


Neva é uma peça sobre o Chile.
Um grupo de atores ensaia uma peça de Tchékhov num teatro de São 
Petersburgo. O mundo é doméstico; uma sala de ensaio. Lá fora, os 
oficiais do czar disparam contra o povo, que marcha para melhorar as 
suas condições de vida. É janeiro de 1905 e, no inverno, a margem do 
Neva é impossível de imaginar. Mas é possível imaginar uma mesa e a 
família sentada a falar de política, enquanto lá fora Pinochet manda os 
seus oficiais matar as pessoas que o querem derrubar.

Em Neva, Olga Knipper chora a morte do seu marido, Anton Tchékhov. 
O escritor morreu de tuberculose há apenas seis meses e já nada é 
igual. A Rússia está a mudar. A matança desta noite vai precipitar uma 
revolução. A revolução que Tchékhov vinha antecipando há anos. Ele 
sabia que a Rússia estava a mudar para sempre. As antigas classes 
poderosas eram incapazes de ver o seu futuro e refugiavam ‑se num 
sentimentalismo azedo. Os idealistas do passado, durante anos afogados 
na sua própria frustração sentimental, sentem que talvez o czar nunca 
caia. Talvez a monarquia se instale para sempre, porque esse é o único 
destino possível para a Rússia.

Olga Knipper ensaia juntamente com uma atriz e um ator. O resto da 
companhia não chega. É possível que se tenham juntado à marcha dos 
trabalhadores. Também é possível que os tenham matado e que estejam 
congelados na neve. No entanto, o ensaio continua, interrompido por 
conversas sobre teatro e política, conversas ébrias e sarcásticas, porque 
a peça que ensaiam é de Tchékhov, e Tchékhov ri ‑se de tudo.

O problema da violência é que parece que não vai parar. A clausura e a 
vodca transformam ‑nos em visionários, e começam a imaginar um futuro 
para a Rússia. Vai certamente haver uma revolução. E vai certamente 
morrer muita gente. Vão certamente seguir ‑se anos de guerra e vamos 
certamente sentir ‑nos traídos. No rio Neva já flutuam os corpos da Rússia 
que começa a desaparecer.

Escrevi Neva porque os últimos quarenta anos da história do Chile 
foram definidos pela revolução falhada do governo socialista de 
Salvador Allende. Depois do golpe de Estado de 1973, os corpos também 
flutuaram por um rio, o rio Mapocho, no centro de Santiago. A partir 
desse momento, refugiámo ‑nos numa vida doméstica, enquanto lá fora 
acontecia tudo o que acontece numa guerra.

Adoraríamos ter tido a lucidez cética de Tchékhov para ver como tudo 
ia mudar. Também teríamos gostado de ter um pouco do seu sentido de 
humor. Mas ao contrário da Rússia, não foi a revolução e sim o mundo 
que nos traiu. A contrarrevolução esmagou ‑nos e afogou ‑nos numa 
aterradora vida doméstica, a vida de trabalhar e consumir.

O teatro é um esforço agónico para sair dessas quatro paredes. Talvez 
o teatro não sirva para nada, mas pelo menos serve para nos juntarmos 
com outras pessoas e esperar por um momento de lucidez. Um momento 
que nos retire das quatro paredes e nos dê um lugar na história.
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“Um esforço agónico para 
sair das quatro paredes”
Guillermo Calderón*



Quando há cerca de dois anos li este texto pela 
primeira vez, achei que o título, Neva, devia 
esconder algo de mais simbólico para além da 
contextualização geográfica: nome de um rio 
que atravessa a cidade onde tudo se passa, São 
Petersburgo, e que nesse sentido seria apenas 
um gesto contemplativo.

Da minha janela eu vejo o Neva e há corpos a 
boiar no rio. Ninguém diz isto. É apenas a minha 
fantasia!

Uns meses mais tarde, ao ler uma entrevista 
de Guillermo Calderón, percebo finalmente 
de onde vem aquela névoa que atenuava o 
simbólico. Diz ele que cresceu a ouvir a mãe 
contar que, depois do golpe militar no Chile, 
havia corpos a boiar no rio. Ao invés de lhe 
sugerir a passagem do tempo e a fonte da 
vida, o rio passou a representar um cemitério 
ambulante. Diz Guillermo que, em muitas 
cidades europeias, podemos prefigurar outros 
rios, igualmente sangrentos e vermelhos.

