
LEITURAS

GRANDE PRÉMIO
DE TEATRO PORTUGUÊS
TEATRO ABERTO - SPAUTORES

2015



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO 2

PELA ÁGUALEITURASLEITURAS

3
FICHA ARTÍSTICA
FICHA TÉCNICA

4
PERSONAGENS E INTÉRPRETES

6 

O QUE NÃO SE DIZ  
TIAGO TORRES DA SILVA 

7 

TIAGO CORREIA 
BIOGRAFIA

8

A ESCRITA É UMA COISA 
MAIS DE VIAGEM 

CONVERSA ENTRE TIAGO CORREIA, MARTA DIAS, 
VERA SAN PAYO DE LEMOS E TIAGO TORRES DA SILVA

17
ENSAIOS 

18
CENOGRAFIA
RUI FRANCISCO 

19
FIGURINOS

     JOSÉ ANTÓNIO TENENTE

20
BIOGRAFIAS

22
INFORMAÇÕES



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO 3

PELA ÁGUALEITURAS

EQUIPA
TÉCNICA
DIRECÇÃO TÉCNICA, PRODUÇÃO 
E MONTAGEM
CÉLIA CAEIRO
ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO
SALVADOR NERY
ASSISTÊNCIA DE PRODUÇÃO
DIRECÇÃO DE PALCO 
VANESSA MARQUES  
ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA 
ADEREÇOS
MARISA FERNANDES 
MESTRA COSTUREIRA
IRENE CABRAL
OPERADOR DE LUZ 
ALBERTO CARVALHO 
OPERADOR DE SOM
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 
GABINETE DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 
CÉLIA CAEIRO
MARTA CARIA 

DE TIAGO 
CORREIA
ENCENAÇÃO 
E DRAMATURGIA 
TIAGO TORRES DA SILVA
CENÁRIO
RUI FRANCISCO
MÚSICA
JOSÉ PEIXOTO
FIGURINOS
JOSÉ ANTÓNIO TENENTE
INTERPRETAÇÃO
FERNANDO LUÍS
MIGUEL NUNES
TERESA SOBRAL



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO 4

PELA ÁGUALEITURAS

PERSONAGENS 
E INTÉRPRETES

VÍDEO PROMOCIONAL

VELHO 
FERNANDO LUÍS 

JOVEM 
MIGUEL NUNES 

MULHER 
TERESA SOBRAL

https://www.youtube.com/watch?v=1VQ2ROP9aGo


PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO 5

PELA ÁGUALEITURAS



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO 6

PELA ÁGUALEITURAS

A primeira leitura de Pela água – o premiado texto de Tiago 

Correia – foi de puro encantamento. 

Depois, vieram os ensaios e com eles a procura da maneira 

justa de levar estas palavras à cena. Andámos por muitos 

caminhos, sempre tendo por objectivo entregar ao público 

um espectáculo com a mesma dose de encantamento com 

que lemos no primeiro encontro. Procurámos essa frescura, 

esse mágico mistério, essa coisa por dizer que nos seduziu 

como um amor à primeira vista.

As palavras de Tiago Correia estão cheias do que não se 

diz. Os silêncios, as pausas, as frases inacabadas surtem 

tanto efeito quanto as palavras que efectivamente se di-

zem. Por isso, construímos um espectáculo de abismos e 

repetições que na realidade não são propriamente repe-

tições mas variações sobre um mesmo movimento, uma 

mesma intenção, um mesmo gesto. Procurámos a diferente 

reacção dos corpos dos dois actores a uma mesma situa-

ção, a um mesmo lugar. Vivemos, da melhor maneira que 

pudemos, a incrível liberdade proposta pelo texto do autor 

vencedor do Grande Prémio de Teatro Português em 2016.

Escolhi usar sempre a segunda pessoa do plural porque 

na realidade isto foi mesmo uma grande equipa a mergu-

lhar numa aventura encantatória. Não fora a extraordinária 

conivência do Alberto, do Bruno, do Fernando, do Miguel, 

do Rui, do Salvador, do Tenente, da Teresa, da Vanessa, do 

Verdades, do Zé e de tantos outros e este seria um outro 

espectáculo muito, mas muito diferente.

Todos os espectáculos que encenei, em algum momento, 

me surpreenderam. Há uma altura em que parece que eles 

ganham vida própria e começam a dizer-nos do que preci-

sam e a mostrar-nos o que está a mais, o que desdenham, 

o que não precisam. Neste processo, essa voz misteriosa 

não se quis calar e isso foi particularmente gratificante para 

toda a equipa. O poder do que se dizia e do que se calava 

impôs-se de ensaio para ensaio revelando-nos, a cada pas-

so, outros caminhos, outras camadas, outros mistérios. De 

um momento para o outro, parecia que o espectáculo se 

estava a tornar uma entidade que nos guiava mas também 

nos colocava armadilhas para se certificar da nossa aten-

ção, do nosso amor.

O que vemos, agora que o espectáculo está praticamente 

pronto, é uma viagem numa “nave espacial” que – mais do 

que outra coisa qualquer – pretende ser um “não-lugar”. 

Mas esta não é bem uma viagem, no sentido usual do ter-

mo, é mais uma viagem pelo interior da cabeça, do coração, 

da alma das duas personagens masculinas – o Velho e o 

Jovem. Por isso, decidimos incluir a imagem da Mulher de 

que as personagens estão sempre a falar para que o públi-

co pudesse “ver” o que se pode estar a passar dentro do 

pensamento deles. E escutamos a voz feminina quando o 

Jovem se recorda de como a conheceu e começou a amar, 

porque ela é uma memória obsessiva que não lhe pode sair 

da cabeça por mais que ele afirme que quer que isso acon-

teça.

Foi no antigo Teatro Aberto, do outro lado da Praça de Es-

panha, que dei os meus primeiros passos no teatro. Voltar 

aqui é como voltar a casa e, sempre que aqui regresso, agra-

deço pelas muitas pessoas com quem tive a oportunidade 

de trabalhar nestas duas margens da Praça de Espanha. 

E regozijo-me por ver novas gerações a trabalharem aqui 

com o mesmo amor ao teatro, com a mesma dedicação, o 

mesmo empenho! Obrigado a todos e, claro, especialmente 

ao João Lourenço por me ter confiado estas palavras tão 

belas que Tiago Correia escreveu.

Dedico este espectáculo à pequena Maria, que chegou ao 

mundo no período de ensaios e, apesar de nos ter “rouba-

do” a presença sempre tão feliz da Célia Caeiro, veio encher 

esta grande família do Teatro Aberto de alegria. Parafra-

seando o meu amigo e enorme poeta Vasco Gato: “Benvin-

da ao continente dos frágeis”!

O QUE NÃO SE DIZ
TIAGO TORRES DA SILVA
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Nasce em Tomar, em 1987. Licencia-se em Teatro-Interpre-

tação na ESMAE em 2011, tendo, no segundo ano do cur-

so, fundado a companhia A Turma Associação Cultural, 

assumindo actualmente a sua direção artística.

Como actor, tem trabalhado em teatro e em cinema com 

diversos criadores, como André Guedes, António Durães, 

Cristina Carvalhal, Fernando Mora Ramos, José Carretas, 

Luís Mestre, Manuel Tur, Marcos Barbosa, Nuno M Cardoso, 

Oskar Gomez Mata, Pascal E. Luneau, Paul Clarke, Paulo 

Lages, João Mota, Rogério de Carvalho, Sara Barbosa, Ed-

gar Pêra, Francisco Lobo, Inês Sá e Gonçalo Ribeiro. Na te-

levisão, integra o elenco de Mulheres de Abril de Henrique 

Oliveira (RTP, 2011). 

Estreia-se na encenação em 2011, com História de Amor 

(Últimos Capítulos) de Jean-Luc Lagarce, e, desde então, 

tem desenvolvido o seu trabalho sobretudo na companhia 

A Turma. Em 2015, é bolseiro do Teatro Municipal do Porto 

enquanto encenador emergente. Encenou os espectácu-

los: História de Amor (Últimos Capítulos)  de Jean-Luc 

Lagarce (FITEI, 2011); Do Discurso Amoroso: Fragmento 

1 e Fragmento 2, textos originais inspirados em Roland 

Barthes (Hard Club, 2012); Gaspar, a partir de Kaspar de 

Peter Handke (Ciclo de Novos Encenadores da Capital 

Europeia da Cultura Guimarães, 2012); Não Era Uma Vez 

(Cão Danado e Teatro Diogo Bernardes, 2015); A Noite 

Canta, a partir de A Noite Canta os Seus Cantos de Jon 

Fosse (Teatro Municipal do Porto/FITEI, 2016).

