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https://www.youtube.com/watch?v=AjC4UaqXy3s
https://www.youtube.com/watch?v=pSaviL7t1Og
https://www.youtube.com/watch?v=glP5h-LgyGE
http://sicnoticias.pt/cultura/2019-06-17-A-Golpada-no-Teatro-Aberto
https://sicmulher.pt/programas/faz-sentido/videos/2019-06-27-Golpada-de-Dea-Loher
https://www.instagram.com/p/BzLfRofFuBc/
https://www.instagram.com/p/BzTcClHltkw/
https://www.instagram.com/p/BzYTkXJFHEt/
http://www.instagram.com/p/Bzfy4wKFKwe/
https://www.instagram.com/p/BzGZIfQFH0C/
https://www.tsf.pt/programa/fila-j/emissao/golpada-no-teatro-aberto-em-lisboa-11001990.html
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“Só mais uma noite / Temos de esperar mais uma noite 

/ Só mais esta noite”, estas palavras de Jesus Maria, 

retomadas e acentuadas na sua cadência encantatória por 

Maria, a irmã gémea, soam misteriosas no prólogo curto 

e poético de Golpada, a peça mais recente de Dea Loher. 

Por que esperam os gémeos num hotel de Antuérpia, 

a cidade à qual chegaram há oito dias de comboio, com 

o dinheiro bem contado para a viagem e a estadia? Por 

que razão andaram “a sondar o terreno / com cuidado”? 

O que pretendem fazer ou o que lhes vai acontecer na 

manhã seguinte? O mistério adensa-se com a tensão que 

perpassa o tempo suspenso da espera. É que embora Maria 

considere que está “tudo calmo”, há inquietação e urgência 

no desejo de que aquela noite chegue, passe depressa e 

venha, finalmente, o ansiado grande dia.

Numa narração em retrospectiva, feita a várias vozes, 

pelos gémeos Jesus Maria e Maria e os seus exóticos 

vizinhos, o intérprete e realizador de vídeos pornográficos 

Otto-Porno e a vidente Madame Bonafide, assim como 

pelo joalheiro Senhor Milagre, que se apresenta, nesta 

construção polifónica, como “uma voz que aparece saída 

da história/e volta a desaparecer na história/como todas 

as outras/como todas as outras/mais tarde ou mais cedo”, 

vai-se desvendando o mistério inicial ao longo das 38 cenas 

que compõem a peça. No epílogo, regressa-se ao ponto 

de partida, com respostas para algumas das perguntas: 

os gémeos assaltaram a joalharia do Senhor Milagre e 

viajaram até Antuérpia para negociar a venda do ouro 

e dos diamantes roubados. A inquietação, no entanto, 

permanece, nas perguntas que a história deixa em aberto, 

no espaço da fantasia. Será a venda bem sucedida? Será 

que esta lhes vai permitir realizar o sonho de serem livres 

e ricos?

Embora venham de um meio desfavorecido e tenham 

trabalhos desqualificados e mal pagos, os gémeos não 

aspiram à riqueza enquanto meio de ascensão na escala 

social, mas sim, principalmente, como forma de liberdade e 

fruição do gosto que têm pela vida. No trabalho ocasional 

que arranja no mercado de abastecimento de fruta e 

legumes, Jesus Maria tem prazer em se levantar cedo, 

em treinar os músculos no trabalho duro e a deitar-se em 

seguida no recinto do mercado a ver o nascer do dia, de 

cara virada para o sol, a fumar um cigarro. É também por 

prazer que por vezes assalta carros ou joga no casino. 

Maria descasca batatas como ajudante de cozinha para 

um refeitório. Mesmo sabendo “que parece mal dizer”, 

confessa que gosta do ambiente e do convívio alegre com 

os muitos estrangeiros que ali trabalham. Em momentos 

de desânimo, pode lamentar não ter tido ou não ter 

oportunidades de aprender mais coisas, mas é apenas uma 

frustração passageira e não um motivo forte que a leve a 

inscrever-se num curso e obter formação para conseguir 

um emprego mais qualificado e rentável.

Quando Maria lembra a Jesus Maria que já é tempo de ele 

cumprir a promessa feita na infância de que um dia haveriam 

de ter “uma vida fantástica”, o argumento não é apenas de 

que “o prometido é devido”, mas principalmente o sentir 

QUANDO FORMOS

LIVRES E RICOS
Vera San Payo de Lemos
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“falta das aventuras” e do prazer que elas proporcionam: 

“Não me apetece mais / aceitar os dias como são e julgar / 

que as coisas mudam / sozinhas”. É esta falta de qualquer 

coisa, que o filósofo Ernst Bloch considera ser a raiz do 

espírito utópico ou do “princípio esperança”, que enforma 

o desejo, primeiramente ainda vago e indefinido, por uma 

vida ou um mundo melhor. O desejo só se torna concreto 

quando se transforma em vontade. Uma vez tomada a 

decisão de mudar o estado das coisas, traça-se um plano 

para em seguida se passar à acção. O plano do assalto a 

uma joalharia, saído dos filmes de gangsters, das histórias 

de detectives, polícias e ladrões e da atracção mítica pelo 

ouro, desencadeia, por sua vez, a imaginação de outros 

planos, agora relativos à prometida vida fantástica, a realizar 

num futuro muito próximo, em que ambos serão “livres e 

ricos”. As primeiras intenções sensatas de pagar dívidas, 

pôr de lado, guardar ou esconder o dinheiro, depressa dão 

lugar à vontade de tirar proveito da desmesura no presente 

imediato, de não serem modestos, de não pouparem para 

mais tarde, mas sim de “gastar tudo/e sempre agora/

quando precisamos de uma coisa/gastamos/temos o 

dinheiro/sempre ali à mão”. O tempo é o hoje, o agora, o 

já e o objecto concreto do desejo de serem “livros e ricos” 

é um Porsche. No entanto, como especificam mais tarde, 

não pretendem possuí-lo como sinal exterior de riqueza 

de quem se tornou um refinado elemento da sociedade de 

consumo. Querem tê-lo pelo prazer momentâneo de “andar 

a toda a velocidade na auto-estrada” e “de no fim / ir com 

ele contra uma parede ou/- enfiá-lo num edifício /destruir 

o vidro de uma montra”. Este prazer seria completado pela 

fruição de um gelado de sonho, “enfeitado com folha de 

ouro” e bolas com diamantes que ficariam a cintilar por um 

momento entre os lábios antes de serem engolidos.

