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3   PERSONAGENS E INTÉRPRETES

6   APARTAMENTOS E DESDOBRAMENTOS
 JOÃO LOURENÇO

8  NOITE DE ESTREIA

9  DAVID ELDRIDGE

1 2  O TEATRO DE DAVID ELDRIDGE 
 E A SUA PEÇA COMEÇAR
 SARAH GROCHALA

1 5   CASA E UNIVERSO
 GASTON BACHELARD

1 8  DESPEDIDA
 ELENA FERRANTE

2 0  FRAGMENTOS DE UM DISCURSO AMOROSO
 ROLAND BARTHES

2 2  O QUE O TINDER ME ENSINOU
 CJ HAUSER

2 5  A REVELAÇÃO DO AGENTE 
 NO DISCURSO E NA ACÇÃO
 HANNAH ARENDT

2 7  EM BUSCA DE UMA LINGUAGEM INCLUSIVA
 VERA SAN PAYO DE LEMOS

2 9  FICHA ARTÍSTICA / FICHA TÉCNICA
3 0  CENÁRIO
3 1  FIGURINOS
3 2  BIOGRAFIAS
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R 3 PERSONAGENS 

E INTÉRPRETES

Daniel PEDRO LAGINHA

INTÉRPRETES 
EM VÍDEO - FESTA 
 
Catarina Faria 
Constança Teixeira dos 
Santos 
Daniela Direitinho 
Fábio Soares 
Giordanno Barbieri 
Jasmim Teixeira 
Joana Lemos  
João Graça 
José Simões 
Lua 
Marisa Matos 
Marta Dias 
Pedro Martins 
Pedro Rovisco 
Renato Júnior 
Rui Neto 
Sérgio Baia 
Sílvia Costa 
Soraia Gonçalves 
Tiago Direitinho 
Vanessa Marques 
Vanessa Varela 

Laura CLEIA ALMEIDA CANÇÃO 
AMARRAS SOLTAS 
 
Letra 
Vera San Payo de Lemos
Música original 
Renato Júnior 
Jasmim Teixeira
Interpretação ao vivo 
Giordanno Barbieri
Jasmim Teixeira
Lua

https://www.youtube.com/watch?v=ANF6y9PQRhw
https://www.youtube.com/watch?v=4LXJPwcrETU
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JOÃO LOURENÇO

Estávamos a preparar com grande entusiasmo o trabalho sobre a peça 

Tempestade Ainda, de Peter Handke, que tínhamos programado para 

este Outono, quando veio a pandemia. O modo como esta afectou 

o exercício regular da nossa actividade levou-nos a suspender esse 

trabalho. A produção seria financeiramente demasiado arriscada nos 

tempos incertos das salas com lotação reduzida e que poderiam ter 

de fechar a qualquer momento. Com a esperança de que a situação 

iria melhorar nos próximos tempos, resolvemos adiá-la para o ano de 

2022 e procurar uma peça que, dentro da nossa linha de programação 

de textos de autores contemporâneos, tivesse um elenco pequeno e 

meios de produção exequíveis. 

Depois de lermos e relermos dezenas de peças, a Vera e eu optámos 

por este Começar, de David Eldridge, uma peça de 2017, para dois acto-

res, com uma cena única, que apresenta, em tempo real, uma história 

de amor dos nossos tempos, um encontro cara a cara de um homem e 

de uma mulher, sem os filtros, as máscaras e as defesas que os encon-

tros digitais proporcionam. O diálogo curto, as pausas e os silêncios, 

o desejo e a hesitação, toda a partitura da força e da fragilidade do 

começo de uma relação amorosa que aqui se encontra poderia ser 

interpretada nos seus múltiplos cambiantes por dois bons actores e 

ser matéria-prima para a criação de um espectáculo simultaneamente 

leve e profundo. 

Este Começar inicia-se com o fim de uma festa de inauguração de 

um apartamento. Um homem e uma mulher ficam sozinhos depois de 

os convidados terem saído. Sentem-se atraídos um pelo outro e, no 

desenrolar da peça, procuram conhecer-se melhor, num frágil equilíbrio 

entre momentos de aproximação e afastamento. A peça termina com 

um provável happy-end, deixando no ar se os dois irão ser realmente 

“felizes para sempre”.

Por parecer ser “só isto”, a peça deu-nos asas à imaginação: levou-nos 

a explorar outras linhas de acção, situações e personagens e a escre-

ver novas cenas que pensámos integrar no espectáculo como cenas 

filmadas, misturando teatro e cinema, à semelhança do que tínhamos 

feito em 2017 com Noite viva, de Conor Mc Pherson. Pegámos nas 

personagens Laura e Daniel e demos-lhes vida fora do apartamento 

de Laura, fazendo-os ir para a rua e para o trabalho, conviver com 

amigos e família e passar por situações inesperadas para ambos. Neste 

processo de escrita, os filmes de Mike Leigh e Ken Loach foram muito 

inspiradores.

A ideia de filmar essas cenas na Lisboa de hoje, no fim do período de 

confinamento, fez-nos adaptar a situação da peça à realidade por-

tuguesa actual, mas não só. Ao longo do trabalho de elaboração da 

versão, fomo-nos apercebendo que o frente a frente das duas per-

sonagens, a unidade de tempo e lugar e o “tempo real” em que a 

acção se desenrolava eram traços demasiado fortes e fundamentais 

para serem interrompidos por cenas filmadas com outras persona-

gens, noutros tempos e lugares. O que fazer então com todas as cenas 

escritas para serem filmadas? Com um grão de loucura, a solução foi: 

escrever ainda mais cenas, construir um guião e fazer um filme! Criar 

um segundo “produto”, a partir da peça, um objecto autónomo que, 
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táculo. Escolhemos, como prólogo, a cena da festa, com convidados, 

música ao vivo, dança, comida e bebida, e, como epílogo, a cena de 

amor, seguida da cena do acordar na manhã que, tendo sida escrita 

para o filme, seria representada ao vivo no espectáculo. Com o filme, 

o espaço cénico também se desdobrou num espaço interior e exterior: 

ao cenário único do apartamento veio juntar-se o cenário do terraço 

da casa. 

Este projecto não seria possível de concretizar sem o já referido grão 

de loucura, a cumplicidade da Vera, o entusiasmo do realizador Nuno 

Neves, que aceitou de imediato este desafio, e a tão transbordante 

como sólida eficiência criativa da nossa produtora Célia Caeiro, que 

faz autênticos milagres ao tornar possível o que parece impossível.

Começámos os ensaios da peça no teatro e, quinze dias depois, inter-

rompemos o trabalho no teatro e a Cleia Almeida e o Pedro Laginha, os 

intérpretes de Laura e Daniel, começaram a fazer o filme, com outros 

actores, noutros décors. Ainda sem o guião completo, filmaram cenas 

soltas da vida das suas personagens até ao encontro na festa. Depois 

das férias em Agosto, seguiu-se uma 2ª fase de rodagem do filme, 

já com o guião completo. Quando a Cleia e o Pedro voltaram aos 

ensaios no teatro, já tinham feito  ¾ do filme. Agora, no dia 20 de 

Outubro, estreamos o espectáculo. Depois da estreia, vamos retomar 

as filmagens, concluir a rodagem do filme e tratar da sua edição e 

pós-produção.

Este gesto artístico, a meu ver especial e único, de criar um espec-

táculo de teatro e um filme ao mesmo tempo, teve uma repercussão 

profunda no modo como os actores passaram a desempenhar as suas 

personagens no teatro. No regresso ao palco, ambos tinham encarna-

do as vidas da Laura e do Daniel. Conheciam a família, os amigos e os 

companheiros de trabalho. Tinham passado por experiências traumá-

ticas e felizes na vida de ambos. A sua interioridade era outra, os seus 

tempos de representação eram outros.

A escolha do elenco tinha sido determinada pelo talento dos dois acto-

res, mas também com o facto de ambos terem experiência de teatro e 

de cinema. Conhecia a Cleia Almeida sobretudo do cinema, dos filmes 

de João Canijo, um dos nossos melhores realizadores, que, nos seus 

filmes, consegue tirar interpretações inesquecíveis dos seus actores. 

Embora soubesse que era uma actriz muito inteligente e selectiva, tra-

balhar com ela foi uma surpresa enorme para mim. O modo muito seu, 

por vezes imprevisível, de estudar a personagem, um estar em palco 

com grande naturalidade, fazem dela uma actriz de uma verdade abso-

luta, desafiante. Tudo isto misturado com uma entrega e uma confiança 

notáveis para quem a dirige. É raro ver-se hoje em dia uma sinceridade 

tão grande na troca de ideias e de emoções durante os ensaios.

O Pedro Laginha é um actor a quem eu chamo com carinho “nosso”, 

porque é daqueles que nos fazem “companhia” já há algum tempo! 

A primeira peça que fiz com ele foi Às vezes neva em Abril, de João 

Santos Lopes, em 1998, no antigo Teatro Aberto, do outro lado da 

Praça de Espanha. Daí para cá, encontro nele sempre um actor com 

quem dá muito prazer trabalhar. Faz o seu percurso muito próprio de 

construção da personagem, degrau a degrau, ouvindo, experimentan-

do, lutando consigo próprio e ultrapassando-se, até atingir aquilo que 

eu lhe peço e ele incorpora num patamar de excelência.

