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O DESEJO DE UM CAVALO BRANCO
CRISTINA CARVALHAL

«Desconfie do cliente:
tem ar de quem procura
uma coisa
quando a que ele quer é outra,
a qual o vendedor nem sonha,
e que no fim acabará por obter.»
in Na solidão dos campos de algodão
de Bernard-Marie Koltès

Conheci o Tiago Correia em 2010, em Guimarães. Fui con-

alimentar esta nova travessia, do papel à existência efémera

vidada para dirigir um Shakespeare, nos Jardins do Centro

do palco.

Cultural Vila Flor, com um grupo de jovens actores, que concluiria assim um ciclo de formações, lançado pelo Teatro

Este texto em particular busca radicalidade, desde o cons-

Oficina. Escolhi o Sonho de uma Noite de Verão, estávamos

trangimento a que devota a sua personagem central à geo-

em Agosto, o ar livre, as pedras a destilar calor à noite, a

metria formal que propõe, o seu carácter realista com um

ideia de conclusão de um ciclo, as esperanças com que se

único lugar de acção, e os diálogos curtos, remetendo para

iniciam novos caminhos, a temática dos desvarios do amor

uma teatralidade desprovida de efeitos.

e o ambiente mágico da própria peça contaminavam a

Como verter em cena essa extrema lisura, sem atraiçoar a

energia criativa da equipa.

essência da obra? Foi uma das primeiras perguntas que sur-

Escolhi o Tiago para a personagem de Lisandro, o mais poé-

giram e que paradoxalmente levaram à introdução do vídeo

tico dos apaixonados, ou terá sido ele que o escolheu sem

no espectáculo.

querer, porque lhe estava no sangue esse amor à palavra,
essa vulnerabilidade da alma e a violência delicada que ha-

Sob a aparência destes diálogos há toda uma conversa a

bita os corpos apaixonados.

que o público não tem acesso. Encerradas em si mesmas,
estas personagens parecem sucumbir ao excesso de ener-

Um dos concertos mais bonitos a que assisti foi no Porto,

gia, desejos, vulnerabilidades, ideais e hormonas presentes

onde a sua banda, Les Saint Armand, tocou num bar pe-

na adolescência, impedindo-as de comunicar verdadei-

queno apinhado de gente a ouvir poemas que eram música,

ramente. Elas assemelham-se aos prisioneiros daquela fa-

que eram uma experiência genuína de vida e fruição artísti-

mosa caverna, que conhecemos da antiguidade, acedendo

ca descomprometida.

apenas a sombras ou a ecos da “verdade”.
O vídeo surge, então, como essa outra realidade primeira, de

Mais tarde cruzámo-nos num projecto que envolvia alunos

carácter mental, algo de abstracto porque ainda inacessível

de uma escola profissionalizante, em Famalicão, e de onde

às palavras e, por consequência, incapaz de ser verbalizado.

poderiam ter saído estas personagens de Alma.
Quisemos, ainda, destacar a última personagem que surge
Quando o Teatro Aberto me convidou para dirigir este es-

no palco, aquela que parece conseguir repor a “verdade”

pectáculo, foi como a sensação de um reencontro, de um

em falta, pondo em causa os padrões sociais, os estereóti-

voltar a ouvir essa voz que admiro, onde reconheço afinida-

pos femininos e as ameaçantes exigências de uma socieda-

des, que trazia ecos de um passado em comum capazes de

de hierarquizada que elege a competitividade e o sucesso
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como valores primordiais, e a que subtilmente o texto alude.

última cena, conferindo a esta personagem um carácter de

te, e contudo indissociável, do título. Aos actores pedimos

anjo da morte, ou da vida, se quisermos.

a alma, à assistência de encenação pedimos tudo, o olhar

Assim, a desconhecida que irrompe pelo sótão adentro, e

atento, a preparação dos actores, uma voz dialogante, o su-

que parece possuir a palavra mágica para abrir a “caverna”,

A dimensão da sala parece-nos servir da melhor forma este

porte emocional e organizacional, e à produção e a toda a

é no espectáculo a primeira a entrar em cena, através do

texto, um teatro de “câmara”, que procura a intimidade e o

equipa do Teatro Aberto o efectivo acontecer.

vídeo, nesse outro plano mental que quisemos acrescentar

linguajar quotidiano das personagens.

a este universo.

Na concepção do espaço procurámos, assim, respeitar o

No primeiro espectáculo que fiz com o Tiago, desejava ter

carácter realista da obra, abrindo outras “janelas” para um

um cavalo branco a irromper ao fundo do jardim, matéria

Desta forma, pareceu-nos que esta Desconhecida, à seme-

plano mais onírico, que me é tão caro, e que o desenho de

dos sonhos e de tantas outras coisas. Finalmente tenho um

lhança de Titânia, a rainha do mundo mágico do Sonho de

som e luz alimentam.

cavalo branco ao fundo do sótão, sem saber que o desejava.

poderia adquirir uma outra dimensão, como se o terreno es-

Ao Koltès e ao Kamasutra ficamos a dever a sombra do de-

Obrigada a todos.

pectral veiculado pelo vídeo se materializasse em palco, na

sejo que estende sobre este território, ou o corpo ausen-

uma Noite de Verão, que conduz os sonhos dos mortais,
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BIOGRAFIA

TIAGO CORREIA

Tomar, 1987. Licenciado em Teatro-Interpretação e Pós-

Escreveu vários textos dramáticos (8 peças de teatro, 1

-Graduado em Dramaturgia e Argumento, pela ESMAE.

média-metragem, 2 documentários, 3 audiowalks), já pro-

Estudou ainda com Anatoli Vassiliev, Alessio Nardin, Mar-

duzidos ou em fase de produção, não apenas pela sua

tin Crimp, Jean-Pierre Sarrazac, H. T. Lehmann, Raimondo

própria companhia, mas também por outros encenadores

Cortese, Sanja Mitrovic, Viktor Bódo, Ewan Downie, Nor-

ou realizadores, em Portugal e no Brasil.

man Taylor, entre outros.
Recebeu por duas vezes o GGrande Prémio de Teatro
Co-fundou a companhia A Turma, em 2008, assumindo a

Português SPAutores/Teatro Aberto, com os textos Pela

sua direcção artística desde 2018. É actor em teatro, ci-

Água (2016) e Alma (2018).

nema e televisão e recebeu o Prémio de Melhor Actor no

SABER +

Festival Ver e Fazer Filmes da Capital Europeia da Cul-

É professor de interpretação na Academia Contemporâ-

tura Guimarães 2012. Encenou, pel’A Turma, História de

nea do Espectáculo de Famalicão desde 2011.

