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A materialização desta parceria surge de um processo 
que teve início há aproximadamente sete anos atrás. 
Ainda longe de pensarmos numa co ‑produção ou 
noutra coisa que o valha, estas duas estruturas de 
criação encontraram ‑se em Montemuro para trabalhar 
durante uma semana; este encontro teve como objectivo 
conhecerem ‑se e partilharem técnicas e métodos de 
trabalho.

No final dessa intensa semana, foi fácil sentir que o 
resultado foi muito positivo e apeteceu ‑nos no imediato 
repetir a experiência, noutros moldes, o quê não 
sabíamos.

Falámos e, no meio de outras ideias, surgiu a 
possibilidade, ainda que remota, de criarmos um 
espectáculo em parceria. A ideia manteve ‑nos em 
contacto, apesar da distância. Colaboradores que se 
cruzam entre as duas estruturas ajudaram também a 
alimentar a ideia, que aos poucos foi ganhando corpo. 
O que parecia uma utopia perdida entre serras e mar 
tornou ‑se realidade.

Temos consciência de que se não aproveitarmos 
esta oportunidade de aprender com uma companhia de 
um país diferente, com uma cultura também diferente, 
arriscamo ‑nos, não a ficar no mesmo sítio, mas a andar 
para trás. Quando não se avança, recua ‑se, porque 
se perde a oportunidade, alguma confiança e surgem 
dúvidas. Não é o que queremos, e por isso estamos muito 
confiantes e disponíveis.

Quando pensamos num modelo de parceria que mais 
se aproxime da nossa filosofia de trabalho, definimos 
alguns aspectos que consideramos fundamentais: que 
as estruturas se conheçam minimamente; que haja 
um equilíbrio e que partilhem confortavelmente as 
suas ideias e sentimentos, tornando ‑se cúmplices; que 
o objecto artístico sirva o propósito de criação e de 
programação, privilegiando a relação que tenham com o 
seu público.

Estamos convictos de que estes aspectos estão 
salvaguardados, o que vai fazer com que o espectáculo 
fique mais rico e consequentemente mais atractivo para 
quem o vê. •

Eduardo Correia
Director Artístico do Teatro Regional da Serra do Montemuro
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Tudo começou com um desejo de explorar novas parcerias 
criativas e colaborações internacionais. Já conhecíamos o TRSM, 
que partilhava a nossa tendência para o trabalho em colaboração 
e para a criação de maravilhosas produções físicas e visuais. 
Contudo, também existem diferenças entre as companhias – 
o Foursight Theatre é uma companhia dirigida por mulheres 
e enraizada no coração urbano de Wolverhampton, enquanto 
o TRSM é uma companhia predominantemente dirigida por 
homens que conduz o seu trabalho numa minúscula aldeia 
montanhesa em Portugal. Foi a mistura destas similaridades e 
diferenças que tornou a ideia de colaborarmos tão emocionante. 

Assim, em 2003, partimos para Portugal, numa viagem de 
estudo até à base do TRSM em Campo Benfeito, decididas a 
explorar este potencial ponto de encontro criativo. Os nossos 
primeiros passos incluíram workshops, discussões e partilha 
de proficiências; uma oportunidade para explorar as relações 
entre companhias urbanas e rurais, bem como entre as atitudes 
masculinas e femininas para com o trabalho criativo. Explorámos 
diferentes abordagens à criação de teatro físico e ao uso de 
máscaras, marionetas e música, numa partilha de ideias entre 
profissionais que trabalham em culturas e ambientes muito 
distintos. 

Ao cabo de sete anos, vimos por fim chegar o momento certo 
para dar o salto e fazer um trabalho em conjunto. Pusemo ‑nos 
a pensar em temas comuns que cruzam culturas e países, a 
explorar histórias de crianças abandonadas, trocadas, roubadas, 
desenraizadas dos locais e pessoas outrora seus. Partilhámos 
as nossas próprias experiências e memórias, os contos de fadas 
tenebrosos onde crianças são levadas por bruxas e as muitas 
histórias terríveis e verdadeiras de crianças frequentemente 
divulgadas pelos meios de comunicação actuais. 

