
1

 O s 
J u r a
m e n t O s   
 I n d I s
 c r e t O s



2

Teatro 
Carlos 
Alberto

8-18
Mar
2012

EstrEia

Os JuramentOs 
IndIscretOs
Les serments 
indiscrets
(1732)
DE marIvaux

EncEnação
JOsé PeIxOtO

tradução 

maria João Brilhante

cenografia e figurinos 

marta carreiras

música 

Luís cília

desenho de luz 

Jochen Pasternacki

assistência de 

encenação 

anna eremin

interpretação 

adriana moniz 

Lisette

carla chambel 

Lucile

carlos malvarez 

Frontin

Jorge silva 

senhor Orgon

José Peixoto 

senhor ergaste

nuno nunes 

damis

sara cipriano 

Phénice

coprodução 

teatro dos aloés, tnsJ

qua-sáb 21:30 dom 16:00

dur. aprox. 2:00 

com intervalo

m/12 anos

recreios da amadora 

21 mar - 1 abr 2012

qua-sáb 21:30 dom 16:00

teatro municipal de almada

11-15 abr 2012

qua-sáb 21:30 dom 16:00

a ILha de 
arLequIm

um filmE DE 

JOsé medeIrOs

mecenas TnsJO TnsJ é membrO da

teatro carlos alberto

10 mar 2012

sáb 16:00



2 3

“

“lisette: Eh! E onde está ele, esse amor que diz 
ter? Olhámo-lo nos olhos, não há lá nada; nas suas 
palavras, não se fala dele; no som da sua voz, nada 
transparece; no seu comportamento, nada se 
manifesta; expressões do seu coração, nenhuma o 
trespassa. A nossa vaidade, que tem olhos de lince, 
esquadrinhou em todo o lado; e depois, o Senhor  
vir-nos-á dizer que sente amor, a nós que 
adivinhamos que nos vão amar antes mesmo de 
nos amarem, que temos notícias do coração de um 
amante antes de ele próprio as ter! Belas histórias  
ele nos conta, com o seu impercetível amor!
marivaux – Os Juramentos Indiscretos

Marivaux terá resumido assim o seu princípio: “Observei  
com atenção o coração humano e todas as diferentes cavidades 
onde podemos esconder o amor quando receamos mostrá-lo. 
Todas as minhas comédias têm como objetivo fazê-lo sair  
desta espécie de prisão”. Marivaux constrói personagens que  
se amam sem que uma delas, pelo menos, ouse confessá-lo.  
Como contraponto aos sentimentos receosos dos “senhores”, 
temos as grandes palpitações dos seus criados. Como é que o 
amor nasce e se esconde? Com que casuística os amantes tentam 
negá-lo, disfarçá-lo? Com que doçura o constroem? São questões 
abordadas em inúmeros diálogos onde cada palavra exala uma 
subtileza extraordinária.

martine de rougemont – Excerto de “Marivaux”. In Michel Corvin, dir. – Dictionnaire 

Encyclopédique du Théâtre. Paris: Bordas, cop. 1995. Vol. 2, p. 578-579.
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Desta vez, pensámos – não pensámos, 
sentimos, porque foi uma intuição mais do 
que um saber – que o caminho era não nos 
disfarçarmos de século XVIII, mas mostrar 
claramente que actores do século XXI,  
“o nosso tempo”, reflectiam com Marivaux 
sobre questões que o preocuparam e que 
nos preocupam a nós, eventualmente 
porque continuam por resolver ou sequer 
equacionar.

Para nós, foi um “ensaio”, uma 
experiência, uma pesquisa, uma reflexão 
colectiva orientada pelo dramaturgo.

Aproveitámos este magnífico 
instrumento de trabalho e de reflexão 
conjunta, que envolve actores e espectadores, 
que é o Teatro, para procurar a compreensão 
de algo obscuro, mágico e incompreensível 
como o Amor ou o coração humano.  
E partimos para o desconhecido sem normas 
ou preconceitos, procurando com a sincera 
vontade de descobrir.

