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Ao Cabo Teatro

Medida por Medida é uma trama onde se desdo-
bram mais interrogações do que certezas. Fala-
-nos de um Duque que deseja reforçar a dimen-
são virtuosa e punitiva do governo, mas não quer 
pagar o preço da impopularidade. Por isso, finge 
a sua partida e entrega o poder a um regente, Ân-
gelo, que não conhece a medida do poder porque, 
na sua rigidez moral, não aprendeu a determinar 
as fronteiras da arbitrariedade e, por ter sempre 
incorporado a virtude enquanto dogma exterior, 
não sabe onde está a linha ténue que separa o pú-
blico do privado.

Todas as personagens são reféns de um jogo 
que nunca é propriamente limpo, um jogo de 
traições, seduções, de vigilância desleal, de con-
formação a um mesmo conjunto de regras con-
vencionais. Um jogo que, ao limite, nunca deseja 
mais do que aplanar a obscenidade evidente pa-
ra que tudo continue na mesma, para que a sua 
estrutura permaneça. Aparentemente, está nas 
regras desse jogo que uma mera falta burocráti-
ca possa conduzir à pena de morte. Pelos vistos, é 
possível que um dado resultado dependa do tráfi-
co daquilo que as pessoas têm de mais essencial: a 
sua dignidade. Mas também é possível desarmar 
o jogo, fingir que era apenas um teste...

É da natureza do poder entreter uma rela-
ção problemática com a moralidade. Por um la-
do, porque aquilo que é da ordem do pragmáti-

co não se detém sobre ideias simples de bem ou 
de mal. Por outro, porque a tentação populista 
de usar um sistema rígido de julgamento moral 
para criar um imaginário agregador, uma pulsão 
social que reforce o sentido comunitário, se pare-
ce impor-se progressivamente na contabilidade 
eleitoral, conduz – como nos ensina Ângelo, como 
já nos ensinava Creonte – às fronteiras estéreis do 
dogmatismo e do sectarismo.

Nada, porém, como nos mostra Shakespeare, 
que não se resolva com dois enganos. A troca de 
um corpo, a troca de uma cabeça... Ocultos, disfar-
çados e podendo manipular os bastidores, porta-
dores do fascínio que apenas o poder confere, po-
demos tomar a nossa Isabela, desflorá-la não pela 
ignomínia da imposição, mas pelo brilho da nos-
sa sensatez. Mas desflorá-la, mesmo assim. Medi-
da por Medida fala-nos dos mecanismos pérfidos 
de ocultação e desocultação do poder. Diz-nos de 
diferentes formas de regulação de uma socieda-
de, umas mais à bruta, outras mais refinadas, mas 
que conduzem invariavelmente a um mesmo re-
sultado. Confessamos que não conseguimos nu-
trir muito mais simpatias pelo Duque do que por 
Ângelo, o puritano debochado.

Hoje por hoje, a dívida é o pecado venial do 
qual todos somos declarados culpados. A nossa 
falta, o hedonismo, a ideia de que poderíamos ser 
felizes, misturada tragicamente na confusão dos 
afectos pelas coisas do mundo que fez o triunfo 
do capitalismo de consumo, há-de ser expiada no 

purgatório da austeridade. Sem que importe, ver-
dadeiramente, esclarecer onde nasceu a dívida, a 
quem aproveitou e, mais substancialmente ain-
da, a que fins serve de pretexto. A culpa está atri-
buída. A pena está em curso. A ideia do pecado e 
da sua expiação, a ideia de um poder representati-
vo que toma para si o papel do pai severo e se pro-
põe, sem mais considerações, aplicar a pena no-
minal sem ter em consideração o contexto, é uma 
ideia improfícua socialmente. É uma ideia que hi-
poteca o futuro.

É (também) de teatro assim que vive uma ideia 
de teatro como discussão de nós mesmos. Teatro 
que se dá a uma peça-problema e não quer neces-
sariamente sair-se desse problema de uma ma-
neira fácil, moralista ela própria. Teatro que to-
ma os grandes textos e arrisca uma escala acima 
dos desejos de pequenez que a actual estrutura 
de financiamento do teatro de arte em Portugal 
induz. Um teatro que busca as suas condições de 
realização. 

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Olho por olho



Fernando Villas-Boas

Vede Medida por Medida como quan-
do foi vista pela primeira vez, com a 
sua Viena inventada e a sua já então 
velha história de repressão negocia-
da, reanimado o tema tradicional 
do governante encoberto que vigia 
o seu próprio reino.

Agora, que mais uma vez o gesto 
político se exerce como gesto consu-
mado, reparador do seu próprio er-
ro, sem recurso – cumpridor dum juí- 
zo superior à coisa popular, que diz 
que acabou de chegar de fora –, es-
ta alegoria shakespeariana faz-nos 
sentir que continuamos na mesma 
praça, a obedecer aos mesmos Ân-
gelos sem mácula, e até aos mesmos 
Duques, indiscutíveis, benevolen-
tes, sofredores com os seus, genero-
samente capazes de fazer oposição a 
si próprios. 

Ou teremos aqui somente uma 
farsa com alguma angústia genuí-
na, mais algum ridículo e alguma 
comédia agradável, por mais per-
versa ou negra, e nada que se pareça 
com os assuntos sérios do presente? 
Um presente tão digno que um retó-
rico equivalente ao delegado do Du-
que desta história é capaz de dizer:

Não vamos estar agora a fazer 
política com assuntos sérios.

É ou não é cómico, afinal? E angus-
tiante, com certeza.
Durante alguns séculos houve enor-
me dificuldade em entender-se o 

humor de Medida por Medida. Não 
podia ser uma comédia. Como se-
ria possível o mal e mesmo a justi-
ça andarem tão perto do ridículo, e 
de maneira tão credível? E a morte 
ser risível? As palavras de Hannah  
Arendt que procuraram explicar o 
mais difícil, falam, subitamente, por 
esta peça: “O mal pode ser, tantas ve-
zes, não apenas absurdo, mas ridícu-
lo, ou mesmo cómico”.

O proxeneta Pompeu, roto mas 
contente, é que sabe. Para ele, os di-
lemas da justiça social e da equida-
de só podem ter imensa graça, mes-
mo depois de ele próprio ter esca-
pado ao cepo por uma unha negra 
(e a unha negra é o emblema da sua 
classe):

Senhor, tenho sido chulo 
fora da lei de há tempos 
esquecidos, mas ficarei 
contente por ser carrasco 
dentro da lei.

* * *

Esta é uma tradução para actores, as-
sim o texto original foi feito para ac-
tores. Pretende transportar o ima-
ginário do original, o seu ritmo, a 
sua economia e variedade poética 
e a correspondente elasticidade cé-
nica. É para ser dita e ouvida. Isto di-
to assim é quase boçal, mas deve ser 
dito assim num meio que tantas ve-
zes não cuida do material escrito im-
portado (usemos o jargão mercantil 
deste tempo) e o trata como se fosse 

apenas massa básica para qualquer 
molde ou recheio.

Não se trata aqui, portanto, da-
quele tipo de oferta sensacional da 
tradução de Shakespeare que se faz 
entre nós, com caução universitá-
ria, que adverte para o facto de não 
ser uma tradução teatral. – O que se-
rá, então? 

Era como se uma tradução de  
R. Feynman ou S. Hawking advertis-
se para o facto de não ser uma tradu-
ção científica, o que facilmente pas-
saria por muito abusivo, mesmo no 
campo mais simpático da literatura 
de divulgação.

Shakespeare era, no seu tempo, 
um “poeta”, o que significava, entre 
outras tarefas, “autor de teatro”, de 
acordo com o sentido mais geral de 
“autor de coisas para serem ditas, de 
preferência em voz alta”.

Acabemos, todos, portanto, com a 
tolerância por aquelas postas de pa-
lavreado que não dão ao actor (e ao 
espectador) um sítio certo para res-
pirar, nem para articular com o rit-
mo e a ordem chegados ao original 
(o mais possível – muito mais possí-
vel do que se diz), com respeito pe-
la carga cénica e poética do original, 
largando de vez a mania neoclássi-
ca afrancesada de “limpar” a crueza 
ou a obscenidade ou a estranheza, 
mania de que nunca nos livrámos, 
tão entranhada como essa de em-
bucharmos as falas com o querido 
estilo dramalhudo, demorado, ver-
boso, cacofónico, mesmo quando 
a intenção é produzir a novidade à 

força e desmistificar, desmontar. Nin-
guém desmonta o que não domina. 
E Shakespeare tem um especial po-
der de castigar os mal preparados. 
Fá-los pagar, por noites arrastadas, 
fartos das suas caricaturas, que pa-
reciam tão vivas e engraçadas nos 
ensaios à porta fechada.

