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PEDRO EDUARDO BREDA

LUCIANA MADALENA ALMEIDA

ALBERTO  SAMUEL ALVES

PERSONAGENS
E INTÉRPRETES

https://www.youtube.com/watch?v=mvPcLIy3l8Y
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Nasceu em 1891 em Sofia (Bulgária) e morreu em 1958 em 

Berlim. Passou a sua juventude em Viena, Graz, Paris e 

Berlim. Estudou Música em Paris e em Berlim e Filologia 

em Viena. Depois da conclusão do curso, trabalhou como 

crítico de música e criou a revista literária Marsyas. Em 

1916, influenciado pela lírica expressionista, começou a es-

crever poesia. 

Em 1922, fundou o Renaissance-Theater em Berlim, para o 

qual encenou vários espectáculos e adaptou peças do re-

pertório clássico. Sendo o seu verdadeiro nome Theodor 

Tagger, escolheu o pseudónimo de Ferdinand Bruckner 

para se estrear como autor dramático com a peça Doen-

ça da juventude (1926). Outras peças, como Os crimino-

sos (1928), A criatura (1929) e Isabel de Inglaterra (1930), 

tornaram-no um dos autores mais célebres do período da 

República de Weimar. 

Depois da subida de Hitler ao poder em 1933, exilou-se 

na Áustria, França e Suíça e, a partir de 1936, nos Estados 

Unidos. As peças As raças (1933) e Pois o seu tempo é 

curto (1942) reflectem o seu humanismo anti-fascista mi-

litante. 

Em 1951, regressou do exílio, fixando-se primeiro em Pa-

ris e, em 1953, de novo em Berlim, onde trabalhou como 

dramaturgista no Schiller-Theater. Entre as peças escritas 

depois do fim da guerra, contam-se Os libertados (1945), 

Comédia heróica (1955) e O combate com o anjo (1956).

Foi distinguido em 1951 com o Anel de Honra e, em 1957, 

com o Prémio de Literatura da Cidade de Viena. Uma lá-

pide no nº 102 da Kaiserdamm em Berlim assinala a última 

casa onde morou.  

BIOGRAFIA
FERDINAND
BRUCKNER
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PREFERIMOS NÃO VER
MARTA DIAS

Há coisas difíceis de perceber. Há coisas que custa aceitar. 

Há coisas que preferíamos que nunca tivessem acontecido.

Mas não há volta a dar. O passado trouxe-nos até aqui.

Agora é lidar com o que temos à frente, e com o que aí vem. 

E com o que o espelho nos devolve.

 

Não é confortável. Não é suposto ser. O mais certo é doer. 

Temos de estar preparados para isso. Não partir do princí-

pio que o mundo nos deve alguma atençãozinha, que so-

mos especiais ou que os outros são de confiança. O mais 

certo é enganarem-nos, desiludirem-nos.

 

A juventude é, por norma, uma fase de aprendizagem, des-

coberta e afirmação, com poucas ou nenhumas responsabi-

lidades. É a antecâmara da idade adulta, da autonomia (ou 

da dependência) que desenvolvemos em relação aos que 

nos rodeiam. 

 

Doença é um substantivo com origem no vocábulo latino 

“dolentia”, que significa dor, mal, padecimento, sinónimo de 

maleita, condição defeituosa ou não-saudável, que causa 

dor, desconforto, problemas sociais ou morte à pessoa afli-

gida. Nos países desenvolvidos, para além do AVC e das 

infecções respiratórias, as doenças que afectam mais pa-

cientes são condições neuropsiquiátricas como a depres-

são e a ansiedade.

 

Nesta peça, estamos perante jovens (as raparigas mais jo-

vens do que os rapazes) com posturas bastante distintas 

na vida, perante a adversidade, face às relações e, sobre-

tudo, perspectivando o futuro. As personagens dividem-se 

em dois tipos de pessoas: as que têm sonhos e as que têm 

objectivos; as que trabalham e as que seduzem; as que são 

criativas e as que cumprem; as que lutam e as que desis-

tem; as que têm pena e as que tratam mal; as que manipu-

lam e as que sobrevivem. À semelhança do que se passa no 

reino animal.

 

O vídeo, apresentado como prólogo do espectáculo, anun-

cia a temática maior em que ele se alicerça: a lei do mais 

forte. Não é inocente a crueza das imagens. Elas são uma 

provocação que se pretende moralmente física. Custa-nos 

ver estas imagens? Porquê? Não há qualquer ficção nelas 

para além de a edição ter eliminado o tempo e a acção en-

tre os trechos da montagem final. Animais selvagens, no 

seu habitat natural, a caçarem e a alimentarem-se. Custa-

-nos ver estas imagens?

Comer é matar um ser vivo (animal ou vegetal). Talvez hoje 

em dia não estejamos muito cientes deste facto.

Há muito que o ser humano está no topo da cadeia ali-

mentar. Ou será que está fora da cadeia alimentar? 

Nós hoje produzimos, criamos, editamos geneticamen-

te os nossos alimentos, sejam eles plantas ou animais.  