Que interesse tem para um actor ou para 
um espectador saber já a conclusão da sua 
reflexão quando se inicia a pesquisa?  

Se o sabemos, não vale de todo a pena fazer 
ou ver um espectáculo.

Para nós, o percurso tem sido gratificante 
e fazemos votos que o seja para o espectador, 
que devia ter também o direito à palavra no 
teatro. Um direito democrático a conquistar.

Marivaux não será um revolucionário, 
mas antes um reformador. Não sentirá 
talvez a necessidade premente de mudar a 
sociedade, mas sim melhorar o homem, como 
princípio fundamental para mudar a vida, as 
relações humanas, que muitos acreditam ser 
a via para mudar efectivamente o mundo.

Seja como for, é bom tê-lo como 
companheiro de trabalho, tem muito bom 
humor, é simpático, não tem pendor trágico  
e para ele tudo tem solução. Emociona-nos
 com os seus argumentos. E é útil como 
companheiro de luta.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Marivaux não visita muito frequentemente 
os palcos portugueses. Assim, sempre que me 
arrisco a levá-lo a cena há sempre alguém que 
me pergunta as razões dessa tão manifesta 
afeição.

A primeira coisa que me ocorre dizer é 
que Marivaux é um autor inteligente, mesmo 
muito inteligente, ardiloso e divertido, e é um 
grande prazer vê-lo representado, porque 
em cena é muito mais surpreendente que 
na leitura. Marivaux precisa de actores e de 
uma atenta análise das suas palavras, porque 
é complexo e profundo, agudo observador da 
realidade contraditória dos nossos corações, 
da nossa vida e de como a vivemos, não se 
sabendo nunca onde termina a realidade 
e começa a fantasia, a dissimulação, a 
autodefesa, a fragilidade dos corações ou  
a mentira dos comportamentos humanos.

Marivaux é um autor experimental. Vai 
ao fundo do coração das suas personagens 
e a sua escrita é um processo de descoberta 
e revelação. Não parte só da observação, 
limitando-se a constatar a realidade, 
transferindo-a para cena. Faz da cena um 
laboratório onde cria condições psicológicas, 
sociais e políticas. E nesse quadro de 
vida artificialmente preparado, coloca as 
suas personagens e deixa-as agir e reagir 
livremente, ficando do lado de fora, qual 
cientista que manipula a realidade para 
dela tirar conclusões. As personagens 
seguem os seus caminhos e as suas opções, 
e vão descobrindo-se e surpreendendo-se 
com as suas descobertas; as suas surpresas 
são para elas, e para nós, um processo de 
autoconhecimento e de aprendizagem.

Atribuem a Marivaux a “especialidade” 
do estudo do amor e das suas surpresas, 
algo julgado eterno no ser humano, fazendo 
disso a sua permanente “actualidade”. Mas 
Marivaux não é apenas o poeta do sentir. 
O ardil da substituição dos amos pelos 
criados, ou a imitação dos seus inerentes 
comportamentos, é um inteligente processo 
da razão que observa uma sociedade que 
parece feliz e não quer mudar, e onde ele 
descobre os movimentos internos que 
anunciam uma grande mutação.

Em Marivaux, o teatro está sempre 
presente como instrumento de análise e 
revelação, com a consciência de que é teatro 
e não realidade, mas as personagens são tão 
credíveis que nos servem de espelho.

Já escrevi, não sei onde, que um clássico 
é uma árvore frondosa da qual continuamos 
a colher muitos frutos. Mas os clássicos 
escreveram para o seu tempo e não são 
nossos contemporâneos. Actualizá-los,  
ou fazê-los como se tivessem escrito para  
nós, demonstraria que o homem é eterno  
e que não valeria a pena lutar para mudar o 
mundo, tese em que não acreditamos, porque 
felizmente o homem muda, transforma-se  
e evolui.

