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Smeraldina, o Marquês é a carne viva 
de Pantaleão, Fabrício é Brighella feito 
homem: Goldoni encarnou os tipos, 
agora estão encarnados, andam vivos. 
E ao volte ‑face permanente desse teatro 
de todos os efeitos, a que, em O Servidor 
de Dois Amos, simultaneamente presta 
homenagem e volta costas, contrapõe 
Goldoni outro tempo dramático. As 
suas peças serão cada vez mais lentas, 
as intrigas mais desnudadas, o enredo 
rarefaz ‑se, as cenas mais demoradas, 
as conversas mais importantes do que 
as reviravoltas da intriga, é como se o 
carrossel estivesse a abrandar para parar 
e ele apanhasse as personagens na volta 
final e na descida, quando se apoiam 
umas às outras, depois do sarrabulho, 
depois da vertigem.

É que o mundo está a mudar, muda. 
E na Itália que ele percorre – Perúgia, 

Pádua, Rimini, Milão, Génova, mas 
sobretudo Veneza, a República – há 
riquezas novas que se fazem, poderes 
que se conquistam, riquezas que se 
desmoronam, a burguesia avança, 
instala ‑se e ao seu poder. E Goldoni, que 
foi notário, lidou com certidões, dinheiro, 
heranças, litígios, não pode olhar o 
mundo como o permanente corrupio 
da commedia dell’arte, vê a vagarosa 
queda dos privilégios, o lento avançar de 
afirmações (o valor do trabalho, o valor 
da mulher), é isso que ele vai beber ao 
Mundo, novo livro que folheia e onde 
se perde, como as gentes se perdiam na 
leitura dos jornais, moda que começava e 
onde a burguesia se entendia, com os seus 
anúncios, notícias, reflexões.

É desse mundo que Goldoni fala.
“Sem poesia”, diriam os românticos, 

“sem cultura, com uma inegável 
indiferença em relação à filosofia,  

CHEGAR AGoRA  
A GoLDoNI – E SoRRIR

“Os dois livros sobre os quais mais 
meditei, e de que nunca me arrependerei 
de me ter servido, foram o Mundo e 
o Teatro” é uma das mais conhecidas 
afirmações de Goldoni (em 1750, na 
primeira edição das suas obras) e terá 
sido Mario Baratto quem, em 1957, 
chamou a atenção para essa declaração, 
lapidar arte poética. Com efeito, ele fez 
soprar o vento (uma brisa apenas?) da 
realidade sobre as formas estereotipadas 
do teatro do seu tempo, essa commedia 
dell’arte tão cheia de encantos como 
de abastardamentos, fórmula que 
envelhecia na foz.

Mas Goldoni é um reformador 
cauteloso. Não se pôs a destruir as 
formas velhas, caducas embora, 
calçou ‑as com os sapatos sujos da 
realidade, encontrando nelas as lentes 
que lhe permitiram observar a vida, 
esse segredo escancarado. No imenso 
cortejo que criou, pais burgueses e 
filhas casadoiras, criados espevitados e 
aristocratas empobrecidos, comerciantes 
espertos e notários ávidos, encontramos 
a reduzida galeria de tipos que fizera 
a comédia popular, os Pantaleões, os 
Arlequins, as Colombinas, os Brighella 
da tradição. Mirandolina herda tudo de 

jorge silva melo
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italiana noite de toda a melancolia, 
perfumada noite dos sentidos, a 
mozartiana.

Ele afirmou esse teatro em que o 
Mundo entra (“tutto è suscettibile di 
teatro”) com a delicada atenção que foi 
prestando ao mundo, à oralidade, aos 
dialectos, aos empregos, às contas, ao 
dinheiro, aos tratados de casamento, 
acordos de negócios e amor que nascem, 
como nascem costumes – ou se instala 
o café, o chocolate. Se o Goldoni 
sentimental da Pamela (adaptação 
triunfal do romance de Richardson) 
ou da Putta Onorata soçobrou nas 
lágrimas que fez verter, penso é no 
homem que criou as extraordinárias 
cenas de conjunto do Campiello, que 
soube desenhar o grupo como só ele fez 
na Villeggiatura. No homem que põe 
em cena os objectos da vida, o ferro de 
engomar de Mirandolina, xícaras de 
café para tanta gente, rapé, livranças. 
A pouco e pouco, lentamente, ao fim 
de centenas de páginas, abriu o palco 
à cena de conjunto, berço que moldou 
para a vilegiatura de Tchékhov, a quem 
Goldoni, olhando, atento, Teatro e 
Mundo, abriu as portas.

Não é da literatura que vem o teatro 
de Goldoni, por isso mesmo tratado 
de “pouco culto”, nem a sua prosa 
simples recorre ao clássico manancial 
de imagens, é do teatro, que ele conhece 
bem, por fazê ‑lo, montá ‑lo, programá ‑lo, 
ensaiá ‑lo; é do teatro e das suas 
convenções que Goldoni nasce, é nele 
que, limpando ‑o, instala os alicerces da 
sua comédia humana.

E é a este primeiro realismo, esta 
terna recolha das inquietações 
humanas que chego agora, depois de 
tanto ler, de traduzir até, poesia que é 

à política, à moral, sem mundo interior”, 
dirá ainda De Sanctis na sua Storia della 
Letteratura Italiana, que publicou em 
1870. Mas será esse mesmo De Sanctis 
que reconhece que é em Goldoni 
que “surge pela primeira vez a nova 
literatura”, “atenta à plenitude da vida 
real, com todos os seus adereços, numa 
área histórica e social bem circunscrita, 
a sociedade veneziana na sua mediania, 
mais próxima das classes populares do 
que das mais elevadas”.

Eu, cá por mim, volto sempre a Goldoni. 
E nem imaginam o que é este prazer 

(imenso!) de levar agora à cena  
A Estalajadeira, essa cintilação, peça que 
pensava fazer há precisamente 40 anos 
(tradução publicada em 1973!), para a 
Glicínia e o Luis Miguel, vindos eles de 
O Misantropo de Molière, que, de certa 
maneira, é o antecedente, a primeira 
parte desta Estalajadeira: fugido da 
Corte, um homem que não aceita os 
compromissos escolhe “um lugar 
afastado onde homem de honra ainda 
se possa ser” e vê ‑se, de novo, enredado 
nos amores, agora com a popular 
Mirandolina, ele que terá vindo aqui 
parar, ferido, para esquecer a mundana 
Celimena.

E volto a Goldoni agora no palco, 
homem objectivo, aquele que, se 
soubesse, podia dizer, como Nikias 
Skapinakis, em 1957, “aquilo que pinto 
é o meu único ponto de partida, por não 
dispor de outro”.