Será que estamos tão entretidos e anestesiados pela forma 

como vivemos que não conseguimos ver o fundamental? 

Chocamo-nos com imagens e relatos que testemunham as 

consequências do nosso estilo de vida (matadouros, po-

luição, consumo de recursos, escravatura, ...) e preferimos 

https://www.instagram.com/p/B5vHfvkFY8Z/
https://www.youtube.com/watch?v=8vPuRGlgocs
https://www.instagram.com/p/B5vHfvkFY8Z/
http://www.youtube.com/watch?v=mvPcLIy3l8Y
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não ver, não pensar sobre isso. É melhor não. É demasiado 

complicado. Não há solução para um problema radicado 

tão profundamente debaixo de tudo o que construímos en-

quanto sociedade.

 

Propor um texto de 1926 para nos questionarmos sobre 

2019 talvez não seja um empreendimento óbvio mas a épo-

ca entre-guerras/pré-totalitarismos parece rimar assusta-

doramente com a nossa. E, na verdade, as questões que 

considero hoje essenciais, urgentes e inescapáveis estavam 

todas aqui concentradas na peça de Bruckner:

 

-não só sobre a juventude, enquanto grupo de pessoas 

que pertence a uma geração, enquanto prenúncio do fu-

turo e enquanto símbolo de uma fase de auto-questiona-

mento, de transformação e de integração na sociedade; 

-também sobre os temas intemporais que as personagens 

debatem, como  o suicídio, a eutanásia, a manipulação, a 

caridade, a ambição ou a hipocrisia.

 

A lei do mais forte — será ela o caminho natural das rela-

ções humanas?

Qual é o mal de nos aproveitarmos dos outros? Como é que 

isso se reflecte no tipo de sociedade que construímos? 

E quanto é que nos distanciámos da Natureza, na nossa 

evolução tecnológica e de domínio biológico e progresso 

neo-liberal?

Até onde iremos?

Quanto do nosso percurso é auto-destrutivo?

Agradeço calorosamente a todo o grupo maravilhoso que 

criou e construiu este espectáculo, em especial à Marisa 

Fernandes, ao José António Tenente, ao Marcos Verdades, 

ao Eduardo Breda e ao Cifrão, pelo rasgo criativo de cada 

um, pela frescura e pelo prazer que imprimiram em todo o 

nosso trabalho.

 

Agradeço aos actores Carolina Carvalho, Eduardo Breda, 

Filipa Areosa, Helena Caldeira, Madalena Almeida, Samuel 

Alves e Vítor d’Andrade do fundo do meu coração, por con-

fiarem — acto de tamanha ingenuidade!

Vocês tornaram esta Doença num bem a que eu não quero 

ver o fim.

 

Agradeço ao Teatro Aberto e a toda a fantástica equipa que, 

como sempre, dá vida aos sonhos mais audazes, em espe-

cial à Célia Caeiro o seu companheirismo e o olhar sempre 

positivo que foi uma luz fluorescente ao longo do caminho.

 

Agradeço muito em especial à Vera San Payo de Lemos e 

ao João Lourenço, pela confiança que depositam em mim, 

pelo carinho com que sempre me guiaram e avisaram du-

rante a minha juventude, e pela felicidade incalculável que 

me concedem por tornarem possível eu fazer do teatro a 

minha vida.

 

Aos meus pais, por serem fortes e fracos.

VIDEO PROMOCIONAL 1

VIDEO PROMOCIONAL 3

VIDEO PROMOCIONAL 2

https://www.youtube.com/watch?v=WX9_u9DvSrE
https://www.youtube.com/watch?v=8vPuRGlgocs
https://www.instagram.com/p/B5vHfvkFY8Z/
https://www.youtube.com/watch?v=WX9_u9DvSrE
https://www.youtube.com/watch?v=8vPuRGlgocs
https://www.instagram.com/p/B5vHfvkFY8Z/
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CENÁRIO 
MARISA FERNANDES

Após a primeira leitura da peça ficou claro que preci-

sava de encontrar uma estetica capaz de compensar 

toda aquela tensão dramática. A doçura dos tons rosa 

e o romantismo das formas neoclássicas foram pon-

to de partida para a construção dum espaço jovem e 

descontraído pontuado por dispositivos electrónicos 

que  rompem a arquitectura enfatizando o aspecto con-

sumista, descartável e superficial que absorve e preen-

che os nossos dias. Outros elementos cujas transpa-

rências e reflexos procuraram extrair das personagens 

a necessidade de confessar as suas verdades mais ínti-

mas, momentos em que revelam o temperamento, re-

ceios e fragilidades daqueles que representam o futuro.  

Um cenário luminoso e docemente melancólico com ras-

gos de uma acidez fluorescente, é o meu contributo para 

a representação de um futuro cujos intervenientes vivem 

de uma falta de esperança crónica debatendo-se com 

princípios morais transversais a todas as gerações.
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FIGURINOS
JOSÉ ANTÓNIO TENENTE
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Vivemos numa era em que testemunhamos a expansão da 

tecnologia genética num crescente número de áreas da 

nossa vida – da medicina (na prevenção, diagnóstico, tera-

pêutica) à indústria agrícola.