E assim o processo de fazer teatro a partir destas histórias 
foi ‑se alimentando dos talentos de ambas as companhias, como 
a abordagem física, uma atitude irreverente para com o texto, o 
uso da música, da imagística e do humor, e um desejo de sondar os 
aspectos mais tenebrosos da vida, de modo a entreter e provocar. 

Belonging é o resultado final desta parceria: joga com 
os contos de fadas da nossa infância, com os nossos medos 
enquanto filhos e pais, e com histórias verdadeiras de exploração 
infantil, tragicamente vulgares no nosso mundo de hoje. •

Frances Land
Directora Artística do Foursight Theatre

Raparigas Urbanas 
encontram Rapazes 
Rurais 
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A profissão de escritor pode ser muitas vezes 
solitária; passamos horas sozinhos à secretária (que 
está sempre impecável, porque arrumar as coisas é 
uma maneira de adiar o trabalho a sério). Aí, entre 
paciências de cartas e idas ao Facebook, esforçamo‑
‑nos por debitar páginas que cheguem para declarar 
o dia de trabalho terminado e irmos falar com 
pessoas reais, em vez dos amigos imaginários da 
peça que temos na cabeça. Assim, fazer parte do 
processo de criação de Belonging foi para mim um 
prazer. Não tinha de ter as ideias todas, bastava ‑me 
ficar na sala de ensaios a ver um bando de actores 
absurdamente talentosos improvisar em duas 
linguagens uma série de histórias e personagens 
loucamente imaginativas. Músicos tiravam 
melodias do pensamento e das pontas dos dedos; 
dois encenadores até então muito carrancudos 
levantaram ‑se subitamente com novas ideias para 
lançar tudo aquilo numa direcção inverosímil e 
empolgante. Por fim, ao cabo de duas semanas, 
disseram ‑me: “Muito bem, vá lá transformar isto 
num guião”. 

A minha secretária atulhou ‑se de tralha; os 
meus amigos do Facebook julgaram ‑me morto ou na 
prisão e o fumo que me saía do cérebro fez disparar 
os alarmes de incêndio na casa – pois tinha aqui um 
desafio. Fazer justiça às ideias e imagens nascidas de 
duas semanas de intensa invenção era um desafio; 
equilibrar as linguagens e criar cenas de diálogo que 
pudessem ser entendidas por públicos em Portugal 
e Inglaterra era um desafio. E ainda havia todos os 
pequenos desafios do período de concepção, que eu 
tinha jovialmente posto de parte, dizendo: “Oh, não 
se preocupem com isso. Resolvo tudo no guião”. 

E diverti ‑me muito. Foi um prazer responder aos 
desafios e trabalhar um material tão rico. Ao cabo de 
uns meses, entreguei o guião e disse: “Muito bem, 
vão lá transformar isto numa peça”. •

Peter Cann
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Foi a diferença que levou o Teatro Regional da 
Serra do Montemuro (TRSM) a aproximar ‑se do 
Foursight Theatre, mas os dois grupos rapidamente 
descobriram que têm muito em comum. Sete anos 
depois do primeiro encontro, surge Belonging, 
uma espécie de fábula que obrigou a companhia 
serrana a abandonar a sua zona temática de conforto 
– a ruralidade – e a “rumar” à cidade, onde um 
talho esconde um negócio de tráfico de crianças. 
Acompanhámos um dia de ensaios e verificámos que 
um texto bilingue traz muitas dores de cabeça, mas 
também novas possibilidades.

