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PERSONAGENS 
E INTÉRPRETES

HAZEL Maria José Paschoal
ROBIN João Lagarto
ROSE Custódia Gallego

PROMO 1 PROMO 2 PROMO 3

https://www.youtube.com/watch?v=ANF6y9PQRhw
https://www.youtube.com/watch?v=Mv-o6O_pAQM
https://www.youtube.com/watch?v=ANF6y9PQRhw
https://www.youtube.com/watch?v=WBAPkadVUYM
https://www.youtube.com/watch?v=ANF6y9PQRhw
https://www.youtube.com/watch?v=nWXbrK6wz-I
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Qual o nosso legado? O que deixamos às gerações futuras? Quais as consequên-

cias dos nossos actos? Porque temos filhos? Como lidamos com os filhos? Quais 

são as nossas responsabilidades éticas e morais perante os outros? O que é um 

sacrifício? Como lidamos com o envelhecimento? Como o contornar? E com a 

morte? E a doença terminal? Porque é tão difícil fazer algo pelos outros? Como 

é que, apesar dos horrores cometidos ao longo dos séculos, continuamos a cair 

nos mesmos erros? Como podemos ter um gesto altruísta, por pequeno que 

seja, mas que possa fazer alguma diferença? Como evitar o retrocesso civiliza-

cional? Que responsabilidade temos pelo planeta, pela natureza? Que futuro? 

A peça de Lucy Kirkwood levanta muitas questões. O que vemos e ouvimos é o 

desenrolar em tempo real de micro e macro conflitos entre três personagens que se 

conhecem muito bem e que se reencontram ao fim de uns anos. Não dá soluções, 

levanta possibilidades, mas deixa-nos inquietos perante um futuro próximo e talvez 

mais imediato do que imaginamos, num momento em que a discussão sobre a 

energia nuclear voltou a estar na ordem do dia, quer pela tentativa de a considerar 

energia verde, quer pelo retorno do fantasma do colapso nuclear provocado por 

uma guerra insana. Confronta-nos com a evidência de que não controlamos o 

impacto de uma catástrofe natural e que as suas consequências têm repercussões 

profundas na ordem mundial. E, ao mesmo tempo, é uma reflexão sobre a morte, o 

envelhecimento e de como usar o tempo que nos resta da melhor maneira possível.

P.S.1 Quero agradecer ao João Lourenço pelo convite para encenar esta peça. A 

toda a equipa do Novo Grupo/Teatro Aberto pela forma como me acolheram e 

concretizaram este projecto.

P.S.2 Um agradecimento especial ao Bruno, André, Ana Paula, Sofia e Manuel pelos 

contributos generosos e pertinentes durante todo o processo. À Custódia, Maria 

José e João pela forma como dão corpo às palavras. Ao José Álvaro.

 

...
ÁLVARO CORREIA



HAZEL
É o Robin. Acho que vai ficar muito satisfeito 
por te ver.

ROSE
Achas?

HAZEL
Sim. Claro. Rose? Porque é que vieste cá?

ENTREVISTA RTP2

ENTREVISTA ANTENA 1

ENTREVISTA TSF
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https://youtu.be/P9PVvtkff3I
https://www.rtp.pt/play/p2803/e618038/pecas-culturais 
https://www.tsf.pt/programa/fila-j/emissao/os-filhos-no-teatro-aberto-em-lisboa-14799468.html
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BIOGRAFIA 
Nasce em Leytonstone, na zona Leste de Londres, em 1 de Outubro de 

1983. Estuda Literatura Inglesa na Universidade de Edimburgo, onde 

integra o grupo de teatro The Improverts como actriz e escreve para 

a companhia de teatro da universidade. A sua primeira peça, Grady 

Hot Potato (2005), é estreada no Bedlam Theatre de Edimburgo e 

seleccionada para o National Student Drama Festival. 

Estreia-se em 2007 como autora em Londres com Guns or Butter, no 

Union Theatre. Desde então as suas peças, entre as quais se destacam 

Chimerica (2013), The Children (2016) e Mosquitoes (2017), têm sido 

apresentadas nos mais prestigiados teatros londrinos, como The  Royal 

Court Theatre, Almeida Theatre, Bush Theatre, Gate Theatre, Arcola 

Theatre e National Theatre.  

Recebe em 2013 o prémio Berwin Lee UK Playwrights Award, depois 

de a sua peça Chimerica (2013) ter sido distinguida com numerosos 

prémios, como os Olivier Award for Best New Play, Evening Standard 

Best Play Award, Critics’ Circle Best New Play Award e Susan Smith 

Blackburn Award. 

É eleita membro da Royal Society of Literature em 2018. Trabalha como 

autora residente da Clean Break, uma companhia de teatro de Londres, 

formada por mulheres, cujo programa é “transformar vidas e maneiras 

de pensar — no palco, na prisão e na comunidade”.

LU
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RK
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D



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO
7

TEATRO
2020  The Welkin (National Theatre, Londres)

2017  Mosquitoes (National Theatre, Londres)

2016  The Children (Royal Court Theatre & Samuel J. Friedman 

 Theatre, Broadway)

2014  Like Rabbits (Brighton Festival)

2013  Rabbits (Almeida Theatre, Londres)

2013  Peckham: Soap Opera (Royal Court Theatre, Londres)

2013  Chimerica (Almeida Theatre & West End, Londres)

2012  Hansel and Gretel (National Theatre, Londres)

2012  NSWF (Royal Court Theatre, Londres)

2011  Housekeeping (Southwark Playhouse, Londres)

2011  Small Hours (com Ed Hime, Hampstead Theatre, Londres)

2010  Beauty and the Beast (com Katie Mitchell, National Theatre, 

Londres)

2010  Bloody Wimmin (Tricycle Theatre, Londres)

2009  You Big Beautiful Thing (Roundhouse, Londres)

2008  Psychogeography (Bush Theatre & Southwark Playhouse, 

Londres)

2008   It Felt Empty When the Heart Went At First but It Is Alright 

Now (Clean Break & Arcola Theatre, Londres)

2008  Hedda (Gate Theatre, Londres)

2008  50 Ways to Leave Your Lover (Bush Theatre, Londres)

2008  Tinderbox (Bush Theatre, Londres)

2008  The Freelancers (24 Hour Company, Londres)

2007  Joker Jim and the Little Missus (Manhattan Theatre Club, Nova 

Iorque)

2007  Guns or Butter (Union Theatre, Londres)

2007  The Little Girl Who Asked Too Many Questions (Arcola Theatre, 

Londres)

2006   The Umbilical Project: Cut Geronimo (Pleasance Attic, 

Edimburgo) e Uncut Geronimo (Bedlam Theatre, Edimburgo)

2005  Grady Hot Potato (Bedlam Theatre, Edimburgo)

TELEVISÃO
2020  Adult Material (série, Channel 4)

2019  Chimerica (série, Channel 4)

2008  The Smoke (série, Sky 1)



PLAYWRIGHTS IN LOCKDOWN LUCY KIRKWOOD

ON MY RADAR LUCY KIRKWOOD’S CULTURAL HIGHLIGHT

THE CHILDREN: Q&A WITH PLAYWRIGHT LUCY KIRKWOOD
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HAZEL
Não vale a pena fazermo-nos de tontos 
quanto ao nuclear, porque qual é a alterna-
tiva?

ROBIN
De quem foi a ideia? Quem é que te pediu  
para fazeres isso?

ROSE
Ninguém. Foi ideia minha. Quando ouvi falar 
da onda e da fusão do reactor, quando vi as 
notícias e me apercebi de toda a confusão, 
do que aquilo significava, esta ideia surgiu-
me logo. E, claro que a pus de lado, só que 
não conseguia deixar de pensar nisso...

https://youtu.be/P9PVvtkff3I
https://www.youtube.com/watch?v=Lvg1LvXQF3c
https://www.youtube.com/watch?v=Lvg1LvXQF3c
https://www.rtp.pt/play/p2803/e618038/pecas-culturais 
https://www.theguardian.com/culture/2020/jan/12/on-my-radar-lucy-kirkwood-cultural-highlights
http://On my radar Lucy Kirkwood’s cultural highlight
https://www.tsf.pt/programa/fila-j/emissao/os-filhos-no-teatro-aberto-em-lisboa-14799468.html
https://www.youtube.com/watch?v=68eFaUKABMc
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A CIÊNCIA COMO PODER
SONIA SHECHET EPSTEIN

LUCY KIRKWOOD 
A peça The Children [Os Filhos], de Lucy Kirkwood, que teve a sua 
estreia mundial em Novembro de 2016, no Royal Court Theatre 
em Londres, estreou com grande sucesso em Dezembro de 2017 
no Manhattan Theatre Club’s Samuel J. Friedman Theatre, na 
Broadway, em Nova Iorque, onde estará em cena até 4 de Fevereiro 
de 2018. Mosquitoes [Mosquitos], a sua peça anterior, foi uma enco-
menda da Sloan Foundation, em parceria com o Manhattan Theatre 
Club, e teve a sua estreia mundial em 2017, no National Theatre em 
Londres. Mosquitos, tal como Os Filhos, tem cientistas como perso-
nagens, nomeadamente um físico que está a trabalhar na junção de 
partículas subatómicas no LHC – Large Hadron Collider. Em Janeiro 
de 2018, Science & Film falou ao telefone com Lucy Kirkwood, de 
momento em Londres. 