É-nos impossível ignorar a genética, cuja presença no dia a 

dia vai muito para além dos genes que guardamos em nós. 

Presença constante nas notícias que lemos, nos alimentos 

que escolhemos, nas decisões que cada vez mais teremos 

de tomar.

A genética, essa força invisível que discretamente trazemos 

dentro de nós, essa essência que silenciosamente nos tem 

transportado como espécie ao longo dos tempos, perde a 

timidez e apresenta-se hoje, sem modéstia, em todos os as-

pectos da nossa vida.

Vamos poder prever todas as doenças, que poderão vir a 

manifestar-se ou não, numa criança ainda não nascida ou 

mesmo não concebida?

Vamos poder decidir se queremos corrigir de forma defi-

nitiva genes anómalos nas nossas crianças, ou mesmo os 

nossos próprios genes?

Vamos poder escolher extinguir espécies que consideramos 

indesejáveis, tais como os mosquitos?

Vamos poder “desextinguir” espécies, como o mamute?

Vamos poder criar porcos com fígados humanos?

Vamos poder encomendar bebés com características, à 

nossa escolha, cada vez mais específicas?

Vamos poder desenhar e criar novos organismos?

Cabe-nos a nós distinguir entre as potenciais vantagens e 

os riscos associados. Do mesmo modo como devemos an-

tever e evitar o possível uso não ético de cada aplicação 

da engenharia genética, não podemos arriscar travar o pro-

gresso médico, científico e tecnológico. 

A genética não é ficção nem mito. A genética é real, É es-

sencial reconhecê- -la como tal e como uma revolução que 

está a acontecer muito para além do laboratório de investi-

gação. Rodeia-nos.

A panóplia de decisões que vamos ter de tomar requer que, 

assim como nos adaptámos à era informática, o façamos 

também com a genética. Torna-se inevitavelmente essencial 

que estejamos tão confortáveis com a genética como nos 

habituámos a estar com a Internet. Queremos compreen-

der as notícias que nos chegam diariamente, saber escolher 

os alimentos que comemos e estar preparados para tomar 

qualquer decisão, tanto a nível individual, como também em 

sociedade.

E porque podemos, devemos?

Quanto mais poderosa a ferramenta, maior o seu potencial, 

para o bem e para o mal.

A capacidade de editar com precisão o genoma de qual-

quer espécie, assim como a possibilidade de influenciar em 

que extensão um gene artificialmente modificado é introdu-

zido no ecossistema natural, pode levar a aplicações ainda 

imprevisíveis.

Num curto período de dez anos, desde a sequenciação do 

genoma humano, rapidamente passámos da descoberta 

COMPREENDER A GENÉTICA
SILVIA CURADO
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dos genes e capacidade de os ler, à possibilidade de os 

modificar, corrigir, de os adicionar ou subtrair. Aprendemos 

não só a ler como a escrever o nosso próprio genoma.

O sistema CRISPR tem facilitado, nos últimos três anos, 

a possibilidade de editar qualquer genoma. No seu curto 

tempo de vida, levantou já imensas questões do foro ético.

A primeira aplicação da edição do genoma no embrião 

humano utilizando o sistema CRISPR/Cas9, anunciada em 

2015, baseava-se na convicção de que seria possível esta 

técnica curar qualquer doença genética. Com o objectivo 

de curar uma doença genética do sangue (talassemia), 

este estudo acabou por resultar em várias outras modifi-

cações secundárias do genoma dos embriões – alterações 

indesejadas e potencialmente perigosas.

A possibilidade de induzir modificações genéticas perma-

nentes através da edição da linha germinal humana (colo-

cando nas nossas mãos a capacidade de interferir na evo-

lução da espécie); o facto de esta tecnologia ainda cau-

sar algumas alterações genéticas off target indesejadas; a 

impervisibilidade do impacto de uma determinada modi-

ficação genética a longo prazo em futuras gerações; e a 

questão ética inerente à edição do genoma de um embrião 

humano (que poderá levar a outros tipos de aplicação para 

além de aplicações médicas); despertam algumas preocu-

pações em relação à aplicação da técnica CRISPR/Cas a 

embriões ou à linha germinal humana.

Por este motivo, cientistas e eticistas, entre outros, reco-

nhecem que seria irresponsável utilizar esta tecnologia 

para editar o genoma da linha germinal até podermos 

compreender melhor a extensão do seu impacto: a sua efi-

cácia, segurança e benefícios versus os seus riscos.

Presumindo que conseguiremos ultrapassar as limitações 

técnicas mencionadas, duas perguntas se colocam relati-

vamente à edição genética na espécie humana:

1) Devem impor-se limites à edição do genoma? – Assu-

mindo que a resposta a esta pergunta é afirmativa, a per-

gunta seguinte será:

2) A que nível se devem impor os limites?