A fazer ao mesmo tempo teatro e cinema, a ensaiar no palco à noite e 

a ir   de manhã para o plateau para fazer a mesma personagem nou-

tras situações, a Cleia e o Pedro ensinaram-me muito sobre a arte da 

representação e fizeram-me lembrar, com cada vez mais insistência, 

um filme de Billy Wilder que eu tinha visto em 1960: O apartamento,  

com Jack Lemmon e Shirley MacLaine.

Sendo uma história bem diferente da nossa, há muitos pontos de con-
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mante fragilidade e profunda humanidade das personagens. Na época, 

o filme foi descrito pelos críticos de cinema como a comédia mais 

dramática, mais triste e mais amarga, que até então tinha sido feita 

em cinema. Era romance, comédia e drama, tudo ao mesmo tempo. 

Como em Começar, um dos temas principais é a solidão que milhões 

de pessoas vivem nas grandes cidades do mundo. Tanto Jack Lemmon 

como Shirley MacLaine mostram no filme uma humanidade dramática 

e uma forma simples de representar difíceis de igualar, mas, para mim, 

também Cleia Almeida e Pedro Laginha são excelentes e perfeitos a 

transmitir as suas emoções e essa verdade.

O filme de Billy Wilder é repleto de grandes momentos de cinema. 

Mostra-nos como uma comédia extraordinariamente bem feita pode 

também ser trágica.  Os tempos mudaram. O filme é de 1960, a peça 

de David Eldridge é de 2016 e a nossa versão passou-a para o fim de 

2021. No entanto, o silêncio e a vulnerabilidade das personagens do 

filme e o humor e a desolação que o pontuam encontram-se também 

no nosso espectáculo. Gostaria que os espectadores, depois de verem 

o espectáculo, revissem este filme e depois, em 2022 ou 2023, fossem 

ver também o nosso filme. Ainda não tem título. Temos tempo para o 

descobrir. Como será o filme? Vamos ver!

Estou contente por estar ao lado de todos estes artistas e, depois de 

tantos anos, ter ainda o entusiasmo que tinha, quando comecei a fazer 

teatro e a ver cinema, nos cinemas de reprise, como o Chiado Terrasse, 

o Cinema Ideal e tantos outros, até os chamados piolhos, onde ia e 

aprendi muito sobre a vida e sobre a arte de representar. Aos treze anos 

já conseguia entrar para ver os filmes de dezoito anos, o que me dava 

uma ideia de transgressão e um gosto particular pelo cinema, nessa 

linda cidade de Lisboa nos anos cinquenta. Hoje ainda gosto dela, 

embora tenha visto quase todos os cinemas e teatros em que eu traba-

lhei e que frequentei a serem destruídos e o centro transformar-se numa 

feira popular, com carrinhos de choque contra bicicletas a circular em 

sentido contrário, trotinetas pelo chão, esplanadas de comes e bebes 

ao virar de cada esquina e castelos fantasmas de onde afugentaram os 

alfacinhas para os colocarem numas periferias, sem vida e sem amigos. 

Este trabalho foi bom, pá. O próximo vai ser melhor.



PR
OG

RA
MA

 ED
UC

AT
IVO

TE
AT

RO
 AB

ER
TO

CO
ME

ÇA
R 8

SABER +
PLAYWRIGHTS IN LOCKDOWN 
DAVID ELDRIDGE (ENTREVISTA DE DAVID REBELLATO)

ROYAL COURT PLAYWRIGHT'S PODCAST
DAVID ELDRIDGE TALKS TO SIMON STEPHENS

NOITE DE ESTREIA

  ENTREVISTA RÁDIO TSF
  ENTREVISTA RÁDIO OBSERVADOR

ENTREVISTAS AOS ESPECTADORES

REPORTAGEM SOBRE A ESTREIA

https://www.youtube.com/watch?v=jhfjhiA6KHU
https://royalcourttheatre.com/podcast/s3-ep3-david-eldridge-talks-to-simon-stephens/
https://www.youtube.com/watch?v=0co8EugR2cI.
https://www.youtube.com/watch?v=MhZpHhK9IKI
https://www.youtube.com/watch?v=MhZpHhK9IKI
https://www.youtube.com/watch?v=MhZpHhK9IKI
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Nasce em Romford, na região da Grande Londres, a 20 de Setembro 

de 1973.  

Estuda Literatura Inglesa e Teatro na Brentwood School (Essex) da 

University of Exeter, onde apresenta Cabbage for Tea, Tea, Tea (1995), 

a sua primeira peça. 

Estreia-se profissionalmente como dramaturgo em 1996 com Serving it 

Up, no Bush Theatre em Londres. Na década seguinte, afirma-se como 

autor, escrevendo para teatro, rádio e televisão. As suas peças são apre-

sentadas nos mais prestigiados teatros de Londres, como The Royal 

Court Theatre, The Bush Theatre, The Almeida Theatre, The Finborough 

Theatre,  Donmar Warehouse, The Globe e National Theatre. Distingue-

se também pelas suas versões de peças de Ibsen e Strindberg e pela 

adaptação a teatro do filme Festen, de Thomas Vinterberg. 

Recebe prémios como o Off West End Theatre Award for Best New 

Play, o Theatregoers Choice Award for Best New Play e o Time Out 

Live Award for Best New Play in the West End por The Knot of the 

Heart (2011) e Under the Blue Sky (2000). Em 2017, a University of 

Exeter concede-lhe o título de Doutor Honoris Causa pela sua obra 

como dramaturgo. 

É professor de Escrita Criativa no Departamento de Inglês, Teatro e 

Escrita Criativa no Birkbeck College da University of London e na Arvon 

Foundation.

PEÇAS DE TEATRO
2017  Beginning (Dorfman Theatre, National Theatre & West End)

2014  Holy Warriors (Shakespeare’s Globe)

2012  In Basildon (Royal Court Theatre)

2011  Something, Someone, Somewhere (Sixty-Six Books 

 Bush Theatre)

2011  The Stock Da’wa (Hampstead Theatre)

2011  The Knot of the Heart (Almeida Theatre)

2010   A Thousand Stars Explode in the Sky (com Robert Holman 

 e Simon Stephens, Lyric Hammersmith)

2009  The List (Arcola Theatre)

2006 Market Boy (Olivier Theatre, National Theatre)

2005  Incomplete and Random Acts of Kindness 

 (Royal Court Theatre)

2004  M. A. D. (Bush Theatre)

2000  Under the Blue Sky (Royal Court Theatre)

1999  Falling (Hampstead Theatre)

1998  Thanks Mum (Red Room/Battersea Arts Centre)

1997  Summer Begins (Donmar Warehouse)

1996  A Week with Tony (Finborough Theatre)

1996  Dirty (Theatre Royal Stratford East)

1996  Serving It Up (Bush Theatre)

1995  Fighting for Breath (Finborough Theatre)

1995  Sideways Moving (Edinburgh Fringe)

1995  Cabbage for Tea, Tea, Tea (Exeter University)

DAVID ELDRIDGE
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ADAPTAÇÕES E VERSÕES DE TEATRO
2012  Miss Julie, de August Strindberg (Royal Exchange 

 Theatre, Manchester)

2010   The Lady from the Sea, de Henrik Ibsen (Royal 

 Exchange Theatre, Manchester) 

2009   Babylone, segundo Rue de Babylone, de Jean-Marie 

 Besset (Belgrade Theatre Coventry)

2007  John Gabriel Borkman, de Henrik Ibsen (Donmar Warehouse)

2006  The Wild Duck, de Henrik Ibsen (Donmar Warehouse)

2004   Festen, segundo o filme de Thomas Vinterberg (Almeida 

Theatre, Lyric Theatre e Broadway)

TELEVISÃO
2015  The Scandalous Lady W (BBC)

2005  Our Hidden Lives (BBC)

2000  Killers (BBC)

RÁDIO
2017  Jenny Lomas (BBC 3)

2011  The Secret Grief (BBC 3)

2011  Like Minded People (BBC 4)

2008  The Picture Man (BBC 3)

2003  Stratford, Ilford, Romford and all Stations to Shenfield 

 (BBC 4)

2001  Michael & Me (BBC 4)

CINEMA
2002  The Nugget Run (curta-metragem, Zig Zag Productions)

PRÉMIOS
2012   Off West End Theatre Award for Best New Play para The 

Knot of the Heart

2009  Theatregoers Choice Award for Best New Play para 

 Under the Blue Sky

2008  Prix Europa Best European Radio Drama para The 

 Picture Man

2005  Theatregoers Choice Award for Best New Play para Festen

2001   Time Out Live Award for Best New Play in the West End para 

Under the Blue Sky
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Começar de David Eldridge estreou na sala Dorfman do National Theatre 

em Londres, no Outono de 2017. A peça conta a história do início de um 

possível relacionamento entre Laura, uma mulher no fim dos trinta, com 

uma carreira de sucesso, e Daniel, divorciado, no princípio dos quarenta, 

estagnado num emprego sem perspectivas de futuro numa empresa de 

recrutamento laboral.

Começar foi um enorme sucesso: acumulou críticas de cinco estrelas 

e foi transferida para o West End assim que terminou a sua carreira no 

National. A “corajosa, íntima e belíssima peça para dois” foi de imediato 

destacada pela crítica como um clássico do teatro inglês (Nicol 2017). 