Falando de poesia, vale a pena ir 
buscar a passagem do Evangelho de 
S. Marcos (4.24-25), onde esta peça foi 
buscar o seu título, que bem ilustra 
esta natureza inseparável da forma 
de exposição do verso, compacta e 
sugestiva, da respectiva expressão:

[24] E disse-lhes: Atendei 
ao que ides ouvir. Com a 
medida com que medirdes, 
vos medirão a vós, e ser-vos-á 
ainda acrescentada.
[25] Porque, ao que tem, ser- 
-lhe-á dado; e, ao que não tem, 
até o que tem lhe será tirado.

Notem-se até as vírgulas interpre-
tativas desta versão da Bíblia de 
João Ferreira de Almeida (1628-1691), 
protestante português, primeiro e 
maior tradutor bíblico que temos, 
hoje miseravelmente relegado. Mu-
dada a língua, dizer isto com menos 
palavras, ou mais, e com outra or-
dem, com palavras que não ecoem 
aquelas, causaria o mesmo tremor? 

 Texto escrito de acordo com a antiga 
ortografia.

Carrasco dentro da lei

Nuno Cardoso



Francesca Rayner É o segundo 
Shakespeare que encena, depois de 
Ricardo II [2007], e regressa com Me-
dida por Medida, uma comédia, que 
também não é das peças shakespea-
rianas mais visitadas. Foi uma opção 
deliberada ou simplesmente acon-
teceu assim?

Nuno Cardoso São duas peças que 
falam da fraqueza e das consequên-
cias que advêm de lidar com o poder. 
Ricardo II abre o ciclo das peças his-
tóricas de Shakespeare, e sempre me 
atraiu, porque é uma espécie de ana-
tomia de um ser, ou melhor, de dois, 
o Ricardo II e o Bolingbroke, e fala-
-nos dos mecanismos de exercício 
e transmissão do poder. Medida por 
Medida atraiu-me porque continua 
a falar-nos dessa transmissão, que 
aqui também é uma manipulação.

FR Há em ambas como que dois 
modelos de autoridade falhados. 

NC Essa falha de autoridade no exer-
cício do poder atrai-me bastante. No 
caso de Medida por Medida, atraiu-
-me também pelo facto de ser uma 
espécie de peça enjeitada, contro-
versa: muita gente diz que é sublime 
e muita gente diz que é falhada. Mas 
tem dentro de si um destempero, 
se quisermos, e uma falta de equilí-
brio que a tornam de difícil compre-
ensão, ou melhor, explicitação. De 
cada vez que a lemos ficamos com 
uma ideia diferente dela: das per-
sonagens, das situações, etc. Sem-
pre que falo com os atores, o feed- 
back é completamente diferente. 

FR Pode dar-nos uma ideia de co-
mo a sua leitura da peça tem evoluí-
do ao longo dos ensaios? 

NC Antes de mais, mudou a ideia de 
que isto é uma comédia. Não é. Tam-
bém não é uma tragédia, nem tão-
-pouco uma tragicomédia… É um  
objeto estranho, e nesse sentido 
bastante contemporâneo, também. 
Tem cenas curtíssimas, cenas lon-
guíssimas; tem cenas muito “in-yer-
-face”, e logo a seguir tem monólo-
gos com versos longos, mais ligado 
a um teatro de elocução. Depois, o 
discurso ético subjacente é muito 
equívoco, o que faz dela uma peça 
extremamente descentrada, e isso 
faz com que nos perguntemos todos 
os dias se aquilo que estamos a fazer 
tem sentido. Há dias em que parece 
não fazer sentido nenhum, e aí pen-
so que se calhar mais valia ter pega-
do nisto de uma outra maneira…

FR Há muitos temas interessantes 
na peça, desde logo a arbitrarieda-
de da lei, a hipocrisia moral, políti-
ca. Mas o que me parece forte nesta 
encenação é o triângulo constituí-
do pelos tópicos da sexualidade, re-
pressão e perversidade. E o facto de 
não parecer haver uma distinção 
clara entre as várias histórias que se 
contam. Ou seja, há uma série de mi-
cronarrativas de personagens que 
partilham um mesmo espaço de re-
presentação, em vez de um triângu-
lo de três personagens principais a 

partir do qual gravitam todas as ou-
tras. Está tudo muito interligado. 

NC Sim, até porque a narrativa prin-
cipal é sobre Viena, um espaço-país, 
e um país é uma miríade de narrati-
vas que, todas juntas, produzem um 
sentido. E essas narrativas ora ro-
çam a cacofonia, ora roçam o silên-
cio. E vejo aqui um mecanismo que 
irá influenciar por exemplo A Mor-
te de Danton, do Büchner, que é o re-
gisto da mesma situação através de 
duas perspetivas sociais diametral-
mente opostas. Temos, entre outros, 
a Madame Bem-Passada e o Pompeu, 
que de alguma forma são os repre-
sentantes do povo ou daquilo que 
em Portugal se costuma chamar a 
“maioria silenciosa”, e depois temos 
os protagonistas do teatro político, 
se quiser, ou do teatro social, que são 
as classes altas. A mim apeteceu-me 
misturar as duas coisas. A própria 
cenografia organiza-se como uma 
instalação, de alguma forma ela sin-
tetiza um país entalado entre au-
toestradas, cimento, esplanadas…  
Teatro grand guignol, se quiser.

FR E austeridade, como diz a dada 
altura a Madame Bem-Passada. [Ri-
sos.] Como concebia este mundo, es-
ta Viena, quando decidiu montar a 
peça? 

NC Uma vez que o Shakespeare fez 
desta peça uma espécie de resumo 
da matéria dada da situação socio-
política da sociedade inglesa no séc. 
XVII, com o início de um novo reina-
do, o de Jaime I, que sucedeu a Isa-
bel I, sempre pensei que seria inte-
ressante saber se esse diagnóstico se 
adequava ao Portugal contemporâ-
neo. Inicialmente, pensei que se tra-
tava de uma peça extremamente rei-
vindicativa, achava que havia ali um 
subtexto, uma espécie de elogio ao 
novo rei, uma garantia de subsídios 
futuros. Mas agora que estou a pas-
sar por ela percebo que não, que é 
uma peça muito torturada, e por is-
so mesmo comecei a achar que se-
ria indicada para trabalhar com es-
tes atores, neste preciso momento, 
para refletir sobre nós, que é basica-
mente aquilo que sempre fazemos. 
E a tudo isto junta-se o acaso de na 
Guimarães 2012 Capital Europeia da 
Cultura não ter sido possível reali-
zar o projeto que tínhamos em men-
te. Fomos forçados a escolher outro. 
Mas ainda bem que estamos a fazer 
Medida por Medida agora, porque 
entretanto houve uma mudança 
de governo… Não digo que esta en-
cenação pretenda ser um retrato da 
nossa contemporaneidade; diria an-
tes que é uma amálgama de retratos 
que nos podem levar a refletir sobre 
o que é a prática de viver e pensar em 
Portugal nos dias de hoje.

FR Por vezes, tenho a sensação de 
que a movimentação dos atores no 
palco é uma movimentação de gen-
te perdida…

NC Quer dizer, há gente que anda 
para ali mesmo perdida, ainda não 
marquei algumas cenas. [Risos.] 

“Vim saber qual é o vosso desejo.” Na tarde de 16 de março de 2012, 
Francesca Rayner – professora do Departamento de Estudos 
Ingleses e Norte-Americanos da Universidade do Minho, autora 
da tese de doutoramento Caught in the Act! The Representation 
of Sexual Transgression in Three Portuguese Productions of 
Shakespeare – assistiu ao primeiro ensaio corrido de Medida por 
Medida numa “garagem” do CACE Cultural do Porto. Regressou 
ao local do crime (e castigo) na tarde de 4 de abril. À noite, depois 
do ensaio, pôs-se à conversa com o encenador Nuno Cardoso. 
Foram servidos chocolates e sumos naturais. Depois de transcrita 
e editada por João Luís Pereira, a conversa ficou em forma de 
assim. “Peço-vos, vamos ouvir.”

A 
cidade 
antes  
da 
tempes-
tade



Agora mais a sério: há uma intenção 
por detrás dessa confusão, como há 
uma intenção da minha parte e do 
Fernando [Ribeiro] em criar um lu-
gar austero, que eles podem habitar 
mas que não é confortável, não lhes 
dá espaço, conforto. 

FR A transição da sequência ini-
cial para as duas cenas entre Ânge-
lo e Isabela, quando todos os ou-
tros atores saem, é muito forte. De-
pois daquela irrupção carnavalesca, 
em que há muito movimento, fica-
mos com o Ângelo e a Isabela sozi-
nhos em palco, criando um ambien-
te de grande seriedade para aquelas 
cenas. 