– Ao nível do objectivo? Existem objectivos aceitáveis 

(como curar ou prevenir doença) e objectivos inaceitáveis 

(como melhorar performance, seleccionar positiva ou ne-

gativamente características dentre categorias considera-

das como dentro do normal)?

– Ao nível do tipo de célula e do estádio de desenvolvi-

mento? Há estádios aceitáveis? Consideramos ser aceitável 

editar células somáticas (não reprodutoras) de organismos 

adultos? Será inaceitável editar células germinais de em-

briões? E células somáticas de embriões?

– Deverá esta decisão basear-se na combinação do objec-

tivo e do tipo de célula a editar?

– Ou deve, pura e simplesmente, proibir-se toda a manipu-

lação genética na espécie humana?

in CURADO, Sílvia - Engenharia Genética - O Futuro Já Começou. 
Lisboa: Glaciar, 2019. Pp. 11-13, pp.171-173.
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A SOCIEDADE AUTOFÁGICA
ANSELM JAPPE

Desde há algum tempo, predomina a impressão de que a so-

ciedade capitalista está a ser arrastada para uma deriva sui-

cida que ninguém conscientemente deseja, mas para a qual 

toda a gente contribui.

Embora correndo o risco de esquematismo, podemos distin-

guir duas fases na «história psíquica» do capitalismo dos últi-

mos duzentos e cinquenta anos: uma primeira fase “edipiana” 

e uma segunda fase “narcísica”. A fase “edipiana”, marcada 

por estruturas autoritárias e por um superego muito visível 

e muito “masculino”, foi uma continuação directa de certas 

estruturas pré-modernas. A fase “narcísica” teve início, de 

forma limitada, na década de 1920, embora se encontrem as 

suas premissas na cultura artística boémia da segunda me-

tade do século XIX e, antes, entre os românticos. Foi travada 

pela ascensão dos totalitarismos e começou a impor-se, mais 

amplamente, após a Segunda Guerra Mundial, nos países oci-

dentais, dando em seguida um verdadeiro salto qualitativo 

depois de 1968. Esta vitória do narcisismo é o devir visível 

da essência oculta, do núcleo da sociedade mercantil, que 

remonta, pelo menos, à época de Descartes.

As formas narcísicas são muitas vezes assumidas errada-

mente como instâncias de libertação. A vida pós-moderna 

consiste em fazer da felicidade individual o objectivo da so-

ciedade. Já não se pede ao indivíduo que se sacrifique pelos 

interesses do colectivo, sendo de facto a satisfação dos de-

sejos, e não o cumprimento do dever, que se propõe como 

regra geral da vida.

Deste modo, é hoje proclamado um direito universal e ilimi-

tado à fruição, que se manifesta no consumismo frenético de 

mercadorias e na perda completa de autonomia relativamen-

te às próprias pulsões. Isto constitui a condição ideal para 

uma nova forma de tirania. A abolição da figura do soberano 

e da própria ideia de educação, combinada com a rejeição de 

qualquer regra em nome da liberdade, foi ardentemente de-

fendida por Michel Foucault, Roland Barthes, Gilles Deleuze 

e Pierre Bourdieu.

“É apenas aparente o abandono do imaginário religioso ope-

rado pela modernidade, porque a esse abandono sucedeu o 

surgimento de uma nova divindade: o Mercado. No entanto, 

o Mercado nunca poderá verdadeiramente substituir a reli-

gião; ele só funciona no presente e “não fornece na ficção 

aquilo que falta no real dos homens”.

A “pleonexia” ocupa um lugar importante, ou seja, a avidez, a 

insaciabilidade, o desejo de ter sempre mais e, sobretudo, de 

ter mais do que os outros. Mas será ela “natural”, de tal modo 

que a cultura deva servir de barreira necessária à avidez do 

homem? Na sua Política, Aristóteles dizia do homem que, 

“sem a virtude, é o ser mais perverso e mais feroz, porque 

só sente os arrebatamentos brutais do amor e do desejo”. A 

concepção ocidental do homem assenta amplamente nes-

ta assunção — mas poderia também ser interpretada como 

uma característica distintiva do Ocidente, que explicaria a 

sua enorme agressividade e o seu desejo de conquista.

“O recurso à categoria psicológica e ética da “avidez” apre-

senta um outro limite: a distinção entre riqueza abstracta e 
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riqueza concreta. Qualquer desejo concreto encontra os 

seus limites na capacidade limitada do nosso corpo para 

assimilar o que lhe dá prazer. Nas representações ingénuas 

tradicionais, os reis e os heróis comem enormemente ou 

têm haréns à sua disposição. Mas a possibilidade de al-

guém ultrapassar os outros nestes domínios continua a ser 

muito restrita. A tristeza dos reis que já não sabem o que 

fazer com o seu poder, nem como usufruir dele, é igual-

mente objecto de lendas, como a de Cleópatra dissolven-

do as suas pérolas em vinagre ou a de Calígula acarician-

do a nuca das amantes ao anunciar-lhes para breve a sua 

decapitação”.