S&F:   Tanto em Mosquitos como em Os Filhos há personagens 
que são cientistas. O que a interessa num cientista?

LK:  O que me interessou foi o modo como os leigos interagem 

com a ciência. Com Os Filhos, pensei no facto de até os cientis-

tas serem pessoas que têm amantes, maridos, mulheres e filhos. 

Estava muito mais interessada nos aspectos domésticos, psicoló-

gicos, românticos e filosóficos, dessas pessoas do que nas suas 

profissões, embora o poder que têm advenha das suas profissões. 

Estou bastante interessada na ciência enquanto poder.

S&F:   Fez alguma pesquisa específica para a ajudar a com-
preender a energia nuclear?

LK:  Penso que fazemos a pesquisa que nos permita escrever 

a peça com credibilidade. A pesquisa não é a razão para a escrita 

da peça. Quando estávamos a ensaiar o espectáculo de estreia, 

tivemos um engenheiro nuclear realmente brilhante que veio falar 

connosco. Li Vozes de Chernobyl, de Svetlana Alexievich. É um 

livro sobre Chernobyl e sobre o que aconteceu depois. É um livro 

brilhante — vale muito a pena ler. Tenho de confessar que investi 

menos tempo na pesquisa científica para Os Filhos do que para 

Mosquitos. O processo de escrita de Mosquitos foi muito longo. Li 

imensos livros e tentei assimilar muita ciência, mas retive prova-

velmente apenas um por cento do que li. Logo no início, a Sloan 

Foundation e o Manhattan Theatre Club mandaram-me para o ace-

lerador de partículas em Brookhaven.

S&F:  Por que escolheu a energia nuclear como assunto? 
LK:  Não estou assim muito interessada nos prós e contras da 

energia nuclear. A peça em si não é um debate sobre as vanta-

gens e desvantagens da energia nuclear. O que aconteceu é que 

eu andava já há algum tempo a tentar escrever sobre o ambiente 

num sentido mais lato e à procura da forma e do dispositivo dra-

mático para isso. Depois aconteceu Fukushima em 2013 e li sobre 

a task force nuclear que voltou para lá para ajudar. De repente, 

tornou-se-me muito claro que estava ali uma maneira de falar sobre 

a intervenção humana no ambiente, sobre as invenções brilhan-

tes que os nossos cérebros criaram ao longo da história humana, 

sobre as consequências, as responsabilidades e os resultados que 

são esperados e o modo de lidar com tudo isso. Penso que é um 

assunto com o qual estamos a lidar de um modo muito mais amplo, 

neste preciso momento, na nossa cultura. Foi assim que a central 

nuclear se tornou uma metáfora para todas essas coisas.
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S&F:   Com Os Filhos em cena tanto no Reino Unido como nos 
Estados Unidos — os actores, fantásticos, são os mesmos 
— notou alguma diferença significativa na reacção do 
público?

LK:  Estou muito contente por não termos tentado americani-

zar o espectáculo. O Manhattan Theatre Club programou a peça 

pouco depois de Trump se ter desvinculado do Acordo de Paris 

sobre as alterações climáticas e eu não quero de modo nenhum 

fazer um tipo de teatro que se assemelhe a uma palestra. Isso não 

me interessa. Penso que os debates sobre este assunto estão neste 

momento muito acesos em ambos os países e em todo o mundo 

ocidental, o que faz com que a reacção tenha sido de certo modo 

muito semelhante.  

Sonia Sechet Epstein, 25 de Janeiro de 2018: 

http://www.scienceandfilm.org/articles/3037/science-as-power-interview-playwright-

-lucy-kirkwood

http://www.scienceandfilm.org/articles/3037/science-as-power-interview-playwright-lucy-kirkwood
http://www.scienceandfilm.org/articles/3037/science-as-power-interview-playwright-lucy-kirkwood
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UMA METÁFORA MAIOR
NAVIDA STEIN

LUCY KIRKWOOD 
Os Filhos, a peça luminosa e estimulante de Lucy Kirkwood, foi 
um êxito no West End em Londres e tem tido também um grande 
impacto em Nova Iorque. Em cena agora na Broadway, no Manhattan 
Theatre Club, com o brilhante elenco britânico original, formado 
pelos veteranos Francesca Annis, Ron Cook e Deborah Findlay, Os 
Filhos é uma peça profundamente enraizada nas personagens e nas 
relações que estabelecem umas com as outras, desenvolve-se por 
camadas e leva o público até a um final  surpreendente e emocio-
nante. De regresso a Londres, com o espectáculo em Nova Iorque a 
receber críticas entusiásticas, Lucy Kirkwood dispôs-se a conversar 
ao telefone. Seguiu-se uma conversa breve, mas enriquecedora.

O que a levou a escrever Os Filhos? Houve um catalisador ou uma 
inspiração para esta peça?
Já andava há muito tempo a tentar encontrar uma maneira de escre-

ver sobre as alterações climáticas, a procurar encontrar uma forma 

ou uma história ou uma situação dramática através da qual pudesse 

falar sobre isso. E então, em 2013, aconteceu, em Fukushima, um 

desastre semelhante ao que é descrito na peça. Achei que tinha sido 

um acontecimento horrível, mas, quando soube que havia uma task 

force de cientistas nucleares reformados que ia voltar para lá para 

ajudar a limpar tudo aquilo, a notícia ateou um pequeno fogo no 

meu cérebro e fez com que a peça fosse escrita bastante depressa.

O enredo de Os Filhos desenvolve-se gradualmente, aos poucos 
e poucos, e há quem a tenha descrito como uma peça de lume 
brando. Abordou a narração e a construção de Os Filhos de uma 
maneira especial? O seu processo de escrita foi diferente do de 

outras peças?
É a primeira peça que escrevi que é de certo modo aristotélica, no 

sentido de que há unidade de tempo e lugar. Muitas das minhas 

outras peças têm vários contextos temporais e passam-se em dife-

rentes lugares. As personagens de Os Filhos fazem uma trajectória 

bastante longa em aproximadamente uma hora e 50 minutos e, 

portanto, era muito importante para mim… Queria que eles a fizes-

sem de um modo realista e com o tempo que um corpo humano 

necessita para se deslocar. Todas as personagens resolvem tomar 

decisões graves no decurso da peça. É muito importante sermos 

exactos e precisos e termos tempo para observar as pessoas que 

tomam essas decisões e olhar para as coisas com as quais elas se 

estão a debater. É esse o fulcro do drama: observar seres humanos 

que estão sob pressão e a tentar fazer coisas que acham difíceis. 

Sou uma grande admiradora de Kenneth Lonergan, é um dos meus 

escritores preferidos. A obra dele centra-se em pessoas que percor-

rem um caminho curto com um esforço enorme. Penso que é isso 

que também vemos no palco em Os Filhos.

Como é que se tornou dramaturga? O que considera necessário 
na formação e na evolução de um dramaturgo?
Penso que nos tornamos dramaturgos escrevendo peças. E, se tiver-

mos a sorte de elas serem representadas, então… é essa a definição. 

Pessoalmente não acredito que seja necessária nenhuma formação 

para além desta. 

Acha que o teatro é uma grande plataforma para o activismo 
social? Quais são os desafios que se colocam à escrita de uma 
peça sobre um assunto social importante?
Penso que qualquer peça que se considere antes de tudo o mais 

e principalmente activismo social vai ser provavelmente uma peça 
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horrível. (Ri.) Portanto, penso que me interessa escrever sobre o 

modo como vejo o mundo que me rodeia e sobre o que nos conso-

me. Gastamos o nosso tempo e as nossas preocupações com quê? 

O que é que nos perturba? Debatemo-nos com quê? Isto significa 

que, por definição, são estes os assuntos sociais, não é verdade? 

Assuntos sociais de grande amplitude.  Mas temos de ser… Quando 

olho para trás, para as minhas primeiras peças, acho que são dema-

siado didácticas e abertamente políticas. Estou muito mais interes-

sada no palco como metáfora. As pessoas estão sempre a fazer-

-me perguntas sobre a energia nuclear, a ter conversas privadas 

sobre energia nuclear. Esta peça não tem nada a ver com energia 

nuclear… é uma metáfora maior para a intervenção humana no 

meio-ambiente e as consequências disso e o modo como lidamos 

com essas consequências e a nossa responsabilidade em relação 

a essas coisas. Para mim, o elemento mais importante de qualquer 

tipo de teatro é a metáfora. Portanto, penso que podemos abordar 

assuntos de grande amplitude, mas utilizando as nossas aptidões 

para que a peça seja tudo menos um panfleto, porque, se o for, não 

vai ser uma experiência teatral edificante.