Vive quem de Goldoni se aproxima 
uma tentação dúplice. Ora fazem vibrar 
a convencional mascarada social e 
italianizante, carnaval, carrossel; ora 
apanham as personagens depois da festa, 
no regresso a casa, com todas as suas 
mesquinhices, mediocridades, e aquela 
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de teatro apenas, noite que cai sobre 
estas personagens em convívio, esta 
sociedade. E penso em Chardin, nas 
suas cozinhas, nas suas criadas, nos seus 
coelhos pendurados, na sua melancolia, 
naquela tristeza acastanhada e rosa.

Não é fácil ver que o mundo muda. 
E Goldoni vai vendo o velho ruir, o 
novo afirmar ‑se, anota, anota sem 
fim, vê, tudo vai trazendo para o palco, 
gente, coisas, contratos, cadeiras, é 
uma sanguessuga da vida, o palco 
tem um íman a que ele se oferece. E o 
seu teatro, teatro novo, será a amável 
anotação deste tempo que passa, deste 
mundo que muda, teatro ele próprio em 
mudança, forma que se vai adequando à 
investigação e ela própria investigada.

Volto sempre a Goldoni, nasceu ali 
um teatro, nasceu um mundo. Naquela 
atenção que ele próprio, arrasado por 

um real mais real do que o teatro, por um 
teatro em decomposição, foi inventando. 
E talvez não tenha havido invenção mais 
duradoura. Ainda hoje o escrevemos 
como Goldoni o inventou. E há trezentos 
anos que andamos nisto. E sorrimos, ah, 
sorrimos. 

“Tristemente, sorrimos tristemente”, 
sim. E o Cavaleiro parte, sozinho, 
byroniano, ferido, sensibilidade à flor da 
pele, vivendo já no século dos homens 
tristes, esse século que começa no Des 
Grieux da Manon Lescaut, “a mais triste 
imagem da dor”. E nunca saberemos 
quem é Mirandolina, pois não?

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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ao espetáculo A Hospedeira, dirigido por 
Erwin Meyenburg no Teatro Nacional, 
com cenário de Alice Rey Colaço e com 
Amélia Rey Colaço e Raul de Carvalho 
nos protagonistas. Também a companhia 
brasileira de Maria Della Costa, na sua 
última apresentação em Lisboa, em 
1960, no Teatro Capitólio, trouxe este 
espetáculo (com o título Mirandolina) 
dirigido por Sandro Polloni. Com o título 
A Estalajadeira haveria de ser um dos 
textos de Goldoni mais representados 
em Portugal, tendo sido apresentada 
pelo TEP – Teatro Experimental do 
Porto em 1966, com tradução de Maria 
Fernanda Cidrais, cenário de Jaime 
Isidoro, com Isabel de Castro e João 
Guedes nos protagonistas [na foto], 
e direção de Ruggero Jacobbi (que, 
impedido pela PIDE de residir no Porto, 
dirigia o espetáculo a partir de Vigo, 

A Estalajadeira terá estreado em Lisboa 
no Teatro da Rua dos Condes em 1756, 
tendo havido talvez representações em 
Salvaterra. Mas um regresso a Goldoni 
terá surgido no final do século XIX, com 
a representação de Mirandolina pela 
Duse no Teatro D. Amélia, em 1898,  
e um ano depois, no mesmo teatro, por 
Italia Vitaliani. Lucinda Simões estreou 
quase imediatamente a tradução de João 
de Melo Barreto no Teatro D. Maria II, 
tradução que serviria de base, em 1947, 

A ESTALAJADEIRA  
EM PoRTUGAL

cct/tep
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conversando regularmente com a atriz 
Alda Rodrigues, que funcionou como sua 
assistente). Integravam ainda o elenco 
David Silva, Luís Alberto, Fernanda 
Alves, Eduarda Marina e José Mário 
Brandão. A peça volta a ser apresentada 
no TEP com o título Mirandolina, em 
1969, com Ana Paula e Luís Tito (autor 
também da tradução e encenação), ator 
que integrara a companhia Della Costa; 
no Teatro da Graça, em 1977, com 
Ângela Ribeiro e José Raimundo, numa 
encenação de Carlos Fernando, com 
cenografia de Ana Jotta; em 1979,  
na escola do CENDREV, com direção  
de Mário Barradas; em 1986, pelo Grupo 
Amador de Teatro de Taveiro; em 1988, 
pelo TEF – Teatro Experimental do 
Funchal, com encenação de Eduardo 
Luiz; em 1989, no Teatro da Malaposta, 
com Raquel Maria e com direção de 
Mário Barradas; em 1992, pelo Grupo 
de Teatro de Letras, dirigida por Ávila 
Costa; em 1994, pelo Grupo de Teatro 
da Sociedade Filarmónica Euterpe 
Meiaviense; em 1995, pelo Teatro ao 
Largo; e, em 2004, na Companhia 
de Teatro de Braga, com direção de 
António Durães. Contrariando o relativo 
insucesso que obteve aquando da estreia, 
A Estalajadeira é, sem dúvida, o mais 
representado dos textos de Goldoni entre 
nós. E há quem nela filie A Casa de Pasto 
de José Daniel Rodrigues da Costa.

A Estalajadeira nasce num momento 
crítico e complexo da atividade de 
Goldoni: quando parece que ele marca 
uma certa distância com os seus  
atores e com a sua temática, e tenta 
a via do “artifício” refinado, claro, 
mas também mais desligado, menos 
diretamente envolto num propósito  
de grande “reforma”. Mas também  
se deve dizer que A Estalajadeira 
ultrapassa subitamente os limites  
do simpático projeto de Goldoni, 
sem falar na “lição” que queria dar à 
“juventude” através da “encantadora 
sereia”, reconhece ‑o satisfeito o próprio 
Goldoni nas Mémoires: “Talvez não 
acreditemos, sem ler, que os projetos 
e abordagens de Mirandolina pareçam 
credíveis no espaço de vinte e quatro 
horas. Fui lisonjeado, provavelmente, 
em Itália: mas isso fez ‑me crer que 
nunca tinha feito nada tão natural e 
tão bem conduzido, e que encontrei 
a ação perfeitamente sustentada e 
completa”. Surgem assim, com poucas 
frases de distância, as indicações de 
verosimilhança, do real, da ação bem 
sustentada, que pareciam pertencer 
ao “outro” Teatro; é uma contradição, 
pelo menos aparente, que Goldoni 
tinha evitado no “Prefácio” de 1753, 

“UMA CoMÉDIA MUITo 
REvISITADA E NUNCA 
ESGoTADA”
mario baratto*
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mais próximo à própria elaboração 
da comédia. Quando afirma a ideia 
essencial que anima tal escrita – 
“Mirandolina faz ‑nos ver como os 
homens se apaixonam” (e prossegue 
com uma admirável descrição de 
procedimentos de sedução postos 
em prática pela estalajadeira, numa 
paráfrase que será citada integralmente 
e que demonstra a sua inteligibilidade 
dramatúrgica) –, conclui: “Eu próprio 
duvidava, a princípio, de racionalmente 
o ver apaixonado no final da comédia 
e, no entanto, conduzido passo a passo 
pela natureza, como na comédia se vê, 
consegui dá ‑lo por vencido no fim do 
segundo ato”. Identificamos uma lógica 
demonstrativa, fundada numa sapiente 
exploração das personagens, o que faz 
dessa “natureza” o selo, ainda mais 
evidente, de uma arte já madura, capaz 
de imprimir aos gestos e às palavras 
uma forte carga simbólica, menos 
oprimida pelos temas do costume que 
estavam colados a algumas das suas 
comédias venezianas. 