TEMAS
O tema principal de Começar é a natureza do amor e da solidão na era 

das redes sociais e das relações nascidas na internet. O autor constata 

que o aumento das relações nascidas na internet modificou a natureza 

do acto de conhecer alguém. Tornou “mais fácil o sermos colocados 

no mesmo sítio que outra pessoa”. No tempo que antecedeu este tipo 

de relações, conhecer alguém implicava um momento de coragem e 

vulnerabilidade no gesto de, por exemplo, dirigirmo-nos a um estranho 

num bar e perguntar se ele/a gostaria de tomar uma bebida. As relações 

através da internet são, comparativamente, menos arriscadas, uma vez 

que para ambos os participantes existe, de antemão, uma expressão 

inicial de interesse mútuo online: “compartilhas o motivo que te trouxe 

até ali” (Eldridge 2020), “sabes em que pé estás”. Começar capta um 

momento em que duas pessoas, que vivem na era das relações digitais, 

dão por si a ter de lidar com um potencial momento de atracção mútua 

“à antiga”. Ambos são confrontados com a necessidade de “encontrar a 

coragem para dar um beijo e reconhecer que gostam um do outro” sem 

“a muleta das redes sociais”. Estes actos de coragem, defende Eldridge, 

são mais difíceis para pessoas que vivem na era das relações digitais pois 

elas são “menos versadas” no tipo de coragem requerido para abordar 

alguém e correr o risco de ser rejeitado. A peça dá conta do proces-

so que as personagens atravessam para reencontrar este momento de 

coragem (Eldridge 2020).

Ao mesmo tempo, a peça examina a natureza da solidão na era das redes 

sociais. Realça as formas como estamos mais conectados às outras pes-

soas como consequência das redes sociais, enquanto simultaneamente 

explora o cariz problemático desta hiperconectividade, focando sobre-

tudo a maneira como ela intensifica a solidão, em vez de a aliviar. 

A peça explora o modo como a procura do amor é diferente para um 

casal de meia-idade e para um casal jovem. Aos 38 e aos 42, respecti-

vamente, Laura e Daniel são mais velhos do que é tradicional nas his-

tórias de amor. Ambos são apresentados no seu confronto com o hiato 

entre aquilo que eles imaginavam que seria a sua vida e a forma como 

a sua vida se desenvolveu até àquele momento: “a sua vida de sonho e 

a sua vida real e a disparidade entre as duas” (Eldridge 2020). Embora 

Laura tenha uma carreira bem-sucedida, ela sente a falta causada pela 

inexistência de uma família que seja sua. Daniel afastou-se da sua famí-

lia em consequência do divórcio. “Toda a sua vida acabou” e ele tem 

sentimentos suicidas devido à sua perda. Ambas as personagens são 

O TEATRO DE DAVID ELDRIDGE E A SUA PEÇA COMEÇAR
SARAH GROCHALA

Grochala, Sarah (2021), Excertos 
de “Introduction”, in David 
Eldridge, Beginning, Londres: 
Methuen Drama, v-xvii.
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são apresentados como personagens que “querem progredir nas suas 

vidas e se questionam se o progresso será possível” (Eldridge 2020). A 

possibilidade de um novo relacionamento traz consigo a possibilidade 

de progredir, de encontrar o novo “começo”.

A acção da peça é deliberadamente situada num passado recente. Isso 

encoraja o público a especular, deixando-o a “questionar-se acerca do 

que terá acontecido a Laura e Daniel no tempo intermédio” (Eldridge 

2020). No fim da peça, o público fica com pistas muito pouco sólidas 

sobre se Daniel e Laura acabam por iniciar uma relação bem-sucedida ou 

não. Começar não é uma peça sobre um relacionamento que se desen-

volve e tem uma conclusão. É uma peça sobre um incidente instigador 

— um momento de encontro e de nascimento da possibilidade de um 

relacionamento que pode nunca de facto chegar a dar certo.

ESTRUTURA
A estrutura, que aparenta ser assumidamente naturalista, é mais complexa 

do que dá a entender à partida. A acção decorre num tempo e num espa-

ço delimitados. Trata-se de uma cena contínua, sem mutações, situada 

num único cenário. Não há fuga possível da situação para as personagens 

nem há pausas na acção para o público se descontrair e recuperar o 

fôlego. As duas personagens são forçadas a se confrontarem com a sua 

atracção mútua: “a forma da peça exerce uma pressão imensa sobre as 

personagens” (Eldridge 2020). A pressão da estrutura fechada da peça 

é acentuada pelo facto de a acção decorrer “em tempo real”. A maioria 

das peças desenrola-se num tempo condensado ou acelerado. O tempo 

que as personagens sentem em palco corre habitualmente mais depressa 

do que o tempo real. Uma hora de acção cénica compreende frequente-

mente várias horas ou dias ou anos de tempo narrativo. Começar tem uma 

duração de 100 minutos e abarca 100 minutos de tempo nas vidas das 

personagens. No espectáculo de estreia, isto foi enfatizado pelo tic-tac 

de um relógio de cozinha, que realça a correspondência entre o tempo 

cénico e o tempo real (Nicol 2017). Os ponteiros do relógio começam às 

2h40 e contam o tempo até ao fim da peça às 4h20.

A forma do texto é um híbrido de hiper-naturalismo europeu cruzado 

com comédia doméstica inglesa: “filho natural de Kroetz e de um tipo 

de comédia doméstica inglesa” (Eldridge 2020). Como dramaturgo, 

Eldridge é muito influenciado pela obra do dramaturgo alemão Franz 

Xaver Kroetz, famoso pelas suas peças hiper-realistas acerca da vida 

de pessoas normais. Por exemplo, a sua peça de 1973 Wunschkonzert 

[Música para si] conta a história de uma mulher comum que regressa 

a casa, janta, lava os pratos, ouve rádio e vai para a cama antes de se 

voltar a levantar para tomar uma dose mortal de comprimidos para 

dormir. Decorrendo em tempo real, a peça não tem diálogo. A influência 

de Kroetz pode ser observada nas didascálias. O primeiro momento 

de Começar é parco em diálogo. Em vez disso, as personagens olham-

-se demoradamente nos olhos: “Eles olham um para o outro por muito 

tempo, durante o tempo que acharem que conseguem.” Quando Daniel 

e Laura arrumam e limpam a sala, algures para o fim da peça, Eldridge 

sublinha que isso acontece em tempo real. O hiper-naturalismo da estru-

tura da peça tem dois efeitos fundamentais. Primeiro, encoraja o público 

a observar detalhadamente a acção da peça e a dissecar a anatomia 

da interacção entre Laura e Daniel. Coloca as personagens “debaixo 

de um microscópio”. Segundo, acentua a disparidade entre a versão 

de uma vida aparentemente perfeita que as pessoas apresentam nas 

redes sociais e a inépcia e a atrapalhação na vida real (Eldridge 2020).

Para Eldridge, o hiper-naturalismo dos dramaturgos europeus como 

Kroetz possui uma seriedade que falha por não reflectir plenamente a 

sua experiência da vida real: “não há forçosamente muitas gargalhadas 

na obra de Kroetz”. A experiência pessoal de Eldridge em termos de 
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que a noite tivesse um pouco de leveza e que desse a sensação de que 

se poderia pôr uma plateia a rir a sério e também a chorar, porque assim 

seria simplesmente mais verdadeira” (Eldridge 2020). Assim sendo, a 

peça mistura uma abordagem à representação hiper-naturalista com o 

tom de uma comédia doméstica inglesa ao estilo de Alan Ayckbourn ou 

Mike Leigh. A imperfeição cómica é visível desde o início da peça. Quando 

o público vê Daniel pela primeira vez, ele está longe de se enquadrar na 

nossa concepção do herói romântico tradicional. Ele está uma desgraça: 

“Ele tem uma grande nódoa de molho de tomate na camisa.” Eldridge 

afirma que esta mistura de comédia e seriedade intensifica mais do que 

dilui o naturalismo da peça. E, apesar do naturalismo, a estrutura também 

funciona simbolicamente. O espaço onde a acção decorre é um aparta-

mento que está a ser renovado. É simultaneamente “um espaço real” e 

um espaço simbólico das esperanças do casal. Um dia será agradável.

PROCESSO DE ESCRITA
Quando Começar estreou, os críticos especularam se a história da peça 

e a personagem de Daniel não seriam baseadas na experiência pes-

soal do autor: “Quanto da experiência de vida de Eldridge terá sido 

canalizada para estas cenas de sedução que devem estar entre as mais 

engraçadas, mais comoventes e por vezes mais fascinantes e dolorosas 

que alguma vez veremos no palco é uma questão que fica em aberto” 

(Cavendish 2017). Eldridge admite que há “bastante de mim na peça” 

assim como há em todas as suas peças. Se, por um lado, o texto parece 

muito pessoal e verdadeiro, por outro lado, contudo, a história da peça 

e as suas personagens são baseadas em encontros que o dramatur-

go teve com um conjunto de diferentes pessoas, mais do que na sua 

experiência particular. A peça é uma amálgama de diferentes ideias e 

experiências que ficaram em gestação durante cerca de duas décadas: 

“coisas muito diferentes acabaram por integrar a peça” (Eldridge 2020).

Em 2012, enquanto Eldridge estava a trabalhar na adaptação de Menina 

Júlia do dramaturgo sueco August Strindberg para o Royal Exchange de 

Manchester, começou a ganhar consistência uma ideia para a estrutura 

da peça. Inspirado pela obra de Kroetz, Eldridge imaginou inicialmente 

uma versão minimalista hiper-naturalista da peça: “duas pessoas, sem 

muito diálogo”. Quando regressou a Londres, a peça tinha-se meta-

morfoseado na sua forma híbrida final. Eldridge atribui a facilidade do 

processo de escrita ao facto de ter estado a meditar na ideia para a 

peça durante tantos anos: “Estou genuinamente convencido de que isto 

aconteceu assim, porque é a coisa que escrevi com a qual mais fantasiei 

e sonhei acordado”. De todas as peças do autor até à data, ele define 

Começar como “a que teve mais tempo de gestação”: “Nenhuma outra 

peça surgiu assim desta forma” (Eldridge 2020).