Como afirma Dea Loher, numa conversa sobre a sua peça, 

o que lhe interessa salientar no conjunto das personagens e 

no modo como elas ganham e vivem a vida “é precisamente 

aquilo que não se integra na economia e, de certo modo, 

também aquilo que não é susceptível de ser aproveitado”, 

ou seja, os espaços de liberdade que subsistem enquanto 

tal, porque resistem ou se furtam a ser transformados em 

mercadoria. Na visão da sociedade “como uma cadeia de 

produtividade económica”, esses espaços de liberdade, 

mas também de sonho, fantasia, insegurança e incerteza, 

procuram as margens, desafiando classificações de 

marginalidade ou submundo assim como as fronteiras da 

legalidade. É nesses terrenos movediços que se exprimem 

a irreverência juvenil, o bom humor, a saudável auto-estima, 

os sonhos e o gosto de contar histórias, brincar e pisar o 

risco de Maria e Jesus Maria, a procura de amor, prazer 

sexual e calor humano que os vídeos pornográficos de Otto-

Porno revelam, a ansiedade de saber “de onde, para onde 

e para quê”, o que fazer e esperar da vida, que franqueia 

a porta de um ser tão enigmático como Madame Bonafide 

e, de certo modo também, a saturação ou as dívidas que 

levam o senhor Milagre a brincar com o fogo e a encenar 

a golpada à qual, inesperadamente, acaba por sucumbir. 

Como resume Jesus Maria: “Nunca podemos saber / o que 

nos vai acontecer / Senão para quê viver / Para quê viver”.
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Cabe exatamente a Madame Bonafide, de identidade 

instável e, por isso, difícil de definir, meio mulher meio 

homem, apresentar uma das imagens mais poderosas 

destes espaços de liberdade que surgem como um tema 

com variações ao longo da peça. Partindo da imagem 

do mundo e da sociedade como um aquário em que 

cada pessoa, tal como cada peixe, parece ter “infinitas 

possibilidades” de escolher por si um caminho ou de se 

deixar levar pelas circunstâncias, na realidade, o espaço 

vital tem limites: há “um metro cúbico de água” e “a certa 

altura vem a parede de vidro”. No entanto, embora seja 

difícil “sair do aquário e tornarmo-nos pássaros”, Madame 

Bonafide considera que, apesar disso, “vale sempre a pena 

tentar”. Ela própria é um exemplo vivo dessa tentativa: era 

cabeleireira e tornou-se vidente, ou melhor, duas coisas, 

peixe e pássaro, “meio pessoa meio médium”, com os pés 

assentes na terra, mas em comunicação com o invisível e 

o além graças às suas capacidades visionárias que a altura 

fantástica do seu pescoço de girafa e do cabelo penteado 

em forma de torre deixam entrever.

A imagem do aquário regressa no sonho que Jesus Maria 

narra depois da morte da mãe, num momento de luto e 

abatimento não verbalizados em que o plano do assalto 

parece ter sido posto de lado ou temporariamente 

suspenso. Nesse sonho, o aquário de Madame Bonafide 

está vazio de peixes. Quando Jesus Maria pergunta por eles, 

a estranha resposta é de que se afogaram, num paralelismo 

com a morte da mãe e a subsequente suspensão do plano 

do assalto, mas, pouco depois, dá-se um acontecimento 

mágico: Madame Bonafide retira da torre do seu cabelo 

(que Maria uma vez compara a um “ninho de pássaro 

desmanchado”), um peixe que não só se tinha salvo, mas 

renascido como um fénix das cinzas, pois “era um peixe 

redondo/com riscas de cor/ e em vez de barbatanas 

tinha/um par de asas delicadas”. Ao mesmo tempo que 

reflecte o trabalho de luto, o sonho anuncia o regresso à 

vida, festejado pouco depois com a ida ao cinema e ao 

restaurante que irá suscitar a reactivação do plano.

Tal como na maior parte das peças de Dea Loher, também 

em Golpada a morte está presente, não só na morte da mãe 

de Maria e Jesus Maria, mas também na morte de Otto-Porno 

e do senhor Milagre. No entanto, predomina a celebração 

da vida e da liberdade, seja no optimismo dos gémeos, 

seja na revelação de facetas surpreendentes em todas as 

personagens. Todas elas são mais do que aparentam ser 

nesta narração a várias vozes de uma história que a autora 

quis “que ficasse a pairar, que mantivesse qualquer coisa 

de enigmático, um cerne que não se conseguisse explicar 

ou racionalizar. E uma disposição base de prazer de viver, 

sim!” Neste espectáculo, criou-se como espaço para essa 

alegria de viver o lugar lúdico de um parque infantil, onde 

se pode correr, saltar, escorregar, fazer de conta, ficar a 

observar, brincar às escondidas, contar histórias, tocar 

música e cantar. O baloiço fica a balançar no ar, lembrando 

os sonhos da infância e o futuro em aberto das muitas 

histórias ainda por contar.
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CENÁRIO 
JOÃO LOURENÇO
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FIGURINOS
ANA PAULA ROCHA
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DEA LOHER
BIOGRAFIA

Nasceu em 1964 em Traunstein (Alemanha). Estudou 

Filosofia e Germanística na Universidade de Munique 

(1983-1988). Viajou pelo Brasil, país onde irá voltar por 

diversas vezes. Muda-se para Berlim, onde trabalha na 

rádio e tira o curso de Escrita Cénica na Escola Superior 

de Artes de Berlim (1990-1994). Tem recebido vários 

prémios pelos temas profundos e pela densidade poética 

das suas peças. Em 1999 esteve em Lisboa para participar 

em Palavras de palco 1, um programa de leituras cénicas 

organizado pelo Goethe-Institut em parceria com o 

Teatro Aberto, com a peça Barba Azul ou Esperança das 

mulheres.