NC O primeiro ato é barroco, hiper-
povoado de pessoas e referências…

FR Hiperpovoado de pessoas a vi-
ver os seus desejos…

NC Sim, a cidade inconsciente, a ci-
dade que avista a tempestade que se 
vai abater sobre ela. O espaço do se-
gundo ato é a cabeça do Ângelo, a 
maneira como ele vê a cidade. O es-
paço do terceiro ato é como o Ân-
gelo deixa a cidade, ele transforma-
-a numa prisão, e a prisão é para nós 
uma esplanada fechada ou, se qui-
ser, o fecho de tudo, as personagens 
andam por ali perdidas porque não 
existem saídas, estão presas. O ter-
ceiro e quarto atos são isso. E o quin-
to ato seria a retoma, em que as pes-
soas já passaram por tamanho trau-
ma que não sabem o que o futuro 
lhes reserva. 

Há pouco, referiu o triângulo da 
sexualidade, repressão e perversi-
dade. De alguma forma, isso é aqui-
lo a que os vigilantes preocupados 
do grupo parlamentar do CDS cha-
mam “temas fraturantes”. Nesses 
temas não se define a economia de 
um país, mas define-se o seu ethos, e 
o ethos de um país, apesar de as pes-
soas não ligarem muito a isso ulti-
mamente, define a economia e não 
o contrário. O mal de uma sociedade 
é sempre político, ético. A economia 
não é uma causa, é o efeito da cons-
trução de uma narrativa de um país 
que correu mal. 

“As personagens  
são todas incrivel- 
mente fracas”

FR Isto conduz-nos ao aspeto mais 
transgressivo de toda a peça, que é 
a ideia de que tudo e todos são moe-
das de troca. Pode ser o corpo da Isa-
bela, pode ser o corpo da Mariana, 
pode ser a cabeça do Cláudio ou do 
Ragozine, vai dar tudo ao mesmo: 
são todos negociáveis.

NC Acho que a única personagem 
ética nesta peça é o Bernardino – é o 
bêbedo, o louco. Porque, na verdade, 
toda a gente serve de troca. Se repa-
rar, o Duque oferece-se na sua figura 
de Estado ao Ângelo, que é um ins-
trumento do Duque…

FR Sim, o Ângelo é uma vítima da 
manipulação do Duque, mas de-

pois ele encontra as suas próprias 
vítimas…

NC O próprio Cláudio, quando pede 
a Isabela que interceda por ele, no 
seu discurso está subjacente a ideia 
de que ela é jovem, fresca, logo pode 
seduzir o Ângelo – no fundo, ele ob-
jetifica-a. O mesmo acontece com o 
Ângelo quando é seduzido pela Isa-
bela – aqui ele objetifica-a por via do 
perdão. Por sua vez, a Isabela troca o 
irmão pela sua castidade e no tercei-
ro ato impõe-lhe a sua vontade, di-
zendo-lhe que é assim que tem de 
ser, e quando Cláudio escolhe a es-
perança ela descarrega em cima de-
le toda a raiva que tem ao Ângelo e 
à sociedade. No fundo, ela é tão pu-
ritana quanto ele. No meio de tudo 
isto, o Meirinho é corrompido: quer 
queiramos ou não, trata-se de um 
ato de corrupção.

FR Sim, está sempre muito presen-
te a ideia de que vale a pena salvar al-
guns em detrimento de outros.

NC O próprio Pompeu vai com as 
modas, e do Lúcio nem sequer vale a 
pena falar, é outro catavento.

FR Mas isso é interessante também 
porque os transgressores não conse-
guem unir-se, precisamente porque 
se viram contra eles próprios.

NC Para mim, o que é interessante 
nesta peça é que ela é muito coxa, no 
sentido em que as personagens são 
todas incrivelmente fracas, não en-
contramos aqui personagens fortes. 
São atomizadas, e essa atomização é 
grande, não permite nem a consci-
ência de classe, nem uma união que 
conduza à assunção de um ethos. As 
personagens reagem, e basicamen-
te estamos perante uma súmula 
de reações: o Duque reage à cidade 
através do Ângelo, a cidade reage ao 
Ângelo através da Isabela, etc. É um 
conjunto de reações em cadeia, e is-
so faz com que a peça seja completa-
mente desequilibrada, descentrada.

FR De certa maneira, é como se as 
personagens não reagissem às coi-
sas que as oprimem, preferindo an-
tes reagir às outras personagens.

NC Exatamente. A causa nunca é 
identificada ou pensada, e isso faz 
com que a peça estrebuche, e estre-
buchar é um verbo interessante pa-
ra a descrever: ela estrebucha, ati-
ra para um lado e para o outro, mas 
não avança nem recua, não vai para 
a esquerda, não vai para a direita – 
essa é a sua beleza, mas é também a 
sua dificuldade. 

FR Em certos aspetos, esta peça é 
extremamente difícil de encenar, es-
tão em jogo questões muito comple-
xas. Por exemplo, os argumentos re-
ligiosos entre Ângelo e Isabela por 
vezes não são acessíveis ao público, 
e há referências cómicas que se per-
dem junto de uma plateia contem-
porânea, já não nos parecem tão có-
micas hoje. São desafios que a ence-
nação tem de resolver.

NC Há um imaginário que já não é 
contemporâneo. A discussão sobre 
religião já não se coloca naqueles 
termos, mas ao mesmo tempo a reli-
gião ainda continua a ser uma enor-
me licença para manipular as cabe-
ças das pessoas, porque o acesso di-
reto a Deus é uma garantia fantásti-
ca para apresentar. Não é inocente 
que o Duque escolha ir disfarçado 
de frade.

FR Porque tem acesso aos pensa-
mentos prévios das personagens, 
por via das confissões. Mas mesmo 
aqui ele falha. Tenta acalmar o Cláu-
dio e não consegue, acontece o mes-
mo com o Bernardino – ele falha tan-
to na condição de frade como na pe-
le do Duque.

NC No terceiro ato, o Duque 
revela-se.

FR Ele percebe que realmente não 
tem capacidade de liderança. 

NC E então decide fazer alguma coi-
sa para contrariar isso. Como? Men-
tindo, fazendo teatro. Para se vali-
dar, ele faz uma enorme maquina-
ção para que todo o quinto ato seja 
uma espécie de ópera bufa, e com is-
so engana-se a si próprio. Eu sei que 
ao longo dos tempos houve várias 
interpretações das personagens. 
Durante muito tempo, o Duque foi 
visto como a única personagem jus-
ta, como um sábio…

FR Aquele que conduz toda a gen-
te à verdade.

NC Exatamente, transformando tu-
do isto num processo quase socrá-
tico, em que depois da ironia vem a 
maiêutica. Eu até admito que o pro-
cesso do Duque seja precisamen-
te esse, mas já não admito que seja 
consequente, porque não acredito 
que ele se conheça a si próprio me-
lhor no fim do que no princípio.

FR Ele obtém sempre melhores re-
sultados com os mais fracos.

NC A reação dele com o Pompeu 
é completamente desmedida. To-
dos nós nos saímos melhor com os 
mais fracos, eu convenço mais de-
pressa a minha filha, apesar de ela 
ser muito forte, do que um adulto, 
porque ela não tem os mesmos ins-
trumentos para se debater comigo. 
Nós somos sempre fanfarrões, faze-
mos sempre bravatas quando não 
temos medo daqueles que são mais 
fracos do que nós. Isso está sempre 
muito presente aqui. Há uma figura 
ao longo de toda a peça que eu acho 
genial, que é o Éscalo, porque ele é 
como uma rolha, está sempre à to-
na. De certa forma, ele encarna a fi-
gura de algumas pessoas da admi-
nistração pública…

FR Mas no último ato, quando cho-
vem calúnias, Éscalo é o primei-
ro a dizer “Para a prisão!” É a atitu-
de típica de um funcionário, de al-
guém que não questiona nem se 
questiona.

NC E mesmo se questiona, joga os 
seus jogos, leva a sua vidinha. A pe-
ça tem muito a ver connosco, logo, 
é uma peça interessante para fazer 
aqui e agora. Mas se tudo aquilo de 
que temos vindo a falar se consegue 
explicitar através dos gestos de en-
cenação, se consegue passar para o 
público, isso já é outra conversa, não 
tenho essa garantia…

“Este tempo é de raiva 
surda, de angústia”

FR É interessante notar que esta en-
cenação transporta muitas marcas 
reconhecíveis do seu trabalho: o fac-
to de explorar o palco na sua totali-
dade, quer vertical quer horizontal-
mente, de trabalhar a partir de um 
conjunto de improvisações que são 
depois integradas, o trabalho de en-
semble, etc. Mas pareceu-me haver 
aqui algo de novo: está a pedir aos 
seus atores uma exposição muito 
mais forte a nível físico e afetivo, é tu-
do muito cru. Isso pareceu-me, à pri-
meira vista, potencialmente difícil…

NC Isto para eles é muito violento, 
porque lhes pede uma entrega in-
condicional. Eles têm sido fantásti-
cos. Hoje, por exemplo, era impos-
sível continuarmos a trabalhar, por 
isso cancelei o ensaio da noite. O ní-
vel de tensão e de cansaço era de-
masiado grande para voltar a insis-
tir nas marcações. Depois, há aqui 
uma raiva que esteve ausente de ou-
tras encenações minhas, e essa raiva 
transparece em mim e neles. Mas de 
qualquer das maneiras, esta é uma 
peça de raiva, de passagem para ou-
tra coisa, mais negra, por parte do 
Shakespeare.