Estamos no exterior do TRSM, em Campo 
Benfeito – uma aldeia com cerca de 60 pessoas, 
entre Castro Daire e Lamego –, e olhamos em volta 
para a imponente paisagem montanhosa. Na estrada 
que vai até à povoação, apenas de longe a longe 
passa um carro; respira ‑se ar puro e o ruído de 
fundo é proporcionado pelo vento e pelos badalos 
dos animais. No entanto, a aldeia fica a pouco mais 
de cinco quilómetros da A24, auto ‑estrada que a 
liga ao resto do país e, já agora, do mundo. Este 
facto serve de metáfora para o próprio TRSM: a 
grande maioria das suas produções tem uma ligação 
umbilical com o meio rural e Campo Benfeito; ao 
mesmo tempo, circulam por todo o país e recrutam 
de forma sistemática criadores estrangeiros. Quinze 
anos depois de Lobo/Wolf, peça que marcou o 
início da profissionalização, o TRSM regressa a um 
registo bilingue, numa colaboração com o Foursight 
Theatre, uma estrutura exclusivamente feminina 
originária da cidade inglesa de Wolverhampton. 
Porém, esta não é a única dualidade de Belonging, 
que mais parece um yin yang teatral, uma conjunção 
de forças que se equilibram: de um lado está uma 
companhia portuguesa, rural e predominantemente 
masculina; do outro, um grupo inglês, urbano e 
feminino.

A cola extra ‑forte que une as duas estruturas 
é a partilha de determinados princípios: uma 
fisicalidade exacerbada, um registo multidisciplinar 
e uma vontade de partir em busca de novas 

experiências, sem renegar as raízes. Outra 
característica que faz com que as companhias 
se entendam quase na perfeição é o gosto pelo 
trabalho sob pressão. “Em Inglaterra, costumamos 
ter menos tempo para os ensaios, muitas vezes 
por razões financeiras. Quando estive aqui pela 
primeira vez [em Lobo/Wolf], também foi essa a 
razão. Entretanto, isso tornou ‑se uma espécie de 
linguagem de marca do trabalho do TRSM aqui em 
Portugal. Há uma excitação do agora, do efémero. 
Quando criamos rapidamente, há uma espécie 
de explosão festiva, e isso tornou ‑se a maneira 
preferencial da companhia trabalhar”, explica Steve 
Johnstone, co ‑encenador, ao lado de Naomi Cooke.

Encontrámos as portas do teatro abertas e o 
grupo – três actrizes de língua inglesa, do Foursight 
Theatre, três actores portugueses, do TRSM, e uma 
dupla de encenadores britânicos – na segunda 
semana de ensaios, a cerca de um mês da estreia. 
Nesse momento, ainda se tacteava o terreno e 
“arava” o texto, unindo as músicas ao movimento. 
O lenço de seda que simboliza o sinistro Dr. Mamba, 
líder de uma organização de tráfico de menores, 
ainda está ausente, mas vemos em acção a harpa 
de Samantha Fox, que dá corpo à conformada 
Pertencia, a figura central desta história. Os ruídos 
vindos da oficina denunciam o aturado trabalho de 
cenografia, que havemos de visitar mais tarde. Por 
enquanto, assistimos ao apurar dos diálogos, sendo 
que o factor bilingue acarreta, indiscutivelmente, 
dificuldades adicionais. Porém, garantimos que não 
serão precisas legendas para entender o enredo: o 
lado físico da peça e a sua estrutura encarregam ‑se 
de eliminar esse obstáculo.

A música das línguas
Para fazer a peça funcionar tão bem em Inglaterra 
como em Portugal, as duas companhias 
preocuparam ‑se em encontrar um tema universal. 
E foi assim que surgiu a ideia de abordar o tráfico 
de crianças. “Em Maio, trabalhámos juntos durante 
três semanas, em Inglaterra. Partimos de algumas 

