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LENA
MARIA EMÍLIA CORREIA
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Banquete de Belsazar, 1635. Rembrandt van Rijn. National Gallery, Londres.
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QUADRO COM JARDIM
E CÉU DE TEMPESTADE
VERA SAN PAYO LEMOS

“Só eu escapei para te trazer a notícia”, a célebre frase do
Livro de Job que ecoa no título de Só eu escapei de Caryl
Churchill, foi escolhida pela autora como epígrafe para
esta sua obra. As duas fontes que indica, não apenas o
Livro de Job, mas também Moby Dick, revelam, assim, logo
de início, a amplitude e a profundidade que quis conferir
a uma peça que, ao primeiro olhar, se afigura como uma
pequena peça de câmara, um quarteto de cordas, com
quatro personagens femininas de “pelo menos setenta
anos”. Nas coordenadas da epígrafe evoca a dimensão
bíblica da luta ancestral dos seres humanos com o mundo
interior e exterior, com os insondáveis mistérios da alma
e a força dos elementos da natureza e, na escolha das
quatro intérpretes, o arquétipo do eterno feminino
presente em muitas das suas outras peças.
Em Só eu escapei, o lugar é o jardim de uma casa e o
tempo várias tardes de Verão que se sucedem ao ritmo
dos dias, aparentemente iguais, criando a sensação de
o tempo estar suspenso e de a acção se desenrolar de
forma contínua. É aí, num jardim aprazível, um locus
amoenus semelhante ao jardim do Paraíso, que quatro
mulheres se reúnem para conversar, sobre a família,
as séries da televisão, os empregos que tiveram, as
mudanças que foram ocorrendo no sítio onde vivem e,
também, sobre os seus desejos e medos mais profundos.
A placidez dos dias de conversa no jardim é entrecortada
ciclicamente por visões apocalípticas do futuro do planeta
e da humanidade, descritas por uma delas, aquela que
vem de fora e que, nesse seu discurso, assume o papel
de profetiza, de uma Sibila ou Cassandra, à procura de
ouvidos que oiçam as suas ominosas premonições. Nisso
assemelha-se, também, aos cavaleiros do Apocalipse
e aos mensageiros que escaparam das desgraças que
Satanás infligiu a Job e lhe vieram trazer as terríveis
notícias. Os monólogos nos quais descreve imagens
aterradoras do planeta em convulsão ressoam como
avisos e interpelações. Como será a vida na terra, assolada

pelo fogo, o degelo, a seca, a fome e os desvarios de
uma evolução que perdeu de vista a dimensão humana, a
preservação das espécies e a beleza da natureza? Como
parar e inflectir o rumo nefasto que os acontecimentos
tomaram? Como mudar mentalidades, práticas e políticas
para que a terra permaneça habitável e os seres humanos
continuem a viver em sociedade?
As primeiras conversas no jardim giram em torno da
família e das cumplicidades próprias de velhas amigas.
Todas têm as chaves umas das outras e comentários
a fazer sobre sobrinhos, filhos e netos: o sobrinho que
monta prateleiras num instante e está a construir uma
mesa de madeira, a neta mais velha que teve de saltar o
muro porque se esqueceu da chave, a neta mais nova que
esconde as chaves dentro do bule, o neto que está sempre
agarrado ao telemóvel, o filho e a nora que não trocam
palavras carinhosas. Relembram o dia desse casamento, há
vinte anos, e os chapéus que levavam. Nestas conversas,
o discurso é marcadamente elíptico, seja porque a idade
lhes deixa as frases a meio, seja porque meias palavras
chegam para quem se conhece há muito tempo.
Num outro dia, o assunto são as lojas que desapareceram
nas imediações e foram substituídas por outras. É apenas
mais um sinal da inexorabilidade do tempo. Seguem
com interesse as várias temporadas de uma série de
televisão que se desenrola em universos paralelos. É um
mundo de ficção, complexo e desafiante. Fá-las pensar
que, naquela escala maior, os seres humanos não são o
centro do universo, mas apenas “milhões de criaturas
muito pequeninas”, semelhantes às “pulgas num gato”
ou até aos “micróbios nas pulgas”. A conversa solta
e as associações em roda livre levam-nas a pisar, por
vezes sem querer, outras com intenção, os terrenos
minados das fobias, da depressão e da vergonha.
Entre as três amigas, há quem tenha a fobia dos gatos,
uma depressão, medo de sair de casa, a mancha de
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uma pena de prisão. As inibições iniciais em verbalizar
medos e traumas criam mistério, suscitam curiosidade
e preparam os momentos catárticos em que estes se
expressam em monólogos de registos tão diversos como
o delírio alucinatório, o desamparo profundo e a confissão
dorida.
Noutros dias, contam anedotas, discorrem sobre o que
se foi instituindo como politicamente correcto enquanto
panaceia para conflitos, tensões, rivalidades, diferenças,
divergências e discriminações e citam o exemplo de
Caim e Abel como matriz bíblica da pulsão de morte
que atravessa a história da humanidade. Recordam os
empregos que tiveram, as relações humanas nos locais
de trabalho e a utilidade social das suas profissões.
Apreciam o tempo mais livre da reforma, mas, no fundo,
sentem falta de estar a trabalhar. Para satisfazerem o
desejo de viajar no tempo, jogam um jogo que jogavam
na infância ou dançam ao som de uma música que ouviam
repetidamente na juventude, cantando os pedaços da
letra que ainda sabem de cor.
Há outros desejos, como o de falar todas as línguas ou
o de ser invisível, mas o maior desejo de todos é o de
“voar como um pássaro no céu”. É um sonho antigo que
não se realizou nos voos de avião nem com o controle
remoto de drones na mão. Dentro de um avião, está-se
enclausurado. Da janela, pode-se contemplar as nuvens,
mas há quem prefira fixar os olhos nos ecrãs e ver os
filmes que nunca viu. Os drones podem ser usados como
brinquedos, mas são ameaçadores quando utilizados para
lançar bombas em operações militares. O sonho maior é
ser como um pássaro, ganhar asas, poder largar o peso
terrestre e atravessar o céu, sozinho ou em bando, nas
admiráveis formações concertadas dos conjuntos de aves
em movimento. O entusiasmo expande-se em referências
próprias de um tratado de ornitologia. Nomeiam-se
estorninhos, cotovias, peneireiros, águias, melros e,