O crítico Aleks Sierz advoga que a marca de autor de Eldridge é “empa-

tia, observação social perspicaz e diálogo verosímil” (Sierz 2004). 

Começar pode ser vista como o apogeu deste projecto. É uma peça 

em que o autor coloca uma lente que permite observar com detalhe o 

momento em que se dá a possibilidade de um relacionamento romântico 

acontecer e, ao fazê-lo, tenta captar a natureza real do envolvimento 

amoroso em toda a sua inépcia e atrapalhação. Começar oferece-nos 

uma representação com todos os defeitos do amor florescente, que é tão 

hilariante e constrangedor de se ver como é romântico. Para Eldridge, a 

exactidão do espelho que ele aponta ao envolvimento amoroso é a sua 

preocupação fundamental. O seu objectivo primordial com Começar era 

“contar a verdade” de uma experiência específica: “penso que se uma 

pessoa se esforçar e contar a verdade, então isso vale alguma coisa. Se 

a pessoa se esforçar e escrever com honestidade, mesmo que não seja 

uma coisa que necessariamente agrade a toda a gente, seja como for 

contou a verdade” (Eldridge 2020).
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Às vezes a casa cresce, estende-se. Para habitá-la é preciso maior 

elasticidade de devaneio, um devaneio menos desenhado. "A minha 

casa", diz Georges Spyridaki (Mort lucide, ed. Seghers, p.35), é "diáfana, 

mas não é de vidro. Teria antes a constituição do vapor. As suas pare-

des condensam-se e expandem-se segundo o meu desejo. Por vezes 

aperto-as em torno de mim, como uma armadura de isolamento... Mas, 

às vezes, deixo as paredes da minha casa expandirem--se no espaço 

que lhes é próprio, que é a extensibilidade infinita."

A casa de Spyridaki respira. É a armadura e depois estende-se até ao 

infinito. Ou seja, vivemos aí sucessivamente na segurança e na aven-

tura. Ela é cela e é mundo. Transcende a geometria.

Dar irrealidade à imagem ligada a uma forte realidade coloca-nos no 

alento da poesia. Textos de René Cazelles vão mostrar essa expan-

são, se aceitarmos ir morar nas imagens do poeta. Do fundo da sua 

Provença, ele descreve a terra dos mais nítidos contornos (De terre et 

d'envolée, ed. G.L.M., 1953, pp.23 e 36): "A casa inencontrável em que 

respira essa flor de lavas, em que nascem as tempestades, a extenuante 

felicidade, quando deixarei de procurá-la? (...) "Destruída a simetria, 

servir de pasto aos ventos. (...) "Gostaria que a minha casa fosse seme-

lhante à do vento do mar, palpitante de gaivotas."

Assim, uma imensa casa cósmica existe potencialmente em todo o 

sonho de casa. Do seu centro irradiam-se os ventos e as gaivotas 

saem pelas janelas. Uma casa tão dinâmica permite ao poeta habitar 

o universo. Ou, noutras palavras, o universo vem habitar a sua casa. 

As casas literárias de Georges Spyridaki e de René Cazelles são mora-

das de imensidade. As paredes tiraram férias. Em tais casas, curamos 

a claustrofobia. Há horas em que é salutar ir habitá-las.

A imagem dessas casas que integram o vento, que aspiram a uma 

leveza aérea, que abrigam na árvore do seu inverosímil crescimento 

um ninho prestes a voar, tal imagem pode ser rejeitada por um espí-

rito positivo, realista. Mas, para uma tese geral sobre a imaginação, 

ela é valiosa porque tocada, sem que provavelmente o poeta o saiba, 

pelo apelo dos contrários que dinamizam os grandes arquétipos. Erich 

Neumann, num artigo de Eranos ("Die Bedeutung des Erdarchetyps 

fur die Neuzeit", op. cit., p.12), mostrou que todo o ser intensamente 

terrestre — e a casa é um ser intensamente terrestre — regista apesar 

disso os apelos de um mundo aéreo, de um mundo celeste. A casa bem 

enraizada gosta de ter uma ramificação sensível ao vento, um sótão 

que tem barulhos de folhagem.

Se de uma casa fazemos um poema, não é raro que as mais intensas 

contradições venham despertar-nos, como diria o filósofo, dos nossos 

sonos conceptuais e libertar-nos das nossas geometrias utilitárias. Na 

página de René Cazelles, é a solidez que é atingida pela dialética ima-

ginária. Respira-se aí o impossível cheiro a lava, o granito tem asas. 

Inversamente, o vento súbito é firme como uma viga. A casa conquista 

a sua parcela de céu. Tem todo o céu como terraço.

Mas o nosso comentário está a tornar-se demasiado preciso. Acolhe 

facilmente dialécticas parciais sobre as diferentes características da 

casa. Se prosseguíssemos, quebraríamos a unidade do arquétipo. É 

CASA E UNIVERSO
GASTON BACHELARD

Bachelard, Gaston (2005), 
Excertos de A poética 
do espaço, adaptados ao 
português europeu, trad. 
Antonio de Pádua Danesi, 
São Paulo: Martins Fontes, 
p. 66-69.
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sempre assim. Mais vale deixar as ambivalências dos arquétipos envol-

tas no seu valor dominante. É por isso que o poeta será sempre mais 

sugestivo do que o filósofo. Ele tem precisamente o direito de ser 

sugestivo. Então, seguindo o dinamismo que pertence à sugestão, o 

leitor pode ir mais longe, longe demais. Em muitas imagens, gosto 

de praticar sobre-altruísmo. A altura da imagem da casa dobrou-se 

na representação sólida. Quando o poeta a desdobra, a estende, ela 

oferece-se num aspecto fenomenológico muito puro. A consciência 

"eleva-se" durante uma imagem que comummente "repousa". A ima-

gem já não é descritiva; é resolutamente inspiradora.

Estranha situação: os espaços amados nem sempre querem ficar fecha-

dos! Eles desdobram-se. Parece que se transportam facilmente para 

outros lugares, para outros tempos, para planos diferentes de sonhos 

e lembranças.

Pode causar estranheza que tenhamos acumulado tantos exemplos. 

Um espírito realista é taxativo: "Isso é insustentável! Não passa de vã e 

inconsciente poesia, uma poesia que nada tem a ver com a realidade." 

Para o homem positivo, tudo o que é irreal se parece, já que as formas 

estão submersas e afogadas na irrealidade. Só as casas reais poderiam 

ter uma individualidade.

Mas um sonhador de casas vê casas em toda a parte. Tudo serve de 

motivação para os sonhos de abrigo.

Edward Hopper. Morning Sun. 1952.
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ALMEIDA QUESTIONS sobre a realidade da solidão.
Apresentado por Matthew Parris com o dramaturgo David Eldrige, a poeta Cecilia Knapp, 

o investigador Roger Green e a empreendedora Angela Awuah.
Gravado a 12 de Março de 2018.

DANIEL 
Queres mesmo que eu fique? 

LAURA 
Quero. 
DANIEL 

De certeza? Tu não me conheces. 
LAURA 

E depois? 

https://www.youtube.com/watch?v=V14MaPY--G8
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20 de Outubro de 2018
Pertenço a essa categoria de pessoas que, depois de um jantar, depois 

de uma festa, são as últimas a ir-se embora. É difícil dizer porque me 

comporto assim. Sinto que os meus anfitriões estão cansados e gos-

tariam de poder ir dormir. Dou-me perfeitamente conta de que, ainda 

que eu me despedisse sem deixar passar mais tempo, eles precisa-

riam ainda de uma boa hora para arrumarem um pouco as coisas e se 

prepararem para a noite. Mas continuo a fazer de quando em quando 

uma pergunta, a esperar pela resposta, a tentar em suma manter viva 

a conversa. O problema é que não o faço por o serão ter sido parti-

cularmente agradável e querer prolongá-lo o mais possível. De um 

modo geral, em ocasiões deste tipo não sou muito sociável, participo 

timidamente nas conversas e sinto-me bastante certa de que alguém 

dentro de coisa de uma hora me lerá no rosto que estou a cair de sono. 

De onde deduzo que o meu problema seja precisamente despedir-me. 

Não gosto de me  separar das pessoas, até mesmo nas relações mais 

superficiais a separação parece-me uma rajada de vento gélido, expe-

rimento uma espécie de angústia da perda. Mas de que perda? Tenho 

visto outras pessoas que se comportam como eu, tendem também a 

demorar-se, mas por razões mais evidentes do que as minhas. Eram 

convidados brilhantes, gostavam de ter público, não aceitavam a ideia 

de que a festa acabara e já não havia ribalta que pudessem ocupar. Ou 

então eram pessoas constantemente alarmadas, dessas pessoas que 

se sentem um pouco isoladas, exteriores ao círculo de amigos íntimos 

dos donos da casa, e que portanto não se decidem a partir, para não 

terem de pensar que tudo continue sem eles, ou até que só depois de 

saírem de cena a festa comece a sério e os mais ambientados tenham 

ficado a gozá-la dizendo mal dos que se foram entretanto embora. Eu 

não sou assim, talvez mais banalmente tenha medo do limiar. Que me 

esperará do outro lado? Alguma coisa terrível? Ou, pior ainda, nada? 