FR Ao ver a sua encenação, esta pe-
ça fez-me lembrar o Rei Lear, em que 
o homem aparece de uma forma tão 
patética, tão crua e vulnerável. Fo-
ram escritas mais ou menos na mes-
ma altura.

NC Medida por Medida é a rampa 
de lançamento das grandes tragé-
dias finais, como Rei Lear, Macbeth, 
etc. Há aqui uma angústia muito 
grande, que eu sinto quando estou 
a trabalhar nela, e que senti tam-
bém quando fiz o Inverno [2011], por 
exemplo. Às vezes, tenho medo de 
estarmos a ir um pouco mais além 
do que é devido, porque se calhar o 
próprio texto não contém em si es-
te grau de crueza, e isso faz com que 
o discurso não flua naqueles corpos. 
Há dias em que tenho essa sensação, 
mas há outros em que penso que a 
peça precisa de mais crueza ainda. 
Uma vez vi uma peça em vídeo em 
que se dizia qualquer coisa como 
“O tempo não está para Tchékhov”. 
Acho que ele se adequava àquela 
peça em particular, mas acho tam-
bém que o tempo que corre está tan-
to para Tchékhov como para Shake- 
speare. Agora, é preciso colocá-lo cá 
para fora, este tempo é de raiva sur-
da, de angústia.

FR E de muita violência. Quando fa-
la da prisão como um espaço onde 

não há quase nada para fazer, tam-
bém é verdade que ela é um espaço 
de muita violência, arbitrária e per-
mitida. E quando vejo aquelas per-
sonagens encapuzadas, vejo a pri-
são de Guantánamo.

NC Ou Abu Ghraib, sem dúvida. Em 
2001, trabalhei um ano na prisão de 
Paços de Ferreira a encenar a Ores-
teia do Ésquilo, sei das delicadezas 
que por lá se fazem. Para se repre-
sentar uma prisão no teatro ou no 
cinema, normalmente colocam-se 
as celas e as grades, mas é um expe-
diente algo ilustrativo. A prisão é a 
privação da liberdade, e essa priva-
ção pode levar as pessoas à loucura, 
pode deixá-las autistas, e certamen-
te faz brotar o pior delas.

FR E quando as vemos em cima das 
cadeiras, parece-me que elas de al-
guma forma se preparam para ser 
enforcadas. O fantasma da sobrevi-
vência está sempre muito presente.

NC A prisão é a morte, a morte es-
tá sempre presente. Aqui, algumas 
personagens estão no limiar da so-
brevivência. Foi mais ou menos por 
aí que seguimos, por esse movimen-
to circular, constante, ritmado. É o 
que fazemos na prisão: andamos às 
voltas e não saímos do mesmo sítio. 

FR Há um movimento do primei-
ro ao último ato que nos remete pa-
ra essa ideia de circularidade. Mes-
mo aquelas personagens que tenta-
ram lutar por uma alternativa a par-
tir do segundo ato, como a Isabela, 
juntam-se no fim à festa, e a festa 
aqui é uma sociedade em declínio. 
Achei muito interessante a persona-
gem da Isabela, porque noutras en-
cenações ela normalmente apaga-
-se no final, ou seja, ficamos só à es-
pera de saber se aceita ou não o pe-
dido de casamento do Duque. Ela 
aqui ataca o Lúcio, como se lhe qui-
sesse bater, reage de formas bastan-
tes diversas aos vários pedidos do 
Duque e quase ignora o irmão. No fi-
nal, quando ela e o Duque avançam, 
não conseguimos perceber se esta-
mos perante uma farsa ou uma tra-
gédia, não sabemos bem o que pen-
sar daquilo…

NC Eu também não [risos], mas tam-
bém não consigo tirar a encenação 
desse limbo entre a tragédia e a far-
sa. E o facto de Isabela ter dançado 
hoje, no final…

FR Sim, foi um momento muito 
forte, aquela libertação de energias, 
porque transporta-a outra vez para 
a sequência inicial, onde era a única 
personagem que não dançava.

NC Costumo imaginar o final das 
peças, os aplausos do público, o 
agradecimento dos atores, e isso 
deixa-me contente, inspirado, por-
que imagino um triunfo, que fize-
mos bem as coisas e que os especta-
dores ficaram contentes. Mas aqui 
não consigo imaginar esse momen-
to. Penso que as pessoas vão detes-
tar isto.



FR Concordo que é uma encenação 
arriscada, que vai dividir opiniões.

NC Já estou habituado a essas divi-
sões, tenho a perfeita consciência de 
que não sou consensual. Mas se ca-
lhar aqui fico com a sensação de que 
isto é “more than I can chew”…

FR Existem momentos em que fica-
mos com a nítida sensação de que se 
foi para além do próprio texto, pa-
ra algo quase surreal. Mas é preci-
samente para isso que o Nuno tra-
balha: não há nada pior do que sim-
plesmente transpor o texto para o 
palco. 

NC Nada pode ser feito se o pon-
to de partida não for arriscado, na-
da tem sentido se não trabalhar-
mos muito perto do abismo. Ago-
ra, quem trabalha perto do abismo 
corre o risco de cair. E só não há que-
da se o público extrair daqui algum 
sentido. Mas quem estiver à espera 
de um objeto solar, que revele o sen-
tido do texto do Shakespeare, vai ao 
engano. Se pensarmos bem, o texto 
não se revela a si mesmo…

FR É muito ambíguo…

NC Precisamente, e como estamos 
a trabalhar num espaço de mistério, 
muito provavelmente só vamos sa-
ber no que isto vai dar no dia da es-
treia. Por vezes, parece-me que o me-
canismo de cena resulta, outras ve-
zes parece-me que não; por vezes, 
parece-me que uma personagem es-
tá bem e logo depois parece-me que 
não. É verdade que não estamos a 
trabalhar para agradar a toda a gen-
te, já basta termos todos de agradar 
à troika. Mas, enfim, devo dizer que 
fiquei agradado com o que vi no en-
saio de hoje, mas ainda há muito tra-
balho pela frente.

FR No quinto ato existe aquela 
ideia de refazer a festa inicial, com 
outro movimento, outro ritmo, em 
circunstâncias ainda mais absur-
das. Essa opção contraria a estrutu-
ra linear da encenação da peça, mas 
para mim resulta fantástica.

NC Aquilo é uma sala de audiências, 
e o Shakespeare fragmenta muito o 
movimento: chega uma persona-
gem e vai para ali, chega outra e vai 
para acolá, e depois saem todas de 
cena. Aqui, as coisas não se passam 
bem assim.

“A encenação olha para 
aquela cidade como uma 
prisão”

FR Sei que a tradução foi feita para 
esta encenação, e percebe-se essa in-
tenção assistindo aos ensaios.

NC Gosto do trabalho do Fernando 
[Villas-Boas]. Acho que ele tem uma 
crueza e um lirismo muito telúri-
cos, muito terra. Acho que uma tra-
dução de Shakespeare não deve ser 
nunca delicodoce, porque ele utili-
za a língua como uma arma de arre-
messo. No original, o ataque às fra-

ses é sempre fortíssimo, a escolha de 
vocabulário, o fraseado, é tudo feito 
de modo a que aquilo tenha muita 
força. Portanto, eu precisava de uma 
tradução que fosse ao mesmo tem-
po musculada e bela. O Fernando 
tem essa capacidade, como ficou de-
monstrado com o Ricardo II, e espe-
ro que a venha a ter no Coriolano, o 
meu próximo Shakespeare.

FR Nesta tradução sente-se uma 
menor diferenciação em termos de 
registo das personagens, que com-
plementa bem esta encenação, mais 
coral, onde as personagens intera-
gem todas no mesmo espaço. 

NC Por exemplo, as passagens do 
plural para o singular, a meio de 
uma frase, não resultam de erros do 
tradutor ou dos atores. Foi uma op-
ção pensada e assumida assim. Hou-
ve partes que foram cortadas, aque-
las em que o Puído fala de todas as 
personagens que estão na prisão, e 
só fazia sentido mantê-las se tivésse-
mos figurantes. Mas também não é 
importante, porque temos aqui dez 
atores e eles estão praticamente to-
dos presos, e a partir do momento 
em que a encenação olha para aque-
la cidade como uma prisão, não pre-
cisávamos de convocar mais perso-
nagens. Há outros cortes cirúrgicos, 
mas no geral o texto está quase na 
íntegra, e acho que flui bem. 