in JAPPE, Anselm. A sociedade autofágica - Capitalismo, Desmesura 
e Autodestruição. Trad. Júlio Henrique. Antígona: 2019, pp.13, 196-199, 
203-204, 218-219
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BIOGRAFIAS CAROLINA CARVALHO
 
FORMAÇÃO
Começou por frequentar o curso 
anual para actores dirigido por 
John Frey, Studio for actores em 
Lisboa e mais tarde rumou ao 
Brasil onde estudou na conceituada 
Escola de actores Wolf Maya no Rio 
de Janeiro, ainda no Rio de Janeiro, 
estudou Interpretação para cinema 
com Sérgio Pena.
INÍCIO DE CARREIRA
Começou a sua carreira no teatro 
em 2016 mas foi na televisão 
que tem feito o seu percurso.
TEATRO
Teve a sua primeira experiência 
em 2016 com a peça Uma noite 
de cenas no Teatro do Bairro. 
TELEVISÃO
Estreou-se em televisão na SIC 
com a novela Rainha das Flores 
seguiu-se a novela Amor Maior
e a série Sim Chef!
da RTP. Regressou à SIC para fazer 
parte do elenco da novela 
Vidas Opostas e a série Golpe de 
Sorte.

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. 

EDUARDO BREDA
FORMAÇÃO
Em 2008 concluiu a formação 
no curso de interpretação da 
Academia Contemporânea do 
Espectáculo; Em 2012, terminou a 
Licenciatura na Escola Superior de 
Teatro e Cinema, no curso 
de Teatro, ramo Actores.
TEATRO
A Morte de um Caixeiro Viajante 
(Gonçalo Amorim 2010); Longa 
Jornada para a  Noite (Nuno 
Cardoso 2010); Felizmente 
Há Luar (Cláudio da Silva 2011); 
Santa Joana dos Matadouros 
(Bernard Sobel 2011); Pleasure 
Gardens (André Guedes 2011); 
Lugar Comum (criação colectiva 
2012); À Vossa Vontade (Alvaro 
Correia 2013); Um Inimigo do Povo 
(Álvaro Correia 2013); Cyrano de 
Bergerac (Bruno Bravo 2014); Edit 
(Francisco Campos 2015); Lifless 
(Eduardo Breda   2016); Inquietude 
(Francis Seleck |2016); Tatuagem 
(Manuel Tur 2017); NADA (Eduardo 
Breda 2017); A Vila (Eduardo 
Breda e Maria Leite 2017); Maioria 
Absoluta (Gonçalo Amorim 2018); 
O Novo Mundo (Os Possessos 
2018); Pela Água (Tiago Correia 
2018); Romeu e Julieta (João Mota 
2019); Manda os teus Pais Passear 
(Gonçalo Amorim 2019); Kobudai 
(Eduardo Breda 2019); 
CINEMA E TELEVISÃO
Nos Classificados realização 
de António Raposo; Ministério 
do Tempo (Iniziomedia); Câmara 
Nova - realização de André 
Marques; Santa Barbara (Plural); 
Poderosas (SP); Logística - 
realização de Miguel Tavares; 
Sol de Inverno (SP); A Prisioneira 
(Plural); Terra Nova - realizado por 
Joaquim Leitão (Cinemate); Idaten: 
Tokyo Olympic Hanashi ( NHK );
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Como realizador já assinou 
os seguintes projectos: O Retrato, 
Boa Alma, Palácio de Cristal, 
Caos Danado.

FILIPA AREOSA
 
FORMAÇÃO
Curso de Interpretação da Escola 
Profissional de Teatro de Cascais
TEATRO
Estreou-se no Teatro Experimental 
de Cascais com Carlos Avilez 
em Alice no País das Maravilhas
e Inferno. Com a Palco13 trabalhou 
com Marco Medeiros 
em Do amor não se foge
e com Gonçalo Carvalho 
em Realismo.
CINEMA
Trabalhou com os seguintes 
realizadores: Gonçalo Almeida, 
Nuno Rocha, Paulo Filipe, Carlos 
Saboga, Bruno Canas, Carlos Melim 
e Hugo de Sousa.
TELEVISÃO
Tem integrado vários projectos em 
televisão, entre eles Nazaré, Circo 
Paraíso, Três Mulheres, País Irmão, 
Amor Maior, Aqui tão Longe, 
Mar Salgado, Os Filhos do Rock, 
Mundo ao Contrário e Morangos 
com Açúcar.
PRÉMIOS
Prémio Lumen Actriz Revelação 
por Os Filhos do Rock e Troféu 
da Televisão Melhor Actriz de 
Elenco por Amor Maior.