TEATRO
Olgas Raum [O espaço de Olga]

estreia Ernst-Deutsch-Theater Hamburgo 1992

Tätowierung [Tatuagem]

estreia Theater Südstern Berlim 1992

Leviathan [Leviatã]

estreia Schauspiel Hannover 1993

Fremdes Haus [Casa estranha]

estreia Schauspiel Hannover 1995

Blaubart – Hoffnung der Frauen [Barba Azul – Esperança 

das mulheres] 

estreia Bayerisches Staatsschauspiel Munique 1997

Adam Geist

estreia Schauspiel Hannover 1998

Manhattan Medea [Medeia em Manhattan]

estreia Festival steirischer herbst Graz 1999

Berliner Geschichte [História de Berlim]

estreia Schauspiel Hannover 2000

Klaras Verhältnisse [As relações de Clara]

estreia Burgtheater Viena 2000

Der dritte Sektor [O sector terciário]

estreia Thalia Theater Hamburgo 2001

Die Schere [A tesoura]

monólogo de introdução à encenação conjunta 

de A morte de Danton e A missão 

estreia Burgtheater Viena 2001

Magazin des Glücks (in sieben Teilen) [Magazine da 

felicidade (em sete partes)]

estreia Thalia Theater Hamburgo 2001

Unschuld [Imaculados] 

estreia Thalia Theater Hamburgo 2003

Das Leben auf der Praça Roosevelt [A vida na Praça 

Roosevelt]

estreia Thalia in der Gaußstraße Hamburgo 2004.

Quixote in der Stadt [Quixote na cidade] 

estreia Thalia Theater Hamburgo 2005

Land ohne Worte [País sem palavras]

estreia Kammerspiele Munique 2007

Das letzte Feuer [O último fogo]

estreia Thalia Theater Hamburgo 2008

Diebe [Ladrões] 

estreia Deutsches Theater Berlim 2010

Am Schwarzen See [Junto ao Lago Negro]

estreia Deutsches Theater Berlim 2012

Gaunerstück [Golpada]

estreia Deutsches Theater Berlim 2015© Inge Zimmermann
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PEÇAS PUBLICADAS EM PORTUGUÊS

Dea Loher, Tatuagem. Inocência, Lisboa, Livros Cotovia, 

2008.

PROSA 
Hundskopf [Cabeça de cão] contos 2005

Bugatti taucht auf [Bugatti aparece] romance 2012

LIBRETOS 
Weine nicht, singe [Não chores, canta] música Michael 

Wertmüller

estreia Hamburgische Staatsoper Hamburgo 2015

Diodati. Unendlich [Diodati. Infinito] música Michael 

Wertmüller

estreia Theater Basel Basileia 2019

PRÉMIOS E DISTINÇÕES
Prémio de Dramaturgia do Volksbühne de Hamburgo 

para O espaço de Olga em 1991

Playwrights Award do Royal Court de Londres para O 

espaço de Olga em 1993

Prémio de Incentivo à Tradução do Goethe-Institut para 

Tatuagem em 1993

Prémio da Fundação de Autores de Frankfurt em 1993

Eleição como Autora-Revelação do ano de 1993 e 1994 

pela revista Theater heute

Bolsa do Prémio em Memória de Schiller em 1995

Prémio Jakob Michael Reinhold Lenz da cidade de Jena 

para Adam Geist em 1997

Prémio de Literatura Gerrit Engelke da cidade de 

Hannover em 1997

Prémio de Dramaturgia de Mülheim para Adam Geist em 

1998

Prémio de Dramaturgia Else Lasker Schüler para o 

conjunto da obra em 2005

Prémio Bertolt Brecht da cidade de Augsburgo em 2006

Prémio de Dramaturgia de Mülheim para O último fogo 

em 2008

Prémio de Literatura de Berlim para o conjunto da obra 

em 2009

Prémio Marieluise-Fleißer em 2009

Prémio do público do Festival de Mülheim para Ladrões 

em 2010

Prémio do Centro Alemão do Instituto Internacional de 

Teatro (ITI) em 2011

Admissão como membro da Academia Alemã para a 

Língua e a Literatura em 2013

Prémio Ludwig Mülheim em 2013

Prémio Joseph Breitbach para o conjunto da obra em 

2017 
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                    O CALOR NÃO 
É CRITÉRIO

UMA CONVERSA COM DEA LOHER SOBRE 

A ESTREIA ABSOLUTA DE GOLPADA

A vidente Madame Bonafide em Golpada, o texto mais recen-

te de Dea Loher, dá aos gémeos Maria e Jesus Maria alguns 

enigmas para decifrar. Quem ou o que é aquela mulher, aque-

le homem, aquele “médium” com o colar cervical africano e 

o cabelo louro todo ripado para cima? Por que é que sai um 

cheiro tão estranho e repugnante a animais mortos da casa 

de Bonafide? E que futuro espera os dois irmãos, decididos 

a levar a sério a velha promessa dos tempos de infância e 

lançar-se na procura de uma “vida fantástica”, “super emo-

cionante e cheia de momentos de que ainda te vais lembrar 

quando tiveres cem anos”. É que, infelizmente, a vida que têm 

está longe de ser assim, não, não é mesmo nada assim.

John von Düffel Depois do teu texto Am Schwarzen See 

[Junto ao Lago Negro], que trata de dois casais que per-

deram os filhos, surpreendes-nos em Golpada com a histó-

ria de uns gémeos que, valendo-se de um golpe criminoso, 

partem para uma vida nova. Tendo em conta o que te carac-

teriza, é uma perspectiva invulgarmente orientada para o 

futuro e optimista?

Dea Loher  A Golpada tem protagonistas muito jovens; já só 

por isso é, em termos de atmosfera, mais leve e mais aberta 

do que Junto ao Lago Negro. Seja como for, acho que em 

cada peça se tem de experimentar uma coisa nova. Apesar de 

também ser verdade que, no fundo, se está sempre a escrever 

a mesma peça ou a trabalhar com uma matéria semelhante. O 

ideal para Golpada era o de uma história que ficasse a pairar, 

que mantivesse qualquer coisa de enigmático, um cerne que 

não se conseguisse explicar ou racionalizar.  E uma disposição 

base de prazer de viver, sim!

O par central dos gémeos Maria e Jesus Maria tem muitos 

traços característicos das tuas figuras: vem de um meio des-

favorecido, a mãe trabalha numa lavandaria, o pai espanhol 

abandonou a família e os dois irmãos tentam sobreviver 

com trabalhos precários. Ao mesmo tempo, dispõem de 

uma auto-confiança e de um humor que não os tornam me-

ras “figuras que vivem à margem da sociedade” e reclamam 

compaixão. Há muitas coisas enviesadas na história deles. É 

esse equilíbrio que procuras?

Não estou nada interessada num equilíbrio, pelo contrário. 

O que me interessa é precisamente aquilo que não se inte-

gra na economia e, de certo modo, também aquilo que não 

é susceptível de ser aproveitado. Quando se pensa a socie-

dade como uma cadeia de produtividade económica, então 

tanto os gémeos como os seus vizinhos Madame Bonafide e 

o realizador de vídeos Otto-Porno são elos fracos. Dois tra-

balhadores precários sem formação, uma futurologista e um 

intérprete e realizador de filmes pornográficos; nos primei-

ros são delegados os trabalhos que ninguém gosta de fazer, 

nos segundos são depositados os desejos que também têm 

de ser atendidos, mas sobre os quais ninguém gosta de falar. 

