvalho
Bruno Dias
Marcos Verdades

ADEREÇOS E ASSISTÊNCIA DE PALCO 
Marisa Fernandes 

GUARDA-ROUPA 
Irene Cabral 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
Sara Francisco 

BILHETEIRA
Ana Baltazar
Filipa Santos

FRENTE DE CASA 
Carlos André
João Graça
Jonas Lima
Rui Valentim

LIMPEZA 
I.S.S. 

RECEPÇÃO 
Fátima dos Santos 

SEGURANÇA 
Securitas

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

RECEBA REGULARMENTE  TODA 
A  INFORMAÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES 
DO TEATRO ABERTO.
SUBSCREVA A NOSSA NEWSLETTER 
NO SITE.
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS.

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


ESTRUTURA FINANCIADA POR

HORÁRIO
A VERDADE 

quarta e sexta 21h30 
domingo – matinée 18h30
Sala Vermelha
A MENTIRA

quinta e sábado 21h30 
domingo – matinée 16h00
Sala Azul 
DURAÇÃO
1h30 sem intervalo
classificação
M/14
ESTREIA
DEZEMBRO 2018

FLORIAN
ZELLER

Para mais leituras complementares 
e documentação sobre A MENTIRA e 
A VERDADE consulte o programa dos 
espectáculos, à venda na bilheteira  
e no foyer do teatro.
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