Gosto disso! Panfleto versus peça? É uma comparação maravilho-
sa.  Trabalhou como artista-professora, dramaturga-professora, 
em prisões. Essa experiência teve alguma influência na sua escri-
ta?
Hesito em apelidar-me artista-professora. Não me sinto qualificada 

nessa área. Mas é verdade o que diz: fiz alguns workshops em pri-

sões. De uma forma muito breve. Estava como escritora residente 

na Clean Break [uma companhia de teatro que trabalha com mulhe-

res no sistema de justiça criminal, dentro e fora da prisão, fazendo 

trabalho artístico e de formação]. Tenho uma relação longa com 

essa companhia, acredito realmente no trabalho que fazem e gosto 

de as apoiar. Influenciou-me porque escrevi uma peça enquanto 

lá estive. Falei com as mulheres, pensei sobre assuntos que têm a 

ver com mulheres e sobre a criminalização das mulheres. Aí houve 

uma influência muito directa. Para além disso, estou sempre inte-

ressada na situação das mulheres na sociedade e no impacto que 

os factores económicos e culturais têm nas suas vidas. A prisão 

dá a ver isso de um modo especial, torna muito evidente como as 

mulheres são tratadas na sociedade. Mas quero ser muito clara: ser 

artista-professora é uma profissão incrível, estou longe de reclamar 

esses louros para mim. Os bons professores estão entre as pessoas 

que eu mais admiro.

Navida Stein, 15 de Janeiro de 2018 
https://stagebuddy.com/theater/theater-feature/interview-lucy-kirkwood-inspiration-
-riveting-play-children

https://stagebuddy.com/theater/theater-feature/interview-lucy-kirkwood-inspiration-riveting-play-children
https://stagebuddy.com/theater/theater-feature/interview-lucy-kirkwood-inspiration-riveting-play-children
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O DILÚVIO

7 O Dilúvio – Noé tinha seiscentos anos quando o dilúvio caiu 

sobre a terra. Para fugir à inundação, entrou na arca com os filhos, 

a mulher e as mulheres dos seus filhos. Dos animais puros e daque-

les que não são puros, das aves e de todos os seres que andam de 

rojo sobre a terra, entraram com Noé na arca, dois a dois, um macho 

e uma fêmea, como Deus tinha ordenado a Noé. Ao cabo de sete 

dias, as águas do dilúvio espalharam-se sobre a terra. 

Choveu torrencialmente durante quarenta dias sobre a terra. As 

águas cresceram e levantaram a arca, que foi elevada por sobre 

a terra. As águas iam sempre crescendo, engrossando, e subiram 

muito acima da terra, e a arca flutuava à superfície das águas. A 

enchente aumentava cada vez mais, e tanto que cobriu todos os 

altos montes existentes sob os céus: as águas ultrapassaram quinze 

côvados o vértice dos montes por elas cobertos. Todas as criaturas 

que se moviam na terra pereceram: as aves, animais domésticos, 

animais selvagens, tudo o que rastejava pela terra, todos os homens 

e tudo quanto, sobre a terra firme, estava animado com um sopro 

de vida.

Foram assim exterminados todos os seres viventes que se encon-

travam à superfície da terra, desde os homens até aos quadrúpe-

des, aos répteis e aves dos céus. Desapareceram da face da terra, 

exceptuando Noé e o que se encontrava com ele na arca. As águas 

estiveram altas sobre a terra durante cento e cinquenta dias.

8 Fim do Dilúvio – Deus recordou-Se de Noé e de todos os animais, 

tanto domésticos como selvagens, que estavam com ele na arca. 

Por isso, Deus mandou um vento sobre a terra, e as águas come-

çaram a descer. As fontes do abismo e as cataratas dos céus foram 

encerradas, e a chuva parou de cair do céu. As águas retiraram-se 

gradualmente da terra e começaram a diminuir ao fim de cento 

e cinquenta dias. No dia dezasseis do sétimo mês, a arca poisou 

sobre os montes de Ararat. As águas foram decrescendo atá ao 

décimo mês. No primeiro dia do décimo mês emergiram os cumes 

das montanhas.

Decorridos quarenta dias, Noé abriu a janela que havia feito na arca 

e soltou um corvo que saiu repetidas vezes enquanto iam secando 

as águas sobre a terra. Depois, soltou uma pomba, a fim de verificar 

se as águas tinham diminuído à superfície da terra. Mas, não tendo 

encontrado sítio para poisar, a pomba regressou à arca, para junto 

dele, pois as águas cobriam ainda a superfície da terra. Estendeu 

a mão, agarrou-a e meteu-a na arca. Aguardou sete dias, depois, 

soltou novamente a pomba que voltou para junto dele, à tarde, 

trazendo no bico uma folha verde de oliveira. Noé soube, então, 

que as águas tinham baixado sobre a terra. Aguardou ainda mais 

sete dias, depois tornou a soltar a pomba, mas, desta vez, ela não 

regressou mais para junto dele.

No ano seiscentos e um, no primeiro dia do primeiro mês, as águas 

começaram a secar sobre a terra. Noé abriu o tecto da arca e viu 

que a superfície da terra estava seca. No vigésimo sétimo dia do 

segundo mês, a terra estava seca.

Génesis 7, 6 - 10; 8, 1 - 14.

CA
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A LENDA DA CATEDRAL SUBMERSA

Conta uma lenda que, na velha França, na região da Bretanha, havia 

junto ao mar uma cidade chamada Yf, famosa pela sua bela cate-

dral. Ao repicar dos seus sinos, espalhavam-se bênçãos por toda a 

região, alegrando as crianças, animando os artesãos e os lavradores, 

dando força aos anciãos, e, um pormenor importante, afugentando 

para longe os maus espíritos.

O templo tinha sido edificado de frente para o poente. Assim, ao 

final do dia, a fachada tornava-se dourada, iluminada pelos últimos 

raios do sol. Segundo se dizia, os monges que esboçaram a catedral 

tinham escolhido propositadamente essa direcção. Pretendiam que 

o crepúsculo, com a transição da beleza do dia para a escuridão e 

as incertezas da noite, recordasse aos fiéis o grande crepúsculo do 

mundo anunciado no Evangelho, isto é, o seu irremediável fim e o 

Juízo Final. Aliás, sobre o portal principal encontravam-se escul-

pidas as imagens de Cristo sentado no seu trono de Juiz, ladeado 

pela Virgem Maria e pelos Apóstolos, assim como por uma fileira 

de Santos e outra dos condenados.

Um dia Yf recebeu a visita de um sultão vindo do oriente. Quando se 

aproximou da catedral, foi tomado de grande admiração e deteve-

-se para a contemplar melhor. Ao saber que a edificação tinha sido 

orientada por monges da ordem de São Bento, perguntou ao seu 

guia: — Como podem homens tão humildes construir uma obra tão 

magnífica? E como denominais estas janelas tão elevadas e estrei-

tas, com vidros de tão variado e agradável colorido?

— O desenho dessas janelas chama-se ogiva, explicou-lhe o guia. De 

facto, o traçado dessas ogivas, tanto nas janelas, com os seus belos 

vitrais, como nas outras que suportam o tecto do edifício, são de 

uma altura fora do comum. São assim para convidar o homem, que 

deve trabalhar com os pés sobre a terra, a elevar também o espírito 

para as coisas mais altas, para a consideração das verdades eternas.

— Este ambiente é paradisíaco, nem parece que estamos no meio 

das lutas da vida terrena, comentou o sultão.

— Sim, concluiu o guia. Mas a realidade é que todos estamos sujeitos 

aos riscos e às limitações da existência humana, às consequências 

do pecado original. Se, no futuro, os habitantes de Yf sofrerem algu-

ma forma de decadência espiritual, poderão começar a rejeitar este 

ambiente tão elevado…

O ilustre visitante despediu-se agradecido, e sucederam-se anos 

sem grandes sobressaltos para a piedosa e laboriosa cidade de Yf.

Aconteceu, então, que aquela eventualidade de um terrível esfria-

mento das almas começou a concretizar-se. A partir de certo 

momento, alguns dos habitantes começaram a sentir alguma indife-

rença e até a rejeitar a catedral. As almas que antes demonstravam 

uma grande dedicação passaram a ser apenas boas pessoas, as 

boas pessoas tornaram-se medianas e as medianas afundaram-se 

na mediocridade e no pecado.

Um dia, a lenta tragédia das almas manifestou-se também numa 

súbita tragédia de natureza física. Houve um forte tremor, ondas 

gigantescas, um grande ruído, e a catedral desapareceu no fundo 

mar.

Depois da surpresa e do susto diante da tragédia, as pessoas reto-

maram a sua rotina de vida, a lembrança do doloroso episódio foi-se 

desvanecendo e assim, durante muito tempo, nunca mais se ouviu 

falar da “catedral submersa”.

Mais tarde, começaram a reaparecer de vez em quando algumas 
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notícias. Alguns pescadores asseguravam que, em noites de lua 

cheia, quando a noite estava calma e as estrelas cintilavam no céu, 

viam à distância, na superfície do oceano, algo de surpreendente: 

torres que se levantavam à superfície do mar, com os sinos a repicar. 

Outros navegantes afirmavam ter visto, durante as tempestades e 

sob o clarão dos raios, ruínas que pareciam ser as de uma cidade 

submersa.