Os acontecimentos de 1905 em São 
Petersburgo, que servem o contexto histórico 
em que decorre a acção, não teriam o mesmo 
significado se, à luz da história e com tantas 
outras revoluções e massacres, mesmo em 
cidades sem rios, não houvesse qualquer 
coisa de profundamente decepcionante e 
melancólico em relação ao que ainda nos espera 
e inquieta. Se aceitarmos, talvez tragicamente, 
a inevitabilidade do destino que Olga Knipper 
(viúva de Tchékhov e actriz em perda) tantas 
vezes reclama, até no seu alheamento para  
com os acontecimentos lá fora, percebemos 
que essa determinação é refém de um único 
propósito: o de continuar a ser a primeira  
actriz do Teatro de Arte de Moscovo e poder 
ensaiar incessantemente até recuperar o fôlego 
para a última cena de O Cerejal. Teimosia, 
resiliência, esconderijo a negar a velocidade  
dos acontecimentos ou afirmação burguesa, 
como sugere Masha?

“Tudo o que tem água está congelado, 
incluindo os homens”, eis a soberba metáfora 
de Olga Knipper para escapar à sua própria 
incapacidade e ao seu desassossego, referindo‑
‑se a São Petersburgo como a cidade intensa 
onde já não se consegue chorar.

Stanislavski, mais do que uma metodologia, 
criou um exército de construtores. Olga bebeu 
desse champanhe e agora não quer outra 
coisa! Talvez por isso, Masha e Aleko, os outros 
fugitivos do domingo sangrento, se encontrem 
naquela sala de ensaio à espera que tudo se 
decida. É desse fascínio letal, pela actriz e pelo 
teatro, que nasce a primeira premissa deste 
texto de Guillermo Calderón: não deviam 
estes actores estar lá fora com os outros 

manifestantes, empurrados por um qualquer 
desejo solidário ou por uma voz de protesto? 
Esta abstenção não será o prenúncio de uma 
enorme desilusão para com o que há ‑de vir ou 
apenas (e já é muito) uma sabotagem passageira 
até à explosão de Masha no fim? Qualquer que 
seja a resposta, a outra pergunta de Masha na 
cena final – “Para quê perder tempo a fazer 
isto?” – introduz de modo acintoso uma outra 
variante, que é a da utilidade do teatro. E é nesse 
sentido que replico aqui a ideia de sabotagem, 
como uma bomba ‑relógio que a todo instante 
nos explode nas mãos sem que tenhamos 
conseguido responder a tempo. Por isso, o 
medo não nasce tanto da escolha mas da sua 
consequência. Isto é, ao decidir ficar é provável 
que não se saiba dizer porquê.

Quando olho para estas personagens, e tantas 
vezes partilhei isto com os actores, acredito que 
a sua vontade ou a sua ilusão é legitimada por 
uma força que lhes vem do teatro. Quaisquer 
que sejam as suas convicções políticas e as 
suas expectativas sobre o futuro, e Aleko por 
exemplo é pródigo em fantasmagorias, o seu 
ponto de encontro e simultaneamente  
de fuga é o de poder dizer em nome de um 
outro o que não se espera de nós. Não, não é 
apenas uma figura de estilo. É uma nuvem que 
acompanha todo o espectáculo e que, a certa 
altura, se transforma num jogo amoroso criado 
pelos equívocos e transfusões entre actores  
e personagens.

Também por isso, e quando se evoca 
repetidamente a necessidade ou a impossibilidade 
de sentir (a tentativa de Olga em reproduzir a 
cena de O Cerejal, ou as perguntas e incursões 
curiosas, e de carácter técnico, de Aleko e 
Masha sobre a morte de Tchékhov), se fala  
desse lugar comum a todos os actores que é  
o do caminho até chegar à terra prometida,  
sem saber se alguma vez lá chegaremos.

Enquanto espectador, sempre acreditei no 
teatro como possibilidade redentora para com 
os inevitáveis encontros com o tédio, a morte  
e a passagem do tempo.

É verdade que enquanto actor me preocupo 
absolutamente com outra espécie de vertigem, 
um pouco menos metafísica, um pouco mais 
fuga para a frente, conduzida a várias mãos  
e que de tempos a tempos nos deixa ser outro. 
Quase uma fantasia de criança, mas com o 
pensamento na vertigem do enunciado.