Precisamos assim de encontrar outra via.
Os ramos secos das árvores frondosas 

devem ser cortados para que as árvores 
cresçam com maior pujança e continuem 
a dar bons frutos. Não é um bom serviço 
prestado aos clássicos deixar pendentes os 
ramos mortos. Felizmente, em Marivaux, 
não encontramos muitos ramos secos e nele, 
de algum modo, a distância dá-nos uma 
maior capacidade de observação.

De cada vez que abordámos Marivaux, 
uma nova faceta se revelou e nos conduziu 
por um novo caminho de entendimento 
e por uma nova pista formal; por isso o 
encontrámos sempre gratificante  
e enriquecedor.

marIvaux – 
uma PreferêncIa 

josé peixoto
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“LOucura, OrguLhO, 
desdém, caPrIchOs, 
ImPertInêncIas…”
nicolas bonhôte*

Na “Advertência” de Os Juramentos 
Indiscretos, Marivaux nega ter reescrito 
A Surpresa do Amor.

Nesta peça, trata-se de duas pessoas 
que se amam à partida e o sabem, mas 
que, tendo tomado o compromisso de 
não tornar público o seu afeto, passam o 
tempo todo a lutar contra a dificuldade 
de cumprir a promessa, violando-a; o que 
configura uma situação muito diferente da 
dos dois amantes em A Surpresa do Amor. 
Estes últimos, volto a sublinhar, ignoram 
o estado do seu coração e são joguetes 
do sentimento que não adivinham em 
si próprios; é aqui que reside o interesse 
da sua relação dada em espetáculo; os 
outros, pelo contrário, sabem o que se 
passa consigo mesmos, mas pretendem 
não o esconder, nem o revelar, portanto, 
não vejo nada de semelhante entre os 
dois casos; é verdade que, em ambas as 
situações, tudo se passa no coração, porém 
o coração acalenta sentimentos de muitas 
espécies; o retrato de um certo coração 
não serve de retrato de um outro.

A diferença que Marivaux aponta não impede 
que, na essência (a saber: a natureza do amor 
que elas descrevem), as duas peças sejam 
bastante parecidas.

Para guiar a nossa análise, dispomos 
de dois textos espantosamente explícitos. 
O primeiro figura também na já citada 
“Advertência”.

Trata-se aqui de duas personagens cuja 
união foi predestinada, mas que não se 
conhecem e que nutrem, em segredo, 
uma igual desconfiança relativamente 
ao casamento. Contudo, consentiram 
em casar-se, apenas por respeito para 
com os pais, e na esperança de que o 
casamento não virá a acontecer. O motivo 
que as leva a alimentar essa esperança 
reside no facto de que ambas, tanto 
Damis como Lucile (assim se chamam), 
ouviram dizer muito bem uma da outra; 
acresce que ambas têm, ao que parece, 
um feitio extremamente razoável, pelo 
que cada uma pelo seu lado conclui que se 
confessar abertamente as suas disposições 
ao parceiro, ele não deixará de se esforçar 
por escapar à embaraçosa situação.
Posto isto, Damis parte do lugar onde 
se encontrava, chega ao sítio onde está 
previsto o casamento ser celebrado, 
pede para falar em privado com Lucile, 
e só encontra Lisette, a sua criada, a 
quem confia o que lhe vai no coração, 
enquanto Lucile, fechada num quarto 
contíguo, escuta tudo o que ele diz e 
sente-se intimamente espicaçada pela 
indiferença que Damis promete ostentar 
ao conhecê-la. Lisette recomenda-lhe 
que cumpra a sua promessa, aconselha-o 
a ter cuidado consigo porque a sua ama é 
amável; Damis não se assusta e leva a sua 
intrepidez ao ponto de desafiar o poder 
dos encantos da sua prometida.
Lucile, no quarto ao lado, escuta com 
impaciência este discurso e, movida pelo 
despeito que a perturba sem que disso 
se dê conta, sai do quarto e, de súbito, 
mostra-se, supostamente para festejar 
com Damis aquilo que considera ser o 
feliz acordo dos sentimentos de ambos; 
na verdade, tenta vingar-se da confiança 
por ele arvorada, sem se aperceber de 
que é o amor-próprio que a leva a agir 