Assim, a lembrança da catedral submersa ia surgindo em histórias 

que se contavam às crianças e em conversas entre adultos. Parecia 

que os sinos repicavam para chamar as almas, como filhos pródigos 

que devessem voltar à casa paterna. Mas como voltar? A catedral 

teria também de reaparecer sobre a terra firme… 

Adaptado da versão publicada em:

https://campogrande.arautos.org/2017/08/10/a-lenda-da-catedral-submersa/

https://campogrande.arautos.org/2017/08/10/a-lenda-da-catedral-submersa/
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ENTREVISTA DA AUTORA CONSIGO MESMA 
SOBRE A HISTÓRIA OMITIDA 
E POR QUE CHERNOBYL LANÇA DÚVIDAS 
SOBRE A NOSSA VISÃO DO MUNDO

SVETLANA ALEXIEVICH

— Sou testemunha de Chernobyl … Do acontecimento principal do 

século XX, apesar das terríveis guerras e revoluções pelas quais 

este século será recordado. Já passaram vinte anos da catástrofe, 

mas pergunto-me ainda hoje de que é testemunho: do passado ou 

do futuro? É tão fácil cair na banalidade… A banalidade do horror… 

Mas eu vejo Chernobyl como o início de uma nova história, já que 

representa não só o conhecimento, mas também o pré-conheci-

mento, porque o homem entrou em disputa com as antigas noções 

de si próprio e do mundo. Quando falamos sobre o passado ou 

sobre o futuro, as nossas palavras englobam as nossas noções do 

tempo, mas Chernobyl é antes de mais uma catástrofe do tempo. 

Os radionuclídeos espalhados pela nossa terra existirão durante 

cinquenta, cem, duzentos mil anos… Ou mais… Na ótica da vida 

humana, são eternos. O que somos capazes de entender? Estará ao 

nosso alcance captar e reconhecer um sentido neste horror ainda 

desconhecido para nós?

— Tudo o que sabemos sobre os horrores e medos tem mais que 

ver com a guerra. O gulag estalinista e Auschwitz são as recentes 

aquisições do mal. A História sempre foi a história de guerras e che-

fes militares, e a guerra representou, por assim dizer, uma medida 

do horror. Por isso as pessoas confundem os conceitos de guerra 

e de catástrofe… Em Chernobyl parecem existir todos os sinais de 

guerra: muitos soldados, evacuação, habitações abandonadas. O 

curso da vida ficou perturbado. As informações sobre Chernobyl 

nos jornais consistem inteiramente de palavras militares: átomo, 

explosão, heróis… E isso dificulta a perceção do facto de que nos 

encontramos numa nova história… Acaba de ter início a história das 

catástrofes… Mas o homem não quer pensar nisso porque nunca se 

pôs a refletir sobre isso, ele esconde-se por trás do que lhe é familiar. 

Por trás do passado. Até os monumentos aos heróis de Chernobyl 

parecem militares…  

— A minha primeira viagem à Zona…

» Os pomares estavam em flor, a erva nova brilhava alegremente 

ao sol. Os pássaros cantavam. Um mundo tão familiar… familiar… 

Primeiro pensamento: tudo está no seu lugar e tudo é como dantes. 

A mesma terra, a mesma água, as mesmas árvores. E a sua forma, 

a sua cor e o seu cheiro são eternos, ninguém é capaz de mudar 

aqui seja o que for. No entanto, já no primeiro dia me foi explicado: 

não se pode apanhar flores, é melhor não se sentar no chão, não 

beba água da nascente. Ao entardecer, vi os pastores a tentarem 

encaminhar o rebanho cansado para o rio, mas as vacas voltavam 

para trás, mal se abeiravam. De alguma forma apercebiam-se do 

perigo. Disseram-me também que os gatos deixaram de comer ratos 

mortos, que jaziam por toda a parte nos campos, nos logradouros. 

A morte escondia-se em todo o lado, mas era uma morte diferente. 

Sob novas máscaras. Com um disfarce desconhecido. O homem 

foi apanhado de surpresa, ainda não estava preparado. Não estava 

preparado enquanto espécie biológica, uma vez que não funcionava 

todo o seu instrumento natural definido para ver, ouvir, tocar. Tudo 

isso se tornou impossível, os olhos, os ouvidos, os dedos já não 

serviam, não podiam servir, porque a radiação não é visível e não 
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tem cheiro nem som… É incorpórea. Durante toda a nossa vida, ou 

estávamos em guerra ou nos preparávamos para a guerra, sabe-

mos tanto sobre ela — e de repente! A imagem do inimigo mudou. 

Surgiu-nos outro inimigo… Inimigos… A erva recém-ceifada matava. 

O peixe e a caça capturados, uma maçã… O mundo à nossa volta, 

antes complacente e amigável, agora incutia medo. As pessoas ido-

sas, antes de serem evacuadas e ainda sem imaginarem que seria 

para sempre, olhavam para o céu: «O sol brilha… Não há fumo nem 

gás.  Ninguém dispara. Que raio de guerra é essa? Mas é preciso 

tornarmo-nos refugiados…» Um mundo familiar… que deixou de ser 

familiar…

Como perceber onde estamos? O que está a acontecer connosco? 

Aqui… Agora… Não há a quem perguntar…

Excerto de Alexievich, Svetlana (2016), Vozes de Chernobyl. História de um desastre 
nuclear, trad. do russo Galina Mitrakhovich, Amadora: Elsinore, p. 45, p. 49-50.



PROGRAMA EDUCATIVO
TEATRO ABERTO
18

A EQUIVALÊNCIA DAS CATÁSTROFES: 
(APÓS FUKUSHIMA)
JEAN-LUC NANCY

Aquilo que há quase dois séculos foi chamado «niilismo» é o rever-

so exacto do que havíamos confiado à esperança da técnica como 

soberania sobre um destino. A comunicação torna-se contamina-

ção, a transmissão faz-se contágio.

É nisso que Fukushima é exemplar: um sismo e o tsunami que ele 

gera tornam-se catástrofe técnica, que se faz, ela mesma, sismo 

social, económico, político e, por fim, filosófico, ao mesmo tempo 

que esta série se entrecruza ou se enlaça com as séries de catástro-

fes financeiras, dos seus efeitos sobre a Europa, em particular, e dos 

contragolpes desses feitos sobre o conjunto das relações mundiais.

Já não há catástrofes naturais: já só há uma catástrofe civilizacional 

que se propaga em todas as ocasiões. Podemos mostrá-lo a pro-

pósito de cada catástrofe dita natural, tremor de terra, inundação 

ou erupção vulcânica, não falando já das perturbações produzidas 

na natureza pelas nossas técnicas.

Transformámos, efectivamente, a natureza e já não podemos 

falar dela. Necessitamos de conseguir pensar uma totalidade na 

qual não valha já a distinção entre natureza e técnica e na qual, 

ao mesmo tempo, não seja pertinente uma relação entre «este 

mundo» e qualquer «outro mundo». Esta situação em que foi intro-

duzido o nosso pensamento ultrapassa em muito aquilo que, por 

vezes, chamamos «uma crise de civilização». Não se trata de uma 

crise da qual pudéssemos curar-nos com os meios da própria civi-

lização. Esta situação também ultrapassa aquilo que por vezes é 

chamado uma «mudança de civilização»: uma tal mudança não 

pode ser decidida, não se pode visá-la já que não é possível dese-

nhar a finalidade que deve ser atingida.

O nosso pensamento não deve ser mais nem de crise nem de pro-

jecto. Ainda assim, não conhecemos nenhum outro modelo para 

um pensamento do «melhor». Desde que quisemos um «melhor», 

desde que quisemos mudar e melhorar o mundo e o homem, nunca 

pensámos senão em termos de regeneração ou de nova geração: 

refazer ou fazer um mundo e um homem melhores.

Nancy, Jean-Luc (2014), A equivalência das catástrofes: (após Fukushima), trad. , posf. 
Jorge Leandro Rosa, Lisboa: Nada, p. 48-51.
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SOBRE A BREVIDADE DA VIDA
SÉNECA 

Não é que tenhamos pouco tempo para viver, a verdade é que dele 

desperdiçamos muito. A vida é longa que baste, e foi-nos dada uma 

quantidade generosa para que possamos realizar todas as nossas 

conquistas, caso todo este tempo seja devidamente investido. Mas 

quando desperdiçamos o tempo em ostentações imprudentes e 

em atividades descuidadas, somos forçados, por fim, a perceber, 

perante o horizonte da nossa morte, que ele nos fugiu sem que 

déssemos conta de que se estava a esgotar. Assim é: não nos é dada 

uma vida curta, nós fazemo-la curta. Não estamos mal abastecidos, 

lançamo-nos é ao desperdício. 

Porque é que nos queixamos da natureza? Ela tem agido de forma 

gentil: a vida é longa se for bem aproveitada. Mas, por um lado, há 

gente cativa de uma ganância insaciável, outros, de uma penosa 

dedicação a tarefas inúteis. Uns encharcam-se em vinho, enquanto 

outros se tornam lentos e ociosos. Existem aqueles que se deixam 

devorar pela ambição política, a qual acaba sempre por estar na 

mão do juízo alheio. Ainda outros, na esperança do lucro, são con-

duzidos tanto por terra quanto por mar pela ganância dos negó-

cios. Alguns são atormentados pela paixão que nutrem pela guerra, 

sempre dispostos a infligir dano a outros ou preocupados com o 

dano que lhes possa ser infligido. Há quem se perca na autoim-

posta servidão ante a presença ingrata dos poderosos. Muitos se 

ocupam a perseguir a fortuna alheia ou a lamentar a sua própria. 