também, os pássaros das religiões, como a pomba da paz,
o Espírito Santo ou o Íbis sagrado dos egípcios.
Todas estas conversas são conversas de jardim.
Desenrolam-se num mundo à parte, numa réstia
de paraíso, incólume às desgraças descritas nos
monólogos apocalípticos daquela que vem de fora.
Segundo a Bíblia, o apocalipse é um género literário
típico dos períodos de crise e perseguição. Procura
“descobrir os caminhos de Deus sobre o futuro, a fim
de consolar os deprimidos, infundindo-lhes coragem
com a certeza de que a vitória final será dos bons”. O
seu estilo caracteriza-se “por imagens grandiosas e
simbólicas, constituídas por elementos da natureza e
apresentada em forma de visões”. Nos apocalipses,
“tudo são símbolos, incluídos os próprios números”.
Em Só eu escapei, Caryl Churchill retoma a tradição
bíblica dos apocalipses e actualiza-a, com o propósito
político de chamar a atenção para a responsabilidade
humana na destruição do planeta e da vida em sociedade.
Os monólogos são sete como os sete selos do Apocalipse
de São João que, quando são abertos, desencadeiam
fome, peste, guerra, morte e destruição. Os seus temas
são os quatro elementos, a terra, a água, o fogo e o
ar, que se desdobra no ar contaminado por produtos
químicos e no vento tempestuoso. A estes juntam-se
flagelos como a fome e a doença. Todos os males têm
origem em mão humana. As quatrocentas mil toneladas
de rocha que soterraram aldeias e comunidades inteiras
foram financiadas “por quadros superiores”. A água
que começou a transbordar das piscinas públicas foi
“deliberadamente desperdiçada no quadro de uma
campanha para castigar todos os que tinham sede” e
as embarcações e as pessoas que arrastou “flutuaram
no mercado da bolsa”. O ar ficou contaminado quando
os produtos químicos se soltaram “através das fissuras
no dinheiro”, originando abortos e malformações e
obrigando ao uso de máscaras de gás. A fome resultou

de uma guerra de audiências, tendo começado “quando
oitenta por cento da comida foi desviada para programas
de televisão”. O vento tempestuoso foi “produzido por
promotores imobiliários”. A doença “começou quando
as crianças beberam açúcar produzido a partir dos
macacos”. O fogo que deflagrou em dez sítios foi “fogo
posto por crianças e políticos”, mas também acendeu “por
combustão espontânea dos mercados”.
No jardim, volta-se à conversa sobre a família e os
pássaros: a neta mais velha vai à China, a mais nova insiste
em andar a correr atrás dos pássaros, o filho e a nora
organizaram um jantar muito animado, a sobrinha faz uns
bolos deliciosos e o sobrinho acabou a mesa, sinal de que
o tempo passou entre a primeira e esta última conversa
no jardim. Querem vê-la, apreciá-la, sentando-se à volta
dela antes de ser vendida e desaparecer das suas vidas.
Os pássaros agora evocados são os corvos-marinhos,
os gansos-patola, os papagaios-do-mar, as gaivotas, os
albatrozes e, até, os morcegos. Nesta nova exortação das
aves, volta a celebrar-se a variedade das espécies e o seu
significado enquanto símbolo da alma e da vida espiritual.
Preservando a sua variedade, preserva-se a beleza da
natureza a par dos sentimentos humanos mais elevados.
Os cenários de morte e destruição das visões apocalípticas
deixaram um rasto de “tanta raiva” na porta-voz das
notícias. Ao reiterá-la uma e outra vez, transforma-a num
grito de mágoa e revolta. Onde está a coragem? Como
acreditar que a vitória final será dos bons? Entretanto,
o sol já se pôs, o dia está a chegar ao fim e a sombra
apareceu mais cedo no jardim, anunciando a despedida
do Verão e a chegada do Outono. São sinais de finitude,
de vaga melancolia. Os dias, tal como as estações, sucedem-se uns aos outros num ciclo só aparentemente
eterno. Ainda assim, todas concordam que está agradável
e que é sempre agradável estar ali. Aqui.
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TEIA DE RELAÇÕES
DAS PERSONAGENS

CÉLIA
Rosa: neta mais velha, pinta telas grandes, está na
universidade, vai à China; esqueceu-se da chave, teve de
saltar o muro.
Elsa: neta mais nova, aprendeu a andar há pouco tempo,
mete as chaves no bule e depois tira-as; corre atrás dos
pássaros.

Tem um sobrinho, Tomás, que trabalha em carpintaria
(monta prateleiras num instante; está a construir uma
mesa grande e acaba-a).
Tem várias sobrinhas com quem conta: Mariana (que faz
uns bolos deliciosos) e as irmãs.

LENA

Refere Ângela, alguém com quem todas se deram
(trocaram de chapéu no casamento); tinha sempre
olheiras.

Tem um filho, chamado Carlos, casado com Maria. Estão
casados há 20 anos (as amigas foram ao casamento e
levaram chapéus); está preocupada com a falta de carinho
entre ambos; visita-os; menciona mais tarde que a relação
está melhor; organizaram um jantar muito animado;
cozinharam um borrego delicioso.

Foi médica; trabalhou na área da saúde (não se pode
deixar de diagnosticar um cancro, como aconteceu a um
colega, o Dr. Tadeu).

Refere Bruno (provavelmente o neto); está sempre
agarrado ao telemóvel; muito pálido; tem um drone que
maneja como um brinquedo.

Estava presente quando Viviane matou o marido na
cozinha; foi testemunha no tribunal.

DONA REGINA

VIVIANE / VI

Tem um marido (a quem corta o cabelo) e um filho,
chamado Francisco (sofre de insónias, cozinha bem, gosta
de costeletas de borrego).

Teve uma cadela, também chamada Elsa, que já morreu.

Tem um filho (com mais de 18 anos); vive no Norte com
uma mulher, telefona-lhe de vez em quando; tinha 12
anos quando Vi matou o marido; ia visitar a mãe à prisão
durante os 6 anos em que ela cumpriu pena.
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CENÁRIO

JOÃO LOURENÇO

LEITURAS
PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO

SÓ EU
ESCAPEI
11

FIGURINOS

ANA PAULA ROCHA

VIVIANE
DONA REGINA

CÉLIA
LENA
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BIOGRAFIA
CARYL CHURCHILL

SABER +
1. Entrevista a propósito da peça Top Girls, 1982 (BBC)
2. Medical Aid for Palestinians, 2015
3. Laudatio de Lucy Kirkwood na entrega do prémio de carreira
da Writers’ Guild of Great Britain