Amor (Últimos Capítulos) de Jean-Luc Lagarce, Do Discurso Amoroso a partir de Roland Barthes, Gaspar de Pe-

É músico e compositor da banda Les Saint Armand que

audiowalk IRIA
Tiago Correia

ter Handke, A Noite Canta de Jon Fosse e Pela Água, que

lançaram os álbuns NÓ (2016) e Na Memória da Paisagem

audiowalk À MARGEM
Tiago Correia

também escreveu. As suas criações foram apresentadas

(2019).

na Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012, no Festi-

audiowalk DORNES
Tiago Correia
Les Saint Armand
Na Memória da Paisagem
NÓ
Les Saint Armand

val Internacional de Teatro de Expressão Ibérica (em 2011,
2016 e 2019) e circularam um pouco por todo o país.
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E HÁ UM SEGREDO, UM ENIGMA,
QUE NÃO PODE SER REVELADO
CONVERSA COM TIAGO CORREIA

Quando é que começaste a escrever e quando

meçou. Ou então, talvez tenha começado antes, ainda no

é que surgiu a escrita para teatro?

jardim de infância — mas isto se calhar é uma história um

Um dos factos que me intriga é sempre ter sido péssimo a

bocadinho romântica, da minha imaginação. Quando eu ia

Português. Quero dizer, não sei se era péssimo mas... aquilo

com a minha mãe para o jardim de infância, ela levava-me

não funcionava. Só no 12o ano é que descobri uma certa

a pé até à estação, depois íamos até ao Pombalinho, que é

“vocação”, por causa de um professor que tive. Até lá, lia,

uma estação de Santarém, e ela tinha lá uma bicicleta guar-

lia bastante mas tudo o que era relacionado com cultura

dada em casa de uma senhora, na qual me levava depois

parecia-me muito distante. Há uma coisa, no entanto, que

pelos prados do Ribatejo, para a escola onde ela trabalha-

sempre me acompanhou, desde os 13 anos, que foi a escrita

va. E eram prados lindos, de girassóis — é a única coisa de

de canções. Portanto, eu já escrevia, na verdade. Escrevia

que me lembro. E ela, para eu não adormecer, pedia-me

poemas para as canções, para mim... muito ingénuos... não

para eu contar histórias. E às vezes, romanticamente, digo

quero mostrar aquilo a ninguém! Mas sei que foi aí que co-

que foi aí que começou a minha criação. Depois lembro-me
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que escrevi um livro na escola primária, com ilustrações

literatura me afectava. Há um desprendimento que um

como actor, então fiz como encenador. Logo a seguir a

e tudo, do qual fiquei muito orgulhoso. E agora não sei

actor tem de ter, em relação às palavras, no sentido em

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

onde é que ele está. Era também em verso. Depois veio a

que tem de procurar a acção. Houve depois um encenador

uma leitura encenada em Ovar e fiz o Insulto ao público. E

escrita de canções, que era uma forma de me exprimir e

que foi fundamental para mim — foi como se alguém final-

comecei a perceber que aquilo contrariava certas tendên-

se foi tornando cada vez mais séria. Já são 17 anos a es-

mente me tivesse lido completamente e me tivesse posto

cias minhas: o Peter Handke procurava forma! E eu andava

crever poesia, a acompanhar as várias fases da minha vida.

a funcionar. Foi o Rogério de Carvalho com o Esta Noite

sempre muito agarrado ao conteúdo. E comecei a perce-

E também comecei a fazer teatro, mais ou menos nessa

Improvisa-se. Eu tinha 20 anos e aquilo foi muito impor-

ber que se calhar a coisa mais importante é a forma.

altura, com 14, 15 anos. Teatro amador.

tante, foi a primeira produção na escola, no Teatro Helena
Sá e Costa. Foi um processo que desbloqueou uma data

O jogo com as formas.

Onde?

de coisas. Mesmo assim, depois, a escrita era uma faca de

Pois, a forma ideal para contar cada coisa. Mas, voltando

Em Tomar, Ferreira do Zêzere. Depois, só na ESMAE [Es-

dois gumes, era uma coisa boa e era uma coisa má. Eu tra-

à encenação, eu quando recebi o convite para encenar na

cola Superior de Música e Artes do Espectáculo], no Por-

balhava profissionalmente como actor e continuava sem-

Capital Europeia da Cultura, não estava a perceber como é

to, quando mudei de vida — porque eu ainda estive em

pre a escrever — ainda não teatro. O teatro veio bastante

que ia fazer aquilo, porque só tinha encenado um espectá-

Engenharia Civil, aqui em Lisboa, durante seis meses... De-

mais tarde. Primeiro comecei a encenar.

culo. Estava muito preocupado com isso. Então criei [um]

pois mudei e entrei na ESMAE no Porto, o que foi uma mu-

projecto, a partir do Fragmentos de um discurso amoroso,

dança muito drástica. Abalou-me muito e transformou-me

E quão relevante foi o trabalho de encenação

que no fundo era uma espécie de investigação na encena-

numa pessoa nova. Foi quase como se eu quisesse apagar

e de dramaturgia para começares a escrever?