Alguns não têm um objetivo concreto, mas sempre sacudidos pela 

instabilidade da vida, nunca satisfeitos consigo mesmos. Outros 

não conseguem arranjar qualquer propósito ao longo da vida, a 

morte leva-os, desapercebidos, enquanto bocejam languidamente 

— tanto que não consigo duvidar da observação oracular do maior 

dos poetas: Pequena é a parte da vida que vivemos. De facto, tudo 

o resto não é viver, mas meramente o passar do tempo.

Os vícios rodeiam e atacam o humano por todos os lados, não 

deixando que se erga e encare a verdade. Pelo contrário, sobre-

carregam-no e prendem-no aos seus desejos. Desta forma, não é 

possível recuperar o verdadeiro «eu». Se por acaso se atingir qual-

quer tipo de tranquilidade, faz-se sentir uma agitação pelo fundo 

do mar mesmo depois do fim da tempestade, e assim se continua 

o tormento pelos desejos. Pensam que falo apenas daqueles cuja 

maldade é reconhecida por todos? Observem aqueles cuja boa for-

tuna leva as pessoas à admiração: eles sufocam na própria sorte. 

Quantos sentem que a riqueza é um fardo! Quantos se esvaem 

em sangue no meio de tanta eloquência e de tanto esforço para 

demonstrar talento! Quantos acabam pálidos de prazer constante! 

Quantos são aqueles roubados da liberdade de existir pelos clientes 

que os rodeiam! Numa palavra, isto atravessa-os a todos, do mais 

elevado ao mais pequeno: um clama por assistência jurídica, outro 

vem ajudar; um está em julgamento, outro vem em sua defesa, e 

ainda outro vem julgá-lo a ele; ninguém se defende a si mesmo, 

todos se esgotam em benefício alheio. Pergunta a ti mesmo sobre 

aqueles cujos nomes são reconhecidos e repara que eles têm certas 

características: este dedica-se àquele, aquele dedica-se ao outro 

— ninguém trata de si mesmo. Ainda assim, certos indivíduos mos-

tram a mais extraordinária das indignações: criticam a vaidade dos 

superiores quando eles não lhes garantem uma audiência certa. Mas 

como pode alguém criticar a vaidade de outros não tendo tempo 

para si mesmo? Estes, que, por muito condescendentes que sejam, 
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se dignaram a olhar na tua direção, a ouvir o que tens a dizer, e 

tornaram possível caminhar a seu lado. Mas tu nunca te dignaste 

a olhar-te no espelho e a estar atento ao que tu próprio realmente 

precisas. Portanto não há razão para que estas obrigações sejam 

impostas seja a quem for, quando, na verdade, não necessitas que 

estejam presentes, és apenas incapaz de estar a sós contigo.

 

Séneca (2022), Sobre a brevidade da vida, trad. Romão Cunha, Lisboa: Infinito 

Particular, p. 10-13.

7. VIDA BREVE
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A ECOANSIEDADE
SOFIA CRAVEIRO

PAULO VIEIRA DE CASTRO

Em entrevista ao Gerador, Paulo Vieira de Castro, autor do livro 

Isto não é uma invenção – Ecoansiedade e o futuro do planeta, 

explica a importância de se reconhecer um problema que ainda 

é desvalorizado e que considera poder vir a agravar-se no futuro. 

Diz temer “que venhamos a ter uma grande ‘depressão verde’” 

e recomenda aos jovens que se refugiem na sua “tribo” para 

combater as frustrações inerentes à luta pela sustentabilidade. 

“Precisamos de pensar a comunidade e a comunidade tem de 

ser mais colaborativa”, sublinha.

 

Gerador (G.) — Antes de mais queria que começasse por me expli-
car: o que é a ecoansiedade?
Paulo Vieira de Castro (P.V.C.) — A ansiedade é qualquer coisa que 

nos é muito útil. Toda a gente tem ansiedade, ela serve para nos 

dar estrutura. Contudo, quando falamos em ecoansiedade, estamos 

a falar de uma ansiedade crítica, digamos assim, uma ansiedade 

que, de facto, para quem a tem, se transforma num grande trans-

torno, num grande desconforto. A questão da ecoansiedade tem 

que ver com aquilo que podemos considerar que é central, quan-

do pensamos em pessoas que sofrem desta ansiedade crónica ou 

crítica, perante a perda da natureza, ou seja, perante aquilo que 

nós consideramos um despertar ecológico, e perante aquilo que 

nós chamamos um síndroma de défice da natureza. De facto, nós 

vivemos já com défice da natureza há dezenas de anos. Quando as 

pessoas entendem isto e têm dificuldade de lidar com esta questão, 

muitas vezes atingem níveis muito elevados de ansiedade, daí que 

se fale de ecoansiedade. Resumindo, a ecoansiedade será um medo 

crónico de perda da natureza.

 

(G.) — E quais são os sintomas desta ecoansiedade?
(P.V.C.) — [Há] outro aspeto que é contemporâneo de tudo isto, que 

é o luto ecológico. Estamos a falar da falta de resiliência emocio-

nal ou de uma circunstância desconfortável ao nível da resiliência 

emocional. O que acontece [aqui] é que estamos perante um luto 

que é provocado por todos, mas as consequências disso mesmo 

[são enfrentadas no meio] privado, ou seja, neste momento, quem 

sofre desta perda, e quem vive o luto ecológico, é quase que, em 

resultado de um preconceito, obrigado a viver [isso] sozinho, por-

que ninguém lhe reconhece o direito a tê-lo. O que significa que 

aumentamos mais ainda a tensão em termos de ansiedade. Nós 

estamos a falar de uma ansiedade elevada, crítica, funcional. 

(G.) — Mas isto acaba por ser algo que não afeta todas as pessoas 
da mesma forma, correto? Ou seja, é algo que também está ligado 
a uma vertente cultural, de como os países encaram as alterações 
climáticas e a sustentabilidade?
(P.V.C.) — Naturalmente que, para nós, que vivemos numa zona em 

que ainda somos pouco afetados por isso, ou seja, que vivemos 

numa zona rica do planeta, nós podemos achar que é cultural, mas 

agora imagine que [você] é um migrante que vem de um país africa-

no, onde, de facto, estas alterações climáticas acabam por lhe retirar 

o direito de viver. Nós vemos mares a desaparecer, rios a desapare-

cer.... portanto, hoje é entendido como uma questão cultural, mas 

as pessoas, se pensarem bem, [perceberão que] vai deixar de o ser 

a breve trecho. Nós já sentimos, embora de uma forma ténue, essas 
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alterações. Ainda não estamos numa situação crítica, mas, à nossa 

volta, se olharmos bem... Muitas destas migrações vêm também de 

países onde já existe essa pressão. Claro que muitas delas não são 

só derivadas de alterações climáticas tout court, muitas delas são 

vítimas também da própria industrialização e da poluição resultante 

daí, mas, de algum modo, vai resultar no mesmo.

(G.) — Como é que avalia a consciência coletiva da população 
em relação a este assunto? Há muita gente, digamos “imune” à 
ecoansiedade, na medida em que não tem a preocupação da sus-
tentabilidade?
(P.V.C.) — Aqui há dois aspetos: por um lado, aquilo que poderá 

ser a narrativa dos media. Por outro lado, aquilo que é a ação que 

já acontece, a ação pelo clima, iniciada pelos mais jovens. [No que 

respeita] à narrativa dos media, eu apelo à elevação quando tra-

tamos destes assuntos. Nós temos, por um lado, uns media mais 

liberais, digamos assim, que entendem isto como assunto colate-

ral, mas depois temos os media mais populares. Veja: hoje em dia, 

os media que têm maior atenção — e refiro-me a qualquer suporte, 

a qualquer plataforma — são aqueles que vendem a desgraça, ou 

seja, quanto pior estiver o mundo, melhor, porque eles têm mais 

atenção e acabam por vender melhor os seus anunciantes. No livro, 

eu faço este exercício sociológico: sentei-me ao computador, no dia 

8 de março de 2021, e durante 30/45 minutos fui ver, no mundo, o 

que é que se dizia sobre estas questões, das alterações climáticas. 

Fiquei assustado. Se eu tivesse chegado ao mundo naquele 8 de 

março, naquela hora, e tivesse partido do mundo passado 45 minu-

tos, eu iria absolutamente assustado, iria possivelmente derrotado. 
Portanto, a questão é [colocada de forma a dar a entender] que 

não há solução, não há futuro. De facto, isto não é uma invenção, é 

real, temos um problema em mãos, temos de o resolver, mas não 

podemos fazer disto uma telenovela. Não podemos fazer com que 

isto entre na esfera do espetáculo. Nós já temos um problema com 

as notícias: é que os meios de comunicação não dão notícias, fazem 

um espetáculo onde metem informação. Isto confunde as pessoas e 

desresponsabiliza as pessoas perante as circunstâncias. Se os media 

não considerarem estes assuntos como uma forma de lazer, uma 

forma de espetáculo, eu acho que eles estão a captar o assunto de 

uma forma elevada e séria. Por outro lado, há a ação dos jovens. 