assim. Ora, como a distância entre querer 
roubar o amor e desejar oferecê-lo é 
escassa, o coração de Lucile começa a 
ser vítima do projeto de vingança que 
urdiu. Lisette, que se apercebe do perigo 
a que a vaidade expõe a sua senhora e 
que tem interesse em que ela não se case, 
interrompe a conversa entre Damis e a 
ama: aproveitando o despeito de Lucile, 
propõe-lhe que, por orgulho, jurando se 
comprometa a nunca desposar Damis, e 
exige deste último que, por sua vez, jure 
também nunca unir-se à sua predestinada 
– coisa que ele se sente obrigado a fazer, 
embora tenha ficado siderado ao ver 
Lucile, e muito arrependido de tudo 
quanto disse antes de a ter visto.

O amor nasce do “despeito”, da “vaidade”,  
de um ímpeto de amor-próprio. Sabemos  
que vamos assistir a um bailado de 
aproximações e recuos sucessivos, a uma 
inversão do primitivo movimento de fuga. 
Sabemos que haverá um sim resultante de 
muitos não. Tudo isso a primeira Surpresa 
do Amor já nos mostrara. A “Advertência” 
de Os Juramentos Indiscretos tem o grande 
interesse de no-lo explicar sem equívocos. 
Que Marivaux tenha, desde o fim do primeiro 
ato, dado às suas personagens consciência da 
“inclinação” que ambos sentem não altera em 
nada a essência das suas relações, tal como 
nos são explicadas.

O segundo trecho encontra-se no 
final da peça. Trata-se das reflexões que 
Lucile tece acerca da origem do amor. Elas 
correspondem exatamente, mas de maneira 
mais explícita ainda, às de Lélio [A Surpresa 
do Amor] sobre “a pequena fantasia mágica 
que se apodera de uma mulher”. A donzela 
acaba de confessar a Lisette que ama Damis, 
que ele lhe agradou. “Ele bem o merece”, 
acrescenta a criada.

lucile: Nada sei, Lisette; pois, pensando 
bem, o amor nem sempre tece o elogio 
da pessoa amada; bem mais amiúde 
faz a crítica da pessoa que ama; estou 
bem colocada para o saber. A vaidade 
e a afetação, eis as fontes maiores das 
nossas paixões; eis de onde os homens 
tiram o mais das vezes tudo quanto 
valem; quem nos roubasse as fraquezas 
do nosso coração não deixaria muitas 
qualidades apreciáveis. Este quarto, onde 
me fechei enquanto Damis te falava, se o 
suprimissem da minha aventura talvez 
eu não tivesse acedido ao amor. Pois, na 
verdade, por que motivo amo? Porque 
alguém me lançou o desafio de agradar e 
eu quis vingar a honra da minha cara. Será 
que esta não é uma bela origem da ternura? 
Eis, no entanto, o que causou mais um 
quarto na minha história. (Ato V, cena 2)

“Vaidade”, “afetação” e desejo de agradar são 
o princípio das paixões. Eis a análise redutora 
que nós bem conhecemos. O amor nada deve 
às qualidades da pessoa amada, só de amor-
-próprio se alimenta. Ou seja, a identidade 
dos seres pouco importa, já que todos eles se 
assemelham, todos eles são substituíveis entre 
si, igualmente vazios. Que diferença existe 
entre Lélio e Damis? O amor nem é descoberta 
de outrem, nem descoberta e realização de 
si, nem revelação da verdade profunda do 
“coração”, nem felicidade suprema, nem 
linguagem da “qualidade”, mas tão-só uma 
irrisória tentativa de ser, através da conquista 
de um sufrágio, uma frágil mistificação. Só 
graças a ele existimos, mas ele é a coisa mais 
ilusória, mais gratuita e mais frívola, “mais  
um quarto numa história”. Se em O Jogo do 
Amor e do Acaso o amor fintava o acaso, em  
Os Juramentos Indiscretos deve-lhe tudo. 