ção. Eu estava sem trabalho, na altura, e o que fiz foi juntar

tudo o que estava para trás, de certa forma. Queria, assim

N’A Turma, queríamos ser uma companhia que trabalhava

pessoas que estavam disponíveis durante o mês e fazer

de uma forma muito radical, libertar-me da pessoa que

a partir da palavra. E pensávamos “com tantos autores bri-

uma espécie de criação colectiva. Foi aí que eu comecei

eu era e renascer com um novo mundo que não me tinha

lhantes, para que é que havemos nós de escrever, se já há

a escrever. Eu não me assumia, enquanto escritor, porque

sido acessível durante a minha juventude. E, nessa altura,

tanta coisa tão boa?” E eu tinha esse preconceito, comigo

era tudo a partir de propostas, era uma dramaturgia, mas

comecei a ler muito, muito muito muito muito muito...

mesmo. Pensava “Nada que eu possa escrever será me-

era uma dramaturgia original, era um espectáculo original.

lhor do que estes textos brutais que nós podemos fazer,

Mas era a escrita do espectáculo — não era ainda a escrita

E como é que começaste a escrever para teatro?

tanta coisa! Até traduzida e tudo!” Comecei a ficar fasci-

antes do espectáculo.

Eu não conseguia escrever teatro. De todo. Porquê? Por-

nado pelo Peter Handke e pelo Gaspar, uma das peças

que comecei a ficar demasiado dentro da literatura, de-

dele. Eu não queria ser encenador mas queria muito fazer

E, a partir daí, continuaste a escrever.

masiado preso às palavras. Depois, na altura, havia imen-

aquele espectáculo, aquela peça. Tinha conhecido a peça

Fui escrevendo, mas era sempre uma escrita com os ac-

sa gente que acreditava em mim como actor, tanto que

ao trabalhar com o João Mota, lá na escola, e eu achei

tores e com os realizadores. E depois, como havia perío-

eu comecei logo a trabalhar profissionalmente e comecei

aquilo formidável do ponto de vista literário e teatral. E

dos em que não havia trabalho (e a vida de actor é isto),

logo a viver disso... Na altura, sentia que a escrita, que a

eu, como actor, queria fazer aquilo. Como não podia fazer

ficava dois ou três meses parado, e tinha de fazer alguma
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coisa. Era assim que eu criava estes projectos. Depois de

sas, tenho coisas concretas às quais me agarro. E há um

Também podemos dizer que o espaço é importante

fazer o Insulto ao Público, fiz logo a seguir o Húmus, do

segredo, um enigma, que não pode ser revelado — e é isso

como uma característica transversal. Refiro-me ao

Raúl Brandão. Foi a minha primeira colaboração com o

que alimenta o drama.

espaço como a casa, esse espaço de intimidade.

Cão Danado e era uma peça em que eu fazia aquilo sozi-

É. São questões práticas, que acabaram por me ficar en-

nho. Havia figurações várias, música, mas a peça era um

Na peça Alma com que venceste o Grande Prémio de

tranhadas. O ter feito sempre peças com o público a um

monólogo. Eu dialogava com a minha voz off. Foi um tra-

Teatro Português de 2018 pela segunda vez, também

metro, sempre sem condições para subir e descer cenários,

balho muito intenso de texto. Fiquei cheio de palavras e

é importante essa questão do enigma. Até à entrada

para fazer grandes malabarismos. Então quando eu escre-

logo no mês a seguir fiquei sem trabalho, sem dinheiro,

da Desconhecida, nós apenas suspeitamos.

vo é um pouco como uma canção, aquela canção tem que

sem nada. E fui para Tomar, três semanas, e foi a primeira

Não é contar a história que interessa, é o que alimenta

fazer sentido só cantada com guitarra, depois toda a or-

vez que consegui escrever todos os dias, a mesma coisa,

aquilo, é a forma. Eu fujo à exposição aristotélica de pro-

questração que se faz à volta pode não ter limites.

sem desistir, sem me distrair. Foi a primeira vez que con-

pósito. A minha forma de conseguir alimentar a cena é

segui aprofundar um texto. Comecei a perceber que tinha

haver esse enigma e eu ter de arranjar métodos de não o

O ponto de partida é a intimidade de câmara, como

um objectivo: “Tenho de chegar a uma hora”. E foi a pri-

revelar. Depois vou descobrindo as personagens, vou ou-

se fosse, em música, o agrupamento de câmara,

meira coisa oficial que eu escrevi, que era um monólogo.

vindo. Está tudo na minha cabeça. Quase como se hou-

reduzido ao mínimo sem a tal orquestração.

Porque diálogos, está quieto. [Risos] Diálogos era difícil. E

vesse uma rede de sentidos mágica, em que eu sei que as

Sim, daí a questão prática de a acção se desenvolver no

então comecei a ter esse objectivo. Mas também comecei

coisas se vão relacionar e aquilo vai fazer sentido por cau-

mesmo espaço, sempre. No Alma já comecei a descons-

a sentir “se me dessem um mês...eu escrevia um texto”. E

sa daquilo mas não é óbvio. Gosto disso, dessa fragilidade

truir isso, a acção decorre em quatro dias diferentes. Mas

depois tudo veio também da necessidade, porque calhou

da escrita, de as coisas não serem claras.

a premissa é sempre “o que é que pode acontecer numa

sempre em alturas em que fiquei sem trabalho. Nunca foi

hora?”, assim um abanão. Há uma constância da temática
Achei muito curioso o facto de, tanto o Pela Água

das pessoas em situações-limite — porque é isso que eu

como o Alma, começarem com uma tentativa

gosto de ver —, há sempre também um fundo trágico —

Como é que foi o Pela Água?

de suicídio. Mas o mistério mantém-se,

porque o meu objectivo não é fazer rir ninguém.