Escreve pela primeira vez para teatro em 2011 o texto O 

Cheiro do Frio, seguindo--se O Jantar (publicado em Ofi-

cina de escrita Odisseia: textos escolhidos, TNSJ, 2011). Pro-

tagoniza, escreve e produz o filme Ela: Do Discurso Amo-

roso (realização de Francisco Lobo, 2016) e o audiowalk 

Dornes (Caminhos Médio Tejo, 2017). 

É cantautor no projecto musical Les Saint Armand, com o 

qual edita o álbum Nó (2016).  Desde 2012 que é professor 

de Teatro – Interpretação, na Academia Contemporânea 

do Espectáculo, Famalicão.

Foi distinguido com os seguintes prémios: Melhor Actor no 

Festival Ver e Fazer Filmes (curta-metragem Até Amanhã, 

de Gonçalo Ribeiro, 2012; Grande Prémio de Teatro Por-

tuguês SPA-Teatro Aberto 2016, com Pela Água (INCM/

SPA, 2017); Menção Honrosa do Prémio Inatel Teatro No-

vos Textos 2018, com Ponto de Fuga; Grande Prémio de 

Teatro Português SPA-Teatro Aberto 2018, com Alma.

BIOGRAFIA
TIAGO CORREIA

SABER +

https://www.facebook.com/companhiaaturma
https://www.facebook.com/LesSaintArmand/
https://www.youtube.com/watch?v=jIeDaB0P6XE
https://www.youtube.com/watch?v=iypebq0GxLA
https://aturma-ac.blogspot.com
https://lessaintarmand.bandcamp.com
https://tiagocorreia.bandcamp.com/album/dornes-audiowalk
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A ESCRITA É UMA COISA 
MAIS DE VIAGEM
CONVERSA ENTRE TIAGO CORREIA, MARTA DIAS, 
VERA SAN PAYO DE LEMOS E TIAGO TORRES DA SILVA  16|05|2018

Quando é que começaste a 

escrever e quando é que surgiu a 

escrita para teatro?

Um dos factos que me intriga é sem-

pre ter sido péssimo a Português. 

Quero dizer, não sei se era péssimo 

mas... aquilo não funcionava. Só no 12º 

ano é que descobri uma certa “voca-

ção”, por causa de um professor que 

tive. Até lá, lia, lia bastante mas tudo 

o que era relacionado com cultura 

parecia-me muito distante. Há uma 

coisa, no entanto, que sempre me 

acompanhou, desde os 13 anos, que 

foi a escrita de canções. Portanto, 

eu já escrevia, na verdade. Escrevia 

poemas para as canções, para mim... 

muito ingénuos... não quero mostrar 

aquilo a ninguém! Mas sei que foi aí 

que começou. Ou então, talvez tenha 

começado antes, ainda no jardim de 

infância — mas isto se calhar é uma 

história um bocadinho romântica, 

da minha imaginação. Quando eu ia 

com a minha mãe para o jardim de 

infância, ela levava-me a pé até à es-

tação, depois íamos até ao Pombali-

nho, que é uma estação de Santarém, 

e ela tinha lá uma bicicleta guardada 

em casa de uma senhora, na qual me 

levava depois pelos prados do Riba-

tejo, para a escola onde ela trabalha-

va. E eram prados lindos, de girassóis 

— é a única coisa de que me lembro. 

E ela, para eu não adormecer, pedia-

-me para eu contar histórias. E às 

vezes, romanticamente, digo que foi 

aí que começou a minha criação. De-

pois lembro-me que escrevi um livro 

na escola primária, com ilustrações e 

tudo, do qual fiquei muito orgulhoso. 

E agora não sei onde é que ele está. 

Era também em verso. Depois veio a 

escrita de canções, que era uma for-

ma de me exprimir e se foi tornando 

cada vez mais séria. Já são 17 anos 

a a escrever poesia, a acompanhar 

as várias fases da minha vida. E tam-

bém comecei a fazer teatro, mais ou 

menos nessa altura, com 14, 15 anos. 

Teatro amador.

Onde?

Em Tomar, Ferreira do Zêzere. De-

pois, só na ESMAE [Escola Superior 

de Música e Artes do Espectáculo], 

no Porto, quando mudei de vida — 

porque eu ainda estive em Engenha-

ria Civil, aqui em Lisboa, durante seis 

meses... Depois mudei e entrei na ES-

MAE no Porto, o que foi uma mudan-

ça muito drástica. Abalou-me mui-

to e transformou-me numa pessoa 

nova. Foi quase como se eu quisesse 

apagar tudo o que estava para trás, 

de certa forma. Queria, assim de uma 

forma muito radical, libertar-me da 

pessoa que eu era e renascer com um 

novo mundo que não me tinha sido 

acessível durante a minha juventude. 

E, nessa altura, comecei a ler muito, 

muito muito muito muito muito...
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Pois, porque a tua formação 

não foi em Humanidades.

Não, foi em Ciências. E foi aí que eu 

comecei a ler, a fazer directas, assim 

de uma forma muito obsessiva, a ler 

até de uma maneira que não me faria 

muito bem. Comprei uma quantidade 

de livros, logo, assim numa feira do 

livro em que, no fundo, andei à pro-

cura de autores que eram fundamen-

tais.

Portanto a seguir àquele semestre 

de Engenharia Civil, matriculaste-te 

na ESMAE e...

...e comprei muitos, muitos livros! 

[Risos] Trouxe muita poesia portu-

guesa. Comecei a ler muito Fernando 

Pessoa, Ruy Belo, Herberto Helder 

— mesmo que ele fosse muito difícil 

para eu compreender... Porque eu lia e 

lia alto, porque aquilo fazia tudo par-

te também da minha aprendizagem 

de actor. Então, para mim era sempre 

isso: só um complemento à minha ac-

tividade como actor. Eu nunca pen-

sei em ser escritor nem encenador 

nem nada. Achava que era normal as 

pessoas lerem tudo o que pudessem, 

investigarem tudo o que pudessem, 

pensar no teatro de todas as formas 

possíveis, para se ser melhor actor. E, 

pronto, lembro-me de procurar muito  

poesia portuguesa e de admirar mui-

to esses autores. Quando olho, agora, 

para a poesia portuguesa, a poesia 

nova, já tenho uma sensação dife-

rente. Vou ler e tenho uma sensação 

mais precária, digamos. Porque, na 

altura, era quase como se eu dissesse 

“Ok, estes autores são brilhantes. Eu 

tenho de perceber isto.” Eles já esta-

vam num pedestal e eu tinha de ten-

tar imaginar, compreender, ler.

E continuaste a escrever,

nessa altura?

Continuei sempre a escrever poesia, 

era uma coisa que eu tinha de fazer. 

A certa altura, quando eu não escre-

via, parecia que não me conhecia, 

não me encontrava. Era como se an-

dasse perdido. Mas eu hoje não leio 

nada do que escrevia nessa altura, 

não interessa para nada. Mas lembro-

-me que comecei a criar essa relação 

muito forte com a escrita, muito séria. 

Tinhas também um diário?

Tinha cadernos, Moleskine, esse tipo 

de caderno, que ia preenchendo com 

tudo, desde as aulas até... E eram uns 

atrás dos outros, sempre. Comprava 

vários logo de uma vez. E depois... 

aconteceu uma coisa também muito 

importante, que foi uma paixão. Essa 

paixão acompanhou um processo 

criativo, na escola, quando fizemos 

Marguerite Duras.

Que texto dela?

Fizémos o India Song (peça) com-

plementado com o Vice-Cônsul (ro-

mance). Havia uma mistura das cenas 

mais surrealistas do India Song com 

as cenas mais realistas do Vice-Côn-

sul, encenado pelo Paulo Lages, que 

foi lá ao Porto fazer essa encenação, 

muito polémica na altura.

Dentro da vossa escola?