[…] Goldoni, em A Estalajadeira, faz  
da estalagem um uso relativamente 
abstrato e indiretamente realista,  
no sentido em que tal lugar neutro 
permite mais facilmente, por um lado,  
a liberdade e surpresa dos encontros  
e contactos, a sobreposição de hábitos e 
novidades, permitindo, por outro lado, 
com maior agilidade, a coexistência de 
personagens de diferentes estatutos 
sociais, todas com motivações 
históricas, reunidas fugazmente 
mas também simbolicamente para 
representar um momento especial 
de deslocamento dos estratos sociais 
(giram à volta de Mirandolina, para 
quem a estalagem significa o local 

de trabalho e ganha ‑pão, o nobre 
arruinado, o novo ‑rico que comprou 
o título, o Cavaleiro, gentil e rico, 
mas também o criado Fabrício, que 
aspira a um casamento com a patroa, 
e os criados dos nobres, para além das 
personagens excêntricas das duas 
comediantes). […] É neste quadro que 
se desenvolve a ação pedagógica de 
Mirandolina: “Mirandolina faz ‑nos 
ver como os homens se apaixonam”. 
Para este fim usa o instrumento da 
ficção, o teatro, que lhe permite não 
apenas controlar gestos e palavras no 
contacto com as personagens, em cena, 
mas também anunciar e organizar 
a própria comédia dialogando com 
o público, o qual constitui, deste 
ponto de vista, o seu verdadeiro 
interlocutor. Essa relação, que é o 
sinal da sua superioridade intelectual, 
desdobra a personagem de atriz em 
encenadora da ação. Mirandolina 
finge, conscientemente, com todos, 
mas revela sempre a própria ficção ao 
público, o qual poderá pensar, no fim, 
“nos estratagemas aprendidos”. É uma 
lição de Mirandolina no teatro, através 
do teatro: que a distancia, por um breve 
período de tempo, até de si mesma, 
e a faz “recitar” numa estalagem “de 
teatro”, demonstrando, entre outras 
coisas, uma original desmontagem de 
papéis e a sua superioridade de atriz em 
relação ao reportório cansado das duas 
verdadeiras comediantes. 

[…] Em tal intrincado de dependências 
recíprocas, finalmente, os objetos 
adquirem uma luminosidade cénica 
insólita. À roupa da cama, ao guisado,  
ao vinho da Borgonha, ao ferro de 
engomar, ao espírito de melissa, etc., 
poderemos facilmente juntar  
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o elenco das personagens. Cumprem 
uma função fundamental de transfert, 
das maneiras mais complexas e 
surpreendentes, ricas em alusões, 
em atrações, em mal ‑entendidos: e 
também isto, se atentarmos, faz parte 
daquele cenário concreto, laico, que a 
estalagem revela ser – a comédia cumpre 
o seu reconhecimento observador. 
[…] Todas, de facto, podem fingir de 
várias maneiras naquele lugar de 
passagem que é a estalagem: ignoram ‑se, 
ludibriam ‑se, enfatizam sentimentos 
e preconceitos; mas a única que finge 
conscientemente, como uma verdadeira 
atriz, é Mirandolina, porque é a única 
que conhece o limite (real, de classe) da 
própria ficção. Por isso, está consciente 
de que ninguém pode prescindir, em 
nenhum momento, do seu estatuto 
social, do trabalho próprio; e, antes 
de mais, em tudo o que diz respeito 
ao beco sem saída a que conduz o 
“enamoramento”, o tal matrimónio 
que, de início, ela afirma ter ‑lhe sido 
oferecido por muitos. Conhecendo as 
convenções sociais, Mirandolina sabe 
que nem o Marquês nem o Conde, nem  
o próprio Cavaleiro poderão transformar 
as ofertas de matrimónio em ofertas de 
amor. […] Tudo pesado, Mirandolina, 
que não é nem uma personagem livre 
nem o símbolo abstrato da mulher 
sedutora, sabe perfeitamente que o 
instinto de classe é a base da sua escolha 
final. […] Goldoni está a preparar, nestes 
anos, um teatro mais simples e despido, 
com personagens e talvez com novas 
máscaras (podemos dizer) fortemente 
tipificadas, carregadas de uma forte 
carga simbólica, e por isso capazes 
de exprimir uma visão “crítica” mais 
complexa em relação a uma sociedade 

em declínio e sem alternativas claras. 
Talvez se possa compreender, então,  
por que razão A Estalajadeira é uma 
comédia muito revisitada e nunca 
esgotada: ela revela claramente,  
e ao mesmo tempo problematiza,  
o núcleo essencial do melhor teatro de 
Goldoni, constituído por um tecido 
intrincado de relações sociáveis, onde  
as necessidades de cada grupo social não 
excluem (pelo contrário) o recorrente 
imprevisto do comércio quotidiano dos 
indivíduos. As personagens, no fundo 
condicionadas pelo próprio estatuto 
social, só no momento de contacto com 
as outras é que nascem realmente: no 
teatro (e poderíamos dizer na vida, 
dada a constância sistemática, digna 
de um grande filósofo empirista, que 
Goldoni consegue obter no seu estudo 
de comportamentos intersubjetivos, 
de modo que as personagens parecem 
não existir fora da cena onde acontecem 
tais relações). Neste encontro de lógica 
e surpresa, de inevitável e imprevisto, 
Goldoni chega a uma limpeza cénica  
que pode parecer superficial mas que 
nunca esgota a sua própria lição.  
A Estalajadeira, neste sentido, ainda  
é exemplar.