Há uns anos atrás, alguns minutos antes 
do início de um espectáculo com um texto de 
Tchékhov, reparei que na fila à minha frente estaria 
um grupo de estudantes de teatro que, ao dissecar 
minuciosamente o programa, destacara um 
pormenor: o tempo de duração do espectáculo. 
Parecia um comentário sobre um atentado mas 
era apenas sobre a duração… Depois do intervalo 
já não regressaram. Mais do que qualquer 
agravo sobre a modéstia da interpretação ou da 
encenação, eles tinham esgotado o seu tempo. 
Talvez que o nosso desassossego, a existir, precise 
ainda desse tempo, como derradeira possibilidade, 
como mistério que tão bem guarda e dilata as 
nossas dúvidas.

“Actores de merda! Indolentes”, tiro certeiro 
de Masha contra a sua própria ignomínia.

“Para mim, o mais importante é o teatro  
e representar”, dirá Olga Knipper, como uma 
espécie de mandamento para atenuar a dor pela  
morte do seu Antosha, o seu escritor preferido.

E Aleko, a soprar ‑nos ao ouvido aquela 
lengalenga de encontrar Deus e morrer, e de 
voltar a viver no campo com simplicidade…  
E tanto é o actor que fala antes da personagem 
como a personagem que se afirma em nome  
do actor. Para mim, Neva é muito mais do que 
um jogo da verdade ou consequência, remete‑
‑nos para a responsabilidade do que fazemos  
e do que dizemos, mesmo quando o destino  
das personagens trai as nossas convicções.

Não tenho grandes ilusões sobre o futuro, 
basta olhar para o estado da Europa e do mundo 
para ficar razoavelmente esclarecido. Afinal, 
mesmo lá fora, na rua, o mundo está cheio de 
uma tremenda lengalenga que nos engana 
tantas ou mais vezes do que a grande farsa 
que Aleko encena, para seduzir Olga no seu 
monólogo sobre Dostoiévski.

Talvez já não possamos voltar ao campo para 
encontrar Deus e morrer, como sonha Aleko,  
ou ser capazes de sentir para poder representar, 
como suplica Olga, ou vomitar como Masha 
todos os artifícios do teatro, para assim 
chegarmos ao tratado da revolução, seja lá  
o que isso for.

Não deixa de ser curioso que o padre 
Gapon, líder do grupo de manifestantes que 
levava a petição ao czar, escape depois à 
morte travestido de mulher, num episódio 
protagonizado por Masha, em casa de Gorki.  
Espécie de policial melancólico em que a súbita 
ironia do disfarce salva o líder revolucionário. 
Talvez a analogia seja exagerada, mas o 
magnífico texto de Guillermo Calderón 
possibilita todas as fugas.

Não tenho grandes ilusões sobre o futuro nem 
respostas para o presságio de Masha sobre o fim 
do teatro. Diz ela que “agora o capitalismo tem 
máquinas”. Tenho para mim, no meu modesto 
contributo, que os actores, estes actores, 
sobreviverão, como diria O’Neill, à máquina 
trituradora.

Se pudesse falar em nome de um deles, diria 
ainda que temos de fazer teatro! Temos de 
continuar a fazer teatro! Uma peça que nos cure 
a alma!

Un, deux, trois…

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Tudo o que  
tem água está  
congelado
João Reis



Olga, Laika, Lenine

Tchékhov, autor de tragicomédias, deve ser encenado em registo trágico 
ou cómico? É uma discussão com muitas décadas, e as opções dos 
encenadores têm variado, ainda que o próprio dramaturgo manifestasse 
uma preferência pelo tom cómico, devedor talvez dos seus sketches 
jornalísticos. Uma comédia, bem sabemos, é uma tragédia sobre a qual 
passou um certo tempo. Ou, noutra formulação, é a tragédia sem a 
empatia. Tudo o que aconteceu há muito, ou que não nos diz respeito, 
tem potencial cómico, por mais brutal ou terrível que seja. E é também 
disso que depende o entendimento de uma tragicomédia.

Uma segunda querela consiste em saber quão políticas são as 
peças de Tchékhov. É verdade que as quatro ou cinco tragicomédias 
canónicas apresentam ‑nos o crepúsculo da velha sociedade quase‑
‑feudal, pela voz de aristocratas arruinados, burgueses pedantes e 
ansiosos, ex ‑servos vingativos. Há um zeitgeist especificamente russo 
e finissecular nessas peças, e não apenas uma melancolia e cepticismo 
universais e intemporais. E é aí que a questão do tom converge com 
a questão das intenções. Quase todos somos sensíveis à decadência, 
à catástrofe, ao colapso de uma época; mas e se a confusão daquelas 
personagens perante os tempos novos fosse um prodígio de sarcasmo? 
Os bolcheviques nunca souberam lidar com tal incerteza, de modo que  
o teatro de Tchékhov se manteve no repertório soviético como “sintoma” 
do antigo regime, mau grado as críticas ao “negativismo” da mundividência 
tchekhoviana.