Sim. Logo no início do 2º ano. E aque-

le processo foi, para mim, transfor-

mador. Também porque a turma se 

dividiu muito. Eu vivia muito estas 

coisas todas — agora podem parecer 

coisas de miúdos e, mesmo para mim, 

se calhar parecem. O Paulo Lages 

chegou lá com uma mala de viagem 

cheia de livros, logo no primeiro dia, 

e o pes-soal ficou todo assustado. No 

segundo dia vimos o Vice-Cônsul, o 

filme da Marguerite Duras, que é um 

filme sem movimento praticamen-

te nenhum. E metade da turma quis 

logo boicotar a produção. Eu estava 

na outra metade. 

E como é que isso te afectou?

A Marguerite Duras é uma das minhas 

grandes referências, a nível literário e 

teatral. O Paulo Lages dividiu o pro-

cesso em duas fases: a primeira foi a 

busca da palavra justa e a segunda foi 

a busca da acção justa. Na primeira, 

o trabalho era, através de improvisa-

ções e de propostas, fazer a drama-

turgia do espectáculo, o que funcio-

nou sempre de uma maneira muito 

livre, do género “Vamo-nos perder e 

abrir o livro ao calhas e vamos ver o 

que é que sai daqui”. E tudo aquilo 
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era muito poético, um processo mui-

to semelhante ao modo como eu via 

a poesia. E depois também havia as 

coisas do Walter Benjamin, que co-

mecei a ler nessa altura, que falam 

sobre a importância de conhecermos 

bem os mapas — foi quase como se, 

de repente, tivesse encontrado ali um 

horizonte inalcançável e nessa altu-

ra fiz também uma promessa sobre 

uma coisa que eu queria escrever e 

que era impossível: uma paixão.

E misturou-se tudo?

De repente misturou-se tudo: o tea-

tro, a poesia, a filosofia de vida, o 

amor. Misturou-se tudo, fiquei muito 

baralhado. E depois havia também 

as revoltas na escola, porque, tirando 

as produções, nós estávamos muito 

insatisfeitos... Estávamos ali, naque-

le microcosmos e achávamos que se 

não fossemos nós a salvar o ensino 

artístico em Portugal não havia futu-

ro e não podíamos ser artistas. Enfim, 

coisas muito radicais, que na altu-

ra foram um bocado a minha força, 

quando comecei a escrever.

Mas aquele processo da procura  

da palavra justa era um processo 

de escrita, uma dramaturgia 

colectiva?

Não, não. Era a partir dos textos 

e das propostas do Paulo. Ele não 

chegou lá com uma versão cénica e 

disse “Decorem isto”. Não, nós está-

vamos mesmo à nora, nós não sabía-

mos mesmo o que é que tínhamos 

de fazer. Se calhar aquilo foi bastan-

te pretensioso da parte dele mas foi 

brutal! E lembro-me que, de cada vez 

que era preciso escrever um relató-

rio, perguntávamo-nos “Porquê? Isto 

é importante para quê?” Relatórios 

mensais, nas várias cadeiras. Eu ago-

ra sou professor e faço isso também, 

peço relatórios aos alunos para per-

ceber o que é que eles sentem. Mas, 

na ESMAE, havia os que cumpriam 

com essa parte e eram um bocado 

desleixados com o resto, em cena, no 

jogo. E havia os outros que eram as-

sim mais rebeldes, que não queriam 

saber dos relatórios, queriam era fa-

zer a cena 10 vezes por dia e iam para 

a escola à noite trabalhar depois das 

aulas... coisas de miúdos — mas que 

na altura foram fundamentais, por-

que foram o início da companhia.

O início d’A Turma, a tua 

companhia.

Sim, foi aí que essas pessoas se jun-

taram, para fazer um espectáculo 

juntos, fora da escola, que nos per-

mitisse levar a cabo estes nossos ob-

jectivos. Mas, a propósito da escrita, 

lembro-   -me que nesses relatórios 

eu divagava... aquilo era poesia! Tudo 

para mim era já a procura de uma for-

ma qualquer artística. 

E a banda, os Les Saint Armand?

A banda ficou cada vez mais séria. 

Porque dávamos concertos e toda a 

gente cantava as músicas e começá-

mos a ter digressões nacionais sem 

sequer ensaiarmos! Num concerto 

arranjávamos outro, depois arranjá-

vamos outro... de repente, éramos 

uma banda e tudo começou a ficar 

sério e as pessoas começaram a elo-

giar imenso as minhas letras.

E a banda são as tuas pessoas 

de Tomar ou do Porto?

Do Porto. Talvez só duas canções é 

que vieram de Tomar. Depois no Por-

to foi uma nova fase.

Com os teus colegas de turma 

da ESMAE?

Sim. Porque nós tínhamos aulas de 

voz, de música, portanto o pessoal 

juntava-se e tal — aquele clássico. 

Então, quando uns podiam, iam fazer 

segundas vozes, terceiras vozes, uns 

sininhos, depois, de repente, já tínha-

mos percussão, já tínhamos não sei o 

quê...

Quando é que deste o teu 

primeiro concerto?

Aos 13 ou 14 anos. Eram só bandas 

de metal e eu a tocar musiquinhas de 

amor, de adolescente. [Risos.] Surreal.

E como é que começaste  

a escrever para teatro?

Eu não conseguia escrever teatro. 

De todo. Porquê? Porque comecei a 

ficar demasiado dentro da literatura, 
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demasiado preso às palavras. Depois, 

na altura, havia imensa gente que 

acreditava em mim como actor, tanto 

que eu comecei logo a trabalhar pro-

fissionalmente e comecei logo a viver 

disso...

Enquanto estavas na escola?

Sim, no segundo ano da escola. Na 

altura, sentia que a escrita, que a lite-

ratura me afectava. Há um despren-

dimento que um actor tem de ter, em 

relação às palavras, no sentido em 

que tem de procurar a acção.

Quer dizer, era aquela ligação 

entre a palavra justa e a acção 

justa que estava difícil de 

estabelecer. Como se fossem 

dois mundos difíceis de ligar, 

para ti.

Sim, exactamente. Houve depois um 

encenador que foi fundamental para 

mim — foi como se alguém finalmen-

te me tivesse lido completamente e 

me tivesse posto a funcionar. Foi o 

Rogério de Carvalho com o Esta Noi-

te Improvisa-se. Eu tinha 20 anos e 

aquilo foi muito importante, foi a pri-

meira produção na escola, no Teatro 

Helena Sá e Costa. Foi um processo 

que desbloqueou uma data de coi-

sas. Mesmo assim, depois, a escrita 

era uma faca de dois gumes, era uma 

coisa boa e era uma coisa má. Eu 

trabalhava profissionalmente como 

actor e continuava sempre a escre-

ver — ainda não teatro. O teatro veio 

bastante mais tarde. Primeiro come-

cei a encenar.

E quão relevante foi o trabalho

de encenação e de dramaturgia 

para começares a escrever?

N’A Turma, queríamos ser uma com-

panhia que trabalhava a partir da 

palavra. E pensávamos “com tan-

tos autores brilhantes, para que é 

que havemos nós de escrever, se já 

há tanta coisa tão boa?” E eu tinha 

esse preconceito, comigo mesmo. 

Pensava “Nada que eu possa escre-

ver será melhor do que estes textos 

brutais que nós podemos fazer, tan-

ta coisa! Até traduzida e tudo!” E na 

altura, após tudo aquilo na escola, 

da Marguerite Duras, conheci a es-

crita do Peter Handke e do Jean-Luc 

Lagarce. Comecei a ficar fascinado 

pelo Peter Handke e pelo Gaspar, 

uma das peças dele. Eu não queria 

ser encenador mas queria muito fa-

zer aquele espectáculo, aquela peça. 

Tinha conhecido a peça ao trabalhar 

com o João Mota, lá na escola, e eu 

achei aquilo formidável do ponto de 

vista literário e teatral. E eu, como 

actor, queria fazer aquilo. Como não 

podia fazer como actor, então fiz 

como encenador. Queria explorar um 

texto que propunha aquele trabalho 

de actor, que tinha a ver com as for-

matações dos sistemas, aquilo para 

mim era político! Eu queria fazer esse 

espectáculo e, na altura, não tinha 

meios para o fazer. O FITEI convidou 

A Turma para um ciclo de novos en-

cenadores. Na altura, o Manuel Tur é 

que era o encenador da companhia 

mas ele não podia. Depois percebi 

que não dava para fazer isto, porque 

o projecto já era muito grande, não 

dava para fazer, então pensei “Vou 

escolher outro texto e adiar este”. E 

foi assim que me tornei encenador, 

porque comecei a fazer uma peça e 

já tinha outra planeada. [Risos] Des-

cobri então o texto do Lagarce e fiz 

uma investigação sobre ele e a obra 

dele, conheci a Alexandra Moreira da 

Silva, com quem tive também con-

versas muito inspiradoras e que foi 

cúmplice da criação deste projecto 

que fiz mais tarde, chamado Do dis-

curso amoroso, a partir do Fragmen-

tos de um discurso amoroso do Ro-

land Barthes.