Teatro da cidade 
e das serras

João Pedro Barros
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pequenas ideias, que depois se tornaram grandes 
ideias. Tive dois meses para transformá ‑las numa 
estrutura e num texto”, conta o dramaturgo Peter 
Cann. Também o encontramos em Campo Benfeito 
a tentar pôr “ordem na casa”: trabalhar em duas 
línguas com um guião em evolução significa que 
todos os actores têm em mãos textos ligeiramente 
diferentes. O conteúdo é idêntico, mas está em 
ordens diversas e, às vezes, em línguas diferentes. 
O número da página não pode ser usado como 
referência, porque raramente coincide, e isso 
transforma ‑se numa inesperada dificuldade 
logística. Cann haveria de passar uma noite em 
branco, acompanhado de um persistente uivar 
vindo das montanhas, a tentar colar as pontas soltas 
da peça. Para compatibilizar as duas línguas, o 
dramaturgo utilizou uma espécie de redundância 
criativa nas falas, ou seja, ninguém precisa de ser 
bilingue para entender o enredo. Por exemplo, uma 
resposta em inglês é formulada de maneira a que se 
subentenda a pergunta que foi feita em português 
e vice ‑versa. “Pode haver um entendimento 
ligeiramente diferente para os ingleses ou para 
os portugueses, mas isso é bom, queríamos isso. 
Todos vão perceber as coisas importantes, mesmo 
que só os portugueses entendam algumas piadas”, 
sublinha Cann. “É a primeira vez que trabalhamos 
desta forma, com duas línguas a terem peso igual. 
Não queremos que isto se torne difícil para o público 
– se eles tiverem de se esforçar, quer dizer que 
falhámos. Algumas pessoas podem demorar um 
bocado a adaptar ‑se, mas pensamos que o esquema 
se torna entendível numa questão de minutos”, 
acrescenta Frances Land, actriz e directora artística 
do Foursight.

É o inglês que funciona como língua franca 
entre o grupo de actores, mas é o trio de actrizes 
que vem de terras de sua Majestade que sente mais 
dificuldade – para o TRSM, trabalhar em língua 
inglesa está longe de ser uma novidade. De qualquer 
forma, todos concordam que isso enriquece o 
trabalho. “Há uma espécie de música de duas 
línguas”, opina Cann. Para a encenadora Naomi 
Cooke, habitual colaboradora do Foursight Theatre, 
este lado bilingue é tão entusiasmante como 
“aterrador”: “O meu conhecimento de português é 
muito limitado, mas quando trabalhamos noutra 
língua há algo que entra para lá do significado.  

É possível ver teatro em línguas estranhas e, nessas 
situações, são as nossas entranhas que ouvem, em 
vez dos ouvidos”.

No caso de Eduardo Correia, actor e director 
artístico do TRSM, trata ‑se do regresso às memórias 
de Lobo/Wolf, que então protagonizou com Graeme 
Pulleyn, inglês que fez parte do grupo de fundadores 
da instituição: “Podia ser um obstáculo, mas é 
uma mais ‑valia. Ao longo do espectáculo, vamos 
contar várias histórias, de maneiras diferentes, e 
isso é muito atractivo. Se a língua não for cuidada 
e pensada, isto torna ‑se uma barreira, mas vamos 
debatendo as dificuldades, partindo do nosso 
entendimento. Nós três, os actores portugueses, 
servimos de referência: se não percebemos as partes 
em inglês, concluímos que o público também não 
percebe. As actrizes inglesas fazem o mesmo em 
relação ao português. Temos de encontrar uma 
forma de ultrapassar essas dificuldades, porque há 
muitas formas de contar histórias: por exemplo, com 
o corpo e com jogos de palavras”.