Nasce em Londres, a 3 de Setembro de 1938. Durante a sua
juventude, vive em Montreal, no Canadá.
Entre 1957 e 1960, estuda Língua e Literatura Inglesa na
Universidade de Oxford. O seu primeiro texto para teatro,
Downstairs, é apresentado numa produção de um grupo de
teatro universitário de Oxford em 1958, vencendo o prémio
Sunday Times / National Union of Students Drama Festival
Award.
Terminado o curso, trabalha para a BBC 3 escrevendo inúmeras peças radiofónicas. Em 1972, a BBC 2 transmite a sua
primeira peça de teatro televisiva, The Judge’s Wife, sendo
esta a primeira de uma série de obras para este formato.
No mesmo ano, estreia a peça Owners, no Royal Court Theatre,
a sua primeira produção profissional. Entre 1974 e 1975, foi
dramaturga residente no Royal Court, ao mesmo tempo que
inaugurou a sua colaboração com as companhias Joint Stock
e Monstrous Regiment, desenvolvendo processos de escrita
colaborativa e de inovação formal que se tornaram a sua imagem de marca, bem como a quase ausência de didascálias.
Autora de uma obra vasta, profusa e tantas vezes polémica,
admirada não só pelo público mas pelos seus pares, tem sido
premiada ao longo dos anos com importantes galardões, como
o Susan Smith Blackburn Prize (1983, 1984, 1987), o Laurence
Olivier/BBC Award (1988) ou o Obie Sustained Achievement
Award (2002).
Apesar de há vários anos não ceder entrevistas, Caryl Churchill
é uma activa defensora da causa palestiniana, de que são
exemplos o texto Seven Jewish Children — a play for Gaza
(2009) e o apoio público à MedicalAidPalestinians.
Casada com David Harter (advogado) desde 1961, tem três
filhos e vive em Londres.
Em Portugal foram apresentadas as suas peças Top Girls
(Teatro Aberto, 1983), Sétimo Céu (Teatro Villaret, 1997),
Uma Boca Cheia de Pássaros (TNDM II, 1998), Distante (Casa
das Artes de Vila Nova de Famalicão, 2002), Um Número
(Culturgest, 2005) e Amor e Informação (Teatro Aberto,
2014), entre outras.

TEATRO
2019 Glass. Kill. Bluebeard. Imp.
(Royal Court Theatre Downstairs)
2017 Beautiful Eyes (Theatre503)
2016 Pigs and Dogs (Royal Court Theatre Downstairs)
2016 Escaped Alone (Royal Court Theatre Downstairs)
2015 Here We Go (National Theatre)
2015 Tickets Are Now On Sale (Theatre Delicatessen)
2014 War and Peace: Gaza Piece (Rich Mix)
2013 Ding Dong The Wicked
(Royal Court Theatre Downstairs)
2012 Love and Information
(Royal Court Theatre Downstairs
2009 Seven Jewish Children
(Royal Court Theatre Downstairs)
2008 Bliss, tradução (Royal Court Theatre Upstairs)
2007 Drunk Enough to Say I Love You?
(Royal Court Theatre Downstairs)
2005 A Dream Play, versão
(Royal Court Theatre Downstairs)
2002 A Number (Royal Court Theatre Downstairs)
2000 Far Away (Royal Court Theatre Upstairs)
1997 This Is A Chair (Royal Court Theatre)
1997 Hotel, com o compositor Orlando Gough e o 		
coreógrafo Ian Spink (The Place)
1997 Blue Heart (Royal Court Theatre)
1994 The Skriker (Royal National Theatre)
1994 Thyestes, tradução (Royal Court Theatre Upstairs)
1991 Lives of the Great Poisoners, com o compositor
Orlando Gough e o coreógrafo Ian Spink 			
(Riverside Studios)
1990 Mad Forest: a Play from Romania
(Central School of Speech and Drama)
1989 Hot Fudge (Royal Court Theatre Upstairs)
1989 Icecream (Royal Court Theatre)
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1987 Serious Money (Royal Court Theatre)
1986 A Mouthful of Birds,
com dramaturgo David Lan (Royal Court Theatre)
1983 Softcops (Royal Shakespeare Company)
1983 Fen (Almeida Theatre)
1982 Top Girls (Royal Court Theatre)
1980 Three More Sleepless Nights (Soho Poly)
1979 Cloud Nine (Royal Court Theatre)
1978 Seagulls (peça nunca representada)
1977 Traps (Royal Court Theatre Upstairs)
1976 Vinegar Tom (Half Moon)
1976 Light Shining in Buckinghamshire
(Royal Court Theatre Upstairs)
1975 Objections to Sex and Violence
(Royal Court Theatre)
1975 Moving Clocks Go Slow
(Royal Court Theatre Upstairs)
1972 The Hospital at the Time of the Revolution
(peça nunca representada)
1972 Owners (Royal Court Theatre Upstairs)

TEATRO ACADÉMICO
1961 Easy Death (Oxford University)
1960 Having a Wonderful Time
(Oxford Players, Oxford University)
1959 You’ve No Need to be Frightened
(Oxford University)
1958 Dowstairs (Oriel College, Oxford University)

ÓPERA

PRÉMIOS

2006 We Turned On The Light, com o compositor
Orlando Gough (BBC Proms)

2010
2002
2002
1988

DANÇA
1988 Fugue, com o coreógrafo Ian Spink
(transmitido no Channel 4)

RÁDIO
Henry’s Past (BBC Radio 3)
Perfect Happiness (BBC Radio 3)
Schreber’s Nervous Illness (BBC Radio 3)
Not Not Not Not Not Enough Oxygen
(BBC Radio 3)
1971 Abortive (BBC Radio 3)
1968 Identical Twin (BBC Radio 3)
1967 Lovesick (BBC Radio 3)
1962 The Ants (BBC Radio 3)

1974
1973
1972
1971

TELEVISÃO
1981
1979
1978
1974
1972

Crimes (BBC 1)
The Legion Hall Bombing (BBC 1)
The After-Dinner Joke (BBC 1)
Turkish Delight (BBC 2)
The Judge’s Wife (BBC 2)

1987
1987
1987
1984
1983
1982
1981
1961
1958

Integrada no American Theatre Hall of Fame
Obie Sustained Achievement Award
Obie Award for Playwriting, A Number
Laurence Olivier/BBC Award for Best New Play, 		
Serious Money
Susan Smith Blackburn Prize, Serious Money
Obie Award for Best New Play, Serious Money
Evening Standard Award for Best Comedy of the 		
Year, Serious Money
Susan Smith Blackburn Prize, Fen
Susan Smith Blackburn Prize, Top Girls
(segundo lugar)
Obie Award for Playwriting, Top Girls
Obie Award for Playwriting, Cloud Nine
Richard Hillary Memorial Prize
Sunday Times/National Union of Students
Drama Festival Award, Downstairs
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NA PRIMEIRA PESSOA
CARYL CHURCHILL

NOVAS FORMAS
Os dramaturgos não dão respostas, fazem perguntas.
Temos de encontrar novas perguntas que nos possam
ajudar a dar resposta às antigas ou a retirar-lhes
importância, e isso significa novos assuntos e novas
formas... No teatro, é difícil separar o que se diz do modo
como se diz; a situação, a linguagem e a forma fazem
todas parte da perspectiva de uma peça. Portanto, se se
pretende alargar a amplitude do teatro, isso decorrerá de
uma amplitude técnica maior, da capacidade de utilizar o
meio de uma forma mais plena.
‘Not Ordinary, Not Safe’, The Twentieth Century, Nov. 1960, p. 448.