[Era] uma ideia que já tinha desde 2013 — portanto já ti-

pode ser e pode não ser. Tem uma essência de policial.

nha feito várias tentativas. Mas dessa vez disse: “Não! Te-

Aprendi muito cedo que a escrita para teatro é uma escri-

Qual é o teu objectivo?

nho de conseguir chegar a uma hora! É isso que é preciso

ta visual... ou melhor: é uma escrita em cena, tal como um

É que aquilo possa acontecer. E que tenha aí o seu senti-

para o concurso? Vou chegar a uma hora.” [Risos] Eu não

filme é uma escrita por imagens. O teatro é uma escrita fí-

do. Portanto acabo por sempre trabalhar situações-limite,

sou uma pessoa racional, no sentido em que defino tudo

sica. Vejo as personagens no espaço a comunicarem umas

questões como o suicídio, como o isolamento, sei lá... Não

muito certinho, à cinema, onde tem de se definir tudo no

com as outras. E depois vou realçando as características.

sei muito bem. Não defino muito bem o que é que as per-

um objectivo meu tornar-me dramaturgo.

argumento. Para mim a escrita é uma coisa mais de via-

sonagens fazem, como se chamam, de onde é que vêm,

gem. É uma viagem que eu estou a fazer, sei algumas coi-

quem é que são os pais delas, que vida é que tiveram...
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eu próprio também já não consigo estar a fazer coisas só
Mas tu, à partida, ligas as personagens a actores

por amor à camisola, a não ser que seja sozinho, como na

ou a pessoas que conheças?

escrita. Esse amor, que eu descobri logo no teatro amador,

São fórmulas, são ecos de coisas que eu conheço. O Alma

esse amor de fazer as coisas, de vivê-las, eu acho que isso

veio de um processo ligado à minha actividade como pro-

tem de estar sempre, acho que isso é aquilo que faz um

fessor. Eu trabalho com adolescentes. E é sempre uma

espectáculo ser melhor ou pior, e vê-se, em cena. E creio

dificuldade descobrir um texto que sirva aquela faixa etá-

que é isso o mais difícil: conseguir entrar numa sala e acre-

ria, que sirva aquele grupo específico. Porque eu escolho

ditar naquela relação. E às vezes não é a relação daquelas

sempre alguma coisa que eles possam sentir como deles,

personagens ou que eles sejam maus actores, não é isso,

senão... Quero que eles sintam que aquilo é uma guerra

é... eles, pessoas, a maneira como vêem o teatro, como

deles — porque é um bocado essa a minha origem: que as

vivem. Tem a ver com o facto de as pessoas hoje estarem

coisas sejam sempre muito pessoais, sempre, cada peça,

a fazer várias coisas ao mesmo tempo, de o seu lugar estar

tudo. Não gosto de uma coisa distanciada — e irrita-me

sempre em risco.

isso, no meio profissional. É algo que eu próprio às vezes
também faço — o cansaço, o estar ansioso por que che-

Há mais alguma coisa que queiras dizer?

gue a hora de sair, como se fosse um trabalho de escritó-

Isto: o Prémio mudou a minha vida. Foi o facto de ter re-

rio! Isso irrita-me muito mesmo, porque o teatro tem, para

cebido o Prémio do Pela Água que me fez voltar a lê-lo.

mim, um lado místico que se está a perder cada vez mais.

Nunca tinha pensado em ser dramaturgo. E agora reafirmando-se isto, com a distinção deste ano, a outra peça, a

Porquê, a teu ver?

Alma... é um bocado surreal.

Por um lado, devido à precariedade 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
completamente focadas numa coisa. E o meio é demasiado agressivo para que o cinismo 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 profissional, como
noutro sítio qualquer. E, lá está, eu ainda acredito, gostava
de acreditar — mas acho que isso já não existe, porque

Excerto de “A escrita é uma coisa mais de viagem”
(conversa entre Tiago Correia, Marta Dias, Vera San Payo
de Lemos e Tiago Torres da Silva, a 16 de Maio de 2018,
publicada no programa do espectáculo Pela Água).
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SABER +
ENTREGA DO GRANDE PRÉMIO
DE TEATRO PORTUGUÊS TEATRO ABERTO
- SPAUTORES 2018
ENTREVISTA A CRISTINA CARVALHAL
COFFEEPASTE
CARTAZ CULTURAL SIC
FILA J, TSF
NADA SERÁ COMO DANTE, RTP2
DOIS DEDOS DE CONVERSA - RDP ANTENA 1
MANHÃS 360 - PROGRAMA DA RÁDIO
OBSERVADOR
ALÔ PORTUGAL, SIC
TEASERS
TEASER 1
TEASER 2
TEASER 3
TEASER 4
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NA SOLIDÃO
DOS CAMPOS DE ALGODÃO

Cliente

não é uma lâmina, ele conhece a espessura da própria pele

Eu não ando num certo lugar nem a uma certa hora; eu

e consegue aguentar a dor. Mas quem conhece completa-

ando, muito simplesmente, vou de um ponto para o outro

mente os humores dos cavalos? Por vezes, suportam uma

por causa de assuntos privados que se tratam nesses pon-

agulha no flano, outras vezes, uma poeira que ficou de-

tos e não pelo caminho; não conheço nenhum crepúsculo

baixo dos arreios pode fazê-los dar coices e girar sobre

nem nenhuma espécie de desejos e não quero saber das

si próprios, atirando o cavaleiro da sela. Saiba então que

Dealer

pedras que encontro no meu caminho. Eu ia daquela jane-

se eu lhe falo, a esta hora, assim, cautelosamente, talvez

Se o senhor anda a esta hora e neste lugar, é porque deseja

la iluminada, ali em cima, atrás de mim, até àquela outra

ainda com respeito, não é como o senhor fala, pela força

qualquer coisa que o senhor não tem e eu posso fornecer-

janela iluminada, ali em baixo, à minha frente, numa linha

das circunstâncias, com uma linguagem que o denuncia

-lhe essa coisa; porque se eu estou neste lugar há mais

bem direita que passa por si porque o senhor se colocou

como aquele que tem medo, um medo pequeno, agudo,

tempo e por mais tempo do que o senhor e se até mesmo

deliberadamente aí. […] Quanto àquilo que eu desejo, se

disparatado, demasiado visível, semelhante ao medo que

esta hora, que é a hora das relações selvagens entre os ho-

é que existe algum desejo de que me possa lembrar aqui,

uma criança tem da estalada que o pai lhe pode dar. […]