Terror e humor
Pertencia é a personagem central de Belonging: é 
ela que conta histórias às crianças que passam pelos 
bastidores do talho onde se desenrola a acção, se 
bem que progressivamente perca a sua inocência.  
A carne funciona como metáfora do tráfico infantil, 
que, segundo as estimativas, envolve mais de um 
milhão de crianças no mundo, todos os anos. Apesar 
desta realidade ser posta a nu sem grandes rodeios, 
nem tudo é negro: há espaço para o riso (mesmo 
que seja à custa de momentos algo macabros) e até 
para momentos ternurentos, como aquele em que 
Pertencia se encarrega de uma canção de embalar. 
“O humor é muito importante para subverter esse 
lado negro e para as pessoas se ligarem à história. 
De outra forma, torna ‑se muito duro, inacessível.” 
Peter Cann tinha um caderno de encargos claro 
quando começou a desenvolver o texto: sabia 
que tinha de haver música e um lado físico muito 
forte, indo de encontro às competências dos dois 
grupos. Aliás, foram essas competências em comum 
que fizeram a relação marinar durante sete anos, 
desde o primeiro momento em que o Foursight 
Theatre pôs os pés na serra do Montemuro, para 
alguns dias de trabalho exploratório, em 2003. 
Desde aí, encontraram ‑se várias vezes, mas a 
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sedimentação de Belonging apenas começou 
em Maio. Steve Johnstone – que “arranha” o 
português, fruto das muitas colaborações que já fez 
no país, nomeadamente com o TRSM – mostrou ‑se 
impressionado com a forma como as duas equipas 
conseguiram trabalhar em conjunto desde o 
primeiro dia, com desenvoltura: “Penso que isso 
se deve à linguagem teatral comum. O TRSM utiliza 
elementos físicos, musicais, marionetas e cenários 
de grande dimensão, enquanto que o Foursight 
Theatre sempre teve uma abordagem física, que já 
é uma espécie de assinatura. O mais difícil é ‘pegar’ 
no texto, porque é aí que a língua se transforma 
no factor mais importante. Há alguma falta de 
segurança, porque tudo tem de ser traduzido, 
feito duas vezes. Uma pequena mudança no guião 
pode demorar imenso. Mas, como já disse, as duas 
companhias estão habituadas a trabalhar com 
muito mais do que a língua. É como se estivéssemos 
a correr dentro de um túnel e atingíssemos uma 
parede que temos de ultrapassar, para que as ideias 
possam jorrar do outro lado”. Aliás, é provável 
que a peça que chega agora ao palco tenha sido 
aliviada de alguma da linguagem verbal que a 
sustentava na segunda semana de ensaios: “Às vezes 
não precisamos das palavras e temos de voltar à 
essência”, aponta Frances Land.

De facto, é difícil pensar numa paisagem mais 
inspiradora para quem procura a depuração da 
linguagem criativa. A influência das montanhas 
e a vivência em Campo Benfeito têm um efeito 
profundo nas criações do TRSM, mesmo quando 
a cidade é o local da acção, como é o caso. “Esta 
companhia deve ser única, porque a maior parte dos 
actores nasceu na aldeia e isso torna a ligação com a 
comunidade muito forte. O trabalho é muito físico, 
duro e faz ‑nos lembrar as montanhas, qualquer 
que seja o tema. Esse é um imaginário recorrente, 
que os torna particulares, mas, ao mesmo tempo, 
universais”, resume Peter Cann. Esse sentimento 
telúrico acabou por se impor à ideia fundadora 
desta colaboração: acrescentar um lado feminino 
a uma companhia predominantemente masculina. 
“Foi muito bom termos estado em Wolverhampton 
na Primavera, quando este processo começou, num 
ambiente urbano e fechado, e depois termos vindo 
para aqui, para esta paisagem rural e aberta. De 
facto, acredito que o ambiente influencia a forma 

como o trabalho é feito. Não apenas o conteúdo, mas 
também o processo em si, a sua alma”, acrescenta 
Naomi Cooke.

As criações do TRSM têm, na maior parte das 
vezes, uma ligação evidente ao meio rural, se bem 
que se encontrem algumas excepções recentes no 
repertório, como Presos por uma Corrente de Ar. De 
qualquer forma, ambos os grupos fizeram pesquisa 
sobre o tráfico de crianças – podemos encontrar 
alguns pontos de contacto com casos mediáticos, 
como o desaparecimento de Madeleine McCann, 
no Algarve – e concluíram que a temática é global 
e muito actual. “Esta é a primeira vez que trabalho 
em Montemuro numa peça situada numa cidade 
grande. Essa é uma grande diferença na forma 
como as pessoas vêem o nosso trabalho. Mas, para 
nós, as crianças da peça podem vir de qualquer 
lado, e a dualidade de linguagens enfatiza essa 
universalidade. O talho está localizado na cidade, 
mas estes factos acontecem em qualquer lado”, 
observa Steve Johnstone.