PEÇAS RADIOFÓNICAS
[Continuei a escrever peças curtas para a rádio] em parte
porque [gostava de rádio, mas também porque] comecei
a ter filhos... Também havia mais mercado para elas. Era
muito diferente, no começo dos anos 60. Não havia nem
sequer aproximadamente o número de teatros alternativos que há hoje e a rádio era um meio através do qual era
mais fácil conseguir que as peças fossem produzidas.
[Nas peças radiofónicas], foquei mais o horror de tudo
do que a possibilidade de mudança.
Entrevista com Judith Thurman, ‘Caryl Churchill: the Playwright Who
Makes You Laugh‘, Ms, Maio 1982, p. 54.

A rádio é boa, porque exige que sejamos... exactos...
Depois há a liberdade — podemos fazer praticamente
tudo numa peça radiofónica, enquanto no teatro estamos
condicionados pelas possibilidades do cenário e do
palco. Penso que, naquela altura, eu estava mais
preocupada com as palavras e menos com as acções,
embora... Sinto que agora trabalho melhor as acções...
Cheguei ao ponto de achar difícil pôr as pessoas a falar
umas com as outras — haveria apenas monólogos a
serem ditos, por exemplo, por um dos gémeos e depois
pelo outro. Senti esta coisa Beckettiana a acontecer... Ia
acabar por escrever uma peça com duas palavras e um
longo silêncio. Depois, as coisas começaram a melhorar.
Aquelas peças não eram necessariamente deprimentes,
algumas até tinham bastante graça, mas tinham a ver, de
certa maneira, com dificuldades da existência.
Entrevista com John Hall em ‘Close Up‘, The Guardian, 12 Dez.1972.

OS TEXTOS DAS PEÇAS
Alterno entre estar muito envolvida [na produção de
uma peça minha] — como quando ela é representada
pela primeira vez — e deixá-la seguir o seu caminho
depois da escrita, porque não imagino tudo o que é
possível fazer com uma peça.
O texto de uma peça é como um rascunho que pode ser
concretizado de diversas maneiras, portanto, não
esperamos que seja igual. E depois, às vezes, gostamos
do que as pessoas descobriram e, outras vezes, não.
Entrevista não publicada com Linda Fitzsimmons,
10 de Setembro de 1987.

NOS ENSAIOS
[Às vezes] sou extremamente aberta nos ensaios. Se
alguém pergunta se pode deslocar uma fala para o fim,

digo, tudo bem, vamos experimentar... Outras vezes, dou
comigo a ser muito ... picuinhas e a dizer: Olha, estás a
dizer “pois” e não há nenhum “pois” ou estás a dizer uma
palavra errada. Para mim, de facto, há coisas que podem
anular o ritmo e a precisão de uma fala. Nessas situações,
posso ser muito inflexível.
Entrevista com Lynne Truss, ‘A Fair Cop’,
Plays and Players, Jan. 1984, p. 9.

TEATRO POLÍTICO
É quase impossível o dramaturgo não tomar uma posição
moral e política, tendo ou não tendo essa intenção. Quase
todas as peças podem ser vistas de uma perspectiva
política e disseram qualquer coisa, mesmo quando não é
aquilo que o autor pretendia dizer. Quando se escreve
uma comédia para o West End, com base em piadas
sexistas convencionais, está-se a tomar uma posição
moral e política, embora a pessoa que a escreveu possa
dizer: Escrevi um espectáculo divertido, mais nada. Em
tudo o que fazemos, o nosso ponto de vista acaba por se
manifestar, nesta ou naquela situação. Geralmente só
chama a atenção e é considerado “político” quando é
contra o status quo. Em certas alturas, sinto que quero
tratar assuntos que estão na ordem do dia, noutras
alturas, não. Gosto das coisas do teatro, tal como as
pessoas que pintam gostam das tintas; e claro que,
quando dizemos “moral e político”, isso não implica que
se pretenda chegar às pessoas através da lógica ou
directamente, porque o teatro pode tocar as pessoas
também a outros níveis... Às vezes, é através de imagens,
mais como aquilo que os sonhos são para as pessoas, e,
outras vezes, é mais como ler um artigo de jornal.
Entrevista com Kathleen Betsko e Rachel Koenig, Interviews with
Contemporary Women Playwrights, p. 79-80.
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DRAMATURGAS
Acho que, de início, não estava realmente nada
interessada nas ideias de género. Talvez tenha criado
personagens masculinas sem pensar consciente-mente
nisso... só porque as personagens principais costumavam
ser homens. Talvez também por ser mais fácil conceber
personagens diferentes de mim, tornando-as homens...
[Reagia contra] os romances semi-autobiográficos que
bastantes mulheres da minha geração começaram a
escrever — François Sagan, por exemplo, e Margaret
Drabble. ... Queria fazer uma coisa mais distanciada. ...
[Mais tarde] fiquei cada vez mais interessada nas
questões das mulheres e escolhi conscientemente
escrever sobre elas.
Entrevista com Geraldine Cousin, ‘The Common Imagination and the
Individual Voice’, New Theatre Quarterly, IV, 13 (Fev. 1988), p. 5.

Não se pode falar de uma estética feminina enquanto
não houver uma quantidade considerável de peças
escritas por mulheres nas quais se possa reconhecer o
que têm em comum que seja diferente do modo como os
homens escreveram, e ainda há muito poucas. Antes de
escrever Top Girls, lembro-me de pensar nas mulheres
advogadas — que eram uma minoria e tinham de imitar
os homens para triunfar — e pensava nelas como sendo
diferentes de mim. E depois pensei: Espera aí, a minha
concepção do que deve ser uma peça vem de peças
escritas por homens. Não preciso de pôr uma peruca e
falar com uma voz especial, mas até que ponto é que
adopto coisas que foram definidas por homens? Não há
uma resposta simples para esta pergunta. E lembro-me,
muito antes disto, de pensar na “masculinidade” da
estrutura tradicional das peças, com conflito e a

construção que conduz de uma determinada maneira ao
clímax. No entanto, não é uma coisa em que pense muitas
vezes. A escrita de peças não vai mudar só porque há
mais mulheres a escrever, mas porque há mais mulheres
a fazer também outras coisas...
Entrevista com Kathleen Betsko e Rachel Koenig, Interviews with
Contemporary Women Playwrights, p. 76-77.