mens e os animais, não me afasta daqui, é porque eu tenho

na obscuridade do crepúsculo, no meio dos grunhidos dos

aquilo que é necessário para satisfazer o desejo que passa

animais dos quais nem sequer vemos a cauda, é o desejo

diante de mim, que é como um peso do qual tenho de me

muito concreto de o ver deixar cair a humildade e que não

livrar, largando-o seja em quem for, homem ou animal, que

me dê de presente a arrogância – porque, se tenho um

passe diante de mim.

certo fraco pela arrogância, odeio a humildade, em mim

É por isso que me aproximo de si, apesar da hora, que é

e nos outros, e essa troca não me agrada – o senhor não

aquela em que normalmente o homem e o animal se ati-

teria certamente aquilo que eu desejaria. O meu desejo,

ram com violência um ao outro, eu aproximo-me, eu, de

a existir, queimar-lhe-ia a cara se eu o exprimisse, o se-

si, com as mãos abertas e as palmas estendidas na sua di-

nhor iria tirar as mãos com um grito e fugir na obscuridade

recção, com a humildade daquele que oferece face àque-

como um cão correndo tão depressa que nem se lhe veria

le que compra, com a humildade daquele que possui face

a cauda […]

BERNARD-MARIE KOLTÈS

àquele que deseja; e eu vejo o seu desejo como quem vê
uma luz que se acende, numa janela no alto de um prédio,

Dealer

no crepúsculo; eu aproximo-me de si como o crepúsculo

O senhor tenta enfiar um espinho por baixo da sela do meu

se aproxima dessa primeira luz, cautelosamente, respeito-

cavalo para que ele se enerve e tome o freio nos dentes;

samente, quase afectuosamente, deixando lá em baixo na

mas, quando o meu cavalo está nervoso e por vezes in-

rua o animal e o homem a tentarem escapar das suas trelas

domável, eu seguro-o com rédea curta e ele não toma o

e a mostrar agressivamente os dentes. […]

freio nos dentes assim com tanta facilidade; um espinho

Excertos de Bernard-Marie Koltès, Na solidão dos campos de algodão,
versão de João Lourenço e Vera San Payo de Lemos para o espectáculo
estreado no Teatro Aberto em 24 de Abril de 1990.
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CENOGRAFIA E
FIGURINOS DA ALMA …
ANA VAZ

Cenografia e figurinos da Alma é, por si só, um início de

Remetido para o sótão, dormindo na cama de hospital

texto cheio de expectativas no mínimo grandiosas …

onde pouco tempo antes a sua avó faleceu… a estranheza

Em que espaço habita a alma e com que roupagens se pro-

está instalada… “arrumaram-no” na arrecadação do sótão…

tege.

A imagem imediata que invadiu o pensamento foi a de um

Acreditando na sua existência, os espaços seriam todos e

outro sótão… que “vi” há muitos anos quando li O Pato Sel-

os tecidos protectores profundamente desnecessários…

vagem de Ibsen…

Começando pelo mais “leve”... As vestes são contemporâ-

Não temos um pato… mas temos uma alvíssima cama ro-

neas… base branca e preta para o Rapaz convalescente e

deada de móveis fantasma, sobre e contornando uma pla-

Desconhecida… cores mais vibrantes para os dois Amigos.

taforma que cobre um rio de luz… e onde não falta um não

Mas há que não só vestir mas dar poiso concreto ao nosso

menos alvo cavalo que foge para / procura uma... luz…

elenco... , quatro jovens que se confrontam com a recuperação física e psíquica, morosa e dolorosa, de um deles.
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NA PRESENÇA DAS IMAGENS
PEDRO FILIPE MARQUES

Há sempre um tempo em que vivemos uma segunda ida-

res que nos deixam aceder a um lado não só mental mas

O video não é cenário mas intromete-se naquele lugar e

de do espelho. Na primeira já nos separaram da imagem

também reflexo de estados de espírito. Esses rectângulos

pretende reflectir qualquer coisa que se intui da interiori-

da nossa mãe. Ainda mais difícil de aceitar é o que parece

ao alto e estreitos evocam não só a forma de um espelho

dade de um rapaz em luta com ele próprio. Quando des-

que temos de perder para passar à idade adulta.

de corpo inteiro, como o formato do registo em telemóvel

ce a luz entre cada acto, abrem-se portais para os seus

de possíveis memórias futuras do século XXI. Neste mun-

desejos, medos, fragmentos de memória e mesmo exa-

As imagens em video não fazem progredir as acções da

do de imagens, uma fotografia corre o risco de ser eféme-

geros adolescentes. Reproduzem-se em meras imagens

‘Alma’ mas tentam aproximar-se de uma pequena expedi-

ra e algumas até traumáticas. Há projeções mais próximas

filmadas que contrastam com um frágil e jovem corpo em

ção à cabeça de um adolescente magoado que num sótão

de ‘sombras’ espalhadas nas paredes da ‘caverna’ onde o

palco, aprisionado em gesso e ligaduras. Faz-nos lembrar

antigo, hesita entre a vida e a tralha do passado. Protago-

RAPAZ faz o luto da avó e porventura dele próprio. Ou-

desse ‘sono da razão’ capaz de criar imagens de monstros

nista deste recolhimento misterioso, permanece a maior

tras são da ordem dos espectros. Ficam presas no vidro,

que querem ser deuses. Indecisos entre o erotismo do fim

parte do tempo deitado numa cama à nossa frente. Quase

impregnadas na parte de um móvel. Parecem antecipar

da meninice e a violência da imaginação, é preciso ganhar

que cruza o olhar connosco e nós, protegidos na plateia,

uma certa forma de luz e que o adolescente não vê em si.