Vamos ver: quem é que, de algum modo, está a encabeçar esta luta 

pela necessidade de transformação e esta atenção que é necessário 

termos para com o clima e o ambiente? São os jovens. Nós, hoje em 

dia, vemos as crianças, os jovens, muito orientados para o ambiente 

e para as questões climáticas, mas também para o bem-estar ani-

mal e opondo-se àquilo que é o especismo, vendo o homem como 
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superior a todas as outras formas de vida. A Greta Thunberg é, 

segundo aquilo que eu penso, uma ecoansiosa. Estamos a falar de 

uma pessoa que despertou para as questões ecológicas e que, com 

base nesta ansiedade que surgiu, sentiu a necessidade de fazer 

aquilo que qualquer ecoansioso faz.

(G.) — Há pouco referia o envolvimento de jovens em ações de 
protesto... Esse tipo de atividades e de envolvimento comunitário 
pode ser uma forma de lidar, também, com a ansiedade?
(P.V.C.) — Sim, uma das coisas que eu digo no livro é “busca a tua 

tribo”, porque as pessoas sozinhas, em especial os jovens, come-

çam a passar da ecoansiedade para uma coisa chamada “depres-

são verde”. Porque começam a perceber que existe ali um proble-

ma, que é um problema que não é de todos — daí a questão do 

luto ecológico —, é um problema que, de facto, veem que muitas 

pessoas não têm, mas alguns têm. Portanto, para ultrapassar a 

ecoansiedade é fundamental que se procure a tribo. O que eu 

quero dizer é que estamos perante um problema que ninguém 

pode dizer ser demasiado pequeno para contribuir para a mudan-

ça, mas, de facto — e pergunta muito bem — o que acontece é que 

nós precisamos de pensar a comunidade e a comunidade tem que 

ser mais colaborativa. Colaborativa a todos os níveis, a começar 

pela habitação. Já existem bons exemplos, que vieram do Norte 

da Europa (aliás, todas estas ideias vêm do Norte da Europa). De 

facto, nós, aqui em Portugal, temos alguma dificuldade de pensar 

como é que podemos fazer, mas temos bons exemplos do que é 

pensar as comunidades de um ponto de vista mais colaborativo. 

Porque nós temos de mudar completamente o nosso registo de 

vida e temos de partilhar muito mais do que propriamente cada 

um ter o seu carro, cada um ter a sua bicicleta. Aquilo que fazemos 

com as trotinetes hoje em dia já, terá de ser feito também com os 

automóveis e com outras ferramentas que vamos precisando.

Levando em consideração o facto que eu convoquei, há pouco, 

dizendo que ninguém é tão pequeno que não possa colaborar 

nesta mudança, que é bem necessária, em termos climáticos e 

ambientais, penso que tudo isto partirá do entendimento do que 

deverá ser uma sociedade mais cooperativa e as comunidades mais 

colaborativas. Hoje em dia nós temos, nas cidades e fora delas, 

muita gente a viver sozinha. Porque é que as pessoas não hão de 

viver mais comunitariamente? Resolvia-se muita coisa, desde os 

novos aos mais velhos. A mesma coisa para resolver o problema da 

poluição: a partilha. Dava, há pouco, o exemplo das ferramentas, 

mas pode ser um automóvel, pode ser a bicicleta, o próprio animal 

de estimação... Porque não? Porque não havemos todos de pensar 

que é possível, um dia, todas as crianças que nasçam sejam filhas 

de toda a gente? Veja o quanto se resolvia com base nisto! No 

livro dão-se muitas indicações relativamente a isto. Tem que haver 

aqui mudanças estruturais e eu penso que os jovens já estão muito 

mais preparados, porque já perceberam que é preciso mudar de 

paradigma. É por isso que, no final do livro, eu peço desculpa aos 

mais jovens pelo facto de irmos entregar o mundo em muito piores 

condições do que aquele mundo que recebemos dos nossos pais.

Excertos da entrevista a Paulo Vieira de Castro, conduzida por Sofia Craveiro, publi-
cada no Gerador a 11 de Maio de 2021:  https://gerador.eu/105829-2/

Vieira de Castro, Paulo (2021), Isto não é uma invenção - Ecoansiedade e o futuro do 
planeta, Lisboa: Safe Space Portugal – Associação Cultural e de Saúde Mental.
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FICHA ARTÍSTICA FICHA TÉCNICA

DIRECÇÃO TÉCNICA, 

PRODUÇÃO E MONTAGEM 

 CÉLIA CAEIRO 

ASSISTÊNCIA 

DE ENCENAÇÃO 

 BRUNO SOARES

GRAVAÇÃO MÚSICA ORIGINAL 

 CAPTAÇÃO E MISTURA 

 DAVID FERREIRA
 TROMPETE

 DIOGO DUQUE
 VIOLINO 

 CIRE NDIAYE

ASSISTÊNCIA 

DE CENOGRAFIA 

E ADEREÇOS 

 MARISA FERNANDES 

DIRECÇÃO DE PALCO 

 VANESSA MARQUES 

CONSTRUÇÃO 

E MONTAGEM DE CENÁRIO 

 CHEFE MAQUINISTA

 MIGUEL VERDADES 
 CARPINTEIROS

 MAQUINISTAS 

 ABEL DUARTE
 JOAQUIM ALHINHO 

MONTAGEM DE LUZ, 

SOM E VÍDEO 

 RESPONSÁVEL DO SECTOR 

 MARCOS VERDADES
 TÉCNICOS 

 ALBERTO CARVALHO
 BRUNO DIAS
 FRANCISCO RAMOS
OPERADOR DE LUZ 

 ALBERTO CARVALHO
OPERADOR DE SOM 

 FRANCISCO RAMOS

MESTRA COSTUREIRA 

 IRENE CABRAL
 
COSTUREIRA 

 ALDINA JESUS

GABINETE DE IMPRENSA 

E COMUNICAÇÃO 

 MAFALDA SIMÕES

COMUNICAÇÃO ON-LINE 

E REDES SOCIAIS

 ANA BALTAZAR
 FILIPA SANTOS 

ENCENAÇÃO 

 ÁLVARO CORREIA

CENÁRIO 

 ANDRÉ GUEDES

FIGURINOS

 ANA PAULA ROCHA

DESENHO DE LUZ 

 MANUEL ABRANTES

SONOPLASTIA 

 VITÓRIA
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CENÁRIO
ANDRÉ GUEDES
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FIGURINOS
ANA PAULA ROCHA
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BIOGRAFIAS

ÁLVARO CORREIA
Nasceu em Lisboa em 1967.

Formação
Curso de Encenadores/Formação 
de Atores da Escola Superior 
de Teatro e Cinema e Curso 
de Formação de Atores da Comuna. 
Pós-Graduação em Ciências 
da Comunicação – Variante 
Comunicação e Artes, da Faculdade 
de Ciências Sociais e Humanas 
(UNL). 

Teatro
Trabalhou como actor na Comuna – 
Teatro de Pesquisa entre 1989 
e 2015, e também em espetáculos 
de Miguel Loureiro, Tiago Rodrigues, 
Mónica Calle, Jorge Andrade, Teresa 
Sobral, Jean-Paul Bucchieri, Mónica 
Garnel, Tónan Quito e Carla Bolito. 
Na Comuna, encenou textos de 
Harold Pinter, Luís Fonseca, Abel 
Neves, Lars Nòren, Edward Albee, 
Molière, Arne Lygre, Samuel Beckett, 
Wallace Shawn, Noel Coward, 
William Shakespeare, Henrik Ibsen 
e Falk Richter. Na Casa Conveniente, 
encenou textos de Bernard-Marie 
Koltès e Luís Fonseca, e no Teatro 
Nacional D. Maria II encenou textos 
de Gil Vicente, Patrícia Portela 
e Joana Berthólo. 

Cinema
Fez parte dos elencos dos filmes 
Sinais de Fogo de Luís Filipe Rocha, 
António, Um Rapaz de Lisboa de 
Jorge Silva Melo, O Lugar que 
Ocupas de Pedro Filipe Marques, 
Ruth de António Pinhão Botelho, 
A Herdade de Tiago Guedes 
e Ubu de Paulo Abreu.

Televisão
Participou em diversas séries 
de televisão, dobragens e locuções, 
das quais destaca Equador, 
A Noite Sangrenta, Os Boys e Glória.
Outras actividades
É Professor Adjunto do 
Departamento de Teatro da Escola 
Superior de Teatro e Cinema, 
onde lecciona a disciplina 
de Interpretação desde 2000. 
Foi Vice-presidente e Director 
do Departamento de Teatro 
da Escola Superior de Teatro 
e Cinema de 2012 a 2018.

ANA PAULA ROCHA
Formação
Mestre em Teatro & Comunidade e 
licenciada em Design de Cena pela 
Escola Superior de Teatro e Cinema. 
Curso de Estilismo pela Escola de 
Moda de Lisboa.