Não se espera, tradicionalmente, que sejam as mulheres
a iniciar a acção e as peças são acção, de um modo que
as palavras não são. Talvez seja essa uma das razões
pelas quais, comparativamente, poucas mulheres
escreveram peças.
Entrevista não publicada com Linda Fitzsimmons, 21 de Abril de 1988.
Excertos de Linda Fitzsimmons (org.), File on Churchill, Londres, Methuen
Drama, 1988, p. 85-91.
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1 – Havia na terra de Hus (Lam 4, 21; 25, 70), um homem
chamado Job, íntegro e recto, que temia a Deus e fugia do
mal. Tinha sete filhos e três filhas. Possuía sete mil ovelhas,
três mil camelos, quinhentas juntas de bois, quinhentas
jumentas e uma grande quantidade de escravos. Este
homem era o mais considerado entre todos os homens do
Oriente. Os seus filhos tinham o costume de ir à casa uns
dos outros para se banquetearem, convidando as suas
três irmãs para comerem e beberem com eles. Quando
acabava a série dos dias de banquete, Job mandava
chamar os seus filhos para os purificar (1 Sam, 16, 6) e,
levantando-se na manhã seguinte, oferecia um holocausto
por intenção de cada um deles, porque dizia: “Talvez os
meus filhos tenham pecado e amaldiçoado Deus no seu
coração”. Assim fazia sempre Job.
As primeiras provações – Um dia, em que os filhos de
Deus se apresentavam diante do Senhor, Satanás veio
também entre eles. O Senhor disse-lhe: “Donde vens tu?”
Satanás respondeu: “Venho de dar uma volta ao mundo e
percorrê-lo todo”. O Senhor disse-lhe: “Reparaste no Meu
servo Job? Não há ninguém como ele na terra. Homem
íntegro, recto, temente a Deus, afastado do mal”. Satanás
respondeu ao Senhor: “Porventura teme Job a Deus em
vão (St 72, 13)? Não rodeaste tu, com um valado protector,
a sua pessoa, a sua casa e todos os seus bens? Abençoas
o trabalho das suas mãos e os seus rebanhos cobrem toda
a região. Mas estende a Tua mão e toca nos seus bens e
verás que Te amaldiçoará no Teu próprio rosto”. Então, o
Senhor disse a Satanás: “Pois bem, tudo o que ele possui
deixo-o em teu poder, mas não estendas a tua mão contra
a sua pessoa”. E Satanás saiu da presença do Senhor. Ora,
um dia em que os filhos e as filhas de Job estavam à mesa
e bebiam vinho na casa do seu irmão mais velho, um
mensageiro veio dizer a Job: “Os bois lavravam e as

jumentas pastavam perto deles. De repente, apareceram
os sabeus e roubaram tudo e passaram os criados a fio de
espada. Só escapei eu para te trazer a notícia”. Estava
ainda este a falar, quando chegou outro e disse: “ O fogo
de Deus caiu do céu, queimou e reduziu a cinzas as ovelhas
e os escravos. Só escapei eu para te trazer a notícia”.
Falava ainda este e eis que chegou outro e disse: “Os
caldeus, divididos em três quadrilhas, lançaram-se sobre
os camelos e levaram-nos, depois de terem passado os
escravos a fio de espada. Só eu consegui escapar para te
trazer a notícia”. Ainda este não acabara de falar e eis que
entrou outro e disse: “Os teus filhos e as tuas filhas estavam
a comer e a beber vinho na casa do irmão mais velho
quando, de repente, um furacão se levantou do outro lado
do deserto e abalou os quatro cantos da casa, que desabou
sobre os jovens. Morreram todos. Só eu consegui escapar
para te trazer a notícia”.
Fidelidade de Job – Então Job levantou-se, rasgou o seu
manto (Esd 9, 3) e rapou a cabeça (Jer 7, 29). Depois,
prostrado por terra, disse: “Saí nu do ventre da minha mãe
e nu voltarei para ele. O Senhor mo deu, o Senhor mo
tirou; bendito seja o nome do Senhor”! Em tudo isto, Job
não cometeu pecado, nem proferiu contra Deus nenhuma
blasfémia (Is, 9, 20).
2 Novas provações – E aconteceu que um dia em que os
filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, Satanás
apareceu, também, entre eles, na presença do Senhor. O
Senhor disse-lhe: “Donde vens tu”? Satanás respondeu:
“Venho de dar a volta ao mundo e percorrê-lo todo”. O
Senhor disse-lhe: “Reparaste no Meu servo Job? Não há
ninguém como ele na terra: Homem íntegro, recto, temente
a Deus e afastado do mal, e que persevera sempre na sua
atitude, apesar de Me teres incitado contra ele para que
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Eu o atribulasse sem o merecer”. Satanás respondeu: “Pele
por pele! O homem dará tudo o que tem para salvar a
própria vida. Mas, estende a tua mão, toca nos seus ossos,
na sua carne e verás como Te renegará na Tua face”. O
Senhor disse a Satanás: “Pois bem, aí o tens; entrego-o na
tua mão, mas poupa-lhe a vida”. Satanás retirou-se da
presença do Senhor e feriu Job com uma lepra maligna,
desde a planta dos pés até ao alto da cabeça. E Job
raspava o pus com um caco de telha e assentava-se sobre
a cinza. A sua mulher disse-lhe: “Persistes ainda na tua
integridade? Sim! Bendiz a Deus e morre! Respondeu-lhe
Job: “Falas como uma insensata. Se recebemos os bens da
mão de Deus, não aceitaremos também os males”? Em
tudo isto, Job não pecou com os seus lábios.
De três amigos de Job – Três amigos de Job, Elifaz de
Teman, Baldad de Suás e Sofar de Naamat, ao saberem
das desgraças que lhe tinham sucedido, vieram cada um
do seu lugar e combinaram juntar-se, a fim de se
condoerem com ele e consolá-lo. E quando, desde longe,
levantaram os olhos, não o reconheceram; puseram-se
então a chorar, rasgaram as suas vestes e espalharam pó
no ar sobre as suas cabeças (1 Sam 4, 12). Ficaram sentados
no chão ao lado dele sete dias e sete noites, sem lhe dizer
palavra, tão grande era a dor em que o viam mergulhado.
(Livro de Job 1, 1-22, 2-12)
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6 Os sete primeiros selos – Quando o Cordeiro abriu o
primeiro dos sete selos, olhei e ouvi um dos quatro
viventes, que dizia com voz de trovão: “Vem” (Ap 5, 1).
Olhei, e vi um cavalo branco. O que o montava tinha um
arco; foi-lhe dada uma coroa e partiu vencedor para novas
vitórias (Ap 19, 11 ss.; Zac 1, 8; 6, 1 ss.).
Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo vivente
dizer: “Vem.” E saiu outro cavalo, vermelho; ao que o
montava foi dado poder de tirar a paz da terra e fazer com
que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma
grande espada.
Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro vivente dizer:
“Vem.” Olhei e vi um cavalo preto; e o que o montava tinha
uma balança na mão (Ez 4, 16; 5, 1). Ouvi, então, no meio
dos quatro viventes, uma voz que dizia: “Uma medida de
trigo por um dinheiro, e três medidas de cevada por um
dinheiro; mas não danifiqueis o azeite e o vinho” (Is 3, 1; Ez
14, 21).
Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto vivente
dizer: “Vem”. (Ap 4, 7). Olhei e vi um cavalo esverdeado; e
o que o montava tinha por nome a Peste; seguia-o Hades.
Foi-lhe dado poder sobre a quarta parte da terra, para a
fazer perecer pela espada, pela fome, pela peste e pelas
feras da terra (Ap 20, 14; Ez 14, 21; Prov 5, 5; Jer 15, 2).
Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos
que foram mortos por causa da palavra de Deus e por causa
do testemunho que deram (Ap 20, 4; 1, 9). E clamaram em
alta voz: “Até quando, Senhor, santo e verdadeiro, esperarás
para julgar e tirar vingança do nosso sangue sobre os
habitantes da terra? (Ap 3, 7; Sl 78, 5; Os 4, 1). Deram a cada
um deles uma veste branca e foi-lhes dito que repousassem