coragem, vir à superfície, quebrar o espelho e revelar aqui-

aproximamo-nos às vezes do seu pensamento projecta-

É aquela que talvez se ‘procure no teatro’, diz ele ao amigo

lo o que nos falta.

do através de portas. Tal como ele, parecem abandonadas

que o quer ajudar.

numa exposição acidental deste sótão-museu. São luga-
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ANA VAZ

BERNARDO LOBO FARIA

BRUNA QUINTAS

CÁRIN GEADA

CÉLIA CAEIRO

CRISTINA CARVALHAL

FORMAÇÃO
Licenciou-se em Arquitectura pela
ESBAL.
TEATRO
Trabalhou com os encenadores
Almeno Gonçalves, Fernanda Lapa,
Isabel Medina, Nuno Carinhas,
Adriano Luz, Pedro Alvarez, Ossório
Francisco Camacho, André Gago,
José Neves, Márcia Haufrecht,
Cristina Carvalhal, Marta Lapa e
Graça Correia.
Fez a cenografia dos espectáculos
Sétimo Céu e Uma Boca Cheia de
Pássaros de C.Churchill; Mulheres
ao Poder de Aristófanes; Gelsomina
de P.Dupoyet; Tia Dan e Limão
de W.Shaw; A Viagem de Pedro
o Afortunado de A.Strindberg;
Desejos Brutais e A Valsa de
Baltimore de P.Vogel; Novas
Anatomias de T.Wertenbaker; O
Anfitrião de A.José da Silva; Marcas
de Sangue de J.Upton; Ódio de
J.Humberto Pereira; Frozen de
B.Lavery; Dentadas de K.Adshed;
Cândido de Voltaire; Uma Família
Portuguesa de F. Oliveira e M.Real;
O Dia dos Prodígios de L.Jorge;
Marriage Play de E.Albee; A
Paixão Segundo Eurico a partir
de A.Herculano; À Boleia para
Hollywood de N.Simon; entre
outros.
Aliou a cenografia aos figurinos nos
espectáculos SMOG; A Floresta;
Dom Quixote; Óscar e a Senhora
Cor-de-Rosa; Ecos de Ibsen; As
Ondas, entre outros.
CINEMA
Trabalhou como Directora de
Decoração em Snu, de Patrícia
Sequeira, e como Directora
Artística em A Costa dos Murmúrios
de Margarida Cardoso; Agora tu
de Jeanne Waltz; Eu, luto de Pedro
Marques; Um sonho de Freud
de Isabel Aboim Inglez; Zoo de
Margarida Leitão e Yvone Kane de
Margarida Cardoso.
PRÉMIOS
Troféu Andorinha Melhor Direcção
de Arte CINEPORT 2005 (Costa
dos Murmúrios).

FORMAÇÃO
Licenciou-se enquanto actor na
Escola Superior de Teatro e Cinema
TEATRO
Integrou o elenco principal do
espetáculo Montanha Russa, de
Miguel Fragata (co-produção
TNDM II, TNSJ e Festival Terre du
Paroles). Já trabalhou também com
encenadores como Ricardo NevesNeves, André Teodósio, João Frizza
e João Pedro Mamede.
CINEMA
Trabalhou com realizadores como
Dennis Berry, Ângela Ramos e
Gonçalo Galvão Teles.
TELEVISÃO
Participou em séries e telenovelas
como: Massa Fresca, Paixão, Jogo
Duplo, Alma e Coração e Amar
Depois de Amar.

TEATRO
Interpretou a personagem Carolina
em A Flor do Cacto de Felipe La
Féria.
CINEMA
Estreia-se como protagonista na
curta-metragem Submersa de
Alexia Fernandes. Participa em Je
m’apelle Bernadette de Jean Sagol,
Pátio das Cantigas de Leonel Vieira,
Linhas de Sangue de Manuel Pureza
e Sérgio Graciano, Ruth de António
Botelho e, a estrear brevemente nas
salas de cinema, A impossibilidade
de estar só de Sérgio Graciano.
TELEVISÃO
Destaca a sua interpretação nos
projetos Deixa-me Amar (TVI),
Dancing Days (SIC) e Belmonte
(TVI), interpretação que lhe valeu a
atribuição pelo publico de Melhor
Actriz e de Actriz Revelação em
2014. Integrou também o elenco
de Valor da Vida (TVI) e das séries
Filha da Lei e Pais Irmão (RTP). Está
actualmente em gravações de Terra
Brava (SIC).

FORMAÇÃO
Formada na ACE no curso de
Luz e Som (2010). Licenciada em
Produção e Design de Cenografia
na ESMAE (2014).
TEATRO
Trabalhou Ace - Teatro do Bolhão
na equipa de iluminação entre
2010 e 2017, chegando nos últimos
tempos a assumir a Direcção
técnica da instituição.
Como designer de luz já trabalhou
com diversos coreografos e
encenadores tais como Tiago
Rodrigues, Joana Providência,
Gonçalo Amorim, Natacha Belova,
João Cardoso, Joao Paulo Costa,
Manuel Tur, Cristina Planas Leitão,
Bruno Alexandre e Raquel André.
Para além do seu trabalho como
criadora faz também a Direcção
técnica do festival Fitei, Cultura em
Expansão e Fórum do Futuro.
CINEMA
Trabalhou como gaffer na curtametragem Maria, realizado por
Mariana Marques, no videoclip
Manual de uma conquista de Klepht
e na estacao de televisao Alaraby
TV - London Studios.