Nenhum ímpeto, nenhum calor em 
Lucile, antes um amor-próprio tirânico 
que dita todas as suas reações ao longo da 
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peça. Ela fala como um ser irritado por se 
ter deixado cair na armadilha e que procura, 
através da provocação, obter por parte de 
quem a “fixa” uma confissão, pois só essa 
confissão pode salvá-la da humilhação. Para 
tanto, ela vai a ponto de lhe estender a mão, 
mas como Damis não agarra a ocasião, em 
vez de dar o flanco Lucile fustiga, como 
podemos observar na cena 8 do terceiro ato, 
que acaba com duras palavras de desprezo: 

Um compromisso que recusei, que nunca 
desejarei e me parece deplorável ela 
própria não recusar. [Trata-se aqui de sua 
irmã.]

Isto porque Lucile tem plena consciência da 
mediocridade, para não dizer da inanidade, 
do objeto do seu “amor”, que não passa de um 
produto da sua fraqueza:

É preciso confessar que temos por vezes 
inclinações assaz estranhas! Donde vem 
a que tenho por esse homem em nada 
amável? (Ato II, cena 11)

Já conhecemos a resposta que ela dá à 
pergunta acima expressa, e que nos deve 
impedir de tomar estas declarações como 
expressão de um pequeno despeito passageiro 
desculpável pelo amor. Na verdade, tanto a 
personagem quanto o seu amor são tão-só 
despeito. “Pois bem, sim, Menina, eu amo-o, 
estais contente?...”, e a seguir “Sim, amo-o, 
até o amo demais…”, eis tudo o que ela diz 
a Lisette antes de analisar o seu sentimento 
na declaração já anteriormente citada. E a 
confissão que faz a Damis não é mais calorosa. 
Ele só tem direito a um “sou sensível a isso” 
que se faz muito rogado e, ainda assim, 
antecedido de um “vereis que a nossa história 
será de um ridículo que me desola” e seguido 
de um “a nossa aventura fará rir, mas o amor 
disso me consola”.
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Como a propósito de A Surpresa do Amor, 
constata-se uma discordância bastante nítida 
entre a análise da “Advertência” e a própria 
peça em si. A primeira, apesar de ser assaz 
clara acerca do jogo da sedução, como vimos, 
omite tanto as considerações desiludidas 
de Lucile sobre a sua aventura como a 
severidade dos seus juízos sobre Damis, 
sugerindo assim que o amor transcende o 
despeito, que se cria um laço autêntico entre 
os dois jovens, lavado da tara que se encontra 
na origem da atração. Pelo que a análise do 
autor traduz um idealismo incompatível com 
a lucidez corrosiva da heroína. E é aqui que 
reside precisamente a ambiguidade essencial 
de Marivaux. A comparação dos dois textos 
faz emergir de maneira pujante a questão do 
valor das interpretações que um autor faz 
das suas próprias obras. O presente exemplo 
prova que não se lhe pode conceder uma 
autoridade privilegiada.

Conforme certas indicações, Os 
Juramentos Indiscretos conta a história  
de uma conversão aos valores superiores  
do amor e do casamento de dois seres que se 
queriam livres e desejosos de agradar, mas 
há muitos mais indícios que nos incitam a 
ver na peça o relato de um logro. Lucile, que 
por amor-próprio e necessidade de seduzir 
recusava o casamento, dá consigo casada e, 
ainda por cima, graças à lógica dessa recusa. 