HELENA CALDEIRA
FORMAÇÃO
Curso Profissional de Artes do 
Espetáculo-Interpretação, na Escola 
Secundária André de Gouveia 
em Évora. Licenciatura em Teatro/
Actores pela ESTC.
TEATRO
Autora de Ginógenese, uma 
performance para espaços não 
convencionais, em parceria com 
o pintor Manuel Casa Branca. 
Participa no espectáculo músical 
Aladino e a Lâmpada Mágica, 
nos cinemas UCI, encenado por 
Paulo Sousa Costa e João Didelet.
Funda em 2018 o colectivo artístico 
O Bestiário onde integra, como 
atriz, Atmavictu - Sopro de vida, 
com residência artística e estreia 
no Teatro da Garagem. 
Apoia a encenação e criação 
do espetáculo UMBRA, 2ª 
criação do coletivo, e participa 
no espetáculo infanto-juvenil 
Parlamento Shakespeare, um 
projeto para a Fábrica das Artes, 
no Centro Cultural de Belém. 
Integrou o espetáculo A Última 
Estação, escrito e encenado por 
Elmano Sancho, com estreia no 
Teatro Municipal Joaquim Benite. 
Integrou, como estagiária, 
a temporada 2018-2019 do Teatro 
Nacional D. Maria II, tendo sido 
dirigida por Alex Cassal na leitura 
encenada Call Center, Ricardo 
Neves-Neves e Maria João Luis 
no espetáculo Alice no País 
das Maravilhas; e Tiago Rodrigues 
com o espetáculo Um outro fim 
para a Menina Júlia. 
Criou e produziu TOO MUCH, 
uma curta de teatro para o Festival 
Noites Curtas do Projeto Ruínas.
TELEVISÃO
Participação na série 1986 
de Nuno Markl pela Hop! 
Produções. 
Integra o elenco da segunda 
temporada de Prisioneira, 
produzida pela Plural na TVI.

JOSÉ ANTÓNIO TENENTE
FORMAÇÃO
Após ter iniciado a sua formação 
superior em Arquitectura envereda 
pelo design de moda, e revela 
em 1986 a sua primeira colecção. 
Dedica-se actualmente, quase 
em exclusivo, à criação de figurinos 
para dança, ópera e teatro, 
actividade que desde cedo 
ocupa um importante lugar 
no seu percurso. 
DANÇA
Colaborou com diversas 
companhias como o Ballet 
Gulbenkian, Companhia Clara 
Andermatt, Companhia de 
Dança Contemporânea de Évora, 
Companhia Nacional de Bailado, 
Companhia Paulo Ribeiro e com 
coreógrafos como Benvindo 
Fonseca, Clara Andermatt, 
Fernando Duarte, Nélia Pinheiro, 
Paulo Ribeiro e Rui Horta. 
ÓPERA
Colaborou em diversas produções 
das orquestras Divino Sospiro 
e Metropolitana, da Escola 
Superior de Música de Lisboa e 
Teatro Nacional São Carlos, com 
encenações de Luca Aprea, Rares 
Zaharia e Yaron Lifschitz.  
TEATRO
“Estreou-se” nesta área em 1990 
com Rei Lear, com encenação de 
Carlos Avillez para o TEC e tem 
trabalhado com encenadores como 
Beatriz Batarda, Carlos Pimenta, 
Marco Medeiros, Maria Emília 
Correia, Miguel Fragata, Miguel 
Loureiro, Ricardo Neves-Neves, 
Rodrigo Francisco e Tonan Quito, 
entre outros. 
PRÉMIOS 
2009 “Globos de Ouro 2008” 
Melhor Estilista
2005 “Homenageado Super Model 
of the World” Criador de moda
1998 “Globos de Ouro 97” 
Personalidade do Ano Moda, 
“Prémio Look 97” Criador de Moda, 
“Troféu Nova Gente 97” Moda 
Estilista
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BIOGRAFIAS MADALENA ALMEIDA
 
FORMAÇÃO
Frequentou o curso 
de Interpretação da Escola 
Profissional de Teatro de Cascais 
no ano lectivo de 2012/2015. 
Prosseguiu os estudos na Escola 
Superior de Teatro e Cinema, 
frequentando agora o último
ano do curso. 
TEATRO
Trabalhou com a Companhia Teatro 
Experimental de Cascais em alguns 
espectáculos como Cais Oeste 
e Peter & Alice e também com 
a companhia do Teatro Aberto, 
nos espectáculos Toda 
a Cidade Ardia e Um Dia Uma 
Vida, encenação de Marta Dias. 
Participou em alguns projectos 
independentes do dramaturgo 
Miguel Graça, tais como: Se eu não 
fechar os olhos e Lugares #1. 
TELEVISÃO
Tem feito alguns projectos 
televisivos para a RTP, Plural 
Entertainment e SP Televisão, 
nomeadamente: Circo Paraíso, 
A Herdeira, Alma e Coração. 
Em 2016 protagonizou o filme 
Ramiro, realizado por Manuel 
Mozos e produzido pela produtora 
O Som e a Fúria. Neste momento 
está a gravar a quinta temporada 
da série Conta-me Como Foi, 
para a RTP.