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.

FORMAÇÃO
Licenciatura em Teatro e Educação
pela ESTC. Seminário de Formação
para Jovens Encenadores, com
Béatrice Piccon-Vallin, Gennadi
Bogdanov, Krystian Lupa e Eimuntas
Nekrosius, entre outros, no TNDMII.
TEATRO
Trabalhou com João Lourenço,
Fernanda Lapa, Graça Corrêa,Tiago
Rodrigues, Carlos J. Pessoa, Monica
Calle, Nuno Carinhas, Sandra
Faleiro, Bruno Bravo, Nuno Cardoso,
Raquel Castro, Álvaro Correia, entre
outros.
Adaptou e encenou obras
de Raymond Carver, Witold
Gombrowicz, Boris Vian, Peter
Handke, Alexandre Herculano
e J.M.Coetzee.
Encenou obras de Horvath,
Martin Crimp, Brecht, Gonçalo M.
Tavares, Marius Von Mayenburg,
Shakespeare, Lluisa Cunillé
e Voltaire, entre outros.
No Teatro Aberto dirigiu Uma
Família Portuguesa, apresentado
em Turku, Capital Europeia
da Cultura 2011
Foi co-fundadora da companhia
Escola de Mulheres.
É responsável artística da estrutura
de produção teatral Causas
Comuns.
CINEMA
Manuel Mozos, Miguel Gomes,
Solveig Nordlung, Margarida
Cardoso e Joaquim Leitão são
alguns dos realizadores com quem
tem trabalhado.
TELEVISÃO
Das diversas séries em que
participou destaca Jornalistas,
realização Manuel Amaro e Cidade
Despida, realização Patrícia
Sequeira.
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Lecciona habitualmente em
diversas escolas superiores
e profissionalizantes.
PRÉMIOS
A Orelha de Deus, de Jenny
Schwartz, Prémio SPA Teatro Melhor Espectáculo 2010.
Prémio Actriz Revelação (1989) e
Melhor Actriz (1993) - Jornal Sete.

CENOGRAFIA E FIGURINOS

BIOGRAFIAS

INTERPRETAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

DESENHO DE LUZ

PRODUÇÃO E MARKETING

ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA
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DAVID DOS SANTOS

GUILHERME MOURA

PEDRO FILIPE MARQUES

SÉRGIO DELGADO

SOFIA FIALHO

VANESSA MARQUES

FORMAÇÃO
Licenciado em Estudos Teatrais
(ESMAE), Mestre em Cultura
e Artes Multimédia (UPorto) e
Doutorando de Filosofia da Ciência
e Arte (ULisboa).
TEATRO E DANÇA
Assistente de Encenação de
Ricardo Pais, Giuseppi Frigenni,
João Henriques, Michel Van der Aa
(TNSJ e Casa da Música). Apoio
ao movimento em encenações
de Giorgio Corsetti, Ricardo Pais,
António Durães, João Henriques,
Cristina Carvalhal, Albano Jerónimo
e Cláudias Lucas Chéu.
Intérprete em criações de Cristina
Carvalhal, Nuno M. Cardoso, André
Guedes, Gonçalo Amorim, Cláudia
Marisa, Dieter Heitkamp, Ronit Ziv,
Nicoline Van Harskamp, Mariana
Silva, Nik Haffner, Sérgio Cruz.
Encenou Sartre, Ionesco,
Miguel Castro Caldas e o “Dia
conseguido”, a partir de Peter
Handke, com a Causas Comuns.
Coreografou “Peak Leisure
Park” no Teatro Mousonturm em
Frankfurt. Produtor e Assistente na
RE.AL|And_Lab.
DOCÊNCIA
Professor de Teatro e Movimento
no Balleteatro, Ginasiano, ESMAE,
Universidade Lusíada, Externato
Delfim Ferreira, CITAC e Chapitô.
INVESTIGAÇÃO
Colaborou com o projecto
Blackbox: Arts and Cognition
e foi bolseiro de Investigação
no projeto internacional TKB:
Transmedia Knowledge-Base for
Performing Arts (UNL). Organizou a
primeira Conferência internacional
de Comunicação Multimodal:
Linguagem, Performance e Medias
Digitais (CCB).
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Trabalhou para a Ivity Brand
Corp (Copywriter), para a MighT
(Head of Concept) e para a This
is That (Consultor e Facilitador
de Comunicação, Liderança e
Criatividade).

FORMAÇÃO
Curso profissional de teatro
da Escola Profissional de Teatro
de Cascais.
Licenciatura em teatro da Escola
Superior de Teatro e Cinema.
TEATRO
Trabalhou em diferentes propostas
artísticas com direção de John
Romão: no espetáculo O Arco
da Histeria (2010), na leitura
radiofónica de Anjinhos de Rodrigo
García (2011), no espetáculo
Teorema (2014) e no espetáculo
Pocilga (2015), tendo também
trabalhado em algumas encenações
de Carlos Avilez, João Pedro
Mamede e Tiago Lima.
CINEMA
Trabalhou com Tomás Paula
Marques em Sem Armas (2015),
com Jorge Cramez em Amor Amor
(2016), com João Castela em Flor
do Gás (2017) e com Tim Trageser
em Lissabon-Krimi: Fado (2019).
TELEVISÃO
Nazaré (SIC, 2019).