Desses seres que só existem através da 
homenagem que outrem lhes presta, que só 
se definem pela sedução, Lucile forneceu-nos 
uma descrição. Será que aquilo que sabemos 
da sua relação com Damis não nos autoriza  
a ver nela algo de profético?

lucile: Conheço-os bem, esses Senhores, 
e já reparei que os homens só são bons na 
qualidade de amantes. O coração deles é 
a coisa mais bonita quando a esperança 
os mantém na expectativa. Submissos, 
respeitadores e galantes, por pouco que 

uma pessoa se mostre amável para com 
eles, o amor-próprio deixa-se encantar 
por isso. Sente-se deliciosamente 
servido. Fica saciado de prazeres. 
Loucura, orgulho, desdém, caprichos, 
impertinências, tudo nos é meio, tudo 
nos é motivo, tudo é lei. Reinamos, 
tiranizamos, e os idólatras continuam  
a ajoelhar-se aos pés de quem domina.  
Mas se uma pessoa os desposar, se a deusa 
se humanizar, eis que a idolatria termina 
onde começa a bondade. Mal se sentem 
felizes, os ingratos deixam de merecer  
a felicidade.
lisette: Ei-los!
lucile: Oh! Pela parte que me toca, saberei 
metê-los na ordem e o papel da deusa 
não me há de aborrecer, meus Senhores, 
vos garanto eu. Não faltava mais nada! 
Por muito que eu seja deveras jovem e 
bela, seis meses haveriam de bastar para 
o meu rosto ser escória aos olhos do meu 
marido!... (Ato I, cena 2)

Idêntica inquietação no que diz respeito ao 
casamento em O Jogo do Amor e do Acaso; 
todavia, enquanto aí ela se explicava pela 
dificuldade em conhecer o verdadeiro 
caráter de um homem por detrás da sua 
máscara social, aqui o elo conjugal assusta 
por ser a negação daquilo que faz a essência 
do ser: o desejo de agradar, de “reinar” 
sobre outrem. No primeiro caso, a aventura 
vivida invalida essa inquietação: Silvia 
descobria o verdadeiro caráter do seu amante 
– insensível às aparências, generoso – ao 
mesmo tempo que o amor autêntico. Em  
Os Juramentos Indiscretos, Lucile ansiava 
por “sentimentos”, mas acaba por descobrir 
que o amor e o amante são apenas miragens, 
puros produtos do amor-próprio em cuja 
cilada se deixa enredar. Casa com Damis 
precisamente pelas razões que tinha de não 
se casar e depois de descobrir que  

ele não passa de uma espécie de espelho das 
suas “fraquezas”, desprovido de qualidades 
próprias, quando anteriormente afirmara: 
“Não será preciso ser louca para casar com 
um homem cujo caráter me é perfeitamente 
desconhecido?” (Ato I, cena 2) Irrisão total 
que contrasta com o otimismo de O Jogo do 
Amor e do Acaso. As declarações de Damis 
acerca do amor que dele se apoderou mal 
viu Lucile (Ato V, cena 7) em nada atenuam 
as reservas da amada. Quaisquer que sejam 
os seus sentimentos, não podem restaurar a 
autenticidade dos laços que o unem a Lucile, 
nem conferir-lhe um valor e um mérito 
próprios após o juízo que ela formulou 
sobre ele e o conjunto do seu desempenho 
enquanto personagem ao longo da peça.  
Nada do que ele disse ou fez consegue 
prevalecer em favor do amor, da possível 
existência de sentimentos autênticos, e 
contra a análise de Lucile. Ou então, que vem 
a ser esse amor que consente em ser-se cativo 
de um pseudo-juramento (pois é disso mesmo 
que se trata, cf. Ato I, cena 6) e o deixa ser 
prisioneiro desse logro, a ponto de o lançar 
cegamente nos braços de Phénice? Amante, 
se assim quisermos, se nos deixarmos levar 
por aquilo que diz, mas bastante pálido e 
exangue, incapaz de defender com êxito os 
valores que afirma contra o subtil magistrado 
que proferiu um implacável requisitório.  
No entanto, exatamente como os criados, a sua 
figura confere uma certa ambiguidade à peça.