Voltando à sua primeira pergun-
ta, sinto-me atraído pelos protago-
nistas surdos ou cegos do Shake- 
speare. Mas sem corcunda ou dema-
siado velhos [risos], o que exclui logo 
à partida o Ricardo III e o Lear. É um 
percurso em direção ao Hamlet, que 
eu pretendo fazer, quem sabe, um 
dia… Mas por enquanto temos o Co-
riolano em lista de espera. 

FR Mais uma peça política, ou me-
lhor, a peça política.

NC Precisamente. Se calhar, Ricardo 
II e Medida por Medida são ensaios,  
contagens decrescentes para o Co-
riolano. Irritou-me muito ter saí-
do agora o filme do Ralph Fiennes  
[Coriulanus, 2011].

FR Ainda não o vi…

NC Tive o privilégio de ver o Ralph  
Fiennes a fazer o Coriolano no Al-
meida Theatre [encenado por Jona-
than Kent], em 2000. Mas o filme é 
melhor.

FR É um dos poucos encenadores 
da sua geração que continuam a 
querer fazer os clássicos.

NC Sim, para o bem e para o mal. 
Há muita gente que deve pensar 
que eu não faço outra coisa para 
além de clássicos porque sou falho 
de ideias, ou porque estou um bo-
cadinho desajustado do meu tem-
po. Acho que os clássicos que faze-
mos agora são todos contemporâ-
neos. Acho também que qualquer 
criador, para ser contemporâneo, 
tem de estar um pouco desfasado 
do tempo ou do falar contemporâ-

neos; se assim não for, não estou 
a ser contemporâneo, estou ape-
nas na moda, e isso são duas coi-
sas completamente diferentes. Es-
tou sempre a dizer às pessoas que 
tenho de voltar aos textos contem-
porâneos, já fiz Sarah Kane [Purifi-
cados, 2002] e Mayenburg [Parasi-
tas, 2003], entre outros, é bom que 
as pessoas não se esqueçam disso, 
mas quero voltar a pegar em coisas 
mais recentes, saíram agora alguns 
textos sobre a Primavera Árabe que 
me interessam muito. Quero vol-
tar a isso, mas depois vivo naque-
la angústia de não ter tempo nem 
dinheiro para fazer alguns clássi-
cos que me atraem tanto. Por exem-
plo, agora quero muito fazer A Visi-
ta da Velha Senhora do Dürrenmatt, 
porque aquilo para mim é Portu-
gal, hoje, esse texto ganhou um no-
vo sentido para mim, tal como o Co-
riolano. Também gostaria de conti-
nuar a ser ator…

FR Há já algum tempo que não re-
presenta. Lembro-me do seu Iago 
[Otelo de Shakespeare, encenação 
Nuno M Cardoso, 2007].

NC Mas se as pessoas não me convi-
dam para ser ator, o que é que eu vou 
fazer? O último espetáculo que fiz 
como ator foi o T3+1, a partir de duas 
peças curtas do Tchékhov, em 2010. 
Quero fazer The Hairy Ape, para com-
pletar a minha trilogia do Eugene 
O’Neill [depois de Jornada para a Noi-
te, 2010, e de Desejo Sob os Ulmeiros, 
2011]. Gostava muito de poder voltar 
a trabalhar como ator, até porque 
me divirto imenso quando o faço, 
alivia-me do peso de ter de falar com 
a produtora, com o cenógrafo, com 
os atores, com toda a gente, depois 
de um ensaio. Mesmo que seja para 
fazer um papel tão sacana quanto o 
do Iago, até me divirto mais. [Risos.] 
Foi uma experiência fantástica, foi 
uma espécie de bombom que o Nu-
no M me ofereceu.

FR Há algum papel em Medida por 
Medida que gostaria de fazer?

NC Em primeiro lugar, o Lúcio: 
quem fez o Iago tem de querer fazer 
o Lúcio. [Risos.] Mas também o Du-
que, este Duque, porque eu não te-
nho muito jeito para personagens 
boazinhas, só gosto de fazer perso-
nagens torcidas. Gosto muito de ser 
ator de repertório, gosto muito de 
contracenar, tenho muitas sauda-
des disso. Ainda por cima porque 
na maior parte das vezes convidam-
-me para fazer monólogos, porque 
acham que eu tenho jeito, aguen-
to muito tempo a falar. A brincar, a 
brincar, já é para aí o quinto monó-
logo que faço na minha carreira. Dá-
-me gozo e, contrariamente àquilo 
que as pessoas pensam, também é 
mais fácil, porque só dependemos 
de nós, mas é muito solitário: che-
gar a um teatro, só haver um cama-
rim ocupado, fazer o espetáculo e 
sair do teatro, sempre sozinho. Não 
dá para curtir as coisas mais giras 
do teatro, que é conviver diariamen-
te com muita gente.

FR Continua a fazer sentido para si 
fazer teatro?

NC Continua, continua. Eu andava 
em Coimbra a estudar Direito e o Tea- 
tro foi para mim uma opção, e um 
fascínio. Neste momento só sei fa-
zer teatro e continuo a achar que faz 
sentido continuar a fazê-lo, continu-
ar a falar com as pessoas, trazê-las cá, 
pô-las a discutir, dar-lhes outra coisa 
que não o economês.

FR A relação que tem com os atores 
é muito bonita. Estou habituada a 
assistir nos ensaios a relações mais 
hierárquicas, onde basicamente o 
encenador dá instruções e os ato-
res limitam-se a cumpri-las. Aqui, o 
tipo de diálogo que o Nuno estabe-
lece com os atores, com quem aliás 
já trabalhou inúmeras vezes, baseia-
-se muito na criação de laços de afe-
tividade, e isso faz com que eles se 
entreguem e arrisquem mais, por-
que sentem que existe uma relação 
de confiança, que o Nuno não os vai 
deixar ficar mal.

NC Eu até posso deixá-los ficar mal, 
porque por vezes não tenho força 
suficiente para os defender. Mas se 
os deixar ficar mal, sou eu que es-
tou cá para ser julgado. Como ence-
nador, eu sou o gajo do meio – sou 
meio-cantor, meio-bailarino, meio-
-ator, meio-leitor, meio-cenógrafo, 
meio-escritor, etc., mas não sei fazer 
nada bem. Então, a única coisa que 
posso fazer é ser organizador e con-
tador de histórias. As primeiras pes-
soas a quem eu conto uma história é 
aos atores, e conto-a da mesma ma-
neira que a conto à minha filha Vio-
leta – digo-lhes qualquer coisa co-
mo “isto é giro”, depois ponho-os 
a imaginar e brincamos todos jun-
tos. Mas, obviamente, aquilo que é o 
conteúdo da brincadeira vem deles. 
Nesse sentido, sou um bocadinho 
como o flautista de Hamelin. Mas 
eles também sabem que há momen-
tos em que digo “não”, ou “não foi 
por aí que combinámos ir”, ou “eu 
não sinto que isso que fizeste agora 
sirva aquilo que procuramos”. Às ve-
zes discutimos muito, outras vezes 
não discutimos, mas sempre dentro 
deste tom. Não sou um encenador 
que tire gozo do conflito, aliás, não 
gosto de conflitos, ponto final. 

FR Este ano, não sei se Medida por 
Medida não vai ser o único grande 
Shakespeare a ser apresentado em 
palcos portugueses…

NC Vamos lá a ver se vai ser um 
grande Shakespeare… Que é Shake- 
speare, lá isso é. [Risos.]

FR Dizia grande no sentido em que 
tem pelo menos mais do que dois 
atores.