O caminho do profissionalismo
Belonging não deixa de ser um passo corajoso da 
companhia portuguesa, que aborda vários desafios 
ao mesmo tempo: a bilingualidade, a divisão do 
elenco com outro grupo e uma temática sensível 
e inexplorada no seu repertório. No entanto, para 
quem ergueu, a partir de uma “brincadeira”, um 
grupo de teatro profissional numa minúscula 
povoação do interior, o desafio parece pequeno. 
Qualquer texto que aborde o TRSM refere, 
inevitavelmente, a história da sua ascensão e a 
forma como ajudou a despertar uma pequena aldeia 
que parecia estar a caminho da desertificação.  
O dramaturgo Peter Cann conheceu Campo Benfeito 
há 17 anos e conta como o panorama mudou 
desde então: “Trabalhávamos na capela do Fojo, 
onde entrava água a potes quando chovia e quase 
gelávamos. Durante cinco anos foi assim. Para além 
disso, não havia iluminação nocturna na aldeia. Mais 
interessante ainda, não havia uma criança a nascer 
há vários anos. Mas com o TRSM e as Capuchinhas 
[cooperativa que se dedica a tecer peças de linho e 
burel com um toque contemporâneo] tudo mudou, 
há razões para os jovens ficarem. A companhia 
também se desenvolveu, trabalhou com pessoas 
de toda a Europa e alargou os horizontes”. Hoje 
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em dia, a equipa fixa do teatro é composta por sete 
elementos, que, com as respectivas famílias, já 
são cerca de um quarto dos habitantes de Campo 
Benfeito.

Tudo começou num festival de teatro do concelho 
de Castro Daire. O inglês Graeme Pulleyn, que 
trabalhava como animador cultural na região, deu 
um impulso importante à companhia, de que é um 
dos fundadores. As suas ligações ao meio teatral 
inglês proporcionaram a co ‑produção de Lobo/
Wolf com a Pentabus Theatre Company, também 
sedeada no meio rural. Foi a partir daqui – e muito 
graças às críticas positivas na imprensa – que a rede 
de cumplicidades se foi alargando. O TRSM é hoje 
orgulhosamente regional e do mundo inteiro. 

Não nos podíamos despedir de Campo Benfeito  
sem uma passagem pela oficina, onde Carlos Cal, 
outro dos fundadores do grupo, é o responsável 
máximo pelas operações técnicas. Nas paredes, há 
várias imagens de talhos, que servem de modelos. 
No chão, dezenas de ossos – recolhidos numa 
“digressão” por vários talhos de Lisboa – estão 
colocados ao sol, ainda com destino indefinido:  
a equipa hesita em usá ‑los assim mesmo ou apenas 
como moldes. A hesitação tem uma razão: eles 
deveriam ter permanecido enterrados durante seis 
meses, mas apenas passaram um mês debaixo da 
terra. Quanto às carcaças dos animais, a abordagem 
já está definida: esponja, pano ‑cru e acabamento 
de tinta látex. Há dezenas de salsichas em esponja 
espalhadas pela sala, onde o mecanismo que vai 
fazer rodar as supostas peças de carne já ganha vida. 
“É uma verdadeira carnificina”, brinca Maria João 
Castelo, da equipa de cenografia.