Como vai ser o meu futuro? O que posso esperar? O que hei-

-de fazer? Como satisfaço as minhas necessidades sexuais? 

Os gémeos são sinceros, de uma maneira libertadora: Sim, 

a história da nossa família e a nossa origem não são boni-

tas nem ideais, mas temos o direito de gozar a vida. Toda 

e qualquer forma de riqueza, também a riqueza material, é 

interessante enquanto possibilidade de desperdício. Eles não 

estão interessados em tornar-se consumidores cheios de es-

tilo ou participar na sociedade do prazer, como indivíduos 

Alize Zandwijk, directora artística do Ro Theater de Roterdão,  

traz a estreia absoluta desta peça mais recente de Dea Loher  

em co-produção, com um elenco internacional e como  

cross-over de texto, música e dança, para o palco do Kammerspiele 

do Deutsches Theater.

A conversa foi conduzida por John von Düffel, dramaturgista  

de Golpada no Deutsches Theater de Berlim, e publicada  

em DT Magazin Theater der Autoren, Janeiro de 2015.
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previsíveis. Não são pessoas que se furtam ao trabalho nem 

rebeldes, mas também não estão loucamente interessados 

em recuperar o défice do seu nível de formação ou do seu 

nível de vida. Mas afinal quem é que estabelece o nível? A 

pergunta que eles fariam era esta. E, quanto a isso, os gé-

meos têm o seu próprio plano. O poder de imaginação que 

eles têm – de fantasiar o que desejam e de o pôr depois 

em prática – está, desde o início, fora da legalidade. Dito de 

outra maneira: eles traçam o plano de assaltar um joalheiro 

não por miséria existencial, mas antes pelo prazer do jogo, 

daquilo que imaginam. É uma aventura. E uma insubordina-

ção contra a razão.

 

Os teus protagonistas são espantosamente activos e es-

tão decididos a mudar as suas vidas e a sair da penúria em 

que vivem, mas, ao mesmo tempo, há sempre qualquer 

coisa que os trava e eles precisam de impulsos de fora, 

por exemplo até de pequenos “milagres”, para passarem 

à acção. Então afinal não são heróis activos...

Eu diria que na peça não acontecem milagres absolutamen-

te nenhuns. E que em relação a tudo aquilo que, à primeira 

vista, talvez pareça ser um feliz acaso, quando se olha me-

lhor ou mais tarde, fica-se na dúvida se não era uma situa-

ção conscientemente provocada que depois foi utilizada 

com uma intenção muito definida. Ou seja, quando a Maria 

rouba um anel na joalharia sem ser apanhada – será que o 

proprietário não lhe criou essa possibilidade ao deixá-la por 

um momento sozinha? E por que é que ele não reagiu e dei-

xou que ela se fosse embora? E quando o joalheiro entra no 

restaurante onde a Maria serve às mesas, ela vai até lá atrás 

e enfia de propósito o anel no dedo para lho mostrar. Estão 

ali duas pessoas com grande prazer no jogo, na provocação 

recíproca e em ver onde é que aquilo vai parar. “É raro”, 

diz o senhor Milagre, “uma coisa acontecer por acaso”. Do 

seu ponto de vista, ele tem razão. O senhor Milagre contra-

ria precisamente o nome que tem com as suas acções, por 

exemplo, com o assalto que planeia com pormenor. O facto 

de ele, apesar de tudo, não estar imune a surpresas, é uma 

outra questão.

Os dois rebeldes são uma variante alemã de Bonny e Cly-

de ou vítimas do sistema? Foram criados para transgredir 

limites?

Têm mais a ver com Bande à part, de Godard, do que com 

Bonny e Clyde. Ou seja, com uns amigos que aproveitam 

a oportunidade de fazer um roubo, porque ela surge. Não 

distribuem o produto do roubo pelos necessitados e não 

têm nenhuma justiça compensatória em mente, excepto 

para si próprios. Há aquele episódio em que o Jesus Maria 

tira a uma sem-abrigo a salsicha que lhe tinha dado antes. 

Eles agem, sem dúvida, de forma ambivalente e também 

imprevisível e egoísta.

Apesar de tudo o que liga Maria e Jesus Maria enquan-

to gémeos, também há algumas coisas que os separam. 

Às vezes ele põe-se a ver, horas a fio e repetidamente, 

as cenas de crime mais brutais do filme Bennys Video [O 

vídeo de Benny], de Michael Haneke; ela é capaz de ficar 

metade da noite sem se mexer à frente do frigorífico aber-

to, e atrás de tudo isto está a questão de como ambos 
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lidam com o facto de já não terem aguentado mais a mãe 

alcoólica e de a terem abandonado. Os gémeos lidam de 

maneira muito diferente com essa questão. O irmão pare-

ce, por diversas vezes, mais suave e vulnerável do que a 

Maria. Pode dizer-se que ela é a mana mais velha?

Pois! Ela tem oito minutos e meio de avanço em relação a 

ele e é mulher. Claro que está um bocado mais à frente do 

que ele.

Os gémeos têm como vizinhos muito próximos um realiza-

dor de filmes pornográficos, com o nome sonoro Otto Por-

no, e uma vidente, Madame Bonafide, que é “um gajo obs-

curo”. Quanta caracterização de um meio social, quanta 

observação está presente nestas figuras? E quanto calor?

A peça não visa uma representação crítica de grupos que 

supostamente vivem à margem da sociedade. Essa ava-

liação das figuras na perspectiva de ver até que ponto o 

ambiente social retratado é realista ou autêntico – ou seja, 

“verdadeiro” – é para mim sempre ligeiramente irritante. 

Claro que são figuras artísticas. Claro que há algures um 

pano de fundo real. E claro que elas são reais, porque exis-

tem, no texto, no palco. E o calor não é critério.

Na tua peça Unschuld [Imaculados], dois emigrantes ile-

gais encontram um saco com dinheiro – “deus num saco” 

– que, como um pequeno milagre, põe a peça toda em mo-

vimento, também no sentido de questões sobre a fé e a 

felicidade. Em Golpada, aparece um certo senhor Milagre, 

um joalheiro misterioso que parece perseguir os gémeos, 

e particularmente Maria, e acaba por lhes fazer uma pro-

posta com consequências gravosas. São as questões sobre 

a fé e a felicidade, a questão do destino e do acaso, que te 

interessam de maneira completamente nova neste peça?