ainda algum tempo, até que se completasse o número dos
seus companheiros e dos seus irmãos que deviam ser
mortos como eles (Ap 11, 7; 13, 7; Mt 24, 7).
Quando abriu o sexto selo, sobreveio um grande tremor
de terra; o Sol tornou-se negro como saco de crina; a Lua
tornou-se como sangue (Ap 16, 18; Is 15, 3 ss; 34, 4 ss; Jl 3,
15; Ez 32, 7 ss.) e as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como figos verdes caem da figueira sacudidos por um
vento forte (Mt 24, 29). O céu retirou--se, como um livro
que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos
dos seus lugares. Os reis da terra, os grandes ricos, os
chefes militares, os poderosos, todos os escravos e todos
os homens livres esconderam-se nas cavernas e nos
rochedos: “Caí sobre nós e escondei-nos do rosto d’Aquele
que está sentado no trono; e da ira do Cordeiro (Ap 9, 6;
Lc 23, 30; Is 2, 19; 6, 11; Os 10, 8), porque chegou o grande
dia da sua ira, e quem poderá subsistir?” (Jl 3, 4; Sof 2, 3).
8 O sétimo selo – Quando Ele abriu o sétimo selo, fez-se
no Céu um silêncio de cerca de meia hora (Ap 5, 1). Depois
vi os sete anjos que estavam diante de Deus e foram-lhes
dadas sete trombetas (Ap, 1, 4; Lc , 19; Tob 12, 15). Veio
então outro anjo com u incensário de ouro e pôs-se junto
do altar. Entregaram-lhe muitos perfumes para que os
oferecesse com as orações de todos os santos sobre o
altar de ouro que está diante do trono (Ap 5, 8; Nm 4, 1 ss;
16, 46; Sl 140, 2). E o fumo dos perfumes subiu da mão do
anjo, com as orações dos santos, até diante de Deus.
Depois, o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo
do altar e lançou-o sobre a terra; houve vozes, trovões,
relâmpagos e terramotos (Ap 4, 5; 11, 19; Lv 10, 1; 16, 12; Ez
10, 2). Os sete anjos que tinham as sete trombetas
prepararam-se, então, para tocar.
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As quatro primeiras trombetas – O primeiro anjo tocou a
trombeta. Saraiva, e fogo, misturados com sangue,
misturados om sangue, foram lançados sobre a terra;
queimou-se uma terça parte da terra, a terça parte das
árvores e também toda a erva verde. (Êx 9, 24; Is 28, 2).
O segundo anjo tocou a trombeta. Então, uma enorme
massa, ardendo em fogo, semelhante a uma montanha, foi
lançada ao mar, e a terça parte do mar foi transformada
em sangue (Êx 7, 20); morreu assim um um terço das
criaturas que viviam no mar, e perdeu-se a terça parte das
naus.
O terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande
estrela, ardendo como uma tocha. Caiu sobre a terça parte
dos rios e das fontes (Ap 9, 1; Is 14, 12; Dan 8, 10). O nome
da estrela era “Absinto”. Uma terça parte das águas
transformou-se em absinto e morreram muitos homens
devido às águas, porque se tornaram amargas.
O quarto anjo tocou a trombeta e foi atingida uma terça
parte do Sol, a terça parte da Lua e a terça parte das
estrelas, de modo que se obscureceram em um terço e o
dia perdeu um terço da sua claridade, assim como a noite
(Ap 6, 12; Am 8, 9; Miq 3, 6).
Vi ainda e ouvi uma águia que voava no mais alto do céu,
dizendo em alta voz: ”Ai, ai, ai dos habitantes da terra por
causa dos derradeiros sons das trombetas que os três
anjos hão-de tocar!” (Ap 14, 6).
(Apocalipse 6, 1-17; 8, 1-13)
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ANA PAULA ROCHA

CATARINA AVELAR

CÉLIA CAEIRO

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 Ignácio Garcia,
João Lourenço, Solveig Nordlund,
Cláudio Hochman, Rui Mendes, José
Peixoto, Rodrigo Francisco, Paulo
Sousa Costa, Paulo Lage, Peter
Kleinert entre outros. Conta com
mais de 70 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, Companhia Nacional
de Teatro Clássico de Madrid,
entre outros.
Televisão
Assinou os figurinos de diversas
sitcoms.
Cinema
Fez a Direcção de Arte de vários
filmes destacando-se: 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.)
Outras experiências
Membro da Academia Portuguesa
de Cinema (órgãos sociais, 2020).
Presidente da APCEN (2020/22).

Formação
Curso de Actores do Conservatório
Nacional, concluido em 1957.
Teatro
Trabalhou na companhia Rey
Colaço-Robles Monteiro, no Teatro
Nacional D. Maria II, onde esteve
sete anos. Aqui, integrou os elencos
de peças como As Bruxas de Salém,
O Mentiroso, O Processo de Jesus,
Diálogos das Carmelitas, Madame
Sans-Gêne, A Peliça de Castor,
Tartufo, Trilogia das barcas, entre
outras. Colaborou com companhias
como a Companhia
de Teatro Popular de Lisboa, Teatro
Experimental de Cascais, Teatro
Estúdio de Lisboa, Companhia de
Teatro de Lisboa, La Féria Produções
Artísticas e Novo Grupo/Teatro
Aberto. Estreia a peça Velhos
Tempos, de H. Pinter (enc. Carlos
Quevedo, prod. Graça Lobo) no TEP,
antes de regressar ao TNDMII em
1979, com a peça Os Filhos do Sol,
de Máximo Gorki (enc. Luís de Lima),
onde se manteve no elenco residente
até 2001. Em 2014 integra o elenco
de Três Mulheres Altas de Edward
Albee (enc. Manuel Coelho), também
no TNDMII. Anteriormente, trabalhou
com o encenador João Lourenço nos
espectáculos Baal, Mãe Coragem
e os Seus Filhos e Romeu e Julieta.
Rádio
Fez vários folhetins de rádio
na Emissora Nacional, onde destaca
a sua participação em Simplesmente
Maria, bem como diversos outros
trabalhos no Rádio Clube Português.
Televisão
Tem sido uma presença assídua
na televisão, quer em séries
como Queridas e Maduras (RTP),
Cuidado Com as Aparências (SIC)
ou Conta--me Como Foi (RTP),
quer em telenovelas como Origens
(segunda telenovela de produção
nacional, RTP), A Grande Aposta
(RTP), ou Jardins Proibidos (TVI).
Prémios
Prémio Fénix 2018 atribuído
nos Prémios Aquila.