Guillermo Calderón não teoriza sobre estas dúvidas. Mas uma das 
personagens de Neva, Masha, é da opinião de que tanto o trágico 
como o cómico consistem em esperar tragédia ou comédia de meras 
peças de teatro, quando é a política que decide a vida contemporânea. 
Masha não considera Tchékhov suspeito, como alguns marxistas mais 
mesquinhos; ela vê a própria ideia de teatro como uma inutilidade, uma 
“armadilha burguesa”. Estamos em 1905, na primeira Revolução Russa, 
e “o teatro acabou”. Basta de tanta ilusão, de tanta falácia patética, de 
tanta suspensão da descrença, de tanta gente a “sofrer” em palco. As 
pessoas sofrem em casas miseráveis, no trabalho aviltante, sofrem nas 
ruas, reprimidas pela polícia do czar. Ao pé disso, uns comediantes 
imitando angústias privadas é uma brincadeira de mau gosto. Masha 
invectiva os actores seus colegas: se a violência é a parteira da História, 
para quê andar ali, para a frente e para trás, com roupas de armazém, 
pisando umas tábuas, obedecendo a umas marcações, macaqueando 
indecentemente actos de terror e de piedade?

Olga Knipper não aceita esta visão dos acontecimentos. Viúva 
de Tchékhov, ela parece seguir as ideias progressistas ‑liberais do 
marido. Desconfiada de revoluções, põe as suas esperanças nas elites 
ocidentalizadas, o que a situa na órbita dos chamados “cadetes”, os 
constitucionais ‑democratas, ala direita dos reformistas. A verdade é 
que as inquietações de Olga são egotistas, umbiguistas. Ela teme que 
a considerem uma alemã detestável, uma ambiciosa promovida pelo 
defunto marido, um “fantoche de Stanislavski”, uma actriz promissora 
que afinal não tinha talento e que papagueia as falas, mesmo as que 
foram escritas para ela, sem verdade nem sentimento. Olga é tudo aquilo 
que Masha detesta: um pequeno monstro de insensibilidade, que se 
preocupa com a carreira num momento histórico em que se sucedem 
manifestações, atentados, matanças.

Calderón não recorre muito aos textos do tragicómico russo, mas 
exacerba as problemáticas que eles exibem ou sugerem. E até inventa 
uma “interpretação autêntica”, através da constante dramatização  
de cenas da vida de Tchékhov, em conversas reais ou imaginadas:  
os conselhos médicos, ele moribundo em Ialta, o ich sterbe, a irmã  
dele que abomina Olga. Entre incertezas artísticas e impasses políticos,  
os três actores de Neva contêm multidões, representam vários papéis, 
dão corpo a personagens fictícias e a figuras reais, como se se tratasse 
de um exercício de escola ou de um psicodrama. Tchékhov morreu em 
1904, tuberculoso, mas, seis meses depois, estes actores convocam ‑no, 

em espírito, para que ele salve aquela tão difícil produção de um texto 
seu, tranquilizando Olga e dando à peça uma perspectiva política que 
ultrapassa a peça.

Neva acompanha um ensaio de O Cerejal, em São Petersburgo, 
em Janeiro de 1905. E sabemos que O Cerejal é de algum modo um 
ensaio dos acontecimentos de 1905, tal como 1905 foi um ensaio dos 
acontecimentos de 1917. Calderón, por seu lado, escreve cem anos depois 
de tudo isso, e portanto pode pôr as suas personagens a evocar o homem 
“calvo, eléctrico” que desembarcará na estação Finlândia, e pode evocar o 
programa espacial que é o orgulho dos russos. É claro que em 1905 ainda 
não há Laika, e que Lenine ainda está no exílio; mas esse deslocamento, 
essa incongruência, sugere que esta “Olga Knipper” pode ser alguém 
a fazer de Olga Knipper, a dizer um texto, um texto que compreenda 
Tchékhov no contexto da questão russa e soviética, mas sobretudo um 
texto que interrogue a dimensão política do teatro em qualquer momento 
histórico, a sua possível utilidade, o seu provável escapismo, a sem ‑saída 
disto.