Os gémeos já não colocam a questão da fé; em vez de ir à 

igreja, a Maria vai à vidente. Eles aprenderam que, quando 

o caso se torna sério, só podem contar consigo próprios. 

Eles agem de um modo relativamente pragmático, em par-

te também sem escrúpulos, por exemplo, quando abando-

nam a mãe. E, por outro lado, também se pode afirmar que 

aquele passo era simplesmente necessário e fundamental 

para eles. O que os preocupa é portanto, muito mais, a 

questão pragmática de como satisfazer as necessidades da 

sua própria vida sem se tornarem imorais. Ou seja, no fun-

do, também a questão: o que quer dizer liberdade?

A Maria e o Jesus Maria contam a sua história e certificam-

-se, ao mesmo tempo, dos milagres e das coisas estranhas 

que lhes aconteceram. Esta forma de peça narrativa é, en-

tre os teus textos, até agora, única ou não?

Sempre houve nas minhas peças grandes passagens nar-

rativas. Não se trata, no entanto, do carácter narrativo em 

si, mas sempre da tentativa de contrapor qualquer coisa de 

diferente à habitual dramaturgia da situação, de conseguir 

arrancar uma coisa nova do velho mecanismo do teatro (ou 

de obrigar um encenador a procurar uma coisa nova). 

Quando se ouve o nome Dea Loher, na Alemanha pensa-

-se logo em Andreas Kriegenburg. Na Holanda, é diferen-

te. Aí, foi Alize Zandwijk que estreou quase todas as tuas 

peças e alguns dos actores que trabalham com ela, nesta 

co-produção com o Ro Theater de Roterdão, têm tanta 

experiência com Dea Loher como os membros do elenco 

do Deutsches Theater. Sentes-te às vezes uma “dramatur-

ga holandesa”? E quais são as diferenças que sentes na 

recepção?

Há muitos, muitos pontos de contacto e coisas em comum 

entre os trabalhos do Andreas e da Alize. Tanto na sua ex-

pressão estética como na sua visão do mundo. Como é 

que me poderia sentir uma dramaturga holandesa? Não sei 

dizer uma única palavra para além de “fiets”. Para mim, a 

presença corporal dos intérpretes holandeses é fascinante. 

Parece muitas vezes que saíram das pinturas de Jenny Savi-

lle e Lucien Freud, e é também assim que eles representam, 

um teatro carnal, não é um teatro psicológico, o drama vem 

das entranhas, dos ossos, não da cabeça. E a Alize traba-

lha, além disso, também com bailarinos e músicos no palco, 

desenvolvendo assim espaços extremamente vibrantes nos 

quais aquilo que aqueles corpos estranhos criam, uns entre 

os outros e com os outros, resulta peculiar e não homogé-

neo. Gosto disso. E, por isso mesmo, apetecia-me imenso 

escrever uma peça para eles.

Os irmãos estão, no momento da narração, em Antuérpia, 

perto do bairro dos joalheiros. É um pequeno tributo à co-

-produção com o Ro Theater de Roterdão?

Sim, pode ser visto assim. E, para mim, também uma remi-

niscência da primeira parte do meu romance Bugatti taucht 

auf [Bugatti aparece], que trata de Rembrandt Bugatti e 

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

BIOGRAFIAS ANA GUIOMAR
Início de Carreira 
Estreia-se, como actriz, em 2004, 
na série televisiva Morangos com 
Açúcar. 
Teatro 
Estreia-se, em 2011, na peça Purga, 
de Sofi Oksanen, com encenação 
de João Lourenço, voltando 
a trabalhar com este encenador 
em Há muitas razões para uma 
pessoa querer ser bonita, de Neil 
LaBute (2012), Amor e Informação, 
de Caryl Churchill (2015) e O Pai, 
de Florian Zeller (2016). No Teatro 
Aberto, também trabalhou com 
Marta Dias na peça Vénus de Vison, 
de David Ives (2013) e Toda 
a Cidade Ardia, de Alice Vieira e 
Marta Dias (2017). No Teatro S. Luiz 
trabalhou com Rui Neto na peça 
O Crocodilo de Fiodor Dostoievsky 
e Rui Neto (2018).
Televisão 
Desde a sua estreia em Morangos 
com Açucar, é presença regular 
em telenovelas e séries televisivas, 
nomeadamente, em Conta-me 
como foi, Dancin’Days, Perfeito 
Coração, Mar Salgado e Amor 
Maior. 
Cinema 
Participou como actriz nos filmes 
A vida privada de Salazar e A noite 
do fim do mundo e, também, 
em algumas curtas-metragens. 

CARLOS MALVAREZ
Formação
Licenciado em Teatro - opção 
Actores, pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema. Fez o estágio 
de formação de artes performativas 
Voyages du Geste em Chiny 
(Bélgica, 2008), o workshop 
de Commedia dell’Arte e técnica 
da máscara com Nuno Pino 
Custódio no FIAR (2007), tendo 
participado também nos workshops 
de Emma Dante no CCB (2008), 
de Michael Chekhov com Leonard 
Petit na ACT (2014) e E Se Um Dia 
Tudo de Miguel Seabra no Teatro 
Meridional (2019).
Teatro
Actor profissional desde 2008, 
trabalhou com vários encenadores 
tais como Cristina Carvalhal, João 
Pedro Vaz, Cucha Carvalheiro, 
José Peixoto Jorge Silva e João 
Lourenço, entre outros. 
Foi nomeado para o prémio SPA 
para Melhor Actor de Teatro com  
o espectáculo Purga (Teatro 
Aberto).
É co-fundador do Teatro do Azeite 
em 2008, tendo participado na 
criação de vários espectáculos 
da companhia, onde encena 
também o espectáculo Crónica, 
estreado no Teatro de Trindade 
em 2011.
Cinema
Protagoniza a longa-metragem  
A Morte de Carlos Gardel (Solveig 
Nordlund, 2011) e participa também 
em Amor Impossível (António 
Pedro Vasconcelos, 2015).
Televisão
Integrou o elenco de vários 
projectos tais como O Bairro, Aqui 
Tão Longe, Destinos Cruzados,  
A Única Mulher, Os Filhos do Rock 
entre outros.