E digo de mim para mim: Agora estou aqui com pessoas que conheço 

bem ou mal, que bem ou mal me reconhecem, mas lá fora estarei a 

sós comigo, com este corpo fatigado, com esta voz que fala fechada 

na minha cabeça, e por isso levanto-me, torno a sentar-me, ponho-me 

a examinar este ou aquele objecto pelo qual anteriormente não nutri 

qualquer interesse. Mas não se deve pensar que se trate de não sei que 

tensão interior, de não sei que mal-estar. Estou bem, como de costu-

me, mas simplesmente demoro-me. Ajudo a arrumar as coisas, torno-

-me um tanto mais loquaz do que fui antes de os outros convidados 

se terem ido embora, toma-me de súbito a vontade de contar coisas 

que me aconteceram aos donos da casa, de as inventar se não quiser 

expor-me demasiado, de ouvir as suas confidências, de lhes tocar no 

braço, na mão. Talvez a verdade seja que despedir-me me parece um 

renunciar arriscado a esse calor humano, ainda que mínimo, que nos 

faz sentir menos a solidão. Falo sobretudo da verdadeira solidão, dessa 

que irrompe de surpresa e dura somente alguns segundos, a solidão 

que decorre não da falta de companhia ou de afectos, mas da brusca 

percepção da nossa separação estrutural entre uns e outros.

Ferrante, Elena (2019), A invenção 
ocasional, trad. Miguel Serras Pereira, 
Lisboa: Relógio d’Água, p. 87-88.

DESPEDIDA
ELENA FERRANTE
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A CONVERSA 
DECLARAÇÃO. Propensão do sujeito apaixonado para falar abun-
dantemente, numa emoção contida, com o ser amado do seu amor, 
dele, de si, de ambos: a declaração não incide sobre o testemunho do 
amor, mas sobre a forma, infinitamente comentada, da relação de amor. 

1 . A linguagem é uma pele: esfrego a minha linguagem contra o 
outro. É como se tivesse palavras de dedos ou dedos na extremi-
dade das minhas palavras. A minha linguagem treme de desejo. 
A emoção resulta de um duplo contacto: por um lado, toda uma 
actividade de discurso vem acentuar discretamente, indirecta-
mente, um significado único, que é “eu desejo-te”, e liberta-o, 
alimenta-o, ramifica-o, fá-lo explodir (a linguagem tem prazer em 
tocar-se a si própria); por outro lado, envolvo o outro nas minhas 
palavras, acaricio-o, toco-lhe, mantenho este contacto, esgoto-me 
ao fazer durar o comentário ao qual submeto a relação.

 
(Falar apaixonadamente é gastar sem termo, sem crise; é manter 
uma relação sem orgasmo. Existe talvez uma forma literária para 
este coitus reservatus: é a afectação.)

2. A pulsação do comentário desloca-se, segue o caminho das 
substituições. É, a princípio, para o outro que eu discorro sobre 
a relação; mas o mesmo se pode passar também com o confi-
dente: do tu passo ao ele; e, depois, do ele passo ao se: elabo-
ro um discurso abstracto sobre o amor, uma filosofia da coisa 
que não seria portanto, em suma, senão um baratino genera-
lizado. Seguindo agora o caminho em sentido inverso, poder--
-se-á dizer que toda a conversa tem por objecto o amor (seja 

qual for o grau de separação) abrange totalmente uma alo-
cução secreta (dirijo- -me a alguém que não conheceis, mas 
que está ali, no termo das minhas máximas). No Banquete, 
existe talvez esta alocução: seria Agatão que Alcibíades inter-
pelaria e desejaria aos ouvidos de um analista, Sócrates. 
 
(A atopia do amor, a característica que o faz escapar a todas as 
dissertações, seria que, em última instância, não é possível falar 
dele senão segundo uma estreita determinação alocutória; seja 
filosófico, gnómico, lírico ou romanesco, há sempre, no discurso 
sobre o amor, uma pessoa a quem nos dirigimos, ainda que essa 
pessoa tenha passado ao estado de fantasma ou de criatura que 
há-de vir. Ninguém tem necessidade de falar sobre o amor se não 
é para alguém.)

O INCONHECÍVEL
INCONHECÍVEL: Esforços do sujeito apaixonado para compreender e definir 
o ser amado “em si” como tipo de carácter, psicológico ou nevrótico, indepen-
dentemente dos dados particulares da relação de amor.

1. Estou envolvido nesta contradição: por um lado, creio conhe-
cer o outro melhor do que ninguém e afirmo-lhe isso triun-
falmente (“Conheço-te bem. Só eu te conheço bem!”); e, por 
outro lado, sou muitas vezes assaltado por esta evidência: 
o outro é impenetrável, irreconhecível intratável; não posso 
abri-lo, chegar à sua origem, desfazer o enigma. De onde 
vem? Quem é? Esgoto-me, nunca o saberei.

 
(De todos que conheci, X… era, certamente o mais impene-

FRAGMENTOS DE UM DISCURSO AMOROSO
ROLAND BARTHES

Barthes, Roland (1987), 
Excertos de Fragmentos 
de um discurso amoroso, 
trad. Isabel Pascoal, Lisboa: 
Edições 70, p. 98-99, 173-174.



PR
OG

RA
MA

 ED
UC

AT
IVO

TE
AT

RO
 AB

ER
TO

CO
ME

ÇA
R 21

trável. Tal resultava de nada se saber do seu desejo: conhe-
cer alguém não será apenas isto: conhecer o seu desejo? 
Conhecia tudo, imediatamente, dos desejos de Y…: parecia-
-me então “cosido de fio branco” e sentia-me inclinado a 
amá-lo, não com terror, mas com indulgência, como uma mãe 
ama o filho.)

 
Regresso: “Não consigo conhecer-te”, quer dizer: “Nunca 
saberei o que verdadeiramente pensas de mim.” Não posso 
decifrar-te, pois não sei como tu me decifras.

2. Gastar-se, agitar-se por um objecto impenetrável é pura reli-
gião. Fazer do outro um enigma insolúvel de que depende a 
minha vida é consagrá-lo como deus; nunca chegarei a des-
fazer a questão que me levanta, o apaixonado não é Édipo. 
Mais não me resta do que transformar a minha ignorância 
em verdade. Não é verdade que quanto mais se ama, mais se 
compreende; o que a acção de amor obtém de mim é ape-
nas esta evidência: que o outro não é para conhecer; a sua 
opacidade não é apenas a tela de um segredo mas sim uma 
espécie de evidência em que está abolido o jogo da aparên-
cia e do ser. Vem-me então esta exaltação de amar a fundo 
alguém desconhecido e que assim permaneça para sempre: 
movimento místico: alcanço o conhecimento do inconhecível.

3. Ou ainda: em vez de querer definir o outro (“O que é ele?”) 
volto-me para mim mesmo: “O que quero eu, eu que quero 
conhecer-te?” O que aconteceria se decidisse definir-te 
como uma força e não como uma pessoa? E se eu próprio 
me situasse como uma outra força perante a tua força? Eis o 
que aconteceria: o meu outro definir-se-ia apenas pelo sofri-
mento ou prazer que me proporciona.

GIDE: falando da mulher: “E quanto amor é sempre preciso para compreender 
o que difere de vós…” (Et nunc manet in te, 1151).
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Quando eu de repente me vi solteira numa cidade pequena, virei-me para 

as aplicações de encontros. Mas encontrar alguém verdadeira- e compli-

cadamente humano foi mais difícil do que eu julgava.

Foi este o meu problema com o Tinder. Por mais que eu tentasse forçar 

o “chat” para um terreno realmente humano, e por vezes mesmo em 

encontros, acabava sempre por ser arrastada para uma dança coreogra-

fada de simpatias. Fiquei muito abatida, na sequência destes dates. Como 

se nunca fosse encontrar o que procurava. O que é que eu procurava?

Para responder a isso, tenho de contar uma história. Há um excerto do livro 

O Coelho de Veludo que a minha irmã me pediu para ler no seu casamen-

to. Julguei que estava à altura desta tarefa (por amor de Deus, é um livro 

infantil) mas, na hora H, chorei compulsivamente durante toda a leitura:

“O Real não é como nós somos feitos,” disse o Pele de Cavalo. “É uma coisa 

que te acontece. Quando uma criança gosta de ti durante muito, muito tempo, 

não apenas para brincar, mas gosta MESMO de ti, então tu tornas-te Real.”

“Dói?” pergunta o Coelho.

“Às vezes”, disse o Pele de Cavalo, porque ele era sempre honesto. “Quando tu 

te tornas Real, não te importas de ficar magoado... Tu transformas-te. Demora 

muito tempo. É por isso que não acontece muitas vezes às pessoas que se 

partem com facilidade, ou que têm pontas aguçadas, ou que têm de ser guar-

dadas com cuidado. Geralmente, quando te tornas Real, a maior parte do teu 

pêlo já caiu com os mimos, e os teus olhos desprenderam-se e ficaste com 

as articulações moles e muito esfarrapadas. Mas estas coisas não importam 

nada, porque assim que tu te tornas Real não podes ser feio, excepto para 

pessoas que não compreendem.”