Carlos Cal explica o que faz sem tirar os olhos do 
trabalho. Sente ‑se a pressão do tempo, até porque 
a desvantagem de desenvolver o projecto numa 
aldeia é precisamente as horas perdidas na procura 
de materiais: “Temos de ter aquilo que necessitamos 
com antecedência para começar a trabalhar. 
Qualquer saída a Viseu, Lamego ou Castro Daire 
acaba sempre por ser meio  dia de trabalho”, justifica. 
De qualquer forma, as cidades circundantes já 
estiveram bem mais “longe” e a vida na aldeia é bem 
mais animada nos últimos anos. É com algum brilho 
nos olhos que Carlos Cal nos faz a contagem das 
crianças: se tudo correr bem, brevemente serão 13 
em Campo Benfeito.

Peter Cann assina o texto de Belonging, mas faz 
sempre questão de dizer que se trata de uma criação 
colectiva. E, na verdade, tudo indica que o seu 
desenvolvimento continue muito para lá da estreia. 
“Às vezes, começamos a ensaiar mesmo sem texto 
e tudo nasce em cinco semanas, mesmo o cenário. 
Depois, o trabalho vai crescendo em itinerância, a 
partir de um esqueleto que se mantém”, esclarece 
Abel Duarte, outro dos actores do trio do TRSM e 
director de cena da companhia. Isso significa que 
quando Belonging regressar a Campo Benfeito já 
deve ter significativas mudanças face à peça que 
abandonou a aldeia para a digressão nacional. 
Desta vez, a estreia não acontece na aldeia, como 
é habitual. Essa tradição faz parte do compromisso 
da equipa com a comunidade local, mas as gentes 
da região certamente não verão qualquer problema, 
porque sabem que a companhia lhes pertence e não 
vai fugir. Os mais velhos já deixaram de pensar que 
o teatro é uma forma daquele grupo de jovens fugir 
ao trabalho no campo. Ao contrário do que acontece 
no cerne da acção desta peça, a identidade do 
TRSM não é uma questão em aberto: a relação com a 
comunidade faz parte da sua matriz e há um apreço e 
simpatia mútuos. •
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Teatro Regional da Serra do Montemuro

Nasceu em 1990, fruto de uma tradição que no 
passado existia na aldeia de Campo Benfeito, mas 
acima de tudo resultado de um encontro entre 
artistas locais, nacionais e internacionais nesta 
pequena aldeia em plena serra do Montemuro. 

Em termos artísticos, uma das características  
da companhia é a sua forte aposta na criação de 
textos originais contemporâneos, inspirados no 
mundo à sua volta. Tudo acontece num processo 
colectivo que une actores, escritores, encenadores, 
cenógrafos e compositores, e é desta forma 
democrática que nascem os espectáculos. São 
várias as fontes de inspiração a que recorre, desde 
as máscaras de Lazarim às histórias populares da 
região, passando pelo cinema mudo, sem nunca criar 
espectáculos fáceis ou condescendentes.  
O texto tem uma função fundamental: a companhia 
assume ‑se, em primeiro lugar, como contadora 
de histórias. A linha narrativa é a espinha dorsal 
do seu trabalho, mas o texto e a palavra não são a 
única linguagem dos seus espectáculos: continua a 
apostar nos grandes cenários, figurinos, máscaras, 
adereços, música, luz, som e nas diferentes técnicas 
teatrais. Tudo faz parte de uma linguagem complexa 
e aparentemente absurda, que possibilita falar 
para os diferentes públicos, permitindo que cada 
espectador se relacione e identifique com a peça 
ao nível que melhor lhe convém e satisfaz. Uma 
das suas referências mais distintivas em termos 
artísticos é a autenticidade e originalidade dos 
espectáculos, a energia e entrega dos actores, num 
estilo próprio de representação baseado na escola 
inglesa, assimilado através de vários criadores que 
passaram e continuam a passar pelo TRSM.  
O trabalho dos actores assenta fundamentalmente 
na sinceridade, na emoção e na fisicalidade levada 
à exaustão. Uma entrega total e desgastante. O que 
distingue o TRSM é também a sua cumplicidade e 
união em palco, a capacidade de desdobramento dos 
seus actores e a sua forte presença. 