Teatro
Estreou-se com José Peixoto em Il 
Campielo no Teatro da Malaposta, 
em 1997.
Colaborou com os Artistas Unidos e 
encenadores como Ignácio Garcia, 
João Lourenço, Solveig Nordlund, 
Cláudio Hochman, Rui Mendes, José 
Peixoto, Rodrigo Francisco, Paulo 
Sousa Costa, Paulo Lage e Peter 
Kleinert.
Conta com mais de 70 criações de 
cenografias, bem como de figurinos, 
para o Teatro Nacional D. Maria II, 
o Teatro da Trindade, a Companhia 
de Teatro de Almada, o Teatro dos 
Aloés, a Companhia Nacional de 
Teatro Clássico de Madrid, entre 
outros.

Cinema e televisão
Em televisão, assinou diversas 
sitcoms.
Em 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 
de Solveig Nordlund, este último 
vencedor do prémio Melhor Drama 
no VI NYC Downtown Short Film 
Festival.
Com Margarida Gil, fez Sobre o 
lado Esquerdo, O fantasma de 
Novais e Perdida Mente, vencedor 
do prémio de melhor argumento 
de longa-metragem para uma 
produção internacional, no New York 
International Independent Film and 
Video Festival.

Prémios
Em 2021, foi nomeada melhor 
figurinista pela XXIV edição dos 
Premios Max de las Artes Escénicas, 
com o espectáculo Reinar Depois 
de Morrer (uma co-produção entre 
a Companhia de Teatro de Almada 
e a Companhia Nacional de Teatro 
Clássico de Madrid).
Outras actividades
É presidente da APCEN (biénio 
2020-2022) e membro da Academia 
Portuguesa de Cinema.

ANDRÉ GUEDES
Nasceu em Lisboa, em 1971, 
e desenvolve uma actividade 
repartida entre as artes visuais 
e as artes performativas.

Formação
Estudou Arquitetura (FA-UL) 
e Antropologia do Espaço (FCSH-
UL). É doutorando na Faculdade 
de Belas Artes (UL) e docente 
da cadeira de Espaço Cénico na 
Universidade Lusófona do Porto. 

Artes visuais
Foi artista residente no Palais 
de Tokyo (Paris), na Gasworks 
(Londres) e na Fondazione Pistoletto 
(Biella). As suas obras de artes 
visuais – instalações, performances, 
intervenções no espaço público, 
projetos editoriais – conciliam 
a pesquisa documental com 
o trabalho de campo, 
constituindo-se como uma reflexão 
sobre a atividade humana na 
concepção do espaço 
e das organizações sociais 
e políticas.
Os seus trabalhos foram expostos 
na Kunsthalle Lissabon, 
De Appel, CAM-Gulbenkian, Museu 
de Serralves, Centro Cultural 
Montehermoso, Biennale de Rennes, 
Fondazione Pistoletto, Athens 
Biennale, Palais de Tokyo e David 
Roberts Art Foundation, entre 
outros.

Artes performativas
Enquanto cenógrafo, colaborou 
na concepção do espaço cénico 
de obras de teatro e dança, 
nomeadamente de Álvaro Correia, 
Miguel Loureiro, Vera Mantero, 
Miguel Pereira e Martine Pisani. 
Concebeu diversos projectos 
cénicos a solo ou em colaboração, 
nomeadamente com Miguel Loureiro 
e a companhia de teatro Cão 
Solteiro.

Prémios
Em 2007, foi distinguido com 
o Prémio de Artes Plásticas União 
Latina.

Outras actividades
Foi o curador convidado da edição 
de 2020 do festival internacional 
de dança Cumplicidades.

BRUNO SOARES
Formação
Licenciou-se em Teatro (ramo 
de Actores) pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema. Frequenta 
o Mestrado em Teoria da Literatura 
na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa.

Teatro
Profissionalmente, trabalhou 
como actor em espectáculos 
com encenação de Simon Frankel 
(Lisbon Film Orchestra), Maria João 
Luís e Mickaël de Oliveira (Teatro 
da Terra), Rui Dionísio (CEGADA 
Grupo de Teatro), Afonso Molinar 
(teatroàfaca), Leonor Alcácer 
e Sónia Baptista. 
Os Filhos de Lucy Kirkwood, com 
encenação de Álvaro Correia, é a sua 
estreia na assistência de encenação.

CÉLIA CAEIRO
Formação
Licenciada em Ciências  
da Comunicação pela Universidade 
Nova de Lisboa e Mestre em 
Comunicação e Gestão Cultural 
pela Universidade Católica 
Portuguesa.

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

Outras experiências
Em 2002 colabora com a NBP  
no arranque da Escola de Actores 
desta produtora, a Oficinactores. 
Em 2003 entra para L’Agence – 
Agência de Modelos e Produção, 
com o objectivo de criar  
e coordenar um departamento  
e agenciamento de actores, 
L’Agence Talents, projecto 
ao qual fica ligada até 2006.
Neste ano integra a equipa 
Scriptmakers, empresa 
de produção de conteúdos, na qual 
desempenha funções de marketing, 
comunicação, contabilidade  
e gestão, até 2008. 
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Formação
Conclui em 1984 o curso superior 
de actores e encenadores do 
Conservatório Nacional.
Faz o curso de formação de actores 
do Teatro da Comuna, dirigido por 
João Mota. Realiza vários cursos 
de dança e mímica ministrados por 
Ruben Markx, Célia Neves, Yass 
Hakochima e frequenta vários cursos 
e workshops na fundação Gulbenkian, 
na Faculdade de Motricidade Humana 
da UL, a Master Class de Marcia 
Haufrecht e a oficina de improvisação 
dirigida por Caspar, entre outros. 
Orienta vários seminários e cursos de 
expressão corporal e dramática com 
fins pedagógicos e/ou terapêuticos.

Teatro
Desde 1984, participou em 63 
espetáculos de teatro. Colaborou com 
as companhias do Teatro do Bolhão, 
Artistas Unidos, Escola de Mulheres, 
Gato Que Ladra, Mala Voadora, Teatro 
Aberto, Palco 13, Persona, Seiva Trupe, 
A Comuna, Teatro da Terra, Teatro 
do Eléctrico, Teatro dos Aloés, Teatro 
Ibérico, Teatrosfera, entre outras, e 
passou pelo Teatro Nacional Dona 
Maria II, Teatro Maria Matos, Teatro da 
Trindade, Teatro São Luiz, entre outros. 

Cinema e televisão
Faz televisão regularmente, tendo 
participado em inúmeras séries e 
novelas. No cinema, trabalhou com 
vários realizadores, entre os quais 
João Botelho, José Fonseca e Costa, 
António-Pedro Vasconcelos, António 
Ferreira e, recentemente, Paulo Filipe.

Prémios
Em 1985, recebe o prémio 
Interpretação do Festival El Paso nos 
EUA, pela sua participação no filme 
Celestina. Em 1990, a revista Actor 
atribui-lhe o prémio Melhor Actriz. 
Em 2009, recebe o Prémio Bernardo 
Santareno pela interpretação em 
Vulcão.

JOÃO LAGARTO
Formação
Estudos de actuação 
no Conservatório de Lisboa 
(1972-1974).

Teatro
É actor profissional desde 1974 
e trabalhou como actor, encenador 
ou tradutor em mais de 90 peças 
de teatro.
É fundador de quatro grupos 
de teatro: Centro Cultural de Évora 
(1975), Maizum (1981), 
Alta Recreação (1984) e Teatro 
da Malaposta (1988). 

Cinema
O primeiro filme em que participa 
é Histórias Selvagens de António 
Campos (1978), tendo desde 
então trabalhado com diversos 
realizadores – Luís Rocha, Walter 
Salles Júnior, Ruy Guerra, Paco 
Baños, Fernando Vendrell, Maria 
Schrader, Toni Verdaguer, Laís 
Bodanzky, Bertrand Tavernier, Luís 
Galvão Teles, José de Sá Caetano, 
João Botelho, Manuel Mozos, etc.

Televisão
Na televisão, integra os elencos 
de algumas telenovelas (A Banqueira 
do Povo, os Lobos, Lusitana Paixão, 
Resistirei, Mulheres, Jogo Duplo, 
etc.) e de várias séries (Cluedo, 
Ballet Rose, Polícias, A Febre 
do Ouro Negro, O Processo 
dos Távoras, a Vida Privada 
de Salazar, etc.)
Apresenta os programas Como? 
Quem? Porquê? e Mesa 
à Portuguesa.

Prémios
Em 2006, recebeu o Prémio 
da Crítica para Melhor Espectáculo 
e o Globo de Ouro para Melhor Actor 
de Teatro, com Começar a Acabar 
de Beckett. Recebeu 
o prémio da SPA para melhor actor 
de cinema, em 2010, com 4 Copas 
de Manuel Mozos.

Outras actividades
Participou, como responsável pela 
área de teatro, no lançamento 
da Escola de Circo – Chapitô.
É professor de actuação no IFICT 
(Instituto de Formação, Investigação 
e Criação Teatral) e do Curso 
de Teatro da Universidade de Évora.

MANUEL ABRANTES
Alentejano de Cabeção.