Como chegaste a este autor?

O Lagarce levou-me ao Roland Bar-

thes, que era um autor que já tinha 

na mesa de cabeceira. E, foi assim, de 

repente, estava a trabalhar Peter Han-

dke, Lagarce e depois recebi o convi-

te para encenar a capital europeia da 

Cultura o texto do Peter Handke, tam-

bém num ciclo de novos encenadores.

Mas aí ainda não escrevias

para teatro?

Foi logo a seguir. Logo a seguir a 

fazer o Gaspar, em Guimarães, tive 
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um convite para fazer uma leitura 

encenada em Ovar e fiz o Insulto ao 

público. E comecei a perceber que 

aquilo contrariava certas tendências 

minhas: o Peter Handke procurava 

forma! E eu andava sempre muito 

agarrado ao conteúdo. E comecei a 

perceber que se calhar a coisa mais 

importante é a forma.

O jogo com as formas.

Pois, a forma ideal para contar cada 

coisa. Mas, voltando à encenação, eu 

quando recebi o convite para encenar 

na Capital Europeia da Cultura, não 

estava a perceber como é que ia fazer 

aquilo, porque só tinha encenado um 

espectáculo. Estava muito preocu-

pado com isso. Então criei esse pro-

jecto, a partir do Fragmentos de um 

discurso amoroso, que no fundo era 

uma espécie de investigação na en-

cenação. Eu estava sem trabalho, na 

altura, e o que fiz foi juntar pessoas 

que estavam disponíveis durante o 

mês e fazer uma espécie de criação 

colectiva. Foi aí que eu comecei a es-

crever. Eu não me assumia, enquanto 

escritor, porque era tudo a partir de 

propostas, era uma dramaturgia, mas 

era uma dramaturgia original, era um 

espectáculo original. Mas era a escri-

ta do espectáculo — não era ainda a 

escrita antes do espectáculo. 

E, a partir daí, continuaste 

a escrever.

Fui escrevendo, mas era sempre uma 

escrita com os actores e com os reali-

zadores. E depois, como havia perío-

dos em que não havia trabalho (e a 

vida de actor é isto), ficava dois ou 

três meses parado, e tinha de fazer 

alguma coisa. Era assim que eu cria-

va estes projectos. Depois de fazer o 

Insulto ao público, fiz logo a seguir o 

Húmus, do Raúl Brandão. Foi a minha 

primeira colaboração com o Cão Da-

nado e era uma peça em que eu fazia 

aquilo sozinho. Havia figurações vá-

rias, música, mas a peça era um mo-

nólogo. Eu dialogava com a minha 

voz off. Foi um trabalho muito inten-

so de texto. Fiquei cheio de palavras 

e logo no mês a seguir fiquei sem 

trabalho, sem dinheiro, sem nada. E 

fui para Tomar, três semanas, e foi a 

primeira vez que consegui escrever 

todos os dias, a mesma coisa, sem 

desistir, sem me distrair. Foi a primei-

ra vez que consegui aprofundar um 

texto. Comecei a perceber que tinha 

um objectivo: “Tenho de chegar a 

uma hora”. [Risos] Aquilo era tam-

bém para o Discurso amoroso, era 

um monólogo, uma declaração de 

amor em que eu estava a tentar usar 

os clichés máximos, porque tinha a 

ver com o conceito do Roland Bar-

thes de que “não interessa aquilo que 

se diz, interessa é que o tempo conti-

nue, interessa prolongar o tempo que 

estamos com essa pessoa”. A minha 

ideia era a busca da tal forma e o meu 

objectivo formal era levar a declara-

ção de amor ao absurdo, ao ridículo. 

Vinha, claro, muito influenciado pelo 

Insulto ao público, pelo monológo 

do Raúl Brandão, mas também pela 

Marina Abramovic e pela instalação 

dela Cupido, em que o marido dela 

lhe apontava uma flecha ao coração, 

mesmo a fazer tensão, durante 5 ou 

6 horas. Era só isto e, no fundo, era 

isso que eu queria — com palavras. 

Era um instante, quase imóvel, de 

uma declaração de amor, uma coisa 

que prende e dura uma hora e, ao fim 

dessa hora, já se esgotou a relaçao 

e acabou e é ele que vai embora. A 

relação aniquila-se pela linguagem; a 

linguagem esgota a relação.

E encenaste esse texto?

A ideia era fazer quase um happe-

ning, só que eu comecei a trabalhar 

com um realizador, nas minhas coisas 

de teatro, ele interessou-se por esse 

texto e começámos logo a adaptar 

aquilo para cinema. Depois isso re-

sultou num processo de seis meses 

de reescrita, transformação daquele 

texto num argumento e o trabalho 

de pré-produção, com pouquíssimos 

meios (mas com fervor!) [Risos] Eu 

nunca fui muito agarrado às coisas, 

mesmo às canções, aos poemas. Se 

tiver que reescrever, reescrevo, não 

acho que chegue a uma fórmula per-

feita, nunca. 
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Mas então, de repente, estavam 

a trabalhar para fazer um filme!

E foi a primeira coisa oficial que eu 

escrevi, que era um monólogo. Por-

que diálogos, está quieto. [Risos] 

Diálogos era difícil. E então comecei 

a ter esse objectivo. Mas também 

comecei a sentir “se me dessem um 

mês...eu escrevia um texto”. E depois 

tudo veio também da necessidade, 

porque calhou sempre em alturas 

em que fiquei sem trabalho. Nunca 

foi um objectivo meu tornar-me dra-

maturgo. Agora tenho de pensar um 

bocadinho melhor nisso, mas... [Ri-

sos] Escrevi três peças, sempre por 

necessidade.

Mas a tua experiência profissional 

(enquanto actor,  encenador 

e dramaturgista) foi-te dando 

também essas ferramentas para 

sentires que esses objectivos 

eram atingíveis?

Completamente. Eu produzi o filme, 

fui actor no filme, editei o filme em 

conjunto, eu produzo espectáculos e, 

parecendo que não, há um conheci-

mento... E depois comecei a dar aulas 

com 23 anos, numa escola profissio-

nal, em Famalicão, por causa também 

das encenações que fazia — foi tudo 

muito cedo. Tenho essa consciência. 

Se calhar ainda é cedo. Mas num pe-

ríodo de dois anos já tinha trabalha-

do com 50 criadores diferentes, já 

os tinha gerido a todos, todos mais 

velhos do que eu. E isso deu também 

uma confiança, de conseguir levar as 

coisas a cabo, de as pessoas acredi-

tarem nos meus sonhos. 

Para além da busca formal, 

que descreveste, tens ou já tiveste 

ou começaste a ter algum tipo 

de agenda política, filosófica

ou amorosa, ou seja, alguma 

motivação ideológica, um intuito, 

ou queres transmitir 

uma mensagem?

Acho que isso varia, a cada momento. 

Por exemplo, mesmo no Fragmentos 

de um discurso amoroso, onde po-

deria parecer que era só o amor para 

aqui e para ali — não era só o amor; 

talvez aí tenha havido um impulso da 

minha vida pessoal, obviamente, mas 

não era isso que me movia a fazer as 

coisas. Só comecei a sentir que con-

seguia fazer as coisas, quando come-

cei a conseguir jogar. O texto nunca 

foi uma terapia. Mas, de certa forma, 

era. [Risos] Comecei a escrever tea-

tro, porque deixei de escrever. Duran-

te muito tempo.

Aquela escrita diária, que há 

bocado referiste.

Sim, eu deixei de conseguir escrever. 

Até deixei de ler, numa altura. Bom,  

não completamente porque tinha 

sempre encenações para preparar e 

tinha imensas pesquisas a fazer, mas 

eram sempre coisas concretas coisas 

específicas, práticas, pragmáticas: “O 

que é que eu preciso?” Sempre no 

sentido útil — que não é uma palavra 

boa para se usar nestas coisas, mas 

pronto.