     Margery Williams Bianco, O Coelho de Veludo

Quero parecer que sou mais cool do que uma pessoa que chora com O 

Coelho de Veludo, mas simplesmente não sou. E, se me permitir ser sin-

cera, era mesmo isto que eu queria: que alguém não só me provasse que 

não é um robot, mas que fosse um ser real e que me tornasse real a mim 

também. Deveria colocar isto na minha bio do Tinder?

CJH, 34: à procura do real e de fazer cair a maior parte do teu pêlo com mimos 

até os teus olhos se desprenderem <3.

Entretanto, passou-se um ano de encontros e desencontros de Tinder. A 

dada altura, até googlei o meu ex para ver se ele estava solteiro. Não esta-

va. Naquele que eu decidi que seria o meu último encontro de Tinder, um 

neurocientista num jantar hipster brindou-me com um monólogo inter-

minável dedicado à sua vida mais recente e que consistia sobretudo na 

reflexão acerca de uma mudança para Los Angeles, porque as mulheres 

de lá eram tão boazonas. Ele fez-me uma descrição dos vários tipos de 

cirurgia plástica que “estão in neste momento”. A conversa fazia parecer 

que as manchetes das revistas cor-de-rosa da caixa de supermercado 

tinham ganhado vida, para me envergonharem pela minha feminilidade 

não-ciborgue.

Acabou, disse eu aos meus amigos, a quem eu sempre fazia uma 

pequena performance para contar as histórias dos meus maus encon-

tros. Já estou farta. Vou ignorar todos os contactos na minha caixa de 

entrada e apagar a conta.

Era essa a minha intenção.

Mas houve um homem que continuou a falar comigo.

Eu: Estou a rir-me do bocadinho na tua bio onde está escrito “irremediavel-

mente extrovertido”. És o tipo de pessoa que faz amizades no avião?

Ele: Não mas tenho a doença crónica de ter conversas demasiado íntimas.

Eu: Eu por acaso tenho vindo a preferir ter conversas demasiado íntimas. É a 

O QUE O TINDER ME ENSINOU
CJ HAUSER

Hauser, CJ (2019), Excertos de 
“’This is small talk purgatory’: what 
Tinder taught me about love”, in 
The Guardian, 7 Dec 2019, https://
www.theguardian.com/lifeands-
tyle/2019/dec/07/small-talk-pur-
gatory-what-tinder-taught-me-
-about-love

https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2019/dec/07/small-talk-purgatory-what-tinder-taught-me-about-love
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Ele: O Tinder é o purgatório da conversa de chacha por definição.

Eu: Deus tenha misericórdia de nós.

Ele: Estamos todos condenados.

Eu: Como podemos escapar?

Ele: Afasta-te das antenas de telemóvel e foge para as montanhas.

Nós éramos duas ovelhas fora do rebanho. Foi como se ele tivesse apon-

tado para a matriz da conversação dentro da qual nós trocávamos men-

sagens, aquela de que eu estava a tentar fugir, e dissesse: oh, eu também 

a estou a ver.

Continuámos a conversar todos os dias e todos os dias eu dizia que ia 

apagar a aplicação, mas não apaguei. Porque sempre que tentava, acaba-

va a ter conversas super agradáveis com este ser humano do outro lado 

dos eléctrodos e dos cabos. Desenvolvemos a nossa linguagem particular. 

Havia piadas dentro de piadas, referências passadas, padrões de enga-

gement. Depois daquele primeiro dia, um robot não poderia substituir 

qualquer um de nós, porque o nosso discurso era de um para o outro. 

Revelava quem nós eramos juntos: patetas, sinceros, desiludidos, brincá-

vamos com a nossa tristeza, éramos um bocadinho esquisitos. A língua 

que nós falávamos era o que o meu ex chamaria “site specific”, ou seja, 

uma língua criada para existir num determinado local, num determinado 

tempo, com uma determinada pessoa. Era o oposto de tudo o que um 

robot teria para dizer. 

A certa altura, acedi a marcarmos um encontro — tendo regateado uns 

copos em vez de um jantar, por ter-me deixado ficar com expectativas 

tão deformadas e estranhas. Não fiz qualquer esforço por parecer bonita. 

Antes, bebi duas cervejas com amigos para me entorpecer de antemão 

face à miséria que eu antecipava. Mas assim que apareci na cervejaria que 

tínhamos escolhido, arrependi-me de imediato destas decisões. O homem 

sentado ao balcão era ainda mais giro do que eu imaginara e, à medida que 

me aproximava e pensava nas conversas que tínhamos tido nas semanas 

anteriores, fui capaz de admitir para mim mesma o quanto esperava que 

ele pudesse gostar de mim. O quanto eu esperava não ter já arruinado 

tudo. Mas, assim que começámos a conversar, a minha t-shirt desmazelada 

e as botas de montanhismo, a minha ligeira embriaguez e outras defesas, 

não tiveram qualquer importância. O nosso encontro foi tudo aquilo que 

eram as nossas conversas no chat — esquisitas, engraçadas, sinceras e 

muito ping-pong, ou seja: humanas.

No ano passado, no nosso primeiro aniversário, este homem deu-me uma 

prenda. Era um cobertor, e tinha cosido nele a imagem da nossa primeira 

conversa no Tinder. Ele riu-se imenso, e eu ri-me imenso, quando ele me 

ofereceu isto, porque era ridículo. Era essa a intenção. Mas também era 

absolutamente honesto. Era querido e era parvo e não podia ter gostado 

mais daquele cobertor.

Separámo-nos antes de completar o segundo aniversário, mas quando 

andava naquela tortura da separação que é empacotar todos os pertences 

do teu ex, as fotografias e as prendas para as quais nem consegues olhar, 

não fui capaz de abrir mão do cobertor. Era uma lembrança de que ser 

humano é arriscado, e doloroso, e vale a pena. 

A conversa no cobertor é na verdade bastante longa. Não se consegue 

ler muito bem o que está escrito, mas consegue-se perceber o ritmo. 

As explosões de partilha mais extensas. As respostas com perguntas. O 

padrão. Um dos nossos amigos, ao ver o cobertor, meteu-se connosco. 

“Vocês falaram este tempo todo antes de bloquearem a jogada? Têm 

mesmo de trabalhar essa estratégia.”

É verdade que nenhum de nós tinha um pingo de estratégia. Também é 

verdade que esse não era o objectivo. O objectivo era encontrarmos uma 

língua comum na qual conseguíssemos provar um ou outro que eramos 

humanos e não robots. Ambos compreendemos como é fácil deixar a 

vida passar-nos ao lado, quando estamos inseridos no rebanho, a não ser 

que arrisquemos, e perturbemos os padrões esperados, e tentemos fazer 

acontecer algo humano.
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[Initium] ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus fuit 
(“portanto, o homem foi criado para que houvesse um começo, 
e antes dele ninguém existia”), diz Agostinho na filosofia política.

A pluralidade humana, condição básica da acção e do discurso, tem 

o duplo aspecto de igualdade e diferença. Se não fossem iguais, os 

homens seriam incapazes de compreender-se entre si e aos seus ante-

passados, ou de fazer planos para o futuro e prever as necessidades 

das gerações vindouras. Se não fossem diferentes, se cada ser huma-

no não diferisse de todos os que existiram, existem ou virão a existir, 

os homens não precisariam do discurso ou da acção para se faze-

rem entender. Com simples sinais e sons poderiam comunicar as suas 

necessidades imediatas e idênticas.

Ser diferente não equivale a ser outro – ou seja, não equivale a possuir 

essa curiosa qualidade de “alteridade”, comum a tudo o que existe e 

que, para a filosofia medieval, é uma das quatro características básicas 

e universais que transcendem todas as qualidades particulares. A alte-

ridade é, sem dúvida, um aspecto importante da pluralidade: é a razão 

pela qual todas as nossas definições são distinções e o motivo pelo 

qual não podemos dizer o que uma coisa é sem a distinguir de outra.  

[…] No homem, a alteridade, que ele tem em comum com tudo o que 

existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se 

singularidades e a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade dos 

seres singulares.

Essa distinção singular vem à superfície no discurso e na acção. Através 

deles, os homens podem distinguir-se, em vez de permanecerem ape-

nas diferentes; a acção e o discurso são os modos pelos quais os seres 

humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objectos 

físicos, mas enquanto homens. Esta manifestação, em contraposição à 

mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-se de uma 

iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de 

ser humano. […]

É com palavras e actos que nos inserimos no mundo humano e esta 

inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e 

assumimos o facto original e singular do nosso aparecimento físico 

original. Não nos é imposta pela necessidade, como o labor, nem se 

rege pela utilidade, como o trabalho. Pode ser estimulada, mas nunca 

condicionada pela presença dos outros em cuja companhia desejamos 

estar; o seu ímpeto decorre do começo que vem do mundo quando 

nascemos, e no qual respondemos, começando algo de novo por nossa 

própria iniciativa. Agir, no sentido mais geral do termo, significa tomar 

iniciativa, iniciar, (como o indica a palavra grega archein, “começar”, 

“ser o primeiro” e, em alguns casos, “governar”), imprimir movimento 

a alguma coisa (que é o significado original do termo latino agere). Por 

constituírem um initium, por serem recém-chegados e iniciadores em 

virtude de terem nascido, os homens tomam iniciativas, são impelidos 

a agir. [Initium] ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus 

fuit (“portanto, o homem foi criado para que houvesse um começo, e 

antes dele ninguém existia”), diz Agostinho na filosofia política. Trata-

se de um início que difere do início do mundo, não é o início de uma 

A REVELAÇÃO DO AGENTE NO DISCURSO E NA ACÇÃO
HANNAH ARENDT

Arendt, Hannah (2001), Excertos 
de A condição humana, trad. 
Roberto Raposo, Lisboa: 
Relógio D’Água, p. 224-229.
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do homem, veio ao mundo o próprio preceito de início; e isto, natural-

mente, é apenas outra maneira de dizer que o preceito de liberdade 

foi criado ao mesmo tempo, e não antes, do homem.