FORMAÇÃO
Bacharelato em Cinema Montagem (ESTC). Estágio na
FilmCamp - DigitalMedia de
Portland, Oregon. Licenciatura
em Realização Cinematográfica
(ESTC). Mestrado em Ciências da
Comunicação (FCSH-UNL).
CINEMA
Dedica-se à realização de
documentários observacionais
e trabalha regularmente na área
da montagem. Colaborou com os
realizadores Pedro Costa, Miguel
Gomes, Manuel Mozos, Margarida
Cardoso, Sérgio Tréfaut, entre
outros. Lecciona na CSARTS e no
mestrado docnomads (Lusófona).
O TNSJ editou 4 peças que
filmou segundo os princípios do
kinoteatro.
TEATRO
Inicia uma série de colaborações
em dramaturgia e vídeo para
teatro em 2008, com o espetáculo
Omnisciência (enc. Nuno Carinhas,
Teatro Aberto). Trabalhou em
dramaturgia com Cristina Carvalhal,
João Pedro Vaz e Lígia Roque.
Foi videasta de criações para o
Teatro do Frio, as Causas Comuns,
a RE.AL, os 3/quartos, o Projecto
Teatral, entre outros. Criou e
encenou a peça/documentário
Dias de Caça (Comédias do Minho,
2017).
PRÉMIOS
Fénix International Award for
Best Editing (As mil e uma noites,
2015). Prémio Cineport de Melhor
Montagem em documentário
(Lisboetas, 2004). Melhor Primeira
Obra no Doclisboa; Melhor
Filme nos Caminhos do Cinema
Português; Menção do Prémio
Joris Ivens no Cinema du Réel e
o Extra Muros Award no 7º Pravo
Ljubski Festival (A Nossa Forma
de Vida, 2011). Prémio de Melhor
Realizador nos Caminhos do
Cinema Português e o de Melhor
Filme Português no Doclisboa 2019
(Viveiro).

FORMAÇÃO
Formado no Hot Clube de Jazz.
INÍCIO DE ACTIVIDADE
Iniciou a sua actividade como
compositor/músico/sonoplasta para
teatro em 1996, tendo participado,
até à data, em 72 espectáculos.
TEATRO
A sua versatilidade artística faz
com que já tenha trabalhado com
vários encenadores e companhias
como Bruno Bravo – Primeiros
Sintomas; Cristina Carvalhal –
Causas Comuns; Jorge Andrade
– Mala Voadora; Carlos Jorge
Pessoa – Teatro da Garagem; Nuno
Cardoso – Ao Cabo Teatro; Marcos
Barbosa – Teatro Oficina; Ricardo
Neves Neves – Teatro do Eléctrico;
Miguel Seabra – Teatro Meridional;
Diogo Infante; Sandra Faleiro; Rui
Neto, entre outros, e autores como
William Shakespeare; Tennesse
Williams; Anton Tchekhov; Bertolt
Brecht; Oscar Wilde; Edmond
Rostand; Henrik Ibsen; Voltaire;
Jenny Shwartz; Paul Auster; Vassily
Sigarev; etc.
PRÉMIOS
Ao logo dos anos, ganhou alguns
prémios nos quais se destacam:
melhor peça de teatro nos prémios
SPAutores 2009 para A orelha
de Deus (enc. Cristina Carvalhal);
melhor peça de teatro nos prémios
Time Out 2014 para Cyrano de
Bergerac (enc. Bruno Bravo) e
melhor peça de teatro nos prémios
Globos de Ouro 2019 para Tio
Vanya (enc. Bruno Bravo), nas
quais participou com banda sonora
original.

FORMAÇÃO
Licenciatura em Teatro – ramo
Actores - da Escola Superior
de Teatro e Cinema (2013-2016).
TEATRO
Em 2010, iniciou o seu trabalho
como actriz com o Grupo de Teatro
Amador Os Gambuzinos. Colaborou
com os seguintes criadores: Tiago
Vieira, António Simão, André
e.Teodósio, Faustin Linyekula
e Tiago Mateus. Co-fundou em 2019
o colectivo artístico outro ao lado
de João Leão, Patrícia Moreira
e Sílvio Vieira.
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Enquanto cantora, acompanhou Rui
Rebelo e integrou a banda Tracinho
Ponto Tracinho.

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
Integrou o elenco de apoio do
musical infantil Escola de Bruxas
e Escola de Bruxas 2 no Teatro
Independente de Oeiras (2014
e 2015).
Trabalhou como assistente de
encenação e de palco no projecto
de cine-teatro Noite Viva (2017)
e em A Verdade e A Mentira (2018)
e como assistente de palco na
ópera Três Mulheres com Máscara
de Ferro (2018). Foi assistente de
encenação e directora de cena nos
espectáculos Pela Água (2018),
Golpada (2019) e Doença
da Juventude (2019).
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Back vocals num concerto da
banda Naked Affair, em 2013.

ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO

INTERPRETAÇÃO

VÍDEO E DRAMATURGIA

SONOPLASTIA

INTERPRETAÇÃO

DIRECÇÃO DE CENA

LEITURAS

ALMA

PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO

CONTACTOS

EQUIPA

TEATRO ABERTO
NOVO GRUPO DE TEATRO, C.R.L.
Praça de Espanha
1050-107 Lisboa
Tel. +351 213 880 086
www.teatroaberto.com

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 ARQUIVO
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
E ADEREÇOS
Marisa Fernandes
DIRECÇÃO DE CENA
Vanessa Marques
GUARDA-ROUPA
Irene Cabral
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Sara Francisco
BILHETEIRA
Ana Baltazar
Filipa Santos

Marketing e gabinete de imprensa
Tel. 213 880 096
relacoespublicas@teatroaberto.com
Programa Educativo
Tel. 213 880 086
programa educativo@teatroaberto.com

BILHETEIRA
PARA LEITURAS COMPLEMENTARES
E DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ESPECTÁCULO
ALMA CONSULTE O PROGRAMA
DISPONÍVEL NA BILHETEIRA
E NO FOYER DO TEATRO.
RECEBA REGULARMENTE TODA
A INFORMAÇÃO SOBRE AS ACTIVIDADES
DO TEATRO ABERTO.
SUBSCREVA A NOSSA NEWSLETTER
NO SITE.
SIGA-NOS NAS REDES SOCIAIS.

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

ESTRUTURA FINANCIADA POR

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

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.