NC Aliás, vai ser das poucas peças 
que sobraram com mais do que dois 
atores. Para o Ao Cabo Teatro repre-
senta um esforço imenso, porque 
nós planeámos esta temporada par-
tindo do princípio de que se traba-
lhássemos e cultivássemos o nos-

so mercado em termos de copro-
dutores e de teatros de acolhimen-
to, conseguiríamos do Estado um 
apoio percentual que permitiria à 
estrutura crescer, o que não acon-
teceu. Fazemos um esforço imen-
so para apresentar este espetácu-
lo, que ainda assim envolve alguns 
meios e que poucas estruturas te-
riam capacidade de produzir, e fa-
zemo-lo só com o apoio dos copro-
dutores. Mas estamos num ponto 
em que seria necessário um boca-
dinho de previsibilidade, sob pena 
de corrermos o rico de autodestruir-
mos a nossa estrutura, que tem de-
monstrado, a meu ver, uma notável 
capacidade de produção. Se formos 
a ver, nos últimos anos produzimos 
e fizemos digressões nacionais com 
peças de Tennessee Williams [Jar-
dim Zoológico de Cristal, 2009], Peter  
Handke [O Filho da Europa, 2010],  
Eugene O’Neill [Desejo Sob os Ulmei-
ros, 2011], três Tchékhov [A Gaivota, 
2010; T3+1, 2010; As Três Irmãs, 2011], 
para além do apoio à produção de 
peças do Victor Hugo Pontes. É uma 
estrutura que garante condições de 
trabalho a criadores como eu, o Vic-
tor, o Fernando [Ribeiro] e o Zé [Ál-
varo Correia]. É um trabalho que na 
minha opinião merecia um pouco 
mais de apoio… E mesmo os nossos 
coprodutores, como o Centro Cultu-
ral Vila Flor, com quem nos sentimos 
em casa, o Teatro Nacional São João, 
que sempre acompanhou o meu tra-
balho, o Teatro Nacional D. Maria II, 
o São Luiz Teatro Municipal, o Teatro 
Maria Matos, etc., estão num ponto 
de exaustão. E quando o senhor Se-
cretário de Estado vem cá para fo-
ra dizer “Que querem que eu vos di-
ga? Não há dinheiro”… Bom, para is-
so temos os taxistas que nos dizem 
isto todos os dias. Precisamos antes 
de um Secretário de Estado que crie 
condições para as estruturas terem 
dinheiro e que não olhe para nós co-
mo se fôssemos leprosos, pelo sim-
ples facto de não termos dinheiro. 
Daí esta sensação de raiva.

FR Existe neste momento uma rai-
va generalizada, e as vozes que se ou-
vem não são as vozes com raiva, an-
tes pelo contrário. Também por isso, 
encenações como esta são cada vez 
mais importantes, porque mostram 
como uma sociedade inteira está na 
iminência de explodir de raiva.

NC Esperemos bem que sim…



O que é, aparece

Rui Tavares*

If power change purpose, what our 
seemers be.
(Medida por Medida, Ato I, cena 4)

Em Portugal toma-se por certa a fra-
se de Oliveira Salazar, escrita em 
1938, segundo a qual “politicamente 
tudo o que parece é”. No mundo to-
dos conhecem a frase, embora não 
tanto o seu autor Lord Acton (1834- 
-1902), segundo a qual “todo o poder 
corrompe, e o poder absoluto cor-
rompe absolutamente”.

Entre estas duas frases encaixa to-
da a nossa forma de ver a política, 
hoje. A frase de Salazar serve de jus-
tificação para a propaganda, a cen-
sura e a existência de uma verdade 
do poder, que o ditador justificava 
acrescentando que “as mentiras, as 
ficções, os receios, mesmo injustifi-
cados, criam estados de espírito que 
são realidades políticas: sobre elas, 
com elas e contra elas se tem de go-
vernar”. A frase de Lord Acton repre-
senta uma pulsão de sentido oposto, 
libertária, mas também como rea- 
ção a essa realidade que o poder 
construiu para seu uso e proveito. 
Nós hoje escolhemos acreditar em 
ambas essas frases. Como resultado, 
não acreditamos em mais nada.

O espectador de Medida por Medi-
da ficará surpreendido, logo no pri-
meiro ato, ao ouvir do protagonis-
ta um pensamento que junta, como 
numa cápsula, a frase de Lord Acton 
com a de Salazar: “E veremos / Se o 
poder muda o propósito, e se o que 
parece é”. E será desculpado por sair 
do teatro, como é às vezes hábito, di-
zendo que “esta é uma peça muito 
contemporânea”.

Peço licença para semear a dúvi-
da. A palavra-chave ali é “se”. Se o po-
der muda o propósito. Se o que pa-
rece é. Daquele “se” depende toda 
a peça. Daquela palavra se escreve-
ram todas as outras. Shakespeare 
não escreveu Medida por Medida pa-
ra confirmar aquilo que nós hoje da-
mos sobranceiramente por certo. 
Fê-lo para se perguntar se essa ideia, 
que o tempo dele começava a con-
siderar, era verdade ou não, de for-
ma que toda a sua peça é um ponto 
de interrogação. O caso para ele não 
está decidido. Se Medida por Medida 
pudesse ser resumida numa só pala-
vra, essa palavra seria “se”.

Medida por Medida é já normal-
mente considerada pelos estudio-
sos como uma das “peças-proble-
ma” de Shakespeare, designação 
que se dá àquelas que são comédias 
mas poderiam ser tragédias ou vice-
-versa. Ela é também uma “peça-pro-

blema” no sentido mais próprio: o 
de uma peça que considera um pro-
blema, que o desmonta, e que ten-
ta responder-lhe quase como um fi-
lósofo ou um cientista o faria. Não é 
pois certo que o resultado confirme 
os nossos preconceitos, e eu convi-
daria o espectador a deixar também 
a hipótese de que Medida por Medida 
seja uma porta de entrada para um 
mundo completamente diferen-
te do nosso. É essa porta de entrada 
que convido o leitor a franquear.

A ação passa-se em Viena, possi-
velmente na mesma época em que 
Shakespeare escreveu a peça, no iní-
cio do século XVII, 1603 ou 1604. Co-
mo já foi notado, a Viena da peça 
parece-se muito com a Londres dos 
tempos de Shakespeare, dividida en-
tre os espaços do palácio e do tribu-
nal, por um lado, e do bordel ou da 
prisão, por outro. Como monarca, 
encontramos um Duque que gover-
nou os seus súbditos de forma que 
é criticada como tendo sido exces-
sivamente tolerante. Aparentemen-
te desgostado com os resultados da 
sua governação, o Duque decide re-
tirar-se como se fosse para uma pe-
regrinação e deixar o poder a um de-
legado chamado Ângelo, tido por 
severo e inflexível. Através desta ar-
timanha, que desencadeia toda a in-
triga, os súbditos teriam finalmen-
te o governo que tanto fora pedido.

Assim resumida, a peça de 
Shakespeare parece um comentá-
rio à famosa advertência de Maquia-
vel no Príncipe, segundo a qual pa-
ra um monarca “é preferível ser te-
mido do que ser amado”, pois “o 
amor é preservado por uma obriga-
ção que, devido ao caráter vil dos ho-
mens, é quebrada à mínima oportu-
nidade por maior vantagem; já o te-
mor se preserva através de um cas-
tigo ou punição infalíveis”. E é bem 
possível que tenha acontecido isso 
mesmo; sabe-se que Shakespeare co-
nhecia o nome de Maquiavel, embo-
ra não se tenha a certeza de que ele 
lhe tenha lido a obra diretamente. 
Não é difícil, porém, que Shakespea- 
re se tenha cruzado com esta intui-
ção de que a eficácia do poder de-
pende mais do temor do que do 
amor, e que tenha decidido testá-la 
numa peça.

M&M

Se o italiano Maquiavel influenciou 
o inglês Shakespeare, de que forma 
e quão profundamente, é provavel-
mente uma das questões mais dis-
cutidas pelos estudiosos de ambos 
os autores, desde há séculos. A con-
trovérsia só é porventura equivalen-

te à de saber se Shakespeare conhe-
cia e foi influenciado por um ou-
tro autor, o francês Michel de Mon-
taigne, cuja posição sobre a política 
considerarei aqui como antagónica 
à de Maquiavel. O problema da pe-
ça Medida por Medida (MpM) move-
-se assim entre outros dois “M”, os 
de Maquiavel e Montaigne, dois pó-
los de uma equação filosófica sobre 
o poder.

Maquiavel e Montaigne têm, ob-
viamente, muitas coisas em co-
mum. Nascido um pouco depois da 
morte do outro (Maquiavel, que ti-
nha nascido em 1465, morreu em 
1527, seis anos antes de Montaigne 
nascer; já este tinha 31 anos quando 
Shakespeare foi batizado, em 1564), 
Maquiavel e Montaigne começam 
por ser dois políticos falhados. Is-
to não tem nada de surpreendente, 
pois são sempre os políticos falha-
dos que escrevem os melhores en-
saios sobre política, desde logo por-
que têm tempo para os escrever, no 
desterro ou no exílio, e também por-
que não sendo políticos de carreira 
ou de sucesso puderam olhar para a 
política um pouco como se fossem 
estrangeiros.

A diferença entre ambos, se me é 
permitido simplificar, é que embo-
ra Maquiavel tenha nascido antes, 
a sua obra seja uma espécie de lan-
çamento da modernidade; e que, 
apesar de Montaigne ter nascido de-
pois, se poder dizer que ele foi uma 
espécie de fecho para uma sabedo-
ria vinda da Antiguidade.