É da natureza do início que se comece algo novo, algo que não pode 

ser previsto a partir de coisa alguma que tenha ocorrido antes. Este 

cunho de surpreendente imprevisibilidade é inerente a todo o início e 

a toda a origem. […] O novo acontece sempre à revelia da esmagadora 

força das leis estatísticas e da sua probabilidade que, para fins práticos 

e quotidianos, equivale à certeza; assim, o novo sempre surge sob o 

disfarce do milagre. O facto de o homem ser capaz de agir significa 

que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar 

o infinitamente improvável. E isto, por sua vez, só é possível porque 

cada homem é singular, de modo que, a cada nascimento, vem ao 

mundo algo de singularmente novo. Desse alguém que é singular pode 

dizer-se, com certeza, que antes dele não havia ninguém. Se a acção, 

como início, corresponde ao facto do nascimento, se é a efectivação 

da condição humana da natalidade, o discurso corresponde ao facto 

da distinção e é a efectivação da condição humana da pluralidade, isto 

é, do viver como ser distinto e singular entre iguais.

Se existe uma relação tão estreita entre acção e discurso é porque o 

acto primordial e especificamente humano deve, ao mesmo tempo, 

conter a resposta à pergunta que se faz a todo o recém-chegado: 

“Quem és?” Esta revelação de quem alguém é, está implícita tanto nas 

suas palavras como nos seus actos; contudo, a afinidade entre discurso 

e revelação é, obviamente, muito maior que a afinidade entre discurso 

e início, embora grande parte, senão a maioria, dos actos assuma a 

forma de discurso. […]

Na acção e no discurso, os homens mostram quem são, revelam acti-

vamente as suas identidades pessoais e singulares, assim se apresen-

tando ao mundo humano, enquanto as suas identidades físicas são 

reveladas, sem qualquer actividade própria, na conformação singular 

do corpo e no som singular da voz. Esta revelação de “quem”, em 

contraposição, a “o que” alguém é – os dons, qualidades, talentos e 

defeitos que alguém pode exibir ou ocultar – está implícita em tudo o 

que se diz ou faz. […]

Esta qualidade reveladora do discurso e da acção emerge à superfície 

quando as pessoas estão com outras, isto é, no simples gozo da con-

vivência humana, e não “pró” ou “contra” as outras. Embora ninguém 

saiba que tipo de “quem” se revela ao expor-se na acção e na palavra, 

é necessário que cada um esteja disposto a correr o risco da revelação; 

e nem o praticante de boas acções que precisa de ocultar a sua indivi-

dualidade e manter-se em completo anonimato, nem o criminoso, que 

precisa de esconder-se dos outros, pode correr o risco de se revelar. 

Ambos são indivíduos solitários; o primeiro é “pró” e o segundo é “con-

tra” todos os homens; ficam, portanto, fora do intercâmbio humano e 

são figuras politicamente marginais que, em geral, surgem no cenário 

histórico em épocas de corrupção, desintegração e decadência políti-

ca. Dada a tendência intrínseca para revelar o agente juntamente com 

o acto, a acção requer, para a sua plena manifestação, a luz intensa que 

outrora tinha o nome de glória e que só é possível na esfera pública.
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A presença cada vez maior de mulheres no mundo do trabalho em 

geral e, sobretudo, em cargos de decisão política, de administração 

de empresas e de outras organizações, tradicionalmente reservados 

aos homens, obrigou não apenas à criação de novas palavras, como a 

primeira-ministro ou a primeira-ministra, mas também ao desenvolvi-

mento de uma linguagem inclusiva que contemple o direito de todos 

e todas, cidadãos e cidadãs, à representação linguística da sua identi-

dade. O desenvolvimento desta linguagem exige, fundamentalmente, 

uma atenção redobrada. Não basta, por exemplo, usar o masculino 

genérico, pressupondo que este engloba homens e mulheres. Importa 

nomear ambos, pais e mães, filhos e filhas, ou, então, procurar termos 

que visem a inclusão de todas as pessoas. Esta atenção redobrada às 

práticas linguísticas que excluem ou tornam as mulheres invisíveis e ine-

xistentes, estende-se, por maioria de razão, às práticas linguísticas que 

as discriminam e depreciam tanto deliberada como inconscientemente.

O tema da linguagem inclusiva, muito em foco na actualidade, surge 

em diversos momentos do diálogo de Laura e Daniel, a personagem 

feminina e a personagem masculina, de Começar, de David Eldridge.  

Como mulher independente e auto-confiante, directora executiva da 

empresa onde trabalha, Laura mostra-se muito sensível ao modo como 

Daniel se refere às mulheres, reagindo como um sismógrafo a qualquer 

termo que considere discriminatório, depreciativo e sexista no seu dis-

curso.  Os momentos do diálogo que em seguida se apresentam são 

exemplos das reacções de Laura a essas marcas no discurso de Daniel.

Exemplo 1
DANIEL Oh, querida…

LAURA  Não me trates por querida. Tu não me conheces.

Exemplo 2
DANIEL   Pelos vistos houve uma puta qualquer que resolveu apagar 

o cigarro aqui na carpete.

LAURA  Não digas essa palavra.

DANIEL  Desculpa.

LAURA   Não tenho nada contra os palavrões. De vez em quando tam-

bém digo. Mas não gosto dessa palavra.

DANIEL  Desculpa.

LAURA  Não peças desculpa. Não digas essa palavra. Não gosto.

Exemplo 3
DANIEL  Estava a pensar naquilo que ia postar amanhã no Facebook.

LAURA  Que era o quê?

DANIEL  Tipo: “Um gaja muito sexy disse que eu era muito sexy…”

LAURA  “Uma gaja muito sexy”?

DANIEL  Sim!

LAURA  Não se acredita.

DANIEL  ~ “Uma gaja muito sexy disse-me que eu era muito sexy e quis 

dormir comigo ontem à noite, mas eu não parei de falar e 

lixei tudo.”

EM BUSCA DE UMA LINGUAGEM INCLUSIVA

Reflexões sobre a linguagem 
inclusiva e sugestões para a sua
prática na língua portuguesa 
encontram-se em:

Abranches, Graça (2009), 
Guia para uma Linguagem 
Promotora da Igualdade 
entre Homens e Mulheres 
na Administração Pública, 
Lisboa: Comissão para 
a Cidadania e Igualdade 
de Género. Presidência 
do Conselho de Ministros.

Disponível online
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LAURA  E por que não “mulher”?

DANIEL  Não estou a perceber.

LAURA   Mulher, Daniel, mulher. Mas não punhas uma coisa dessas no 

Facebook, pois não?

DANIEL  Não!

LAURA  Não tens vergonha nenhuma.

Exemplo 4
DANIEL   O João Maria, outro dos nossos amigos. Da escola. É um 

solteirão inveterado, mas não se importa nada. Tem sempre 

uma quantidade de bonecas à volta dele.

LAURA  Bonecas?

DANIEL  O que é que foi?

LAURA   Pareces um galã daqueles filmes dos anos 50! “Oh, minha 

boneca, tens uns olhos lindos. Brilham como estrelas!”

DANIEL  Não gozes.

LAURA  Achas que eu sou como essas bonecas?

DANIEL  Não.
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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. 

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, 
Golpada e Só Eu Escapei

BIOGRAFIAS
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MAFALDA SIMÕES
FORMAÇÃO
Mestrado em Ciências 
da Comunicação, especialização 
em Estudos dos Media 
e do Jornalismo na FCSH 
da Universidade Nova de Lisboa 
e Licenciada em Teatro 
na Universidade de Évora.

TEATRO E DANÇA
De 2010 a 2013 coordena 
o Departamento de Comunicação 
dos Artistas Unidos. Desde 2014, 
coordena o Departamento de 
Comunicação e Produção do 
Teatro do Eléctrico. Colabora desde 
2016 em Assessoria de Imprensa 
nos espetáculos do criador Tiago 
Cadete. Desde 2016, coordena 
a Assessoria de Imprensa dos 
espectáculos de Rui Neto na 
LoboMau Produções. Colabora 
desde 2017 na Assessoria de 
Imprensa dos espectáculos do 
criador Rafael Alvarez. 
Em 2018 e em 2020 é responsável 
pela Assessoria de Imprensa 
do Passaporte da Dança e pelo 
CUMPLICIDADES - Festival 
Internacional de Dança 
Contemporânea de Lisboa. 
Colaborou pontualmente com 
a ARTEMREDE em 2018/2019. 
Em 2018 no espectáculo 
A Manual on Work and Happiness 
(ARTEMREDE/mala voadora) e em 
2018/2019 no MANOBRAS – Festival 
Internacional de Marionetas e 
Formas Animadas. Desde 2018 que 
coordena a Assessoria de Imprensa 
e as Redes Sociais da Mostra 
de Teatro de Almada. Em 2019 
começa a colaborar com o Teatro 
Aberto na Assessoria de Imprensa 
de espectáculos. Colabora desde 
2020 na Assessoria de Imprensa 
dos Documentários do realizador 
Eduardo Breda. Em 2021 começa 
a colaborar com a Casa da Dança 
de Almada e no Festival 
TRANSBORDA - 1ª Mostra 
Internacional de Artes Performativas 
de Almada como Assessora 
de Imprensa.