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

CRISTÓVÃO CAMPOS
Início de carreira
Começou de forma acidental pelo 
cinema com a curta-metragem 1975 
de Manuel João Águas, em 1999.
Televisão
Integrou o elenco de projectos 
como Uma Aventura; O Bairro 
da Fonte; Olhar da Serpente; Pai à 
Força; Conexão, telefilme de Leonel 
Vieira, as novelas Coração D´Ouro 
e Alma e Coração e as séries Filhos 
do Rock e Sara. 
Cinema
Trabalhou com Luis Filipe Rocha 
em A Passagem da Noite, com 
Fernando Lopes nos filmes Lá Fora 
e Sorrisos do Destino, em curtas-
metragens como O Nylon da Minha 
Aldeia de Possidónio Cachapa, com 
que foi distinguido como melhor 
actor pelos festivais Caminhos 
do Cinema Português e Festin em 
2012; Renaissance, de Nuno Noivo 
e João Fanfas; Pátio das Cantigas, 
adaptação do clássico por Leonel 
Vieira e, mais recentemente, 
em Pedro e Inês de António 
Ferreira, filme adaptado 
do romance A Trança de Inês 
de Rosa Lobato Faria.
Teatro
Participou em vários projectos 
de que são exemplo Harper 
Regan, encenado por Ana Nave 
no Teatro Nacional D. Maria II; 
Hanna e Martin e Senhor Puntila 
e seu Criado Matti de Bertold 
Brecht, ambas encenadas por João 
Lourenço; Neva, de Guilhermo 
Calderon encenada por João Reis; 
Mechanical Monsters de Rui Neto e 
a Pior Comédia do Mundo (Noises 
Off) levada à cena no Teatro da 
Trindade.
Música
Paralelamente ao trabalho de actor 
é também músico. Criou bandas 
sonoras para trabalhos na área da 
dança e teatro trabalhando com Rui 
Neto, Marcantonio del Carlo, Joana 
Antunes e o Gerador.

GIORDANNO BARBIERI
Formação
Iniciou seus estudos de piano 
aos 4 anos, na sua terra natal, 
Santo Antônio da Patrulha (Rio 
Grande do Sul). Estudou com os 
pianistas Paulo Dorfman, Michel 
Dorfman e Rafael Vernet e concluiu 
o Bacharelado em Música Popular 
pela Universidade Federal 
do Rio Grande do Sul. Frequenta 
actualmente o Mestrado em Jazz 
da Escola Superior de Música 
de Lisboa.
Música
Ingressou no meio profissional da 
música aos 14 anos, ainda em Santo 
Antônio da Patrulha, tendo-se mais 
tarde estabelecido em Porto Alegre. 
Gravou e tocou com diversos 
artistas do sul do Brasil e eixo Rio 
- São Paulo, em espectáculos e 
nos principais festivais de música 
do país. Já dividiu o palco com: 
Serginho Moah, Claus e Vanessa, 
Chimarruts, Wilson Paim, Ana 
Lonardi, Juliano Barreto, Bella 
Stone, Aretha Lima, Luiza Caspary, 
Zé Caradípia, Chico Saratt, Banda 
Melody, João Lucas e Marcelo 
(USA tour), Cadica Danças e 
Ritmos (China Tour), Samba Grego, 
Família Sarará, ou Christian Chávez 
(México), entre outros.
Em 2016, mudou-se para Los 
Angeles, onde trabalhou em 
apresentações e gravações com 
alguns artistas como: James East, 
Grecco Buratto, Sônia Santos 
e Prince Alonzo.
Actualmente a viver em Lisboa, 
já trabalhou com diversos artistas 
nacionais, tais como: Berg, Filipe 
Gonçalves, David Carreira, entre 
outros.
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JOÃO LOURENÇO
Início de carreira
Estreia-se em 1952 na Emissora 
Nacional como intérprete. 
Em 1957 estreia-se como actor no 
Teatro Nacional D. Maria II, na peça 
D. Inez de Portugal de Alexandre 
Casona, sendo ensaiado por Robles 
Monteiro. 
Teatro, Cinema, Ópera e Televisão
Trabalha durante 20 anos como 
actor em companhias dirigidas por 
Ribeirinho e Vasco Morgado. Em 
1958, protagoniza o primeiro folhetim 
produzido pela RTP, ainda em 
directo, Enquanto Os Dias Passam, 
de Armando Vieira Pinto. Em 1960 
estreia-se no cinema em  
A Ribeira da Saudade, realizado por 
João Mendes. Em 1966/67 funda, 
com Irene Cruz, Morais e Castro e Rui 
Mendes o Grupo 4, uma sociedade 
de actores, independente do Estado. 
Em 1971 participa,  
no Brasil, com Amália Rodrigues  
e Irene Cruz, na novela Os Deuses 
Estão Mortos, de Lauro César Moniz, 
produzida pela Tv-Record  
de São Paulo. Em 1973,  
estreia-se como encenador  
na Casa da Comédia com Oh Papá, 
pobre Papá a Mamã Pendurou-te  
no Armário e Eu Estou Tão Triste…, de 
Arthur Kopit. Em 1974, constrói com 
o Grupo 4 o Teatro Aberto,  
em Lisboa, que inaugura em 1976 
com a encenação de O Círculo  
de Giz Caucasiano, de Brecht.  
Em 1978, participa no colectivo  
de encenação de Mãe Coragem  
e os Seus Filhos, de Brecht  
no Berliner Ensemble. Trabalha, 
desde 1980, nas versões das suas 
peças com Vera San Payo  
de Lemos. Em 1982 funda o Novo 
Grupo do Teatro Aberto, para o qual 
tem encenado a maior parte dos 
seus espectáculos. Em 1985,  
estreia-se na encenação de ópera, 
no Teatro Nacional de São Carlos, 
com Ascensão e Queda da Cidade 
de Mahagonny, de Brecht/Weill. 
Inaugurou o novo Teatro Aberto em 
2002 com Peer Gynt, de Ibsen. Entre 
as suas encenações mais recentes, 
contam-se Puntila, O Preço, Amor 
e Informação, Constelações, O Pai, 
Noite Viva, A Verdade e A Mentira