Talvez a melhor maneira de ex-
plicar como é isto seja recorrer ago-
ra a uma palavra que tenho evitado 
usar desde o início deste texto: cíni-
co. Esta é uma palavra que usamos 
hoje para descrever o tipo de atitu-
de contemporânea perante a políti-
ca, aquela que vem das frases de Sa-
lazar ou de Lord Acton que evoquei 
no primeiro parágrafo. Se “o que 
parece é”, não vale a pena procurar 
mais fundo para tentar saber a ver-
dade; basta-nos ficar pelas aparên-
cias e tomar as mentiras da política 
como o nosso alfa e o nosso ómega. 
Se não são as pessoas que se corrom-
pem, mas o poder que as corrompe, 
não vale a pena confiar nas pessoas; 
qualquer pessoa, exposta ao mesmo 
poder, se corromperá da mesma for-
ma. Isto a que nós hoje chamamos 
“cinismo” é, no fundo, uma desis-
tência: se nos vamos desiludir, mais 
vale nem tentar.

Acontece que isto é praticamen-
te o contrário do que significava em 
tempos a palavra “cinismo”. A única 
coisa que tinha em comum a acep-
ção antiga e a nossa acepção con-

temporânea de “cínico” era uma 
oposição ao idealismo. Mas na Anti-
guidade o cínico era precisamente 
aquele que não se ficava pelas apa-
rências, e que delas zombava para 
poder chegar a uma verdade mais 
profunda. O cínico era sim um crí-
tico, mas nunca um crítico que se 
satisfazia com isso apenas, e que se 
comprazia numa crítica pela crítica. 
O cínico era um crítico que acredita-
va ser necessário chegar ao osso das 
coisas para melhor poder construir 
a partir daí.

É por isso que chamar “cínica” 
à atitude que vivemos hoje é uma 
grande injustiça feita aos cínicos 
antigos. Tal como é uma injustiça e, 
acima de tudo, uma falta de imagi-
nação partir do princípio de que es-
sa nossa atitude de descrença per-
manente e desilusão por antecipa-
ção tenha de ser a única possível e a 
conclusão inescapável de toda a filo-
sofia, o resultado inevitável de todas 
as tentativas, o desfecho inelutável 
de todas as medidas por medidas.

Convido então o espectador a ver 
esta Medida por Medida como uma 
partida filosófica e, se quisermos, 
existencial, de altas consequências. 

De um lado, a nossa atitude ma-
quiavélica, que bem conhecemos: 
o que parece é e o poder corrompe.

Do outro lado, a hipótese mon-
taignesca, que mal entrevemos 
num mundo já perdido.

E convido o espectador a suspen-
der os seus preconceitos e a consi-
derar pelo menos como igualmen-
te plausível esta visão segundo a 
qual não é melhor ser temido do 
que amado. Escreve Montaigne nos 
Ensaios que “quem tem medo de vir 
a sofrer está já sofrendo com o pró-
prio medo” ainda antes de sofrer 
com o sofrimento que no início te-
mia. E assim nós, que vivemos no 
medo constante de vir a ser desilu-
didos, já estamos paralisados com 
o medo ainda antes de virmos a ser 
desiludidos.

Para Montaigne, era esta condi-
ção de medo que nos paralisava e fa-
zia de nós servos de homens políti-
cos para os quais, por seu lado, era 
mais fácil falar de coisas da guerra 
ou do castigo do que de coisas de 
amor. E os filósofos, os historiado-
res, e todos os homens sérios que 
têm receio de fazer figuras tristes ao 
enganarem-se, tomavam os seus re-
ceios pela realidade, e também fala-
vam com mais facilidade de coisas 
de temor do que de amor.

Claro que isto vira do avesso a 
nossa posição. Neste mundo, as pes-
soas podem preparar-se mais ou me-
nos para o poder ao ouvir a sua voz 

interior, pois é a elas que compete o 
bem ou o mal. Se forem corrompi-
das, a culpa é delas, e não do poder. 
Mas isso significa também que o po-
vo comum não tem a desculpa de se 
fingir inocente, apenas porque su-
postamente não tem poder. Há gen-
te vil tanto “em baixo” como “em ci-
ma”; o poder, quando muito, revela 
aquilo que a pessoa já é.

Será demasiado ingénuo este 
mundo em que aquilo que é acaba 
sempre por aparecer e em que o po-
der revela (e o poder absoluto reve-
la absolutamente)? Talvez, mas nes-
te tempo em que o coração da po-
lítica aparece completamente de-
sidratado, ressequido, sem ponta 
de sangue ou humanidade, esta é 
uma visão que deve ao menos ser 
considerada.

Dizia Aristóteles que uma tragé-
dia deveria ter ao mesmo tempo “o 
temor e a compaixão”. Talvez por is-
so seja Medida por Medida uma pe-
ça-problema, uma comédia que faz 
lembrar uma tragédia. O seu tema 
é saber se devemos seguir o temor 
ou a compaixão. E qual é a resposta? 
A de que agora, ao menos, sabemos 
que existe uma pergunta.

*  Historiador e eurodeputado.



Pedro Lomba*

I

Medida por Medida pode bem ser 
considerada a peça mais explicita-
mente política, no sentido moder-
no, de Shakespeare. O seu ponto de 
partida é uma típica cedência pro-
visória do poder. Um governante, o 
Duque de Viena, prepara-se discre-
tamente para sair da cidade em mis-
são diplomática e tem de escolher 
quem o substitua durante a sua au-
sência. Hoje diríamos que o impedi-
mento do Duque requer um interi-
no. Viena não pode ficar sem gover-
no, entregue a si própria e à crescen-
te anarquia dos seus cidadãos. Mas, 
ao contrário das nossas socieda-
des políticas que definem à partida 
quem poderia ser esse interino e por 
que meios assumiria o cargo, aqui a 
escolha é da inteira liberdade do Du-
que. E, ao contrário de nós que tam-
bém não confundimos papéis – o in-
terino é sempre e só um interino –, 
o Duque de Viena não ignora que a 
cidade passará a ser governada por 
outro. Mesmo que transitoriamen-
te, o seu poder ficará nas mãos de  
outro.

No primeiro diálogo com Éscalo, 
logo na abertura da peça, o Duque 
torna claros os termos de um dilema, 
que pode ser caracterizado pela con-
tradição que sempre existe entre a  
teoria e a prática do poder. Ao per-
guntar a Éscalo se ele aprova a esco-
lha de Ângelo, o Duque não quer sa-
ber se este fará boa figura, nem se 
procederá com zelo e competência. 
A preocupação do Duque é que Ân-
gelo possa fazer bem a figura dele, 
encarnando assim “o seu próprio 
poder”:

— Parece-vos que ele fará 
bem a minha figura? /  
Digo-vos que com especial 
cuidado / O elegemos para  
velar a nossa ausência, / 
Usar o nosso terror, vestir  
o nosso amor, / E dispor no  
seu mando de todas as artes / 
Do nosso próprio poder.

Visto desta perspectiva, Ângelo é 
um executor da vontade do Duque, 
de quem recebeu o cargo para ser 
“inteiro” como ele, para usar do seu 
“terror” e do seu “amor”, para apli-
car a “pena de morte” e o “perdão 
em Viena”. A medida de Ângelo só 
pode ser a medida do Duque. Não re-
ceberia um poder que pudesse pro-
clamar seu.

Mas esta insistência do Duque 
nas “artes” que vêm com o poder já 

nos revela aquilo que mais o preocu-
pa. O Duque cedeu o poder a Ângelo. 
Para aquilo que mais importa, é Ân-
gelo que agora passa, de facto, a exer-
cer o poder. A entrega do governo a 
um delegado temporário está carre-
gada de significado político. Ângelo, 
não o Duque, assumirá a partir daí 
visível e publicamente os encargos 
do poder. Será ele o responsável por 
aplicar as leis e por distribuir justiça 
ou injustiça em Viena, pois não en-
contramos aí qualquer separação 
moderna entre o poder executivo e 
o poder judicial: o governante é ao 
mesmo tempo o mais alto magistra-
do da cidade. Há um só poder, como 
há um só rosto do poder. O poder de 
punir, reprimir, julgar. Este poder, 
na sua visibilidade, na sua presença, 
existe para ser exercido com todos 
os custos e sacrifícios inevitáveis. Te-
rá o delegado Ângelo melhores con-
dições do que o Duque para “no seu 
mando dispor de todas as artes do 
poder”? Terá o Duque escolhido Ân-
gelo para que este realize aquilo de 
que o Duque não é capaz: o exercício 
e a decisão difícil do poder? A ambi-
guidade de Medida por Medida en-
quanto teatro da experiência do po-
der reside nestas perguntas. Pode 
alguém que tem o poder encontrar 
formas de escapar ao seu exercício?