MARCOS VERDADES
FORMAÇÃO  
Electrónica nível 4. Trabalho em 
altura (rigger) na Jorge Lozano. 
 
TEATRO  
Iniciou a sua carreira profissional 
em 2007 como técnico de luz 
(montagem e operação) no Teatro 
da Trindade, no espectáculo Made 
in Brazil, produzido pelo grupo de 
teatro D’As Entranhas. A partir desta 
experiência, interessou-se também 
pela técnica de som. Neste âmbito 
profissional, colaborou com várias 
empresas e companhias de teatro, 
entre as quais: Teatro Extremo, 
Subsom e Teatro Municipal Joaquim 
Benite. Desde 2012, trabalha no 
Teatro Aberto, fazendo parte da 
equipa técnica de luz, som e vídeo, 
tendo colaborado em espectáculos 
encenados por João Lourenço, Marta 
Dias e Fernando Heitor. Em 2014, 
integra a equipa de montagem e 
operação de luz, som e vídeo das 
óperas Tição Negro e Três Mulheres 
com Máscaras de Ferro, encenadas 
por João Lourenço, com direcção 
musical de João Paulo Santos. 
Em 2016, especial participação no 
desenho de luz, em colaboração com 
Alberto Carvalho e João Lourenço 
no espetáculo Constelações, 
encenada por João Lourenço. 
No Teatro Aberto, colaborou em 
especial também nos seguintes 
espectáculos: Londres, Há Muitas 
Razões Para Uma Pessoa Querer 
Ser Bonita, Vénus de Vison, Amor 
e Informação, As Raposas, Ao Vivo 
e em Directo, Toda a Cidade Ardia, 
Noite Viva, A Verdade, A Mentira, 
Golpada, Doença da Juventude, Só 
eu Escapei e Palavras em Palco - Um 
Caminho para Caryl Churchill. Tendo 
também participando na montagem 
de todos os projectos entre 2012 
e 2021.

NUNO NEVES
FORMAÇÃO
Licenciou-se em Comunicação Social 
em 2007 e começou a trabalhar 
na área do audiovisual nesse 
mesmo ano, tendo trabalhado como 
realizador, produtor, editor de video 
e director de fotografia em projectos 
de cinema, televisão, publicidade 
e música.

VÍDEO
Após trabalhar como freelancer 
vários anos, funda a sua própria 
produtora, Other Features, em 
2012, que geriu como produtor 
executivo até 2019. No final de 
2019, com o sucesso dos seus 
projectos relacionados com o jazz 
internacional, lança a sua segunda 
empresa, Within the groove, 
dedicada ao universo da musica, 
com foco nos circuitos de jazz 
na Europa.

OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Colaborou também como consultor 
e director criativo em vários 
projectos, com destaque para Trojan 
Horse was a Unicorn TV (2015-2017), 
Bons Sons (2010-2019), Observador 
(2017 como consultor interno, 
a partir de 2019 como responsável 
pelos projectos Observador 
Lab video).

MARISA FERNANDES

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 (2017-2021). 
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).

LIA FREITAS
FORMAÇÃO
Curso Intensivo de Moda, 
especialização em Costume Design 
na ESMOD - École Supérieure des 
Arts et techniques de la Mode, em 
Paris (2010-2012)
Mestrado Design e Produção Visual, 
no IADE - Creative University, 
em Lisboa (2008-2010)
Curso de Fotografia Analógica, 
no Ar.Co, em Lisboa (2007)

CINEMA E ARTES PERFORMATIVAS
Figurinista nas curta-metragens 
Debutante, de Rui Simas (2016)
Figurinista e Designer na agência 
ROOT73, em Londres (2016)
Assistente de Figurinista no filme 
Clémanceau, de Olivier Guignard 
(2012) e na curta-metragem 
A Cabra, de Carlos Pedro Santana 
(2011) Várias colaborações com 
artistas nacionais: músicos e 
bailarinos.

MODA
Designer de Moda para várias 
marcas dos segmentos: luxo, 
streetwear, sportswear e underwear 
masculino e feminino, em Paris, 
Angola e Portugal. (2020-2013)
Ilustradora Têxtil na Inditex, C&A, 
Kiabi, entre outros, em Paris. (2011-
2016) Assistente de Produção de 
Moda na ART PARTNER, em Paris.
(2011)

OUTRAS EXPERIÊNCIAS:
Assistente de Produção Musical, 
Direcção Criativa na Produção de 
Evento, Trend Reports para moda 
e produção audiovisual.
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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 DelCarlo.
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), 
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).
Foi directora de cena no espectáculo 
Alma (2020 e 2021)
Fez assistência de palco no 
espectáculo Só Eu Escapei.
 
OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Back vocals num concerto da banda 
Naked Affair, em 2013

VERA SAN PAYO 
DE LEMOS

TEATRO
Investigadora do Centro 
de Estudos de Teatro da Faculdade 
de Letras de Lisboa.
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. 

PEDRO LAGINHA
TEATRO
No teatro, interpretou personagens 
de peças de autores, como 
Marquês de Sade, Oscar Wilde, 
Georg Büchner, Nick Grosso, Sam 
Sheppard, Alistar Beaton, Joe 
Penhall, Nuno Costa Santos,  
Joe Masteroff, Rodrigo Guedes de 
Carvalho, Miguel Barbosa, Tenesse 
Williams, Samuel Beckett e David 
Ives, entre outros. Como actor 
profissional trabalhou com os 
encenadores Rodolfo Garcia Vasquez 
(A Filosofia na Alcova, Rusty Brown 
em Lisboa, De Profundis, Woyzeck), 
José Wallenstein (Pêssegos), João 
Lourenço (Às Vezes Neva em Abril e 
Constelações), Paulo Filipe Monteiro 
(Área de Risco), Isabel Abreu (Os 
Pés no Arame), Ana Nave (Loucos 
por Amor), António Feio (Deixa-me 
Rir), Natália Luísa (Laranja/Azul), 
Diogo Infante (Laramie, Cabaret, Um 
Elétrico Chamado Desejo, Deus da 
Carnificina), Adriano Luz (O Assobio 
da Cobra), Marta Dias (Vénus de 
Vison e Boas Pessoas) e Luís Vicente 
(À Espera de Godot). 

CINEMA
No cinema, destaca a sua 
participação no filme A Bela e o 
Paparazzo, realizado por António 
pedro Vasconcelos, e no filme 1618, 
realizado por Luis Ismael.

TELEVISÃO
Em televisão, salienta o seu trabalho 
nas séries Cidade Despida, Pedro 
e Inês, Os Nossos Dias, Teorias da 
Conspiração e Circo Paraíso, em 
telefilmes realizados por Tiago 
Guedes, Francisco Serra, Rita Nunes 
e Fernando Vendrel e em telenovelas 
como Santa Bárbara, Mulheres, Anjo 
Meu, Dancin’Days, Vingança e Serra.  

OUTRAS EXPERIÊNCIAS
Desde 2002 é vocalista da banda 
Mundo Cão, com três álbuns 
editados: Mundo Cão (2007), 
Geração da Matilha (2009), O Jogo 
do Mundo (2013) e Desligado (2018).
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TEATRO ABERTO
NOVO GRUPO DE TEATRO, C.R.L. 
Praça de Espanha 
1050-107 Lisboa 
Tel.  +351 213 880 086 
www.teatroaberto.com

Marketing e gabinete de imprensa
Tel. 213 880 096
relacoespublicas@teatroaberto.com

Programa Educativo
Tel. 213 880 086
programa educativo@teatroaberto.com

BILHETEIRA
no Teatro Aberto
quarta a sábado 14h às 22h / domingo 14h às 19h
reservas 213 880 089 
(até 1 hora antes do início do espectáculo)
online
bilheteira@teatroaberto.com 
(até às 19h do dia do espectáculo)
www.bol.pt
outros locais de venda
FNAC | ABEP | CTT | El Corte Inglés

PREÇOS 
normal 17€
descontos especiais 
jovem (até 25 anos) 8.50€ 
sénior (mais de 65 anos) 13.60€ 
grupos (+ de 20) quartas, quintas 11.90€
grupos (+ de 20) sextas, sábados e domingos 13.60€ 
cartão de espectador 11.90€
 

EQUIPA
DIRECÇÃO ARTÍSTICA 
João Lourenço 

DIRECÇÃO DA COOPERATIVA 
Célia Caeiro 
Francisco Pestana
Irene Cruz
Melim Teixeira

DIRECÇÃO MUSICAL 
João Paulo Santos 

DRAMATURGIA E PROGRAMAÇÃO 
Vera San Payo de Lemos

DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO E MARKETING 
Célia Caeiro 

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 

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.

PARA LEITURAS COMPLEMENTARES 
E DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ESPECTÁCULO 
COMEÇAR, CONSULTE 
O PROGRAMA DISPONÍVEL 
NA BILHETEIRA E NO FOYER DO TEATRO.

ESTRUTURA FINANCIADA POR

http://www.teatroaberto.com/
https://www.facebook.com/TeatroAbertoPT
https://www.instagram.com/teatroaberto/
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455
http://www.teatroaberto.com/
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455/featured
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455/featured
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