MAFALDA RÔLA
FORMAÇÃO
Licenciatura no Curso Teatro – 
Produção na Escola Superior 
de Teatro e Cinema.
TEATRO
Produção, Comunicação 
e Assistência técnica (membro 
interno da direcção) - Companhia 
Cegada Grupo de Teatro (desde 
2015); Assistência de produção 
no espetáculo Menina 
do mar - coprodução CCB 
e São Luiz (2018/2019); Assistência 
de produção (contabilidade 
e assistente de cena) - Teatro 
do Vestido em espetáculos como 
Elas também estiveram lá no 
Cinema são Jorge, Museu Vivo 
no Teatro Joaquim Benite ( 2017/ 
2018), Esta é a minha cidade 
e eu quero viver nela - Teatro 
Nacional D. Maria II (Set. 2016), 
Quando o Museu vivo se torna 
físico - Teatro São Luís (Dez. 2016) 
entre outros. Produção, desenho 
e operação de luz no espetáculo 
SHAKE SHAKE SHAKE MEU AMOR 
(exercício final da licenciatura) - 
Teatro Nacional D. Maria II (2016).
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Direcção e produção e um projecto 
colectivo amador 
de curtas-metragens.

MARCOS VERDADES
FORMAÇÃO
Electrónica nível 4. Trabalho em 
altura (rigger) na Jorge Lozano. 
TEATRO
Iniciou a sua carreira profissional 
em 2007 como técnico de luz 
(montagem e operação) no Teatro 
da Trindade, no espectáculo Made 
in Brazil,  produzido pelo grupo 
de teatro D’As Entranhas.
A partir desta experiência, 
interessou-se também pela técnica 
de som. Neste âmbito profissional, 
colaborou com várias empresas 
e companhias de teatro, entre 
as quais: Teatro Extremo, Subsom 
e Teatro Municipal Joaquim Benite.
Desde 2012, trabalha no Teatro 
Aberto, fazendo parte da equipa 
técnica de luz, som e vídeo, 
tendo colaborado em espectáculos 
encenados por João Lourenço, 
Marta Dias e Fernando Heitor. 
Em 2014, integra a equipa de 
montagem e operação de luz, 
som e vídeo das óperas Tição 
Negro e Três Mulheres com 
Máscaras de Ferro, encenadas 
por João Lourenço, com direcção 
musical de João Paulo Santos.
Em 2016, especial participação 
no desenho de luz, em colaboração 
com Alberto Carvalho 
e João Lourenço no espetáculo 
As Constelações, encenada 
por João Lourenço.
No Teatro Aberto, colaborou em 
especial também nos seguintes 
espectáculos: Londres, Há Muitas 
Razões Para Uma Pessoa Querer 
Ser Bonita, Vénus de Vison, Amor 
e Informação, As Raposas, Ao Vivo 
e em Directo, Toda a Cidade Ardia, 
Noite Viva, A Verdade, 
A Mentira e Golpada. Tendo 
também participando na montagem 
de todos os projecto entre 2012 
e 2019.

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, entre 
outras, Rock’n’Roll, Imaculados, O 
Deus da Matança, Hannah e Martin, 
O Senhor Puntila, Purga, Vermelho,
Londres, O Preço, Três Mulheres 
com Máscaras de Ferro, Amor e 
Informação (cujo elenco 
também integra), As Raposas, 
Constelações, O Pai, Noite Viva, 
encenadas por João Lourenço, 
Agora a Sério, encenada por 
Pedro Mexia, e A Acompanhante, 
encenada por Gonçalo Amorim. 
Estreia-se na encenação em 2012, 
com a peça Pelo Prazer de a Voltar 
a Ver, tendo desde então encenado 
Vénus de Vison (2013), Boas 
Pessoas (2015), Toda a Cidade 
Ardia (2017) e Um Dia Uma Vida 
(2018).

NUNO OLIVEIRA
FORMAÇÃO
Licenciatura em Design de Cena 
na Escola Superior de Teatro 
e Cinema; 3.o ano em Erasmus 
na Rose Bruford College; 
Pós-graduação em Costume Design 
for Performance na London College 
of Fashion, cuja performance, 
coreografada por Peta Lily, 
que resultou do trabalho de final 
de curso foi exposto 
no Sadlers Wells.
INÍCIO DE CARREIRA
Inicia a sua carreira em Londres 
em 2016 quando trabalha com 
a companhia The People Show, 
nas celebrações do 50o aniversário 
da companhia; 
Ainda em 2016 assiste o designer 
Takis nos espectáculos Hairspray 
e Flashdance.
TEATRO
Em Abril de 2019 juntou-se 
ao Teatro Praga para co-assinar 
os figurinos para Xtròrdinário, 
o espectáculo celebratório 
dos 125 anos do Teatro S. Luiz; 
Em Maio de 2019 integrou a equipa 
de Assistência de palco do Teatro 
Aberto para o espectáculo 
Golpada de João Lourenço.
DANÇA
Em 2018 integrou a equipa de 
concepção do guarda-roupa do 
espectáculo EastWall, coreografado 
por Hofesh Shechter, e apresentado 
na Torre de Londres.