O pathos que domina as discussões, implícitas ou explícitas, é todo 
ele tchekhoviano, quer o consideremos trágico ou cómico. Estes três 
patéticos actores, digníssimos actores, vão ao ponto de julgar que podem 
fazer uma peça que “cure a alma”, quando a “cura” talvez não venha de 
peça nenhuma, e a “alma” não se encontre na ponta de nenhum bisturi. 
Fiel ao génio tchekhoviano para o understatement ou a desconversa, 
Calderón põe o dramaturgo a anunciar, por interposto actor, que gostaria 
de ter escrito uma última peça, chamada Neva. Neva como o rio Neva?, 
perguntam ‑lhe. Não, diz ele: Neva do verbo nevar.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Pedro Mexia



Guillermo Calderón
Texto
Nasceu em 1971. Estudou teatro na Universidade 
do Chile e nos Estados Unidos. Escreveu e 
encenou Neva, Diciembre, Clase, Villa + Discurso, 
Escuela, Beben e Kuss. Encenou uma versão de 
Neva no Public Theater de Nova Iorque e as peças 
Beben e Kuss no Düsseldorfer Schauspielhaus. 
Coassinou o guião dos filmes Violeta se fue a los 
cielos, realizado por Andrés Wood, e El Club, 
realizado por Pablo Larraín e vencedor do Urso  
de Prata no Festival de Cinema de Berlim.

Joana Frazão
Tradução
Licenciada em Ciências da Comunicação (variante 
de Cinema) pela FCSH da Universidade Nova 
de Lisboa, mestre em Cinema e Literatura na 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e 
doutoranda em Estudos Comparatistas, também 
na FLUL. Desenvolve atividades ligadas ao 
cinema documental. Entre 2005 e 2008, integrou 
a Comissão de Leitura dos Artistas Unidos, 
que edita a Revista Artistas Unidos e a coleção 
Livrinhos de Teatro (Cotovia). Trabalha desde 2001 
como tradutora, sobretudo na área do teatro, mas 
também do ensaio e da legendagem para cinema. 
Traduziu peças de Enda Walsh, Harold Pinter, 
Anthony Neilson, Mike Bartlett, Simon Stephens, 
Owen McCafferty, J.M. Synge, Antonio Onetti, 
Jordi Galceran, Angélica Liddell, Ramón del Valle‑
‑Inclán, Josep Maria Benet i Jornet, Pau Miró, 
Gérard Watkins e David Lescot. Para legendagem 
de espetáculos estrangeiros, tem trabalhado com 
o alkantara festival, a Culturgest e o Teatro Maria 
Matos, em criações de tg STAN, Stefan Kaegi/
Rimini Protokoll, Dood Paard, Angélica Liddell, 
Olga de Soto, THEATREclub, Gerardo Naumann, 
Halory Goerger & Antoine Defoort, Joris Lacoste 
e Tim Etchells.

João Reis
Encenação
Ator desde 1989. Fez o curso de formação 
de atores do IFICT – Instituto de Formação 
Investigação e workshops com Daniel Stein, 
Daniel Zerky, Polina Klimovitskaya, Lenard 
Petit, entre outros. Participou em espetáculos 
encenados por Ricardo Pais, Nuno Carinhas, João 
Lourenço, José Wallenstein, Luis Miguel Cintra, 
Giorgio Barberio Corsetti, Jorge Lavelli, Carlos 
Pimenta, Rui Mendes, Miguel Guilherme, Marcos 
Barbosa, António Pires, José Neves, Carlos 
Avilez, Duarte B. Ruas, Adriano Luz, Pedro Mexia, 
Mário Feliciano e Michel Van der Aa. Entre Lisboa 
e Porto, fez espetáculos em Guimarães, Braga, 
Viseu, Aveiro, Guarda, Torres Novas e Faro. Pelo 
TNSJ, esteve em Roma, Reims, Madrid, Santiago 
de Compostela e São Paulo. Encenou no TNSJ 
Buenas Noches, Mi Amor (1999), a partir de Al 
Berto, e no Teatro Maria Matos Transacções, de 
David Williamson (2009). Como ator, colaborou 
ainda com a Orquestra Metropolitana de Lisboa,  
a Orquestra Sinfónica do Porto e o Remix Ensemble  