Lisette e Frontin contrastam com os 
seus amos. Representam a simplicidade, a 
espontaneidade e o senso comum que não se 
enredam em matizes bizantinos diante das 
complicações das personagens espirituosas 
(Ato V, cena 1). Obedecem a interesses 
concretos e precisos, veem claramente e 
falam claramente. Para eles, quando uma 
pessoa ama, não pode ignorá-lo e di-lo 
descaradamente, pois o amor é o sentimento 
mais legítimo (Ato III, cena 7), pelo que não 

levanta qualquer problema. Lisette mantém-
-se impermeável às reflexões desiludidas de 
Lucile. Damis é “amável” e isso basta (Ato V, 
cena 2). Para Frontin, o caso também  
é simples: reduz-se a um desacordo entre 
os “corações” e as “convenções”, isto é, os 
juramentos prestados (Ato IV, cena 3); Lucile 
e Damis são vítimas de uma complicação 
que tolda os seus espíritos face à evidência. 
Convém, portanto, uma vez mais, ver nos 
criados uma antítese dos senhores bem mais 
do que o seu duplo. 

* In Marivaux ou Les machines de l’opéra: étude de sociologie 

de la littérature. [Lausanne]: L’Âge d’Homme, 1974. 

p. 146-151.

Tradução Regina Guimarães
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coordenação de produção 

Maria João Teixeira

assistência de produção 

Eunice Basto

direção de palco (adjunto) 

Emanuel Pina

direção de cena 

Cátia Esteves

maquinaria de cena 

António Quaresma, Carlos 

Barbosa, Joel Santos

luz 

José Rodrigues, António Pedra, 

Abílio Vinhas, Nuno Gonçalves

som 

Joel Azevedo, António Bica

eletricistas de cena 

Júlio Cunha, Paulo Rodrigues

ficha técnica teatro dos aloés

produção executiva 

Gislaine Tadwald

O Teatro dos Aloés é uma estrutura 

financiada pela Secretaria de 

Estado da Cultura/Direção-Geral 

das Artes e pela Câmara Municipal 

da Amadora 

apoios tnsj

apoios teatro dos aloés

apoios à divulgação

agradecimentos tnsj

Polícia de Segurança Pública

Mr. Piano – Pianos Rui Macedo

agradecimentos teatro dos aloés

Teatro Nacional D. Maria II 

Teatro Meridional

Teatro da Rainha

Aurélio Vasques

Teatro dos Aloés 

Rua António Ferreira, 1, 9.º Dto.

2650-386 Amadora

T | F 21 814 08 25

T 91 664 82 04

www.teatrodosaloes.pt

teatrodosaloes@sapo.pt

Teatro Nacional São João

Praça da Batalha

4000-102 Porto

T 22 340 19 00 

Teatro Carlos Alberto

Rua das Oliveiras, 43

4050-449 Porto

T 22 340 19 00 

Mosteiro de São Bento da Vitória

Rua de São Bento da Vitória

4050-543 Porto

T 22 340 19 00 

www.tnsj.pt

geral@tnsj.pt

edição 

Departamento de Edições do TNSJ

coordenação João Luís Pereira

documentação Paula Braga

design gráfico Joana Monteiro

fotografia João Tuna

impressão Multitema – Soluções 

de Impressão, SA

Não é permitido filmar, gravar ou 

fotografar durante o espetáculo. 

O uso de telemóveis ou relógios 

com sinal sonoro é incómodo, tanto 

para os intérpretes como para os 

espectadores.
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