* Excertos de Tre Saggi sul Teatro: Ruzante, Aretino, Goldoni. 
Venezia: Neri Pozza, 1964. Trad. Pedro Marques.
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A Estalajadeira não é de certeza uma 
comédia de amores, apesar do peso de 
uma tradição, mais cénica que crítica, 
que foi sendo (sobretudo no século 
XVIII) preguiçosamente estabelecida 
nos quatro cantos da Europa (a Rússia 
e os países eslavos não foram menos 
influenciados que os “quentes” países 
mediterrâneos) com os termos da 
sedução amorosa. Esta comédia é, em 

primeira instância, uma obra sobre o 
egotismo. Se ainda estivesse na moda 
ceder às sugestões superficiais de um 
certo pensamento à Freud de trazer 
por casa, até podíamos dizer que é 
uma comédia sobre o narcisismo. 
Mas limitemo ‑nos a observar as 
tentações egocêntricas da protagonista. 
Proprietária, por herança paterna, 
de uma pequena estância de repouso 
(Goldoni insiste em esclarecer que a 
estalagem “corresponde ao hotel garni 
francês”, uma pensão com algum fascínio 
para os poucos habitués escolhidos a 
dedo), a nossa Mirandolina tem, numa 
sociedade como a da Veneza clássica 
(que o estabelecimento da ação seja em 
Florença não tem qualquer pertinência), 
um status de pequeno ‑burguesa. 
Alberga aristocratas de valor oposto 
(do proto ‑aristocrático arruinado ao 

“A REPRESENTAÇÃo  
Do AMoR”
guido davico bonino*



rico e recente parvenu), mas é sempre 
de lençóis e toalhas, guisados e molhos 
que se ocupa, como o seu trabalho, de 
certa forma prosaico, exige. Que outra 
desforra tem uma mulher deste tipo, 
inevitavelmente condenada pelo seu 
status social aos próprios clientes, a não 
ser desembainhar todas as armas das 
assim chamadas “mulheres atraentes”, 
das tão temidas “encantadoras sereias”? 
Habituada, quando ninguém a ouve, 
ou seja, nos apartes ou nos monólogos, 
a falar “baixo”, isto é, pela sua própria 
noção pequeno ‑burguesa (“O avarento! 
Nada para mim há de ter!”, em ato I, 
cena 5; e “todos me dizem lindas coisas”, 
em I, 9), não tem nenhum alívio para 
as prováveis pequenas frustrações 
quotidianas que não ver ‑se “servida, 
desejada, adorada” (ainda em I, 9).  
É o mesmo enredo de sempre, sujeito 

talvez, cada caso é um caso, a variações 
impercetíveis, até que – e aqui está a 
surpresa que faz explodir toda a invenção 
– se encontra frente a frente com um 
“rústico”, que não sente minimamente 
o dever de prestar qualquer obséquio 
ao seu próprio culto: “Este é o primeiro 
forasteiro que chega à estalagem e que 
não sente prazer em praticar comigo” 
(ainda em I, 9). O pasmo é tão devastador 
que lhe “revolve terrivelmente com a 
bílis”; neste ponto, ela é quase obrigada 
a fazer com que se enamore dela aquele 
Cavaleiro de Pisa (de notar: uma vez 
mais, vem de uma classe superior, 
como “cadete” de grau nobiliárquico), 
que sempre ousou crer que, “para o 
homem, é a mulher uma insuportável 
enfermidade”, para quem a pequena 
estalajadeira vale um quarto de “um 
bom cão de caça” (I, 4): é obrigada, 
para mitigar a sua própria dolorosa 
frustração. Enquanto ele se abandona, 
no seu primeiro monólogo, a grosseiras 
proclamações de beligerância (“Mulher 
para mim? Antes a febre quartã!”, I, 11), 
ao ponto de recusar até um casamento 
de interesse, sugerido pela carta de um 
amigo (chama ‑se, é de notar, Taccagni 
[mesquinho, sovina] e a prometida 
chama ‑se Manna! [maná, alimento 
milagroso]), Mirandolina decide entrar 
em ação, isto é, iniciar a representação  
do amor.

* Excerto de “Introduzione”. In Carlo Goldoni – La Locandiera. 
Torino: Einaudi, 2007. Trad. Pedro Marques. 
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Não é o amor que interessa, mas a 
prática social. Mirandolina realiza ‑se 
(e satisfaz ‑se) não tanto como mulher 
(ou seja, através das vicissitudes 
sentimentais, passionais, em suma, 
através da experiência fulcral do 
amor) mas sim com o papel social, 
como estalajadeira. Baratto assinalou 
bem que há “um pequeno complexo 
de inferioridade, no plano social” 
(mas, para nós, é um pouco mais do 
que “pequeno”…). A condição de 
estalajadeira põe ‑na em contacto com 
fregueses que são “na maioria homens” 
(especifica Baratto), mas também (é 
subentendido) homens importantes, 
homens socialmente bem colocados. 
A humilde estalajadeira pratica, 
como igual, com marqueses, condes e 
cavaleiros (que estão quase sempre a 
seus pés, aspirando a ser seus amantes). 
E trata, de patroa para subordinado, com 
Fabrício e com todos os outros servidores 
da estalagem. Há um problema de 
poder, de comando, que obceca a 
personagem numa zona inatingível 
do seu ser. Talvez haja qualquer coisa 
mais, um desejo secreto de ser homem 
(Baratto é extraordinário quando diz 
que Mirandolina é inimiga do outro sexo 
tanto quanto o Cavaleiro). Atentemos 

numa frase, Fabrício em diálogo com o 
Cavaleiro em ato II, cena 15: “Pois está 
a nossa ama a fazê ‑la [a conta]. // Pois 
ela é quem faz as contas? // Oh, sempre 
ela! Mesmo quando o pai dela era vivo. 
Escreve e sabe fazer as contas melhor  
do que um moço de negócios”. Abre ‑se de 
repente uma fenda numa Mirandolina 
que vivia já na tensão do trabalho quando 
o seu pai era vivo, quando trabalhava 
“melhor do que um moço de negócios”. 
Mirandolina era o braço direito do  
pai; de alguma maneira era o pai. Para 
ela, o poder tem raízes na condição 
masculina. Resta o facto, indubitável, 
que Mirandolina é imaginada numa 
condição de solidão e de autossuficiência: 
não tem mãe, não tem pai e não tem 
marido. Não há nenhuma autoridade que 
a governe. […] A comédia torna ‑se  
assim uma dupla tensão de classe: de 
um lado a burguesia, em contacto com 
antepassados aristocráticos; do outro,  
o proletário em contacto com a burguesia. 
De um lado Mirandolina, que graças ao 
seu trabalho de estalajadeira entra em 
relações precárias, mas dinâmicas, com 
condes, marqueses e cavaleiros, e com 
certeza tem efeitos de perturbação e 
desequilíbrio psicológico. Mirandolina 
declara ‑se desinteressada nas propostas 
de casamento que lhe chegam dos 
clientes, mas é uma fuga para a frente, 
para fugir das inevitáveis frustrações. 
[…] Do outro lado Fabrício, que se acha 
amante da própria patroa e vê perfilar ‑se 
a hipótese de um extraordinário salto de 
classe. 