na Casa da Música. Foi ator em filmes de João 
Canijo, Fernando Lopes, Rita Azevedo Gomes, 
Ruy Guerra, Manoel de Oliveira, Vicente Alves 
do Ó, Luís Filipe Rocha, Edgar Pêra, Tiago 
Guedes e Pedro Sena Nunes. Em televisão, 
participou em inúmeras séries e novelas. No 
TNSJ, além de corresponsável pelo projeto de 
teatro radiofónico “Os Sons, Menina!…”, integrou 
múltiplas produções, das quais se destacam 
O Grande Teatro do Mundo, de Calderón de la 
Barca (1996), e A Ilusão Cómica, de Corneille 
(1999), encenações de Nuno Carinhas; As Lições, 
a partir de Ionesco (1998), Noite de Reis (1998), 
Hamlet (2000) e um Hamlet a mais (2002), de 
Shakespeare, UBUs, de Alfred Jarry (2005), e 
Turismo Infinito, com textos de Fernando Pessoa 
(2007 ‑2014), encenações de Ricardo Pais.

Nuno Carinhas
Cenografia e figurinos
Pintor, cenógrafo, figurinista e encenador. 
Diretor artístico do TNSJ desde março de 2009. 
Como cenógrafo e figurinista, trabalhou com os 
encenadores Ricardo Pais, Fernanda Lapa, João 
Lourenço, Fernanda Alves e Jorge Listopad, os 
coreógrafos Paula Massano, Vasco Wellenkamp, 
Olga Roriz e Paulo Ribeiro, e o realizador Joaquim 
Leitão, entre outros. Em 2000, realizou a curta‑
‑metragem Retrato em Fuga (Menção Especial 
do Júri do Buenos Aires Festival Internacional 
de Cine Independiente, 2001). Escreveu Uma 
Casa Contra o Mundo, texto encenado por João 
Paulo Costa (Ensemble, 2001). Dos espetáculos 
encenados para o TNSJ, refiram ‑se os seguintes: 
O Grande Teatro do Mundo, de Calderón de 
la Barca (1996); A Ilusão Cómica, de Corneille 
(1999); O Tio Vânia, de Tchékhov (2005); Todos 
os que Falam, quatro dramatículos de Samuel 
Beckett (2006); Beiras, três autos de Gil Vicente 
(2007); Tambores na Noite, de Bertolt Brecht 
(2009); Breve Sumário da História de Deus, de 
Gil Vicente (2009); Antígona, de Sófocles (2010); 
(com Cristina Carvalhal) Exactamente Antunes, de 
Jacinto Lucas Pires, a partir de Almada Negreiros 
(2011); Alma, de Gil Vicente; e Casas Pardas, 
de Maria Velho da Costa, com adaptação de 
Luísa Costa Gomes (2012). Em 2013, ano em que 
estreou no TNSJ Ah, os dias felizes, de Beckett, 
encenou na Casa da Música Quartett, ópera de 
Luca Francesconi, adaptação do texto de Heiner 
Müller. Em 2014, encenou com Fernando Mora 
Ramos O Fim das Possibilidades, de Jean ‑Pierre 
Sarrazac. Encenou ainda textos de dramaturgos 
como Federico García Lorca, Brian Friel, Tom 
Murphy, Frank McGuinness, Wallace Shawn, 
Jean Cocteau, António José da Silva, Luísa Costa 
Gomes, entre muitos outros.

Nuno Meira
Desenho de luz
Nasceu em 1967. Bacharel em Engenharia de 
Eletrónica e Telecomunicações, frequentou os 
cursos de Engenharia de Eletrónica Industrial 
na Universidade do Minho e de Luz e Som da 
Escola Superior de Música, Artes e Espetáculo. 

Tem trabalhado com diversos criadores das áreas 
do teatro e da dança, com destaque para Ana 
Luísa Guimarães, António Lago, Beatriz Batarda, 
Carlota Lagido, Cristina Carvalhal, Diogo Infante, 
Fernanda Lapa, Fernando Mora Ramos, Gonçalo 
Amorim, João Cardoso, João Pedro Vaz, João 
Reis, Manuel Sardinha, Marco Martins, Nuno 
Carinhas, Nuno M Cardoso, Paulo Ribeiro, Ricardo 
Pais e Tiago Guedes. Cofundador do Teatro Só 
e do Cão Danado e Companhia, é colaborador 
regular da ASSéDIO (desde 1998), da Companhia 
Paulo Ribeiro (desde 2001) e do Arena Ensemble 
(desde 2007). Colabora desde 2003 com o TNSJ, 
concebendo o desenho de luz de várias das suas 
produções. Refiram ‑se, a título de exemplo, Turismo 
Infinito, a partir de textos de Fernando Pessoa 
(2007), O Mercador de Veneza, de Shakespeare 
(2008), e al mada nada, a partir de Almada 
Negreiros (2014), encenações de Ricardo Pais, e 
Casas Pardas, de Maria Velho da Costa (2012), Ah, 
os dias felizes, de Samuel Beckett (2013), e O Fim 
das Possibilidades, de Jean ‑Pierre Sarrazac (2015), 
encenações de Nuno Carinhas (esta última com 
Fernando Mora Ramos). Em 2004, foi distinguido 
com o Prémio Revelação Ribeiro da Fonte.