Formação
Vivendo desde que nasceu num 
mundo artístico, começou aos seis 
anos de idade a ter aulas de bateria, 
durante cinco anos. 
Em 2011, inicia os seus estudos 
profissionais na Academia 
Contemporânea do Espectáculo, 
no Porto, no curso de Luz, Som 
e Efeitos Cénicos, terminando 
em 2014. Nesse mesmo ano, inicia 
a Licenciatura em Teatro — ramo 
de Produção, na Escola Superior 
de Teatro e Cinema, terminando 
em 2017. Foi estagiário 
no departamento de iluminação 
da RTP, em 2016.
Participou em workshops na área 
de iluminação com José Carlos 
Marques, Orlando Worm 
e Paulo Prata Ramos.

Experiência profissional
Com um apoio paterno inicial, 
estreou-se no teatro amador 
em 2004 no grupo de teatro 
A Fantasia, como desenhador de luz.
É desenhador de luz freelance 
em vários projetos profissionais.
Trabalhou com Carlos Alves, 
Margarida Abrantes, António 
Júlio, João Paulo Costa, Joana 
Providência, Gonçalo Amorim, Rui 
Nuno, Carlos Paulo, Rui Paixão, 
Álvaro Correia, Carlos J. Pessoa, 
Rodrigo Santos, Luca Aprea, Mário 
Coelho, Nuno Nolasco, Marina 
Nabais, Pedro Baptista, Diaphra, 
Nuno Meira, Sillyseason, O Espaço 
do Tempo, Colectivo Retorno, 
Teatro da Garagem, Laura Morais 
da Silva e Ana Lopes, Eduardo 
Abdala, Rui Monteiro, Rui Horta, 
Clara Andermatt, João Reis, Tiago 
Rodrigues, Paulo Ribeiro, 
entre outros. 

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.
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Nasceu em 1990. É actriz, música 
e compositora. 

Formação
Licenciada pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema no curso 
de Actores. 

Teatro
Destaca-se o seu trabalho 
de actriz em Cyrano de Bergerac, 
uma produção de Primeiros 
Sintomas/Teatro Maria Matos, 
e em Ensaio para uma Cartografia 
e Carta de Mónica Calle, que contam 
com apresentações no Teatro 
Nacional D. Maria II, Teatro Rivoli, 
Lux Frágil, Wiener Festwochen, 
Théâtre des 13 Vents e Ruhrtriennale, 
etc.
Foi também actriz no grupo 
de teatro da EP de Vale de Judeus, 
com a Casa Conveniente 
(2012-2014). 
Foi criadora de Lugar Comum 
no Teatro Municipal Joaquim Benite, 
de Lá Menor no ciclo de curtas 
de Montemor-o-Novo, 
de Soundtrack e de The Night 
We Killed Rose Conelly no espaço 
Ribeira da Associação Primeiros 
Sintomas (criações de Conjunto 
Vigor) e de Anorma, um espectáculo 
do coletivo MUD com o apoio 
da Fundação GDA e da Fundação 
Calouste Gulbenkian.
Fez assistência de encenação 
em Sagração da Primavera 
e Os Meus Sentimentos, encenações 
de Mónica Calle, e em Drive in 
de Mónica Garnel.
Foi compositora e sonoplasta 
em The Swimming Pool Party 
e Antígona de Mónica Garnel, 
e em so on / usw. / etc. de Ana 
Água.

Música
Foi professora de guitarra clássica 
em aulas particulares e na Escola 
Básica do Condado — um projecto 
da Zona Não Vigiada apoiado pelo 
programa Bip/Zip da CML (2016-18).
Fez assistência de produção no 
Festival Zona Não Vigiada (2017).
É guitarrista, vocalista e compositora 
em Vitória & The Kalashnicoles.

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. 
Completou o estágio curricular 
no Teatro Aberto.
Em 2016, participou 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 
dos musicais infantis Escola 
de Bruxas e Escola de Bruxas 2 
no Teatro Independente de Oeiras 
(2014 e 2015).
Fez assistência de encenação 
e de palco no projecto de cine-teatro 
Noite Viva (2017) e nos espectáculos 
A Verdade (2018) e A Mentira (2018).
Fez assistência de palco nas óperas 
Três Mulheres com Máscara de Ferro 
(2018), Mahagonny Songspiel (2021) 
e The Cradle Will Rock (2022) e no 
espectáculo Só Eu Escapei (2020).
Fez assistência de encenação 
e direcção de cena nos espectáculos 
Pela Água (2018), Golpada (2019 
e 2020) e Doença da Juventude 
(2019).
Fez direcção de cena 
nos espectáculos Alma (2020 
e 2021) e Começar (2021).
Fez assistência de produção 
no espectáculo online Palavras 
em Palco – Um Caminho para Caryl 
Churchill.

Outras experiências
Fez back vocals num concerto 
da banda Naked Affair, em 2013.

MARIA JOSÉ PASCHOAL
Formação
Licenciada em Arquitectura pela 
Escola Superior de Belas Artes  
de Lisboa, possui também o curso 
de Formação de Actores da Escola 
Superior de Teatro e Cinema  
do Conservatório Nacional de Lisboa 
e o curso de guia intérprete. 

Teatro
Estreou-se como actriz em 1981  
no Teatro Aberto com o espectáculo 
Casamento Branco, de Tadeusz 
Różewicz, tendo-se estreado  
no mesmo ano em cinema com 
o filme Le cercle des passions. 
Permaneceu oito anos no Teatro 
da Graça, desde 1986 e até à sua 
extinção em 1993, onde interpretou 
peças de Fassbinder, Tennessee 
Williams, Edward Bond, Albee, 
Turgueniev, Galine, Tchecov, Gorki, 
Strindberg. Passou também pelo 
Teatro Monumental, Politeama, 
Malaposta, Teatro da Trindade, 
Teatro de Almada, Teatro da 
Politécnica, Teatro Experimental  
de Cascais, e esteve dois anos  
no Teatro Nacional (1996-1998). 
Entre os últimos trabalhos está 
Noite de Estreia de John Cassavetes.
Interpretou obras dos mais 
variados autores e personificou em 
monólogos personagens marcantes 
da história portuguesa como Maria 
Helena Vieira da Silva, Amália 
Rodrigues e a Irmã Lúcia, a convite 
de Miguel Abreu da Cassefaz.

Televisão
A televisão também tem sido uma 
parte importante da sua carreira, 
tendo participado em várias séries 
e novelas, como Ricardina e Marta 
(RTP), Amanhecer, Tempo de Viver, 
Deixa-me Amar, A Outra, Deixa 
que te Leve e Mar de Paixão (todas 
da TVI), entre muitas outras, sendo 
a mais recente Quer o Destino.
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PARA LEITURAS COMPLEMENTARES 
E DOCUMENTAÇÃO SOBRE O ESPECTÁCULO 
OS FILHOS, CONSULTE 
O PROGRAMA DISPONÍVEL 
NA BILHETEIRA E NO FOYER DO TEATRO.

ESTRUTURA FINANCIADA POR

EQUIPA
DIRECÇÃO ARTÍSTICA

João Lourenço
DIRECÇÃO DA COOPERATIVA

Celia Caeiro
Francisco Pestana
Irene Cruz
Melim Teixeira
DRAMATURGIA | PROGRAMAÇÃO

Vera San Payo de Lemos
DIRECÇÃO MUSICAL

Joao Paulo Santos
DIRECÇÃO DE PRODUÇÃO E MARKETING

Celia Caeiro
DIRECÇÃO DE CENOGRAFIA

Antonio Casimiro
DESIGN

Monica Lameiro
ASSESSORIA DE PRODUÇÃO

Melim Teixeira
ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Francisco Pestana
CARPINTARIA | MAQUINARIA DE CENA

CHEFE MAQUINISTA

Miguel Verdades
MAQUINISTAS

Abel Duarte
Joaquim Alhinho
LUZ | SOM | VÍDEO

Coordenador do sector
Marcos Verdades
TÉCNICOS 

Alberto Carvalho
Bruno Dias

ASSISTÊNCIA DE CENOGRAFIA | ADEREÇOS

Marisa Fernandes
DIRECÇÃO DE CENA

Vanessa Marques
ARQUIVO

Ana Filipa Leite
GUARDA-ROUPA

Irene Cabral
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Sara Francisco
BILHETEIRA | COMUNICAÇÃO ON-LINE

PROGRAMA EDUCATIVO

Ana Baltazar
Filipa Santos
FRENTE DE CASA

João Graça
Tiago Direitinho
RECEPÇÃO

Fátima dos Santos
SEGURANÇA

Vigiexpert
LIMPEZA

Assepsia

CONTACTOS
TEATRO ABERTO
NOVO GRUPO DE TEATRO, C.R.L. Praça de Espanha
1050-107 Lisboa
Tel. +351 213 880 086 
www.teatroaberto.com
Marketing e gabinete de imprensa 
Tel. 213 880 096 
relacoespublicas@teatroaberto.com
Programa Educativo
Tel. 213 880 086
programa educativo@teatroaberto.com

RESERVAS 
213 880 089
bilheteira@teatroaberto.com

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€

http://www.teatroaberto.com/
https://www.facebook.com/TeatroAbertoPT
https://www.instagram.com/teatroaberto/
https://www.youtube.com/c/TeatroAberto-NovoGrupo 
http://www.teatroaberto.com/
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455/featured
https://www.youtube.com/user/celiacaeiro004455/featured
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