MARIANA ROSA
Formação
Em 2005 iniciou o estudo 
de música e guitarra com 
o Professor Ricardo Matos. Em 2011 
integrou na escola superior de Jazz 
e Música Moderna na Universidade 
Lusíada em Lisboa.
Música
Em 2012 inicia o seu trabalho como 
freelancer com a Artista Romana , 
no qual permaneceu um ano.
2014 fez alguns trabalhos para  
o Humorista Francisco Menezes.
2015-16 trabalhou com o Artista Boy 
Teddy, para actuações ao vivo  
e em gravações de estúdio. 
Como guitarrista ritmo e solo, 
acompanhou a banda do artista 
Berg (backing vocals de Rui 
Veloso), onde fez tours nacionais 
(2015-18).
Em 2015 é convidada como 
guitarrista solo de Dilana Smith 
(Rockstar supernova tv show- U.S.A 
), tendo feito digressões por toda 
a Europa (Holanda, Alemanha, 
Bélgica, Espanha) e Estados Unidos 
(NYC, Las Vegas, Hollywood, 
Chicago, Nasville, South Carolina, 
Winscousin, Illinois, Indionaplis). 
No final de 2017, começa a trabalhar 
com o Actor/Cantor Ivo Lucas.
Em 2018 executa alguns 
espectáculos ao vivo em festivais 
nacionais com a Pongo Love
Desde 2015 integra a Banda Gaijas, 
projecto de originais, e trabalha 
regularmente com a cantora Diana 
Silveira, em Portugal  
e no estrangeiro.
Televisão
Fez vários trabalhos para 
telenovelas como dupla e figurante 
especial em Morangos com açúcar 
e Impostora.

MARISA FERNANDES
Formação 
Escola Secundária Artística António 
Arroio, em Design de Equipamento; 
Licenciada em Design de Cena 
pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema; Pós-Graduação em 
Educação Artística pela Faculdade 
de Belas Artes de Lisboa; Estágio 
na série televisiva Conta-me como 
foi (RTP, 2008). 
Teatro
Iniciou a sua actividade no Teatro 
como assistente de António 
Lagarto, em Don Giovanni e Agosto 
em Osage (2009). Enquanto 
profissional, trabalha regularmente 
como cenógrafa, figurinista  
e aderecista: O quê, de João 
Lagarto, Brel,como num Sonho,  
de Rita Neves (2010), Circo Mágico, 
no Pavilhão Atlântico (2011), Parque 
Temático Mirabilândia (Ravenna, 
2010/11), O Escurial, 
de Dinarte Branco e Tiago Nogueira 
(2013), A Preto e Branco, 
um Risco Amarelo (Teatro 
do Biombo, 2013), Mechanical 
Monsters, de Rui Neto (2015), Toda 
a Cidade Ardia e Um Dia Uma Vida 
encenados por Marta Dias (Teatro 
Aberto, 2017/2018), Foi responsável 
plástica no Teatro do Biombo 
(teatro para a pré-infância), entre 
2010 e 2015. Trabalha no Teatro 
Aberto desde 2011 como aderecista, 
assistente e directora de cena.

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

RENATO JÚNIOR
Formação
Curso Geral de Música na Academia 
de Amadores de Música (clarinete 
e piano). Licenciatura em Marketing 
e Publicidade (ISCE)
Teatro
Estreou-se como músico nas peças 
UBU 2002 Odisseia no Terreiro 
do Paço e O Jardim das Cerejas, 
no Teatro Aberto. Produtor musical 
em Jasmim ou o Sonho do Cinema; 
Gaiola das loucas, entre outros. 
Director Musical  de 6ª Feira 13 - O 
musical dos Xutos & Pontapés, Ana 
e Hanna e Simone, o Musical.
Cinema
Compôs a banda sonora original 
de Silêncio de um Olhar de Aurélio 
Vasques e Nas Tuas Palavras 
de Miguel Munhá.
Televisão
Compôs e produziu musicalmente 
séries e novelas como: Laços 
de Sangue, Anjo Selvagem, Tempo 
de Viver, Dei-te Quase Tudo, 
Ganância, Bem-Vindos a Beirais, 
Sol de Inverno, Ilha das Cores entre 
muitas outras. Produtor musical 
de diversos programas entre eles  
Operação Triunfo, Festival da 
Canção, Gala Autores entre outros.
Música
Compôs, produziu, tocou e gravou  
com diversos artistas como UHF, 
João Pedro Pais, Susana Félix, 
Simone de Oliveira, Rita Red Shoes,  
Ana Bacalhau, Kátia Guerreiro, 
Maria João, Lúcia Moniz, Martinho 
da Villa, Maria Bethania, , Ney 
MattoGrosso, entre muitos outros
Compôs com Nelly Furtado banda 
Sonora Oficial do Euro 2004. 
Participou no tributo a José Afonso 
Filhos da Madrugada e produziu 
Rua da Saudade em homenagem  
a Ary dos Santos.
Outros
Membro da World Sound Track 
Academy. Pertence aos corpos 
sociais da SPA.

MARTA DIAS
Formação
Licenciada em Artes 
do Espectáculo pela Faculdade 
de Letras de Lisboa em 2007, 
completa o estágio curricular  
no Teatro Municipal de Almada.
Teatro
Nesse mesmo ano, começa  
a trabalhar no Teatro Aberto, 
como assistente de encenação, 
dramaturgia e de palco 
em Sweeney Todd. Seguem-se 
Rock’n’Roll, Imaculados, O Deus  
da Matança, Hannah e Martin,  
O Senhor Puntila e o Seu Criado 
Matti, Purga, Vermelho, Londres, 
Há Muitas Razões Para Uma Pessoa 
Querer Ser Bonita, O Preço, Três 
Mulheres com Máscaras de Ferro, 
Amor e Informação (cujo elenco 
também integra), As Raposas, 
Constelações, O Pai, Noite Viva, 
A Verdade e A Mentira encenadas 
por João Lourenço, Agora a Sério, 
encenada por Pedro Mexia, 
e A Acompanhante, encenada 
por Gonçalo Amorim. Estreia-se 
na encenação em 2012, com a peça 
Pelo Prazer de a Voltar a Ver, tendo 
desde então encenado Vénus 
de Vison (2013), Boas Pessoas 
(2015), Toda a Cidade Ardia (2017) 
e Um Dia Uma Vida (2018).
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RITA CAPELO
Formação
Frequentou o Curso de Realização 
Plástica do Espectáculo na Escola 
Artística António Arroio. 
Licenciou-se em Design de Cena 
na Escola Superior de Teatro 
e Cinema e o seu projecto final 
Motel QT foi apresentado na sala 
estúdio do Teatro Nacional 
D. Maria II. 
Teatro 
Assistente de Guarda-roupa 
no espectáculo Patrulha Pata; 
Elaborou um catálogo 
de cenografia e figurinos para 
a Mala Voadora; Assistente 
de Carpintaria no Teatro Aberto 
para as peças A Verdade 
e A Mentira; Assistente 
de Cenografia e Operação de Vídeo 
no espectáculo Alice no País 
das Maravilhas de Ricardo 
Neves-Neves e Maria João Luís. 
Actualmente desempenha o cargo 
de Assistente de Cenografia 
no Teatro Aberto.