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.

CONSTANÇA TEIXEIRA
DOS SANTOS
Formação
Licenciatura em Estudos Gerais,
pela Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa.
Teatro
Estreia-se em teatro profissional
enquanto assistente de encenação
com João Lourenço, na produção
deste mesmo espectáculo.
Foi alimentando, desde sempre,
a sua paixão pelo teatro e integrou
a companhia de teatro amadora
da Universität zu Köln, na Alemanha
(graças a uma bolsa de mobilidade
do Programa Erasmus).
Em Lisboa, frequentou as aulas
do encenador Claudio Hochman,
onde aprofundou conhecimentos
sobre o movimento, o corpo,
a voz e a interpretação, e explorou
a sua criatividade através
de métodos eficazes para
a produção de um texto
dramático e para
a sua encenação.

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, Amor e
Informação, Constelações, O Pai, Noite
Viva, A Verdade, A Mentira e Golpada
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LÍDIA FRANCO

MÁRCIA BREIA

MARIA EMÍLIA CORREIA

MARISA FERNANDES

MARTA DIAS

Formação
Curso da Escola de Ballet do TNSC.
Bolsa de estudos de ballet pelo
Instituto de Alta Cultura em Paris.
Formação contínua como actriz
em Portugal, França e Inglaterra.
Teatro
Tem trabalhado com vários
encenadores, entre os quais: Ana
Tamen, António Montez, Beatriz
Batarda, Blanco Gil, Carlos Avilez,
Castro Guedes, Edward Phillips,
Fernanda Lapa, Filipe La Féria,
Giacomo Scalize, Helder Costa, Helena
Pimenta, João D’Ávila, João Mota,
Jorge Silva Melo, Luzia Maria Martins,
Marcia Haufrecht, Miguel Abreu, Morais
e Castro, Rogério Vieira, Sara Carinhas.
Cinema
Tem trabalhado com vários
realizadores, entre os quais:
Alain Tanner, António de Macedo,
António Pedro Vasconcelos, Carlos
Vasconcelos, Celain Jones, Christien
Binet, Christian Jacques, Eduardo
Geada, Fanny Ardant, Frank
Apprederis, Henrique Campos, Ivo
Ferreira, Jacques Webber, Jean Sagols,
João Botelho, João Canijo, João César
Monteiro, Joaquim Sapinho, Manoel
de Oliveira, Manuel Guimarães, Manuel
Pradal, Michael Bay, Mickey Rooney,
Michel Serrault, Perdigão Queiroga,
Phillip Clair, Robert Mazoyer, Terry
Gilliam.
Televisão
Tem participado em inúmeros
projectos em Portugal e no
estrangeiro: Teatro, Poesia, Telefilmes,
Séries, Telenovelas, Programas
de Humor e Entretenimento.
Rádio
Tem participado em inúmeros
trabalhos, como Peças de Teatro,
Rádio Novelas e Programas de Humor.
Outras actividades
Vários trabalhos para suporte digital,
como Poesia, Séries, Contos Infantis
e Dobragens.
Professora de Expressão Dramática.

Nasceu em Lisboa mas viveu
no Porto até aos 30 anos.
Teatro
Estreou-se em 1966 no TNSJ com
a peça Sol Na Floresta, quando
integrava o Teatro de Estudantes
do Instituto Industrial do Porto.
No TEP, em 1972, entrou na histórica
encenação de Angel Facio A Casa
de Bernarda Alba. Em 1975 integra
a Cornucópia, onde fez mais de 80
peças sob a direção de Luís Miguel
Cintra, da autoria de diversos autores
como Gil Vicente, Shakespeare,
Edward Bond ou Heiner Muller.
Para além da Cornucópia, colaborou
com João Brites n’O Bando, Miguel
Abreu no monólogo Salazar, Deus,
Pátria, Maria, no grupo Ensemble em
encenações de Rogério de Carvalho
e Nuno Carinhas, em Worst Of do
Teatro Praga, em Vagabundos de
Nós de Daniel Sampaio e Ricardo III,
encenado por Tónan Quito.
Cinema
Participou em filmes dirigidos
por Paulo Rocha, Monique Rutler,
Fernando Matos Silva, António
Macedo, Fernando Lopes, João
Canijo, João Botelho, Teresa
Vilaverde, Raquel Freire, Alain Tanner,
Michel Picolli, Claude Hanna, Joe
Samtoni e Franco Zeffirelli e Ira Sachs,
bem como em curtas-metragens
de Rita Nunes, João Maia e João
Nicolau, entre outros.
Televisão
Integrou várias produções como:
Cinzas, Verão Quente, A Tragédia
da Rua das Flores, Roseira Brava,
Anjo Selvagem, Ninguém como tu,
Lusitana Paixão, Vila Faia, Cenas de
um Casamento, Cidade Despida,
Remédio Santo, Louco Amor, Anjo
Meu, Conta-me Como Foi, Nazaré,
Der Lissabon-Krimi, entre outras.
Outras Experiências
Participou em sessões de leitura
de autores como Ruy Belo e Sophia
de Mello Breyner e na apresentação
dos livros Casas Pardas (M. Velho
da Costa) e As Máscaras de Sábado
(Mário Cláudio).
Como actriz, integrou o elenco
das óperas Joana D'Arc, La fille
du Régiment e A Flauta Mágica.