[…] Em I, 17 chegam as comediantes. 
Intervenção curiosa, personagens quase 
supérfluas (para além da exigência – 
do teatro material – de Goldoni ter de 
dar papéis a duas atrizes da companhia 

“UM PRoBLEMA DE 
PODER, DE COMANDO”
roberto alonge*
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Medebach). Nas encenações do século 
XIX, muitas vezes se suprimiam estes 
papéis. K. Ringger resgata ‑lhes a função 
que possuem dentro da leitura complexa 
da comédia que oferecem, baseada no 
tema central da ficção. O que equivale 
a dizer que Hortênsia e Dejanira são 
desdobramentos de Mirandolina. 
Mirandolina é melhor atriz que as  
outras duas profissionais da cena.  
A observação só nos convence em 
parte. O facto é que as atrizes querem 
representar quem não são (e por isso 
fracassam). Mirandolina, por sua 
vez, representa aquilo que é (e por isso 
triunfa). Não é que Mirandolina seja  
uma atriz melhor que as comediantes.  
A representação de Mirandolina acontece 
por subtração. Desmascarando ‑se 
diante do Cavaleiro em I, 15, 
descobrindo o seu próprio método, 
Mirandolina vence. Como se diz em 
I, 18, Hortênsia e Dejanira não sabem 
“manter uma personagem numa 
estalagem”, mas Mirandolina, em vez 
de “numa estalagem”, está dentro da 
sua própria estalagem. Para as atrizes, 

a estalagem é um palco de outro tipo; 
para Mirandolina, é a sua realidade, 
a sua verdade, a sua vida. Percebe ‑se 
que as comediantes nos fazem lembrar 
Mirandolina, mas num sentido mais 
profundo, mais sedutor. São, na verdade, 
duas desgraçadas, prontas a realizar 
qualquer ignomínia por um pouco 
de dinheiro. […] Há em Mirandolina 
qualquer coisa das comediantes: 
a comum procura de dinheiro, a 
disponibilidade para se venderem, para 
se prostituírem. Hortênsia e Dejanira são 
variações fracassadas de Mirandolina, 
são o abismo em que Mirandolina nunca 
cai. Reforçam, pelo contrário, a escolha 
bem sucedida da estalajadeira, também 
ela numa perseguição frenética de 
dinheiro e boa vida, mas não a todo  
o custo. Mirandolina encontra nas duas 
mulheres uma possível ruína de si 
própria, e é exatamente por isso que  
é dura com elas.

*  Excertos de Goldoni: Dalla Commedia dell’Arte al Dramma 
Borghese. Milano: Garzanti, 2004. Trad. Pedro Marques. 
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Entre os séculos XIX e XX, os exegetas 
do “bom pai Goldoni” não tiveram 
dúvidas a este propósito: Mirandolina 
é uma Manon sem vícios, uma Eva sem 
serpente, uma Armida responsável por 
uma casa; está sempre certa e os seus 
inimigos sempre errados; a própria 
destreza na simulação não tem nada de 
maquiavélico, é antes uma “simulação 
honesta” usada para o bem, com o 
único intento de confundir o “mau”, 
neste caso, o Cavaleiro de Ripafratta. 
A história cénica desta personagem 
está completamente de acordo com 
esta interpretação, onde se alicerçaram 
todas as grandes atrizes desses dois 
séculos, da Duse à Pavlova: entre uma 
estalajadeira suportada pelo fascínio 
de diva e um Cavaleiro algures entre 
o carrancudo e o grotesco, a balança 
não podia pender mais para o lado 
de Mirandolina. Da intenção moral e 
instrutiva do autor, tão explicitamente 
afirmada na apresentação da obra, não 
ficou outro traço que o pequeno sermão 
final onde Mirandolina exorta: “Se 
alguma vez estiverdes numa ocasião 
de duvidar, quase a ceder, pensai nos 
artifícios que aprendestes, e lembrai ‑vos 
da estalajadeira!” Mas é evidente que, 
depois de três atos de total solidariedade 
com os artifícios de Mirandolina, isto 

não podia surgir como um pequeno 
pensamento pragmático, uma hipocrisia 
benigna de um pensador, que a Duse e 
os colegas interpretavam sem dúvida 
como um namorico malicioso. […] 
Mas A Estalajadeira também tem um 
significado político e social: história de  
uma mulher que entre um Conde, um 
Marquês e um Cavaleiro acaba a casar 
com o humilde Fabrício, para que  
ele a ajude na gestão da estalagem.  
A Estalajadeira exemplifica o problema 
das relações entre a burguesia e a 
nobreza, num momento histórico em 
que a nova classe se afirma e substitui  
a antiga classe dominante.

* Excertos de “Introduzione”. In Carlo Goldoni – La Locandiera. 
Milano: Rizzoli, 1997. Trad. Pedro Marques. 

“UMA EvA  
SEM SERPENTE”
luigi lunari*



depois de uma vasta experiência como 

intérprete, Paulo Ribeiro começou a coreografar 

em 1984, na primeira edição da Biennalle off, de 

Lyon (França). Posteriormente, criou obras para 

diversas companhias e estruturas de renome, 

como o nederlands dans Theater, o Grand 

Théâtre de Genève e o Ballet Gulbenkian, e mais 

recentemente para o Ballet de Lorraine, o Grupo 

dançar com a diferença e a companhia nacional 

de Bailado. Em 1995, fundou a sua companhia 

de autor, para a qual criou múltiplas obras 

originais, conquistando importantes distinções 

nacionais e internacionais, algumas das quais 

nos prestigiados Rencontres chorégraphiques 

Internationales de Seine ‑Saint ‑denis (França). 

Paralelamente à atividade coreográfica, foi ainda 

comissário do ciclo dancem! do TnSJ, em 1996, 

1997, 2003, 2009 e 2011; diretor artístico do 

Ballet Gulbenkian, entre 2003 e 2005; diretor‑

‑geral e de programação do Teatro Viriato, em 

Viseu, entre 1998 e 2003, e, de novo, a partir de 

2006.

nasceu em Veneza a 26 de fevereiro de 1707, 

de uma família abastada, sendo seus pais 

Margherita Salvioni e Giulio Goldoni, médico. 

o avô paterno teria uma paixão pelo teatro e 

costumava organizar representações na sua 

casa de campo. E terão sido alguns espetáculos 

de marionetas que fizeram nascer no rapazinho 

o primeiro entusiasmo pelo teatro. Aos 12 anos, 

já escrevera mesmo uma pecinha. É então que 

o pai se muda para Perúgia, em cujo colégio 

dos Jesuítas o jovem Goldoni vai estudar. Mas 

sobretudo ler os cómicos latinos, Aristófanes, 

Menandro e as comédias do renascimento 

italiano, a Mandrágora de Maquiavel, vê ‑se bem.