Mas tiveste que deixar de escrever?

Tive, para conseguir escrever teatro. 

A escrita de teatro era pragmática.

Como é que foi o Pela Água?

Eu ia fazer uma peça, como actor, 

uma peça muito importante, que foi 

cancelada a duas semanas da es-

treia. Que era exactamente a data do 

concurso. E aquilo foi um momento 

complicado; eu fui para casa e come-

cei a escrever. Uma ideia que já tinha 

desde 2013 — portanto já tinha feito 

várias tentativas. Mas dessa vez dis-

se: “Não! Tenho de conseguir chegar 

a uma hora! É isso que é preciso para 

o concurso? Vou chegar a uma hora.” 

[Risos] Depois tive esse drama, que 

me acompanhou durante três anos: 

“Eu não consigo escrever a voz do 

velho. Só consigo escrever os mo-

nólogos do jovem!” Tudo me soava 

a falso, não acreditava. Depois, foi a 

escrita do Jon Fosse que foi abso-

lutamente fundamental e ficou tão 

entranhada em mim — às vezes até 

tenho medo de parecer que estou a 

copiar! — mas eu estive três anos a 

trabalhar aquele texto [A Noite Can-

ta os Seus Cantos]. Ficou muito en-

tranhada aquela escrita tão simples! 

E a porcaria está toda lá, na mesma! 
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Eu não sou uma pessoa racional, no 

sentido em que defino tudo muito 

certinho, à cinema, onde tem de se 

definir tudo no argumento. Para mim 

a escrita é uma coisa mais de viagem. 

É uma viagem que eu estou a fazer, 

sei algumas coisas, tenho coisas con-

cretas às quais me agarro. E há um 

segredo, um enigma, que não pode 

ser revelado — e é isso que alimenta 

o drama.

Na peça Alma com que venceste 

o Grande Prémio de Teatro 

Português de 2018 pela segunda 

vez, também é importante 

essa questão do enigma. 

Até à entrada da Desconhecida, 

nós apenas suspeitamos.

Isto vem também do Sarrazac, de 

uns workshops que tive com ele em 

que ele expunha as características 

do drama contemporâneo e as várias 

metodologias que vários autores ti-

nham usado para escrever peças rap-

sódicas. E eu tinha já essa convicção 

de que a história não interessa para 

nada. Não é contar a história que in-

teressa, é o que alimenta aquilo, é a 

forma. Eu fujo à exposição aristotélica 

de propósito. A minha forma de con-

seguir alimentar a cena é haver esse 

enigma e eu ter de arranjar métodos 

de não o revelar. Depois vou desco-

brindo as personagens, vou ouvindo. 

Está tudo na minha cabeça. Quase 

como se houvesse uma rede de senti-

dos mágica, em que eu sei que as coi-

sas se vão relacionar e aquilo vai fazer 

sentido por causa daquilo mas não é 

óbvio. Gosto disso, dessa fragilidade 

da escrita, de as coisas não serem cla-

ras. Mas quando se encontra alguém 

que consegue ler o que não está lá, 

como foi o vosso caso, no Prémio, isso 

é o mais maravilhoso de tudo. 

Mas é muito diferente ler uma peça 

tua e depois trabalhar sobre uma 

peça tua.

Eu acredito, porque o Pela Água foi 

mais escrita para se ler do que para 

se fazer. Acho que há alguns enigmas 

que não vão ser fáceis de pôr em 

cena.

Mas esse é que é o desafio, deixares 

os enigmas e que o público decida 

aquilo que quiser. E quase, no fim, 

não se saber quem é que está de 

que lado.

Exacto. E isso de as personagens se-

rem a mesma pessoa... Tentei levar 

aquilo ao constrangimento máximo, 

de eles se começarem a ver um no 

outro.

Para os actores, há a dificuldade  

de encontrar uma motivação que 

não seja do outro e, às tantas,  

estão a esbarrar nela, estão a  

encontrar-se na motivação do 

outro. Haver algum conflito entre 

eles levou-nos tempo

Imagino. Enquanto encenador, tam-

bém, eu olhando para a peça vejo 

que as zonas não estão muito bem 

definidas, na verdade há uma rede 

em que as coisas vêm e vão. Mas o 

encenador depois tem de definir.

Achei muito curioso o facto 

de tanto o Pela Água como o Alma, 

começarem  com uma tentativa 

de suicídio. Mas o mistério 

mantém-se, pode ser e pode não 

ser. Tem uma essência de policial.

Aprendi muito cedo que a escrita para 

teatro é uma escrita visual...ou me-

lhor: é uma escrita em cena, tal como 

um filme é uma escrita por imagens. 

O teatro é uma escrita física. Vejo as 

personagens no espaço a comunica-

rem umas com as outras. E depois vou 

realçando as características. 

Também podemos dizer que  

o espaço é importante como uma 

característica transversal.

Refiro-me ao espaço como a casa, 

esse espaço de intimidade. 

É. São questões práticas, que acaba-

ram por me ficar entranhadas. O ter 

feito sempre peças com o público 

a um metro, sempre sem condições 

para subir e descer cenários, para 

fazer grandes malabarismos. Então 

quando eu escrevo é um pouco como 

uma canção, aquela canção tem que 

fazer sentido só cantada com guitar-

ra, depois toda a orquestração que 

se faz à volta pode não ter limites. 
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Quando escrevi o Pela Água pensei 

“Só preciso de duas cadeiras para fa-

zer isto!”

O ponto de partida é a intimidade 

de câmara, como se fosse, em 

música, o agrupamento de câmara, 

reduzido ao mínimo sem a tal 

orquestração.

Sim, daí a questão prática de a acção 

se desenvolver no mesmo espaço, 

sempre. E isso sempre foi uma coisa 

que me agradou imenso. Já vem do 

Loucos Por Amor do Sam Shepard, 

que foi a primeira peça que fizémos 

n’A Turma, e tem uma intensidade 

enorme, concentrada numa hora da 

vida daquelas pessoas. No Alma já 

comecei a desconstruir isso, a acção 

decorre em quatro dias diferentes. 

Mas a premissa é sempre “o que é 

que pode acontecer numa hora?”, as-

sim um abanão. Há uma constância 

da temática das pessoas em situa-

ções-limite — porque é isso que eu 

gosto de ver —, há sempre também 

um fundo trágico — porque o meu 

objectivo não é fazer rir ninguém.

Qual é o teu objectivo?

É que aquilo possa acontecer. E que 

tenha aí o seu sentido. Portanto aca-

bo por sempre trabalhar situações-

-limite, questões como o suicídio, 

como o isolamento, sei lá... Não sei 

muito bem. Não defino muito bem 

o que é que as personagens fazem, 

como se chamam, de onde é que 

vêm, quem é que são os pais delas, 

que vida é que tiveram...

Mas tu, à partida, ligas as 

personagens a actores ou a pessoas 

que conheças?

São fórmulas, são ecos de coisas 

que eu conheço. O Alma veio de um 

processo ligado à minha actividade 

como professor. Eu trabalho com 

adolescentes. E é sempre uma difi-

culdade descobrir um texto que sirva 

aquela faixa etária, que sirva aquele 

grupo específico. Porque eu escolho 

sempre alguma coisa que eles pos-

sam sentir como deles, senão... Que-

ro que eles sintam que aquilo é uma 

guerra deles — porque é um bocado 

essa a minha origem: que as coisas 

sejam sempre muito pessoais, sem-

pre, cada peça, tudo. Não gosto de 

uma coisa distanciada — e irrita-me 

isso, no meio profissional. É algo que 

eu próprio às vezes também faço — o 

cansaço, o estar ansioso por que che-

gue a hora de sair, como se fosse um 

trabalho de escritório! Isso irrita-me 

muito mesmo, porque o teatro tem, 

para mim, um lado místico que se 

está a perder cada vez mais.

Porquê, a teu ver?

Por um lado, devido à precarieda-

de que se vive e que obriga a que as 

pessoas estejam a fazer três coisas ao 

mesmo tempo. Por exemplo, impede 

que as pessoas estejam completa-

mente focadas numa coisa. E o meio é 

demasiado agressivo para que o cinis-

mo não venha ao de cima. Então, de 

repente, a distância e o cinismo são 

as únicas soluções para se sobreviver. 