Carlos Gomes
Assistência de encenação
Ator, dramaturgo e encenador. Licenciado em 
Direito pela Universidade de Lisboa, integrou 
como ator o Grupo Cénico de Direito. Estreou‑se  
profissionalmente em 1989, no Teatro Aberto, 
num espetáculo de João Lourenço. Trabalhou 
com Alberto Lopes, Paulo Filipe Monteiro, 
Fernando Gomes, Silvina Pereira, Diogo Dória, 
José Wallenstein, António Augusto Barros, 
Ricardo Pais, Fernando Mora Ramos, Luís 
Alvarães, São José Lapa, Nuno Carinhas, 
José Neves, Diogo Infante, Tiago Torres da 
Silva, João Reis, entre outros. Encenou com 
Carlota Gonçalves Fui às Compras, de Virgílio 
de Almeida, no Centro Cultural da Malaposta 
(2004); Clube de Gelo no Teatro Nacional D. Maria II  
(2002); e Escadas Tortas Sem Corrimão no 
âmbito da programação do TNSJ/PoNTI 
2001. No TNSJ, dirigiu ainda (com João Reis) 
o programa de teatro radiofónico “Os Sons, 
Menina!…” (Rádio Nova) e integrou espetáculos 
encenados por Ricardo Pais (Noite de Reis, de 
Shakespeare, 1998; Para Garrett, 1999) e Nuno 
Carinhas (A Ilusão Cómica, de Corneille, 1999). 
Foi ator em filmes realizados por Fernando 
Vendrell, Manoel de Oliveira, Patrice Chéreau, 
Cláudia Tomaz e Luís Alvarães. É cofundador da 
THIS IS THAT, que se dedica ao desenvolvimento 
de programas na área das soft skills, com 
metodologias teatrais, e que tem como produto 
âncora o Teatro de Empresa.

Lígia Roque
Olga Knipper
Iniciou ‑se como atriz em 1985 no TEUC, onde 
completou o Curso de Formação Teatral, e 
licenciou ‑se em Línguas e Literaturas Modernas. 
Fez estágio no Conservatório Nacional de Arte 

Dramática de Paris e uma pós ‑graduação em 
Texto Dramático Europeu. Frequentou workshops 
com Anatoli Vassiliev, Emmanuel Demarcy ‑Mota, 
Giorgio Barberio Corsetti, Konrad Zschiedrich, 
Richard Schechner, entre outros. Tem atuado 
regularmente no teatro, destacando ‑se o seu 
trabalho no TNSJ, entre 1996 e 2012. Mais 
recentemente, atuou em As Ondas, a partir 
de Virginia Woolf, enc. Sara Carinhas (2013); 
O Mercador de Veneza, de Shakespeare, enc. 
Ricardo Pais (2012); e Exactamente Antunes, 
de Jacinto Lucas Pires, enc. Cristina Carvalhal 
e Nuno Carinhas (2011). Trabalhou ainda com 
os encenadores Rogério de Carvalho, Giorgio 
Barberio Corsetti, Konrad Zschiedrich, João 
Reis, João Cardoso, João Pedro Vaz, Nuno M 
Cardoso, Carlos Gomes, entre outros. Como 
cantora, colaborou com Geraldine Monk, 
John Havelda, João Henriques e o grupo belga 
Wrong Object. No cinema, trabalhou com 
Runa Islam e com o realizador João Botelho 
em A Corte do Norte, e participou em várias 
séries e novelas para a televisão, tendo ainda 
feito a direção de atores no programa Feitos 
ao Bife (RTP). Das suas encenações, salientam‑
‑se Óctuplo, a partir de textos de dramaturgos 
portugueses contemporâneos; Por Amor de 
Deus, de John Havelda; Sósia, a partir de 
Dürrenmatt; Hamlet, de Buñuel; e Vestido de 
Noiva, de Nelson Rodrigues. Desde 1999, tem 
trabalhado regularmente como professora de 
teatro em instituições dos ensinos superior e 
profissional, tendo sido diretora pedagógica do 
Balleteatro (2002 ‑03). É, desde 2003, docente de 
Interpretação na Escola Superior Artística  
do Porto.