A família irá depois mudar ‑se para chioggia, 

mas ele ficará em Rimini, onde prossegue os 

estudos nos dominicanos. É em Rimini que 

encontra uma companhia de atores profissionais 

com quem acaba por fugir de barco para ir 

ter com a mãe, que está em chioggia. E assim 

abandona a filosofia. Trabalhou uns tempos num 

notário, foi depois para Pavia estudar direito, 

sem nunca abandonar a leitura dos grandes 

autores cómicos. Em 1725, escreveu uma sátira 

contra a nobreza de Pavia, il colosso, que lhe 

custou a expulsão da universidade. Seguem ‑se 

anos de viagens, estudos irregulares, andanças 

teatrais, até que em 1731 consegue o diploma na 

universidade de Pádua. Mas, dois anos depois, 

muda ‑se para Milão, fugindo a dívidas contraídas 

e a uma imprudente promessa de casamento.  

Aí pensa que irá enriquecer escrevendo o libreto 

para um melodrama, amalasunta; o fracasso da 

obra convenceu ‑o de que a sua vocação seria o 

teatro cómico.

Em 1734, está em Veneza e colabora com vários 

teatros, até que é nomeado diretor artístico 

do teatro de San Giovanni crisostomo. A sua 

primeira peça é de 1738, Momolo cortesan, que 

mais tarde se chamou L’Uomo di Mondo, e de 

que só o papel do protagonista fora escrito. 

La donna di Garbo (1743) será a primeira obra 

completa de que escreveu todos os papéis. 

Isto terá sido uma verdadeira revolução, uma 

vez que os autores ao serviço das companhias 

de teatro se limitavam a delinear uma intriga 

e a escrever um breve sumário, deixando aos 

atores a possibilidade de improvisar diálogos, 

monólogos, piadas e movimentos. E também 

Goldoni teve que se submeter a estes hábitos 

e compor uma grande quantidade de obras 

apenas esboçadas (os “scenari”). uma das 

suas obras mais conhecidas será il Servitore di 

due Padroni (1745), escrita a pedido do grande 

cómico Antonio Sacchi (célebre Truffaldino), que 

só anos depois escreveu na íntegra.

decisivo seria o encontro com um dos mais 

famosos atores da época, Girolamo Medebach, 

que em 1748 o convidou para integrar a sua 

companhia no teatro veneziano de Sant’Angelo. 

É então que Goldoni abandona a advocacia 

para se ir instalar em Veneza acompanhando 

Medebach. E foi este ator ‑empresário que 

lhe deu liberdade para levar por diante a sua 

“reforma”, que visava recolocar o autor no 

centro da atividade teatral, voltando a dar 

dignidade literária às obras teatrais. Goldoni 

insistirá em escrever o texto para que os atores 

abandonassem as improvisações e aprendessem 

de cor os papéis. E nisto a sua “reforma” marca o 

regresso da literatura ao palco; será, em primeiro 

lugar, uma restauração.

na temporada de 1748 ‑49, foram representadas 

várias das suas peças antigas, mas também 

se estrearam algumas, entre as quais i due 

Gemelli Veneziani, La Vedova Scaltra, La Putta 

onorata. E o êxito foi grande. Inultrapassável 

foi o ano 1750 ‑51, em que o autor prometeu 

estrear dezasseis peças novas, promessa que 

cumpriu e o consagrou definitivamente; mas que 

também lhe trouxe os primeiros dissabores com 

Medebach, que muito o elogiava mas pouco lhe 

CARLo GoLDoNI
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pagava. da riquíssima produção deste período 

no Sant’Angelo, assinalem ‑se il Bugiardo,  

il Teatro comico (onde se representa a si próprio, 

debatendo com atores pouco dados a mudar  

o estilo da representação), La Bottega del caffè, 

La donna Volubile, i Pettegolezzi delle donne, 

La Famiglia dell’antiquario, La Serva amorosa 

(escrita para a sensível Rosaura Medebach),  

La Figlia obbediente, Pamela e, por fim,  

a estalajadeira (1753), que escreveu para 

corallina Marliani, a atriz que, na commedia 

dell’arte, fazia a mulher do criado Brighella.

A “reforma” de Goldoni está em marcha.  

As máscaras desapareceram. o autor escreve a 

peça inteira. Apresenta personagens verdadeiras 

e nascidas da observação da vida. Elimina as 

piadas grosseiras. Elimina os absurdos “de 

efeito”. Tem o verosímil como objetivo. usa 

uma única língua em cada peça, o veneziano 

ou o toscano. A sua “reforma” é o dobre a 

finados da comédia de intriga que fizera o 

triunfo do teatro improvisado, com as suas 

máscaras, os seus entrechos fantásticos, onde 

o espectador reconhecia desde o início a índole 

das personagens e dos seus comportamentos, 

sempre iguais, mas com enredos cada vez mais 

fantasiosos. com Goldoni, entramos numa 

comédia (“commedia di carattere”) em que o 

carácter da personagem vai sendo revelado 

perante os olhos do espectador, em tramas 

menos complicadas, com densidade psicológica. 

Em que a surpresa vem da revelação da 

interioridade das personagens e não dos seus 

feitos exteriores. Ele avança, assim, para um 

primeiro teatro naturalista, abrindo as portas 

ao moderno drama burguês. A sua “reforma” 

é, de certo modo, a direta consequência do 

racionalismo iluminista, num momento em que 

a grande difusão de periódicos confirma o 

crescente interesse pela crónica quotidiana em 

que a burguesia se revê, se comenta, se celebra. 

E é Goldoni quem, em 1750, na primeira edição 

do seu Teatro, afirma que a sua escrita nasce da 

observação do mundo, da vida real.

Goldoni manteve ‑se com Medebach até à 

temporada de 1752 ‑53, em que foi substituído 

pelo seu adversário Pietro chiari. Transferiu ‑se, 

então, para o Teatro San Luca, propriedade de 

uma grande família veneziana, os Vendramin,  

a que permaneceu ligado até 1762. Mas a ligação 

foi conflituosa: os empresários eram autoritários, 

e o seu êxito despertara a inveja tremenda de 

outros autores, como chiari e carlo Gozzi; os 

atores continuavam a reivindicar uma autonomia 

perdida, e os espectadores, sempre sedentos 

de novidade, começavam a manifestar cansaço 

em relação à “reforma”. São, no entanto, deste 

decénio, algumas das suas obras ‑primas, como 

il campiello, Gl’innamorati, i rusteghi, La Trilogia 

della Villeggiatura, Sior Todero Brontolon,  

Le Baruffe chiozzotte e Una delle Ultime Sere  

di carnovale.