Isto pode parecer esquisito mas é um 

modus operandi, é o mundo profis-

sional, como noutro sítio qualquer. E, 

lá está, eu ainda acredito, gostava de 

acreditar — mas acho que isso já não 

existe, porque eu próprio também já 

não consigo estar a fazer coisas só 

por amor à camisola, a não ser que 

seja sozinho, como na escrita. Esse 

amor, que eu descobri logo no teatro 

amador, esse amor de fazer as coisas, 

de vivê-las, eu acho que isso tem de 

estar sempre, acho que isso é aquilo 

que faz um espectáculo ser melhor 

ou pior, e vê-se, em cena. E creio que 

é isso o mais difícil: conseguir entrar 

numa sala e acreditar naquela relação. 

E às vezes não é a relação daquelas 

personagens ou que eles sejam maus 

actores, não é isso, é... eles, pessoas, 

a maneira como vêem o teatro, como 

vivem. Tem a ver com o facto de as 

pessoas hoje estarem a fazer várias 

coisas ao mesmo tempo, de o seu lu-

gar estar sempre em risco. Por outro 

lado, tem a ver com a sociedade líqui-

da de que fala o Zygmunt Bauman: é 

tudo líquido, é tudo fast food, é tudo 

rápido e já acabou e venha outro. Às 

vezes há quem diga no final de uma 

estreia “Já está, mais uma!” É como as 

relações de uma noite, não é? Já está, 

mais uma! 
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Como é que A Turma funciona, 

como é que a companhia vive 

perante este mundo que tu 

acabaste de descrever? 

A Turma sobrevive porque nós so-

brevivemos, porque cada um de nós 

esteve sempre a trabalhar profissio-

namente e a viver disto.  Éramos 9, 

no início, e alguns mudaram de vida, 

deixaram o teatro mas estas quatro 

pessoas que se mantêm n’A Turma 

até hoje, continuaram a trabalhar, no 

Porto. No início fizémos logo dois es-

pectáculos sem financiamento mas, 

depois, isso acaba, temos que pro-

curar apoios. Um espectáculo faz-se, 

se conseguirmos uma co-produção, 

se houver um convite para qualquer 

coisa... E A Turma foi-se alimentando 

assim, de projectos meus e de pro-

jectos do Manuel Tur, os dois encena-

dores da companhia. sem conseguir-

mos programar o que íamos fazer 

no ano seguinte, porque não havia 

meios... Fomos trabalhando parale-

lamente e, às vezes, em conjunto e 

cada coisa que nós planeávamos não 

era a pensar investir no nosso nome 

pessoal, na carreira individual. Pensá-

vamos em grupo, reuníamos e deci-

díamos se íamos fazer. Em suma, A 

Turma vive de co-produções e, numa 

determinada fase, de convites que 

nos foram dirigidos pelos programa-

dores de Guimarães, Capital Europeia 

da Cultura. A partir daí, começámos a 

criar relações com teatros. Foi a par-

tir daí que mais portas se abriram. 

Sempre sem DGArtes, ou seja, tudo 

acontecia de forma muito limitada, 

conforme as disponibilidades das 

pessoas, mas já não era tudo de bor-

la, havia condições mínimas para nos 

dedicarmos ao trabalho. Agora, final-

mente, temos um apoio sustentado, 

está confirmado — não é muito mas 

para nós faz toda a diferença e já per-

mite que haja esse pensamento, esse 

trabalho de companhia a sério que é 

de planear o futuro em conjunto. Até 

aqui, era um planeamento mais indi-

vidual.

E nesse planeamento para 

o futuro, pretendes encenar 

mais do que escrever?

Esta mudança drástica que houve 

agora e acompanhou este processo 

de candidatura também teve como 

resultado decidir que, pelo menos 

na companhia, me vou assumir en-

quanto dramaturgo e não só como 

encenador. Isto não significa que eu 

não possa encenar outros textos — 

porque me interessa, obviamente, 

trabalhar outros autores. Mas posso 

juntar as duas coisas.

E mais outras duas, actor  

e músico! [Risos]

Ainda não juntei tudo mas pode ser 

que um dia me sinta com força para 

fazer isso.

Há mais alguma coisa  

que queiras dizer? 

Isto: o Prémio mudou a minha vida. 

Foi o facto de ter recebido o Pré-

mio do Pela Água que me fez voltar 

a lê-lo. Nunca tinha pensado em ser 

dramaturgo. E agora reafirmando-

-se isto, com a distinção deste ano, 

a outra peça, a Alma... é um bocado 

surreal. [Risos] Eu fico mesmo muito 

agradecido e espero que o espectá-

culo seja um sucesso. 
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CENOGRAFIA 
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ALBERTO CARVALHO
Teatro 
Em 1998, iniciou a sua actividade 
profissional no antigo edifício do 
Teatro Aberto na peça Quase, de 
Patrick Marber, encenada 
por João Lourenço. Como técnico 
de luz, trabalhou com outros 
encenadores, tais como: Fernando 
Heitor, Gonçalo Amorim, Ana 
Nave, Nuno Carinhas, Maria Emília 
Correia e João Lopes. Em 2002, 
já no novo edifício do Teatro 
Aberto, integra também a equipa 
de luz das Óperas, encenadas por 
João Lourenço e com direcção 
do Maestro João Paulo Santos. 
Desde 2000, faz parte da equipa 
permanente do Teatro Aberto, 
destacando o seu trabalho nas 
peças Peer Gynt, Copenhaga, 
Democracia, A Ópera de Três 
Vinténs , Galileu, O Rapaz dos 
Desenhos, Rock’n’Roll e Vermelho.

CÉLIA CAEIRO
Formação
Licenciada em Ciências  
da Comunicação pela Universidade 
Nova de Lisboa e Mestre em 
Comunicação e Gestão Cultural 
pela Universidade Católica 
Portuguesa.
Teatro
Estreia-se com o encenador Paulo 
Filipe em 2001, como assistente  
de encenação e produção  
do espectáculo Abaixo da Cintura. 
Inicia a sua colaboração com  
o Teatro Aberto em 2002,  
na peça Rastos, com encenação 
de Paulo Filipe. Em 2003 integra 
a equipa da ópera Le Vin Herbé, 
com encenação de Luis Miguel 
Cintra e em 2004 colabora no 
espectáculo A Forma das Coisas, 
com encenação de João Lourenço.
Em 2008 regressa ao Teatro 
Aberto, primeiro para o marketing 
e depois para a produção e gestão 
administrativa da cooperativa. 
Actualmente, desempenha funções 
de direcção de produção  
e comunicação.

Outras experiências
Em 2002 colabora com a NPB  
no arranque da Escola de Actores 
desta produtora, a Oficinactores. 
Em 2003 entra para L’Agence – 
Agência de Modelos e Produção, 
com o objectivo de criar  
e coordenar um departamento  
e agenciamento de actores, 
L’Agence Talents, projecto 
ao qual fica ligada até 2006. 
Neste ano integra a equipa 
Scriptmakers, empresa de 
produção de conteúdos, na qual 
desempenha funções de marketing, 
comunicação, contabilidade  
e gestão, até 2008. 

FERNANDO LUÍS
Teatro
Começou por integrar o Coral 
Luísa Todi, vindo posteriormente 
a formar o grupo cénico 
“Experiências Teatrais e Culturais”. 
Aprofundou  
a carreira de actor profissional  
no elenco do TAS-Teatro Animação 
de Setúbal e, desde então, tem 
trabalhado sob a direcção  
de consagrados encenadores  
como Carlos Avilez, João Lourenço, 
Fernando Gomes, Filipe La Féria, 
Graça Correia, João Brites, Jorge 
Lavelli ou José Caldas. 
Televisão
Tem visto consagrada a sua 
popularidade pelos papéis 
interpretados em várias séries 
televisivas, como Médico de Família 
ou Inspector Max.
Cinema
Estreou-se em Rosa Negra, da 
realizadora Margarida Gil. Nos 
anos que se seguiram, a sua 
prestação foi solicitada para muitos 
outros filmes de sucesso como 
Maria e as Outras, A Costa dos 
Murmúrios ou Alice. O realizador 
João Canijo dirigiu-o em películas 
como Sapatos Pretos, Noite 
Escura, Mal Nascida e em Sangue 
do Meu Sangue. No ano de 2014, 
protagonizou o filme terra 2084 do 
realizador Nuno Sá Pessoa.
Prémios
Vencedor do prémio “Melhor 
Actor” atribuído pela Associação 
Portuguesa de Críticos de Teatro 
pelo desempenho na peça A Ópera 
de Três Vinténs (1992). Prémio 
de Melhor Actor Principal pela 
Cooperativa de Gestão dos Direitos 
dos Artistas ou Executantes; 
Prémio de Melhor Actor, atribuído 
por Caminhos do cinema 
português  
e nomeação para os Globos de 
Ouro como Melhor Actor de 
Cinema pela interpretação no 
filme América (2012). Medalha de 
Honra da cidade de Setúbal (2012). 
Prémio GDA para Melhor Actor 
do Ano nos prémios anuais do 
Shortcutz Lisboa pelo desempenho 
no filme terra 2084.