RUI MELO
Teatro
Estreia-se em 2001 e, a partir desse 
ano, inicia o seu percurso como 
actor profissional, participando 
em espectáculos como A Ópera 
de Três Vinténs, Galileu, Sabonete, 
Os Produtores, As Malditas, Annie, 
Os Actores, Os 39 Degraus,  
O Quadro, Teatro Severo, 
Pobre Milionário, O Mistério de Irma 
Vap, Entraria nesta sala,  
A Freguesia, Um Dia Uma Vida 
e O Crocodilo. Em 2009, encena  
o espectáculo infantil A Verdadeira 
história da cigarra e da formiga,  
em 2011 o espectáculo 
A Ilha do Tesouro, em 2013  
o musical Zorro e em 2016  
o espectáculo Avenida Q. 
Música
Paralelamente à sua actividade 
teatral dá continuidade ao seu 
percurso enquanto músico, 
compondo e assumindo 
as direcções musicais de séries 
e programas como Nasci p´ra 
música, 7 Vidas e Pai à força e,  
para teatro, as bandas sonoras  
de Homem Branco Homem Negro, 
Pinóquio, Quinta da lua cheia 
e Amigos para sempre, entre 
outros.
Cinema
Participa nas longas metragens 
Njinga, Rainha de Angola, Virados 
do avesso, Delírio em Las Vedras 
e Ruth.
Televisão
Integra os elencos de Jura, 
Floribela, Resistirei, Pai à força, 
Os nossos dias, Melhor do que 
falecer, Poderosas, Mata-Hari, 
O Sábio e Paixão.

TOMÁS ALVES
Formação
Curso de Interpretação na Escola 
Profissional de Teatro de Cascais 
(2004/2007).
Teatro
Trabalhou com os encenadores 
Carlos Avilez, José Henrique Neto, 
Miguel Graça, João Lourenço, Maria 
Mascarenhas e Levi Martins.
Cinema
É protagonista do filme Um Amor 
de Perdição, de Mário Barroso 
(Globo d’Ouro – Melhor filme 
de 2010). Trabalhou também 
com outros realizadores, 
nomeadamente, Leandro Ferreira, 
Sérgio Graciano e Possidónio 
Cachapa.
Televisão
Integrou o elenco de várias 
produções como Rebelde Way, Lua 
Vermelha, Laços de Sangue, Rosa 
Fogo, Maternidade e Filha da Lei, 
entre outras.
Outras experiências
Para além do seu trabalho, 
enquanto actor, no teatro, 
no cinema e na televisão, também 
se dedica à música, em vários 
projectos, com destaque para 
os “Katharsis”, banda de músicas 
do mundo com influências 
e sonoridades variadas. 
O seu projecto musical mais 
recente é “Wooden Arm Tree”, 
no qual colabora como compositor 
e intérprete.

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

VERA SAN PAYO DE LEMOS

Ensino
É docente do Departamento  
de Estudos Germanísticos  
e investigadora do Centro 
de Estudos de Teatro da Faculdade 
de Letras de Lisboa. 
Teatro
No teatro, trabalha regularmente
desde 1980, na área da tradução  
e da dramaturgia, com o encenador 
João Lourenço, em espectáculos 
apresentados no Teatro Aberto, 
Teatro Nacional de São Carlos  
e Teatro Nacional D. Maria II. 
Publicou diversos artigos sobre 
teatro, sobretudo nos programas
dos espectáculos em que 
colaborou. Participou 
em encontros, festivais e júris 
de teatro em Portugal 
e no estrangeiro. 
Colaborou na tradução 
e coordenação da edição 
em 8 volumes do Teatro de Bertolt 
Brecht, em publicação 
pela editora Livros Cotovia.
Prémios
Recebeu um prémio pela tradução 
das peças As Presidentes e Peso  
a mais, sem Peso: Sem Forma  
de Werner Schwab, o Prémio  
da Crítica 2003 e a Medalha 
Goethe 2006. 
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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 
GOLPADA CONSULTE O PROGRAMA 
DISPONÍVEL NA BILHETEIRA 
E NO FOYER DO TEATRO.

ESTRUTURA FINANCIADA POR

APOIO

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

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

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

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

PREÇOS 
normal 17.00€ 
jovem (até 25 anos)  8.50€ 
sénior (mais de 65 anos) 13.60€ 
grupos (+ de 20 pessoas)  
quartas e quintas 11.90€
grupos (+ de 20 pessoas)  
sextas, sábados e domingos 13.60€ 
cartão de espectador 11.90€ 

ACESSOS
AUTOCARROS 
16 | 726 | 746 | 56 
METRO 
LINHA AZUL  

Praça de Espanha
São Sebastião  
AUTOCARROS TST 
MARGEM SUL

Praça de Espanha 
OUTROS AUTOCARROS
OUTRAS PROVENIÊNCIAS

Sete Rios 
COMBOIO
LINHA SINTRA | LINHA AZAMBUJA

Sete Rios
Entrecampos

EQUIPA 
Direcção Artística
Programação
João Lourenço 

Direcção da Cooperativa 
Célia Caeiro 
Francisco Pestana
Irene Cruz
Melim Teixeira

Direcção Musical 
João Paulo Santos 

Dramaturgia 
Programação 
Vera San Payo de Lemos

Direcção de Produção e Marketing 
Célia Caeiro 

Direcção de Cenografia 
António Casimiro

Encenadora Residente
Coordenação do Programa Educativo 
Direcção de Cena
Marta Dias 

Design
Mónica Lameiro

Assessoria Técnica e de Produção
Melim Teixeira 

Assessoria de Comunicação
Francisco Pestana 

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

Luz, Som e Vídeo
Alberto Carvalho
Bruno Dias
Marcos Verdades

Assistência de Cenografia e Adereços
Marisa Fernandes

Assistência de Palco e de Produção
Vanessa Marques

Guarda-Roupa 
Irene Cabral 

Serviços Administrativos e Financeiros 
Sara Francisco 

Bilheteira
Relações Públicas
Apoio ao Programa Educativo
Ana Baltazar
Filipa Santos

Frente de Casa 
João Graça
Jorge Martins
Sérgio Baia
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.

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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