Terminado o contrato com os Vendramin, 

Goldoni deixou Veneza em 1762 para ir dirigir,  

em Paris, a comédie ‑Italienne. Mas as 

dificuldades foram enormes, os atores, 

habituados à commedia dell’arte, resistiram 

tenazmente contra a perda dos privilégios, não 

estavam dispostos a subordinar ‑se à vontade do 

autor. E o público também achou que já vira a 

“reforma”, pois, de facto, em Paris ela começara 

antes, com Molière. E os espectadores, quando 

iam à comédie ‑Italienne, queriam um teatro 

diferente, menos nobre do que aquele que era 

feito na comédie ‑Française. nas suas cartas, 

Goldoni exprime muitas vezes o desejo de voltar 

para Itália, mal termine o seu contrato de dois 

anos. Mas, em 1765, Luis XV contratou ‑o para 

ensinar italiano às princesas clotilde e Isabelle, 

irmãs daquele que viria a ser Luís XVI. durante 

mais de 20 anos, Goldoni divide a sua vida entre 

a corte em Versalhes e os teatros de Paris, onde 

foi particularmente ativo como organizador de 

espetáculos. Mas a sua arte de comediógrafo 

estava acabada. Em 1771, ainda conseguiu 

escrever, em francês, uma derradeira obra,  
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António Simão tem os cursos do IFIcT (1992)  

e IFP (1994). Trabalhou com Margarida 

carpinteiro, António Fonseca, Aldona Skiba‑

‑Lickel, Ávila costa, João Brites, Melinda 

Eltenton, Filipe crawford, Joaquim nicolau, 

Antonino Solmer e Jean Jourdheuil. Integra os 

Artistas unidos desde 1995, tendo participado 

recentemente em comemoração de Harold 

Pinter (2010), Fala da criada… de Jorge Silva 

Melo (2010), Um Homem Falido de david Lescot 

(2011), Barcelona, Mapa de Sombras de Lluïsa 

cunillé (2011), da república e das Gentes de 

Manuel Gusmão e Jorge Silva Melo (2011), não se 

Brinca com o amor de Alfred de Musset (2011), 

À Porta Fechada de Jean ‑Paul Sartre (Antena 2, 

2011), Por Tudo e por nada de nathalie Sarraute 

(Antena 2, 2011), a Farsa da rua W de Enda 

Walsh (2011), a Morte de danton de Georg 

Büchner (2012), os caprichos da Marianne  

de Alfred de Musset (2012) e Feliz aniversário  

de Harold Pinter (2012).

Catarina Wallenstein é diplomada pela ESTc 

(Teatro, 2008) e frequentou o conservatoire, 

em Paris. no cinema, integra o elenco de 

os Lobos de José nascimento, après lui de 

Gaël Morel, Um amor de Perdição de Mário 

Barroso, a Vida Secreta de Salazar de Jorge 

Quiroga, Singularidades de uma rapariga 

Loura de Manoel de oliveira, U ‑Mya de Miguel 

clara Vasconcelos, o Filme do desassossego 

de João Botelho e a Moral conjugal de Artur 

Serra Araújo. Estreou ‑se no teatro profissional 

em Álbum de Família de Rui Herbon, no Teatro 

Aberto, com direção de Tiago Torres da Silva 

(2011). nos Artistas unidos participou em não se 

Brinca com o amor de Alfred de Musset (2011). 

Elmano Sancho é diplomado pela ESTc 

(Teatro, 2005), tendo estudado também em 

Madrid (RESAd), São Paulo/Brasil (cEcA/

uSP) e Paris (cnAd). Integrou o elenco da 

primeira compagnia Teatrale Europea (direção 

Le Bourru Bienfaisant, que se estreou na 

comédie ‑Française com grande êxito (e elogios 

de Voltaire).

A partir de 1784, dedicou ‑se à escrita em francês 

das Mémoires, que foram publicadas em 1787.  

E as suas obras começaram a ser editadas.  

o veneziano Zatta realizou, então, a edição mais 

completa, em 44 tomos. no entanto, o autor 

não via proventos destes empreendimentos 

editoriais. E os derradeiros anos, viveu ‑os  

Goldoni com uma pensão real, que lhe foi 

retirada ao eclodir a Revolução Francesa.  

Velho e doente, passou o último ano da vida 

numa penosa miséria. 

Morreu a 6 de fevereiro de 1793, na véspera de 

lhe ter sido, de novo, atribuída a pensão.

Jorge Silva Melo fundou em 1995 os Artistas 

unidos, de que é diretor Artístico.

Américo Silva tem o curso do IFIcT – Instituto 

de Formação, Investigação e criação Teatral 

(1989) e é diplomado (Teatro, 1994) pela ESTc 

– Escola Superior de Teatro e cinema, tendo 

trabalhado com Ávila costa, José Peixoto, João 

Lagarto, carlos Avilez, Rui Mendes, diogo dória, 

o coletivo depois da uma… teatro?, Francisco 

Salgado, Manuel Wiborg; e no cinema com Jorge 

Silva Melo e Alberto Seixas Santos. colabora 

com os Artistas unidos desde 1996, tendo 

participado recentemente em comemoração 

de Harold Pinter (2010), Um Homem Falido de 

david Lescot (2011), chove em Barcelona de 

Pau Miró (2011), da república e das Gentes de 

Manuel Gusmão e Jorge Silva Melo (2011), não se 

Brinca com o amor de Alfred de Musset (2011), 

À Porta Fechada de Jean ‑Paul Sartre (Antena 2, 

2011), a Farsa da rua W de Enda Walsh (2011), 

a Morte de danton de Georg Büchner (2012), 

os caprichos da Marianne de Alfred de Musset 

(2012), Feliz aniversário de Harold Pinter (2012) 

e o Tempo de Lluïsa cunillé (2012).
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de Virginio Liberti e Annalisa Bianco, Festival 

de nápoles e Mérida). Integrou a XVIII edição 

da École des Maîtres com direção de Arthur 

nauzyciel. Em 2010 ‑11, trabalhou, em Paris,  

no elenco da comédie ‑Française, com Bruno 

Bayen e Jacques Allaire. nos Artistas unidos 

participou em o Peso das razões de nuno 

Júdice (2009), rei Édipo, a partir de Sófocles 

(2010), a nova ordem Mundial de Harold Pinter 

(2010), da república e das Gentes de Manuel 

Gusmão e Jorge Silva Melo (2011), não se Brinca 

com o amor de Alfred de Musset (2011),  

À Porta Fechada de Jean ‑Paul Sartre (Antena 2, 

2011), Por Tudo e por nada de nathalie Sarraute 

(Antena 2, 2011), Herodíades de Giovanni Testori 

(2012), a Morte de danton de Georg Büchner 

(2012) e os caprichos da Marianne de Alfred  

de Musset (2012).