JOSÉ ANTÓNIO TENENTE
Formação
Após ter iniciado a sua formação 
em Arquitectura na ESBAL, 
envereda pelo Design de Moda,  
no CITEM.
Moda
Apresentou a sua primeira colecção 
em 1986.
Figurinos
Dedica-se actualmente, quase  
em exclusivo, à criação de figurinos 
para dança, ópera e teatro. 
“Estreou-se” em 1990, com Rei 
Lear (encenação de Carlos Avillez, 
TEC) Desde aí, colaborou com 
as companhias de dança: Ballet 
Gulbenkian, Companhia  
Clara Andermatt, Companhia  
de Dança Contemporânea de 
Évora, Companhia Nacional de 
Bailado, Companhia Paulo Ribeiro; 
os coreógrafos: Benvindo Fonseca, 
Clara Andermatt, Nélia Pinheiro, 
Paulo Ribeiro, Rui Horta; as 
orquestras: Divino Sospiro  
e Metropolitana; e os encenadores: 
Beatriz Batarda, Carlos Pimenta, 
Luca Aprea, Maria Emília Correia, 
Rares Zaharia, Ricardo Neves-
Neves, Tónan Quito e Yaron 
Lifschitz, entre outros.
Televisão
Desenvolveu regularmente a 
imagem de Bárbara Guimarães em 
diversos programas, tendo também 
colaborado com: Adelaide Sousa, 
Ana Marques, Catarina Furtado, 
Júlia Pinheiro, Liliana Campos, 
Paula Moura Pinheiro, Diogo 
Infante, Luís Costa Branco, entre 
outros.
Música
Destaca os seus trabalhos com 
Teresa Salgueiro, Maria João, Ana 
Moura.
Prémios
Globo de Ouro - Melhor Estilista 
2008; Comenda da Ordem do 
Infante D.Henrique, atribuída pelo 
Presidente da República, Dr. Jorge 
Sampaio (2006); Homenageado 
Super Model of the World 2005; 
Medalha Municipal de Mérito 
Cultural da Câmara Municipal de 
Cascais (2000); Globo de Ouro 97- 
Personalidade do Ano Moda

JOSÉ PEIXOTO
Formação
Nascido em 1960, estudou Guitarra 
Clássica na Academia de Amadores 
de Música de Lisboa e frequentou 
o Conservatório Nacional e a 
Escola Superior de Belas-Artes 
(Arquitectura). 
Música
Tem desenvolvido intensa 
actividade quer em projectos  
de outros autores e grupos 
(José Mário Branco, Maria João, 
Madredeus, Janita Salomé, Carlos 
Zíngaro, João Monge, Maria 
Berasarte, entre outros) quer 
nos seus próprios projectos que 
contam com mais de 20 CDs 
gravados  
em nome próprio. Com seu grupo  
El Fad gravou o CD Lunar (2010). 
Em 2014 com o novo grupo LST - 
Lisboa String Trio (com Bernardo 
Couto – gt portuguesa e Carlos 
Barretto – ctb) grava Matéria.  
Em 2016, ainda com o LST – Lisboa 
String Trio, edita o CD Lisboa.  
Em 2017, em parceria com a 
cantora Sofia Vitória, edita o CD 
Belo Manto, com música original 
para poesia luso-árabe e poesia 
medieval portuguesa.
Teatro
Tem colaborado regularmente  
com o Teatro da Terra, sendo  
da sua autoria a direcção musical, 
arranjos e composição em A Lua  
de Maria Sem (2011, enc. Maria João 
Luís); música original em Guerras 
de alecrim e manjerona (2011, enc. 
Miguel Sopas); Ninguém se ouve, 
ninguém se vê (2013, enc. Maria 
João Luís); Na solidão dos campos 
de algodão (2014, enc. Maria João 
Luis, Rita Blanco  
e Marcello Urgeghe); “Um conto  
de Natal” (2015, enc. Maria João 
Luís e Ricardo Neves-Neves); 
“Finisterra” (2017, enc. Maria João 
Luís e Mickael de Oliveira).
Prémios
Troféu para Melhor Guitarrista  
do Ano 2005, atribuído pela Rádio 
Central FM. Prémio Carlos Paredes 
2010 (CD Lunar) e 2015 (CD 
Matéria). Nomeação para categoria 
de Melhor Disco de 2016 nos 
Prémios SPAutores  
(CD Lisboa).

MIGUEL NUNES
Formação
Frequentou aulas de teatro  
e performance nas escolas EVOE  
e SOU e concluiu a licenciatura  
na Escola Superior de Teatro  
e Cinema em 2012. 
Teatro
Estreou-se em teatro com  
a peça infantil o Gato Malhado  
e a Andorinha Sinhá de Jorge 
Amado numa encenação de Rita 
Alagão. Mais tarde interpretou 
Carlos em Os Marginais e a 
Revolução do autor revolucionário 
Bernardo Santareno, espectáculo 
encenado por João Ferrador.
Cinema
Conciliou os estudos da licenciatura 
com o início do seu percurso no 
cinema, primeiro com Alberto 
Seixas Santos,  
no filme E o Tempo Passa, e depois 
com Teresa Villaverde em Cisne 
(interpretação que lhe valeu o 
prémio de Melhor Jovem Actor  
no Lisbon & Estoril Film Festival). 
Em 2015 participa na Berlinale 
Talent Campus (oficina para 
actores do Festival Internacional de 
Cinema de Berlim), onde regressa 
no ano seguinte para apresentar 
o filme Cartas da Guerra de Ivo M. 
Ferreira, considerado pela crítica 
internacional como um dos mais 
belos filmes de guerra. Trabalhou 
ainda em filmes de realizadores 
como Miguel Moraes Cabral, João 
Botelho, João Pedro Rodrigues, 
Mónica Lima, Dinis M. Costa, 
Bernard Lessa e Mavi Phillips. 
Estreou-se como realizador com 
a curta-metragem Anjo, filme 
estreado na última edição  
do IndieLisboa.
Televisão
O seu percurso começa ainda 
muito jovem fazendo pequenas 
participações em diversas séries  
de televisão. Em 2016 protagonizou 
a série Dentro para a RTP, com 
o personagem Pedro, um jovem 
psicólogo a estagiar numa cadeia 
para mulheres; mais recentemente 
interpretou Infante Francisco  
na série Madre Paula também  
para a RTP. Neste momento, faz 
parte do elenco principal da novela 
Paixão, produzida pela SP Televisão 
para a SIC.
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RUI FRANCISCO 
Formação
Licenciado em Arquitectura pela 
FA-UTL. Membro fundador da 
APCEN.
Teatro
Destaca no Teatro Aberto, Álbum 
de Família, enc. Tiago Torres da 
Silva; A Casa dos Anjos, enc. Ana 
Nave; Pelo Prazer de a Voltar a Ver 
enc. Marta Dias (Nomeação Melhor 
Trabalho Cenográfico, Prémio 
Autores 2013). E Morreram Felizes 
Para Sempre…, enc. Ana Padrão 
(Nomeação Melhor Trabalho 
Cenográfico, Prémio Autores e 
Globos de Ouro 2016). Os 7 Dias 
de Simão Labrosse, Teatro Aberto, 
e Serviço D’ Amores,  TNDMII, 
enc. Maria Emília Correia(Menção 
Especial da APCT, 2004). Desde 
2000, colabora  com João Silva 
no Grupo de Teatro Terapêutico 
do CHPL.Cooperante e Director 
Artístico do Teatro o Bando, 
destaca: Ensaio sobre a Cegueira; 
Saga (Prémio APCT 2008), 
Crucificado (Melhor Trabalho 
Cenográfico, Prémio Autores 2010), 
Quixote (Melhor Espectáculo, 
Prémio Autores e nomeação 
Globos de Ouro 2011); Jangada de 
Pedra (Prémio Melhor Espectáculo 
TIME OUT e nomeação Globos de 
Ouro 2013) e A Divina Comédia – 
INFERNO, TNDMII (Melhor Trabalho 
Cenográfico, Prémio Autores 2018).
Música
Festival NOS ALIVE, Rua EDP 
2016/18. Cenografia para os 
concertos de Ana Moura 2017.
Cinema
Quem Vai À Guerra, documentário 
de Marta Pessoa, Real Ficção.
Televisão
Vila Faia (2008), Cidade Despida, 
Depois do Adeus, Sol de Inverno 
e Mar Salgado; Liberdade 21; Aqui 
Tão Longe e Paixão; concurso 
Brainstorm.
Arquitectura
Centro de Cidadania Activa, Setúbal 
e Teatro Meridional, Lisboa. Co-
autor do Projecto do Museu do 
Oriente com Carrilho da Graça 
(Melhor Museu Português 2009).
Outras experiências
Co-autor e coordenador 
do Projecto Expositivo da 