Nasceu em Espinho em 1947.
Formação
Academia de Música de Espinho.
Grupo Teatral Estudantil do ICP
e Teatro Universitário
do Porto. Cursou Contabilidade
e Administração Pública (ICP)
e frequentou o ISEL, o Conservatório
Nacional e o curso de Comunicação
Social (UNL). Bolseira da Fundação
Calouste Gulbenkian
e do Goethe-Institut.
Teatro
Aos 17 anos integrou o elenco do
TEP. Em 1972, a convite de Ribeirinho,
radicou-se em Lisboa, onde foi
cofundadora das companhias teatrais
Comuna-Teatro de Pesquisa, depois
do Teatro da Graça e de Os Cómicos.
Enquanto actriz, interpretou textos
de Lorca, Büchner, Shakespeare,
Brecht, Beckett, Molière, Horváth,
Strindberg, Coward, Dürrenmatt,
Visniec, Hacks, Lispector, Burroughs,
Mamet, Gil Vicente, M. Velho da
Costa, F. Hasse Pais Brandão,
Cesariny e Luíza Neto Jorge.
Enquanto encenadora, dirigiu os
espectáculos: O Avião de Tróia, O
Gato que Chove, Respirações de Inês,
Cartas de Olinda e Alzira, (V)irótica,
Um Conto Americano, A Maçã no
Escuro, Menina e Moça, Divisão-B,
Os Sete Dias de Simão Labrosse,
Serviço d'Amores, Coisas de Homem,
entre outros.
Dirigiu as seguintes óperas: As Bodas
de Fígaro e Elixir de Amor (T. da
Trindade); D.Giovanni (T. N. S. Carlos).
Prémios
Nomeada para prémios de Melhor
Actriz e Personalidade Teatral do
Ano. Em 2005, recebeu uma Menção
Especial da APCT pelo espectáculo
Serviço d’Amores (TNDMII).
Outras Experiências
A partir de 1973, desenvolveu, como
jornalista, trabalhos de âmbito
social e cultural, no República,
Diário de Lisboa, Contraste e Rádio
Renascença. Entre 1974 e 1993 foi
realizadora dos quadros da RDP.
Faz cinema e televisão.

Formação
Design de Equipamento na Escola
António Arroio. Licenciatura
em Design de Cena pela Escola
Superior de Teatro e Cinema.
Pós-Graduação em Educação
Artística pela Faculdade
de Belas Artes de Lisboa.
Teatro
Inicia a sua carreira como
Assistente de Cenografia
e Figurinos de António Lagarto
(2009).
Como cenógrafa e figurinista tem
trabalhado com João Lagarto no
Trindade (2009); Rita Neves para
o Instituto Francês (2010); Dinarte
Branco no Centro Cultural do
Cartaxo (2013); responsável plástica
do Teatro do Biombo–Teatro para
a pré-Infância (2010-2015);
Rui Neto na Comuna e na Escola
de Mulheres (2015/2016); Marta
Dias no Teatro Aberto (2017/
2018/2019).
Desde 2011, trabalha no Teatro
Aberto como Aderecista, Assistente
de Palco, Directora de Cena
e Assistente de Cenografia.
Televisão
Assistente de Figurinos na série
Conta-me como Foi (2009).
Outras Experiências
Mirabilandia Parks em Ravenna
(2010/2011); Lemon Entertainment
no Pavilhão Atlântico (2011).

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, A Mentira e Golpada
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),
Um Dia Uma Vida (2018)
e Doença da Juventude (2019).
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MIGUEL CRAVO
TEMPER CREATIVE AGENCY
Teatro
Entre 2018 e 2020, produziu
e realizou os conteúdos de vídeo,
com integração de diferentes
áreas criativas como a ilustração,
animação, motion graphics
e videomapping, para
o espectáculo A Reconquista
de Olivenza de Ricardo
Neves-Neves, Alice no País
das Maravilhas de Maria João
Luís e Ricardo Neves-Neves
e Catamarã de Ana Lázaro e
Ricardo Neves- -Neves.
Em 2019, produzio conteúdos
ilustrados e animados, com
interactividade em tempo real
para o espectáculo Menina do Mar
de Ricardo Neves-Neves.
Produziu os conteúdos audiovisuais
para a peça 3Gods de Rui Neto,
com estreia no Teatro da Trindade.
Realizou, ainda, o registo de
espectáculo e vídeos promocionais
para Torga - L.I.B.E.R.D.A.D.E.,
Aceleração, Teatro de um Homem
(L)ido e Black Stars de Carlos
J. Pessoa, para o Teatro
da Garagem.
Audiovisual
Produziu e realizou o documentário
institucional A Saúde Tem um Rosto
para o Serviço Nacional de Saúde –
ARSLVT. Idealizou, produziu
e realizou a campanha institucional
para a Associação Portuguesa
de Deficientes, “Encontra
o que temos em comum”,
entre outra campanhas nacionais
e internacionais, onde se destaca
a campanha de reflorestação da
Serra da Lousã, vencedora de três
Prémios Lusófonos da Criatividade.

VANESSA MARQUES
Formação
Pós-graduada em Produção pela
Escola Superior de Teatro
e Cinema, em 2018. Licenciada
em Artes do Espectáculo
pela Faculdade de Letras
da Universidade de Lisboa,
em 2017. Completa o estágio
curricular no Teatro Aberto.
Em 2016, participa no Workshop
de Iniciação à Técnica do Actor,
dirigido por Marcantonio Del Carlo.
Frequentou a escola de música
"Música e Lda." (guitarra, canto
e formação musical)
Teatro
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). Foi 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 2020) e Doença
da Juventude (2019) e directora
de cena
no espectáculo Alma (2020).
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 coordenou a edição dos quatro
primeiros volumes do Teatro
de Bertolt Brecht (Livros Cotovia).
Prémios
Recebeu um prémio pela tradução
das peças As Presidentes e Peso
a mais, sem Peso: Sem Forma
de Werner Schwab, o Prémio
da Crítica 2003 e a Medalha
Goethe 2006.
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CONTACTOS

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
ENCENADORA RESIDENTE, COORDENAÇÃO
DO PROGRAMA EDUCATIVO E ARQUIVO
Marta Dias
DESIGN
Mónica Lameiro
ASSESSORIA DE PRODUÇÃO
Melim Teixeira
CARPINTARIA E MAQUINARIA DE CENA
Chefe Maquinista
Miguel Verdades
Maquinistas
Joaquim Alhinho
Manuel Gamito
LUZ, SOM E VÍDEO
Coordenador do sector
Marcos Verdades
Técnicos
Alberto Carvalho
Bruno Dias
ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA
ADEREÇOS
Marisa Fernandes
DIRECÇÃO DE PALCO
Vanessa Marques

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
SÓ EU ESCAPEI, CONSULTE
O PROGRAMA DISPONÍVEL
NA BILHETEIRA E NO FOYER DO TEATRO.

ESTRUTURA FINANCIADA POR

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€

GUARDA-ROUPA
Irene Cabral
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS
Sara Francisco
BILHETEIRA | RELACÇÕES PÚBLICAS
APOIO AO PROGRAMA EDUCATIVO
Ana Baltazar
Filipa Santos
FRENTE DE CASA
João Graça
Jorge Sousa
Sérgio Baía
Tiago Direitinho
LIMPEZA
Clece
RECEPÇÃO
Fátima dos Santos
SEGURANÇA
Securitas

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