MARISA FERNANDES
FORMAÇÃO 
Escola Secundária Artística António 
Arroio, em Design de Equipamento; 
Licenciada em Design de Cena 
pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema; Pós-Graduação em 
Educação Artística pela Faculdade 
de Belas Artes de Lisboa; Estágio 
na série televisiva Conta-me 
como foi (RTP, 2008). 
TEATRO
Iniciou a sua actividade no Teatro 
como assistente de António 
Lagarto, em Don Giovanni e Agosto 
em Osage (2009). Enquanto 
profissional, trabalha regularmente 
como cenógrafa, figurinista  
e aderecista: O quê, de João 
Lagarto, Brel, como num Sonho, 
de Rita Neves (2010), Circo Mágico, 
no Pavilhão Atlântico (2011), 
Parque Temático Mirabilândia 
(Ravenna, 2010/11), O Escurial, 
de Dinarte Branco e Tiago Nogueira 
(2013), A Preto e Branco, um Risco 
Amarelo (Teatro do Biombo, 2013), 
Mechanical Monsters, de Rui Neto 
(2015), Toda a Cidade 
Ardia (2017) e Um Dia Uma Vida 
(2018), encenadas pela Marta Dias 
no Teatro Aberto. 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.
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RITA CAPELO
FORMAÇÃO 
Frequentou o Curso de Realização 
Plástica do Espectáculo na Escola 
Artística António Arroio. 
Licenciou-se em Design de Cena 
na Escola Superior de Teatro 
e Cinema e o seu projecto final 
Motel QT foi apresentado na sala 
estúdio do Teatro Nacional D. 
Maria II. 
TEATRO 
Assistente de Guarda-roupa 
no espectáculo Patrulha Pata. 
Elaborou um catálogo 
de cenografia e figurinos para 
a Mala Voadora; Assistente 
de Carpintaria no Teatro Aberto 
para as peças A Verdade 
e A Mentira; Assistente 
de Cenografia e Operação de Vídeo 
no espectáculo Alice no País das 
Maravilhas de Ricardo Neves-Neves 
e Maria João Luís. 
Actualmente desempenha o cargo 
de Assistente de Cenografia 
no Teatro Aberto, onde destaca 
o trabalho no espectáculo Golpada. 
Integrou este ano o Júri das 
Marchas Populares de Almada 2019 
na categoria de Cenografia (Arcos 
e Adereços).

SAMUEL ALVES
FORMAÇÃO
Licenciatura no Curso de Formação 
de Actores da Escola Superior  
de Teatro e Cinema de Lisboa.
TEATRO
Iniciou-se profissionalmente como 
actor em 2004 e trabalhou com 
os seguintes encenadores: Cláudio 
Hochman, Ana Tamen, João Mota, 
Pedro Alves, Mário Trigo, Rui Melo, 
José Carlos Garcia, Paulo Sousa 
Costa, João Didelet, Ricardo  
Neves-Neves, entre outros.
CINEMA
Trabalhou com Joaquim Leitão, 
Sérgio Graciano e Manuel Pureza.
TELEVISÃO
Enquanto actor, participou em 
séries e telenovelas como Amor 
Maior, Vidas Opostas, Filhos do 
Rock, Filha da Lei, Sinais de Vida, 
Os Nossos Dias, entre outros.
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Colaborou como clarinetista  
e baixista numa Big Band.
Faz locução de anúncios  
para rádio e televisão.

VANESSA MARQUES
FORMAÇÃO
Pós-graduada em Produção  
pela Escola Superior de Teatro  
e Cinema, em 2018.
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 na ópera Três 
Mulheres com Máscara de Ferro, 
em 2018.
Assistência de encenação e palco 
nas peças A Verdade e A Mentira, 
em 2018.
Direcção de cena, assistência 
de encenação e palco na peça 
Golpada, em 2019.

OUTRAS EXPERIÊNCIAS:
Back vocals num concerto 
da banda Naked Affair, em 2013.

BIOGRAFIAS
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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 – Praça de Espanha 
linha vermelha – São Sebastião  
autocarro
Carris – 716 |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

ASSESSORIA TÉCNICA E DE PRODUÇÃO
Melim Teixeira

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
Francisco Pestana

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

LUZ, SOM E VÍDEO
Coordenador do sector
Marcos Verdades
Técnicos
Alberto Carvalho
Bruno Dias

ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA 
ADEREÇOS 
Marisa Fernandes

DIRECÇÃO DE PALCO
Vanessa Marques 

GUARDA-ROUPA 
Irene Cabral 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
Sara Francisco 

BILHETEIRA | RELACÇÕES PÚBLICAS
APOIO AO PROGRAMA EDUCATIVO
Ana Baltazar
Filipa Santos

FRENTE DE CASA 
João Graça
Jorge Sousa
Sérgio Baía 
Tiago Direitinho

LIMPEZA 
Clece 

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.

PARA LEITURAS COMPLEMENTARES 
E DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ESPECTÁCULO 
DOENÇA DA JUVENTUDE CONSULTE 
O PROGRAMA DISPONÍVEL 
NA BILHETEIRA E NO FOYER DO TEATRO.

ESTRUTURA FINANCIADA POR

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
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