Cristóvão Campos
Aleko
Começou, de forma acidental, o seu percurso 
como ator em 1999, ao participar na curta‑
‑metragem 1975, de Manuel João Águas. Em 
televisão, integrou o elenco das séries Uma 
Aventura, O Bairro da Fonte, Um Estranho em 
Casa, Os Serranos, Liberdade 21, Pai à Força  
e Filhos do Rock; da novela Olhar da Serpente;  
e dos telefilmes Um Homem não é um Gato,  
de Marie Brand, e Conexão, de Leonel Vieira.  
Em cinema, trabalhou com Luís Filipe Rocha em  
A Passagem da Noite, com Fernando Lopes em 
Lá Fora e Sorrisos do Destino e com Leonel Vieira 
no remake de Pátio das Cantigas, tendo ainda 
participado em curtas ‑metragens de Jaime 
Freitas, Maximiliaan Dierickx, Paolo Marinou‑
‑Blanco, Nuno Noivo e João Rodrigues. Em 2012,  
pela participação na curta ‑metragem O Nylon 
da Minha Aldeia, de Possidónio Cachapa, foi 
distinguido com os prémios de Melhor Ator do 
festival Caminhos do Cinema Português  
e do FESTin – Festival de Cinema Itinerante. 
Estreou ‑se no teatro em 2006, com Noite 
de Enganos, adaptação de Noite de Reis de 
Shakespeare, seguindo ‑se a participação em 
espetáculos encenados por Moncho Rodriguez 
e Ana Nave. Trabalhou no Teatro Aberto com 
João Lourenço, integrando o elenco de Hannah 



e Martin, de Kate Fodor (2009), O Senhor Puntila 
e o seu criado Matti, de Brecht (2010), e Amor e 
Informação, de Caryl Churchill (2014). Concluiu, 
em 2007, o curso de Produção Musical e Som ao 
Vivo na Restart, tendo, nesta área, colaborado 
em vários espetáculos, de que se destaca 
M ‑Show, encenação de Marcantonio Del ‑Carlo 
no Teatro Nacional D. Maria II (2013).

Sara Barros Leitão
Masha
Nasceu no Porto, em 1990. Formou ‑se em 
Interpretação pela Academia Contemporânea do 
Espetáculo. Ao longo do seu percurso, teve como 
professores António Capelo, João Paulo Costa, 
Maria do Céu Ribeiro, Nuno Pino Custódio, Luís 
Madureira, Natália Luiza, Sandra Mladenovic e 
Kuniaki Ida. Trabalha regularmente em televisão. 
A participação na minissérie Mulheres de Abril 
valeu ‑lhe, em 2014, a nomeação para Melhor 
Atriz Secundária nos Prémios Áquila e Prémios 
Fantastic. Em cinema, destacam ‑se as longas‑
‑metragens Aristides de Sousa Mendes: O Cônsul 
de Bordéus, de João Correa e Francisco Manso, 
e Pecado Fatal, filme de Luís Diogo pelo qual 
foi nomeada para Melhor Atriz de Cinema 
nos CinEuphoria Prémios 2014 e para Melhor 
Atriz Principal nos Prémios Sophia e Globos 
de Ouro (2015). Participou em dezenas de 
curtas ‑metragens nos últimos anos, das quais 
se destaca o filme Sara, com o qual ganhou o 
Prémio de Melhor Atriz no Festival CLAP 2012.  
Faz ainda locuções publicitárias para a rádio  
e dobragens de desenhos animados. No teatro, 
estreia ‑se com Romeu e Julieta, de Shakespeare, 
produzida pelo Teatro do Bolhão. Trabalhou  
com encenadores como Victor Hugo Pontes, 
Natália Luiza ou Joaquim Nicolau, e passou  
por companhias e estruturas como o Teatro  
do Bolhão, Teatro Meridional, Teatro Rápido, 
Palco 13, Teatro da Malaposta, Teatro do Vestido, 
Plataforma 285, entre outras. Presentemente, 
desdobra ‑se entre o seu trabalho como atriz,  
a direção artística da Carruagem e a licenciatura 
em Estudos Clássicos da Faculdade de Letras  
da Universidade de Lisboa.
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