Rúben Gomes frequentou os cursos da Act – 

Escola de Atores. É uma presença regular na 

televisão (Vila Faia, Liberdade 21, entre outras 

séries e programas). no teatro, participou em 

amor das Três Laranjas, encenação de João 

Mota (Teatro Ibérico, 2005), duelo, encenação 

de Philippe Leroux (Teatro Mínimo, 2009) e  

o Mundo Submerso de Gary owen, encenação 

de Pedro Marques (Teatro Mínimo, 2010). com 

os Artistas unidos participou em a nova ordem 

Mundial de Harold Pinter (2010), Um Homem 

Falido de david Lescot (2011), Três Autores 

catalães em Lisboa (2011), dias de Vinho e rosas  

de owen Mccafferty (2012), a Morte de danton 
de Georg Büchner (2012), os caprichos da 

Marianne de Alfred de Musset (2012) e Feliz 

aniversário de Harold Pinter (2012).

Maria João Falcão é diplomada em Teatro, 

ramo Formação de Atores da ESTc, e licenciada 

pela RESAd. Participou em vários seminários 

de formação com António Feio, Paulo Ferreira, 

Luca Aprea, Howard Sonenklar, Lúcia Sigalho, 

Filipe crawford, Márcia Haufrecht, Emma dante, 

Philippe Gaulier, Alex navarro e Black nexxus. 

Estreou ‑se em 1995 no Teatro de carnide, 

com direção de Mário nunes e João Ricardo. 

Trabalhou regularmente com encenadores 

como Antonino Solmer, Amândio Pinheiro, 

Miguel Loureiro, André Amálio, carlos Pimenta, 

André Murraças, nuno cardoso e Maria João 

Luís. Presença regular em séries de televisão, 

trabalhou em cinema, entre outros, com daniele 

napolitano, Ana cabral Martins, Luís Filipe 

Rocha, João Pedro Rodrigues, Jacinto Lucas 

Pires, Hugo diogo, Luís correia. nos Artistas 

unidos participou recentemente em dias de 

Vinho e rosas de owen Mccafferty (2012),  

o rapaz da Última Fila de Juan Mayorga (2012)  

e o Tempo de Lluïsa cunillé (Antena 2, 2012).

Maria João Pinho concluiu em 2005 o curso 

de Interpretação da Academia contemporânea 

do Espetáculo. Em 2008, dá continuidade à 

sua formação na nouvelle École des Maîtres, 

com Enrique diaz. Estreou ‑se no teatro, em 

2006, com o espetáculo a Mata de Jesper Halle, 

encenação de Franzisca Aarflot. Posteriormente, 

trabalhou com Emmanuel demarcy ‑Mota em 

Tanto amor desperdiçado de Shakespeare 

(2007), com Maria João Luís em a casa de 

Bernarda alba de Lorca (2009) e com Gonçalo 

Amorim em a Morte de Um caixeiro Viajante 

(2010) e do alto da Ponte de Arthur Miller (2011). 

Integrou o elenco de a Visita de Abel neves, 

com encenação de natália Luiza, no Teatro 

nacional d. Maria II (2011). Em 2012, trabalha 

com Gonçalo Amorim em chove em Barcelona 

de Pau Miró e com Ricardo Pais no Mercador de 

Veneza de Shakespeare. na televisão, integrou  

o elenco das novelas dei ‑te Quase Tudo (2005) 

e doce Fugitiva (2006), e do telefilme casos  

da Vida (2008). no cinema, participou em  

a corte do norte de João Botelho (2008),  

a Vida Privada de Salazar de Jorge Queiroga 

(2008), os Mistérios de Lisboa de Raúl Ruiz 

(2010), rosto de Vítor Gonçalves (2010), a Morte 
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de carlos Gardel de Solveig nordlund (2011)  

e em câmara Lenta de Fernando Lopes (2012). 

nos Artistas unidos, para além de a Mata de 

Jesper Halle, participou em a Morte de danton 
de Georg Büchner (2012).

João Delgado é diplomado pelo chapitô 

com o curso de Artes da Escola de Artes e 

ofícios (2007). Participou em várias animações 

circenses. nos Artistas unidos participou em 
a Mata de Jesper Halle (2006), Isto não é um 

concurso (2008), Seis Personagens à Procura 

de autor de Luigi Pirandello (2009), o Peso das 

razões de nuno Júdice (2009), rei Édipo, a 

partir de Sófocles (2010), a nova ordem Mundial 

de Harold Pinter (2010), Fala da criada… de Jorge 

Silva Melo (2010), da república e das Gentes de 

Manuel Gusmão e Jorge Silva Melo (2011)  

e a Morte de danton de Georg Büchner (2012).

Tiago Nogueira é diplomado pela ESTc (Teatro, 

2009). Tem o curso do Espaço Evoé (2006)  

e o curso da InImpetus (2004). Trabalhou com 

o Teatro o Bando, Yola Pinto, Joana Barros, 

dinarte Branco, Pedro Marques, João Lagarto, 

Francisco camacho, Paulo Lage, Jan Gomes, 

Pablo Fernando e Ávila costa. É cocriador do 

espetáculo de máscara encontros de Jardim. 

com a banda Qwentin e o realizador Ricardo 

Leal Pereira criou Uomo ‑Tutto. É fundador 

da Molloy – Associação cultural. nos Artistas 

unidos participou em Fala da criada… de 

Jorge Silva Melo (2010), Brilharetes de Antonio 

Tarantino (2011), não se Brinca com o amor 

de Alfred de Musset (2011), a Morte de danton 

de Georg Büchner (2012) e os caprinhos da 

Marianne de Alfred de Musset (2012).

Rita Lopes Alves trabalha com Jorge Silva 

Melo desde 1987. Assinou o guarda ‑roupa de 

vários filmes de Pedro costa, Joaquim Sapinho, 

João Botelho, Margarida Gil, Luís Filipe costa, 

António da cunha Telles, Alberto Seixas Santos, 

Pedro caldas, Teresa Vilaverde, carmen castelo 

Branco, José Farinha, Teresa Garcia, Fernando 

Matos Silva e António Escudeiro. É, desde 1995, 

a responsável pela cenografia e figurinos nos 

Artistas unidos. 

Pedro Domingos trabalha com Jorge Silva Melo 

desde 1994, tendo assinado a luz de quase todos 

os espetáculos dos Artistas unidos. Trabalha 

regularmente com o Teatro dos Aloés. É membro 

fundador da Ilusom e do Teatro da Terra, sediado 

em Ponte de Sor, que dirige com a atriz Maria 

João Luís.

Leonor Carpinteiro é diplomada em Estudos 

Artísticos – Artes do Espetáculo pela Faculdade 

de Letras da universidade de Lisboa (2011). 

Realizou o seu estágio curricular junto dos 

Artistas unidos no mesmo ano. Foi bolseira do 

Programa Erasmus Estágios, através do qual 

estagiou no Teatro Archa, em Praga, República 

checa (2011 ‑12).
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