Representação Oficial Portuguesa 
na Quadrienal de Praga 2011. 
Participa na Quadrienal de Praga 
de 2015 com a intervenção Onde 
está o meu País?

SALVADOR NERY 
Tem 28 anos e é natural  
de Lisboa. 
Formação
Frequentou a Faculdade  
de Belas Artes em Design 
de Equipamento.
Técnica de Meisner, John Frey 
Studio for Actors.
Act - Escola de Actores
Teatro
Das formações complementares 
de Teatro destacam os professores: 
João Garcia Miguel; Nuno Pino 
Custódio, Lenard Petit e Tom 
Todoroff. Esteve em cena em 
2017/2018 com Simone o musical, 
de Tiago Torres da Silva, onde 
participou como actor mas também 
como assistente de encenação e 
director de cena. Em 2018, volta a 
trabalhar com Tiago Torres da Silva, 
desta para vez para o assistir na 
encenação do Grande Prémio da 
SPA/Teatro Aberto 2016, Pela Água 
de Tiago Correia.
Televisão
Em TV destaca-se a apresentação 
do programa infantil “Art Attack” 
para o canal Disney Junior.
Cinema
Em cinema o seu percurso conta 
com uma participação na longa-
metragem That Good Night de Eric 
Styles, protagonizado por John 
Hurt e no filme Parque Mayer de 
António Pedro Vasconcelos.

TERESA SOBRAL
Formação
Abandonou o Curso de Filosofia na 
Faculdade de Letras de Lisboa. Tem 
12 anos de Piano; 4 anos de guitarra 
clássica; 5º Grau de Formação 
Musical na A.A.M. Oficinas de 
dança: Maria Antónia Luna 
Andermatt; João Fiadeiro; Clara 
Andermatt; Mónica Lapa. Oficinas 
de teatro e dramaturgia: Enda 
Walsh; Tim Crouch; John Tiffany; 
Polina Klimovitskaya
Início de carreira
Estreou-se em Mãe Coragem de 
Brecht, enc. do João Lourenço, em 
1986, tendo estagiado no Novo 
Grupo/Teatro Aberto até 1989.
Teatro
Entrou em 74 peças de teatro, 
como actriz até hoje. Esteve 4 anos 
no Teatro da Graça; 3 anos nos 
Artistas Unidos; 2 anos no Teatro 
da Cornucópia. Trabalhou com os 
encenadores: Gastão Cruz; Carlos 
Fernando; Miguel Seabra; Luis 
Miguel Cintra; Jorge Silva Melo; 
Rogério de Carvalho; António Feio; 
Brigitte Jacques; Artur Ramos; 
Gonçalo Waddington; Manuel 
Wiborg; Natália Luiza; Maria João 
Luis; Tonan Quito; Ana Ribeiro; 
Miguel Loureiro; Nuno Gil, entre 
outros. Como encenadora, criou 19 
espectáculos.
Cinema
Trabalhou com os realizadores: 
Simão Cayatte; Marco Martins; 
Silvia Hoffman; Luis Alvarães; Vasco 
Portugal; Diogo Pereira; André 
Braz; Cátia Salgueiro.  
Vai entrar como co-protagonista 
no filme Patrick de Gonçalo 
Waddington.
Televisão
Trabalhou com os realizadores: 
Tiago Guedes; João Paulo Simões; 
Jorge Paixão da Costa; Helder 
Duarte. Fez direcção de actores em 
Mundo ao Contrário e Belmonte 
(Plural). Entrou em diversas séries 
e novelas.
Formadora
Formou e dirige o Teatro sobre 
Rodas, grupo de teatro inclusivo. 
Vai dirigir este ano o grupo “Kcena” 
(TNDMII). Dá aulas de interpretação 
na World Academy e na AMA, para 
além de pequenas formações.

TIAGO TORRES DA SILVA
Teatro
Iniciou a sua actividade como 
assistente de encenação de João 
Lourenço no Teatro Aberto. 
Estreou-se como autor/encenador 
no Teatro Nacional Dª Maria II com 
Alguém me sabe dizer se estou 
vivo?!. Desde então, criou dezenas 
de espectáculos, de onde destaca 
Não digas nada, Bibi vive Amália,  
É o mar, Alfonsina, é o mar,  
Se não for a mãe da frente, Vozes 
de Trabalho, Em cima das árvores, 
Álbum de família (texto de Rui 
Herbon), Onde é que julgas que 
vais?, Pode beijar a noiva e Simone, 
o musical. 
Canção
Escreveu letras para centenas de 
vozes de Portugal, Brasil, Cabo 
Verde, Espanha e Cuba que 
cantaram as suas palavras, vozes 
tão diferentes como Maria Bethânia, 
Carminho, Ney Matogrosso, Teresa 
Salgueiro, Camané, Elba Ramalho 
ou Omara Portuondo.
Livros 
Tiago Torres da Silva (col. Poetas 
do fado, Academia da Guitarra 
Portuguesa e do Fado, 2018), 
Timbó (Sete Caminhos, 2007), 
Dez cartas para Al Berto (c/ Vasco 
Graça Moura, José Luis Peixoto, 
Nuno Júdice, Fran, e.o. Quasi, 
2007),  
Não digas nada (Oficina do livro, 
2002), Minha querida televisão 
(Oficina do livro, 2001), É o mar, 
Alfonsina, é o mar (Edições TEUC, 
1999), Um S a mais (Quetzal 
editores, 1999), Ponto de Partida 
(Edições Ledo, 1990).
Prémios
Prémio Amália Rodrigues 2011 pelo 
conjunto da obra;  Melhor Letra  
do concurso das Marchas de Lisboa 
(2003 a 2009, 2011, 2013, 2015  
e 2017); Melhor espectáculo 
Festival de Curitiba (Imprensa) 
1999; Prémio Melhor Texto Teatral 
1997 atribuído pelo Jornal “A 
Capital” à peça Preço único.

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.
Outras Experiências
Back vocals num concerto da 
banda Naked Affair, em 2013.
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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 15€
descontos especiais 
jovem (até 25 anos) 7.50€ 
sénior (mais de 65 anos) 12€ 
grupos (+ de 20) quartas, quintas 10.50€
grupos (+ de 20) sextas, sábados e domingos 12€ 
cartão de espectador 10.50€

 

 

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

ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA
ADEREÇOS
ASSISTÊNCIA DE PALCO
Marisa Fernandes 

GUARDA-ROUPA 
Irene Cabral 

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS 
Sara Francisco 

APOIO AO PROGRAMA EDUCATIVO
Ana Rita Nabais 

RELAÇÕES PÚBLICAS
Marta Caria

BILHETEIRA
Filipa Santos
Solange Freitas

FRENTE DE CASA 
Carlos André
João Graça
Jonas Lima
Rui Valentim

LIMPEZA 
I.S.S.

RECEPÇÃO 
Fátima dos Santos 

SEGURANÇA 
Securitas

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

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 
PELA ÁGUA CONSULTE O PROGRAMA 
DISPONÍVEL NA BILHETEIRA 
E NO FOYER DO TEATRO.

ESTRUTURA FINANCIADA POR

APOIO

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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