A internacionalização do trabalho da companhia 
também é uma referência, até porque muitos dos 
seus colaboradores vêm do exterior, permitindo 

o crescimento artístico e a promoção do teatro 
português além ‑fronteiras. Sendo uma companhia 
do meio rural é, por obrigação e vocação, uma 
companhia itinerante. Vive numa região que está em 
tensão permanente entre dois mundos, duas formas 
de vida: de um lado, a agricultura de subsistência 
feita artesanalmente, marcada pelo envelhecimento 
das populações e pela desertificação; do 
outro, o século XXI, com as novas tecnologias, 
aerogeradores, auto ‑estradas, etc. 

O TRSM assenta num núcleo fixo de sete pessoas. 
É uma estrutura sólida e compacta que investe os 
seus recursos e as suas energias na criação e na 
apresentação de novas obras contemporâneas. 
A valorização e o crescimento de cada elemento 
são conseguidos através de acções de formação 
e da experiência adquirida, resultando na maior 
independência da companhia em todas as áreas. 
Mesmo existindo já uma relação de confiança, é 
ponto assente que vão continuar a trabalhar com 
um vasto leque de colaboradores profissionais, 
nacionais e estrangeiros. É um dos princípios 
fundamentais promover o crescimento constante 
de uma forma gradual, nunca perdendo a noção 
da sustentabilidade. É importante preservar a 
identidade cultural e manter os fins a que se propõe. 
Não é fazer mais do mesmo, é estar numa constante 
procura para atingir mais eficazmente os objectivos 
de uma companhia sedeada no meio rural, itinerante 
e com um público diferenciado e muito exigente. 

O TRSM assume ‑se claramente como uma 
referência no panorama cultural do nosso país. 
A sua actuação multidisciplinar tem corrigido 
assimetrias regionais. Tem vindo a colaborar com os 
agentes culturais, reunindo esforços para potenciar 
uma dinâmica integrada que visa uma oferta mais 
alargada, preocupando ‑se com a circulação no 
verdadeiro sentido de serviço público. •
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Foursight Theatre

Cria teatro inspirado pelas vidas e paixões de 
mulheres, desconhecidas, famosas e infames.  
Cada nova produção traz as marcas de todos os que 
a fizeram.

O Foursight Theatre é uma companhia de 
teatro itinerante de grande sucesso nacional e 
internacional. Ao longo dos últimos 23 anos, 
adquiriu uma reputação excepcional como 
criador de um trabalho invulgar, intransigente e 
multidisciplinar. Dedica ‑se a produzir teatro feito 
de raiz ou baseado em texto, colocando o actor no 
centro do processo, numa combinação de palavra, 
movimento e música. 

No centro da abordagem do Foursight 
encontram ‑se os seguintes valores: empenhamento 
na criação de trabalho de alta qualidade que 
seja intelectualmente inspirador e arrojado, 
mantendo ‑se ao mesmo tempo acessível a um vasto 
público; incentivar a responsabilidade criativa 
individual dentro de um processo e estrutura de 
colaboração; estimular a acção independente das 
mulheres. 

Também segue um programa de aprendizagem 
e participação comunitárias. Desde o início, tem 
trabalhado em escolas, liceus e universidades com 
crianças, adolescentes e adultos, permitindo assim 
a exploração de muitas ideias através do drama, em 
cenários tradicionais e site ‑specific. 

O Foursight tem feito digressões pelo Reino 
Unido, África do Sul, Alemanha, Hungria, Canadá 
e Estados Unidos da América. As suas produções 
anteriores incluem: Forever in Your Debt (2010, em 
colaboração com Talking Birds); Can Any Mother 
Help Me? (2009); The Corner Shop (2008/2009, em 
colaboração com Black Country Touring); Thatcher 
The Musical! (2006/2007, co ‑produzido com o 
Warwick Arts Centre); Apna Ghar (2006); Six Dead 
Queens and an Inflatable Henry (1999/2000/2005). •
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