II

O diálogo inicial com Éscalo, com-
preendemos agora, foi retórico.  
A preocupação do Duque não está 
tanto em garantir que Ângelo cum-
pra bem na sua ausência. Pois fi-
camos a saber que a saída do Du-
que não passou de uma encenação.  
O Duque não saiu, está em Viena 
e disfarçou-se de frade para poder 
acompanhar Ângelo. O Duque quer 
testar menos Ângelo do que o povo. 
A transferência do poder para o dele-
gado é uma hábil estratégia política 
do Duque, que pretende afastar-se 
dos “holofotes” para fugir momen-
taneamente ao fardo do governo. 

Viena, ao fim de vários anos de 
domínio, está afundada na liberti-
nagem e na indisciplina. As leis não 
são respeitadas. Os costumes estão 
dissolutos. Viena precisa de gover-
no. Para alterar este estado de coi-
sas, será precisa uma força tal que 
restitua o sentido da lei e da obedi-
ência, que proíba e sancione a “las-
cívia”, como fará Ângelo sentencian-
do imediatamente o pobre Cláudio. 
Chegados aqui, é difícil evitar para-
lelos entre esta Viena em decompo-
sição, que tinha leis duras, e o Portu-
gal financeiramente assistido de ho-
je, que igualmente as tinha:

Temos decretos duros e leis 
apertadas, / Bons freios e 
bridões em pilecas rebeldes, / 
Que nestes anos deixámos 
fugir da mão.

O Duque está cada vez mais afastado 
do povo, cada vez mais isolado nas 
vestes formais do seu poder, com os 
quais não parece confortável. A sua 
renúncia e a transferência do poder 
para Ângelo assinalam o fracasso da 
sua governação:

Amo o povo, / Mas não gosto 
de me exibir diante deles.

Sabe que amei sempre a vida 
retirada, / E tive em fraca conta 
estar em assembleias.

Incapaz de governar, de pôr ordem 
na cidade, de fazer cumprir decre-
tos e leis, escondido, quais os cami-
nhos que restam ao Duque? Pode-
ria demitir-se, para usarmos a nos-
sa linguagem democrática, mas is-
so seria uma confissão imperdoável 
de derrota; ou poderia endurecer o 
seu poder com uma nova e mais im-
placável presença, mas aí passaria a 
ser visto como um abominável tira-
no e perderia todo o respeito e afec-
to do povo.

O Duque opta por uma terceira 
estratégia, a de recorrer a um dele-
gado com reputação de “austero” 
para impor leis mais duras a um po-
vo que tem vivido às “largas”. Ânge-
lo, voltamos ao nosso paralelo, será 
o equivalente à troika internacional 
no Portugal de 2012? A psicologia au-
toritária de Ângelo é aquilo de que 
o Duque necessita para restaurar a 
ordem e a licença em Viena, para fa-
zer a justiça rigorosa e a austerida-
de, sem as quais o poder pode soço-
brar. É o Duque, de resto, que expres-
samente o admite:

Já que foi erro meu dar largas 
ao povo, / Era grande tirania 
açoitá-los e moê-los / […] Foi 
por isso, meu padre, / Que 
entreguei a Ângelo este cargo. /
E escondido no meu nome 
ele cumprirá, / Sem que vá a 
minha autoridade a essa luta /
Ouvir calúnias.

Este artifício do Duque não deixa de 
surpreender pela sua extraordinária 
actualidade. Os políticos que conhe-
cemos não desejam tanto escapar ao 
estatuto do poder, de cuja aura natu-
ralmente precisam, como às dificul-
dades de exercer o poder contra o po-
vo. O Duque encontra-se na mesmís-
sima posição daqueles governantes 

democráticos que estão mais dis-
poníveis para a indulgência, para a 
permissividade, para distribuir fa-
vores e prebendas, como diríamos 
hoje, do que para a face mais agres-
siva e drástica do poder. Ângelo pa-
rece por isso uma via perfeita para o 
Duque governar por interposta pes-
soa, protegendo de qualquer manei-
ra todas as formas da sua autorida-
de – “sem que vá a minha autorida-
de a essa luta / ouvir calúnias”. As di-
tas “calúnias” são o julgamento do 
povo, agora exclusivamente dirigi-
do contra o delegado:

E o novo delegado do nosso 
Duque – / Seja por falta ou por 
fogo da novidade, / Ou por ser 
o corpo do Estado / Um cavalo 
para o governante montar, /
E esse, acabado de sentar, para 
dizer / Quem manda, dá-lhe 
logo a espora, / Seja por estar 
a tirania no seu posto, / Ou 
apenas a vaidade ter enchido 
o lugar.

III

Será então legítima esta táctica de 
o Duque endossar provisoriamen-
te o poder para se poupar a si mes-
mo? No Príncipe, Maquiavel afirma 
que sim. Segundo Maquiavel, de-
pois de conquistar a Romagna, Ce-
sare Borgia deparou-se com um ter-
ritório dividido e desgovernado que 
era necessário pacificar. Em 1501, 
Borgia nomeou o delegado Remirro 
de Orco, conhecido por ser enérgico 
e cruel, à semelhança de Ângelo, e a 
quem concedeu plenos poderes. Co-
mo o delegado fosse bem-sucedido, 
Borgia arranjou maneira de concen-
trar em Orco, e não nele, a responsa-
bilidade por todos esses actos vio-
lentos e cruéis. Logo que teve opor-
tunidade, exibiu a cabeça de Orco na 
praça pública a fim de suavizar e im-
pressionar o povo.

Esta aproximação histórica, a que 
muitos têm recorrido para explicar 
Medida por Medida, defende que o 
Duque de Viena manifesta a mesma 
premeditação do príncipe maquia-
vélico. O único problema é que, tal 
como nos mostra a intrincada teia 
de Medida por Medida, o seu plano 
inicial falha. A partir do momento 
em que, disfarçado de frade, o Du-
que vai percebendo que Ângelo exe-
cuta cegamente a lei em Viena, a ten-
tativa de fugir ao exercício do poder 
sai frustrada. E é ele próprio, Duque, 
quem no fim acaba por ser forçado 
ao que desejou evitar: o peso do po-
der. Esconder-se por trás do delega-
do, ceder a Ângelo a solidão áspera 

da governação, o embate com o po-
vo, revelam-se ambições simples-
mente irrealizáveis para o Duque. 

Nesse sentido, com todas as suas 
ambiguidades e indecisões, Medida 
por Medida possibilita uma leitura 
anti-maquiavélica. Se o poder exis-
te para ser exercido, não é apenas 
impossível escapar ao peso do po-
der – é impossível escapar à respon-
sabilidade pelo exercício do poder. 
Correndo o risco de extremarmos a 
analogia com o presente, pensemos 
nas nossas democracias, que, dir-se-
-á, passaram a ser governadas nesta 
década por delegações temporárias 
de Ângelos. Sabendo-se provisórios, 
estes podem atribuir-se o direito de 
serem tão ríspidos e punitivos con-
tra uma sociedade acusada, certa ou 
erradamente, de viver como a Vie-
na da nossa peça. Os políticos elei-
tos destas democracias austeras po-
dem aspirar a esconder-se atrás dos 
novos delegados, na expectativa de 
serem publicamente poupados ao 
severo julgamento popular. Se o fi-
zerem, tarde ou cedo irão perceber 
o seu fútil engano e experimentarão 
talvez o mesmo destino do Duque 
de Viena. 

*  Jurista, Faculdade de Direito de Lisboa. 

 Texto escrito de acordo com a antiga 
ortografia.

O poder inevitável





Fernando Mora Ramos*

Lúcio: Porquê? Por meter o funil 
numa garrafa. […] Este estéril 
representante vai despovoar a 
província só pela continência.  
Os pardais nem podem morar no 
beiral dele, por serem lascivos.
Shakespeare – Medida por Medida

“Salve virgem, se o fores, como a cor 
rósea das vossas faces o atesta”, dizia 
eu, avistando as muralhas de Évora – 
entre as Portas de Arraiolos, o Beco 
da Casa Santa, o italianíssimo Garcia 
de Resende e a Travessa do Imaginá-
rio, não longe da Tasca dos Potes, a 
melhor sopa de tomate fiada da re-
gião –, citando Shakespeare e saben-
do as minhas falas (saber de cora-
ção, pôr o texto no músculo cardía-
co) como se fora na Viena do Bardo. 
Évora era cidade de prazeres de sú-
bito libertados da ganga moral sa-
lazarenta, retornada com o Senhor 
Passos e o pecado da dívida, a expiar 
com muito cilício no alto das trasei-
ras, movido a dor e sisudez, a armar 
ao sério. Na Tasca dos Potes comia-se 
fiado, era lugar de crédito dispensa-
do em géneros e confiavam nos có-
micos, o seu estatuto brilhava em 
terra que estivera 50 anos surda, ca-
lada e paralítica, e que se descobria 
a falar pelos cotovelos e dobrando 
o mundo, ficcionando no teatro, o 
magnífico Garcia de Resende, o mais 
belo teatro do país.

Fazíamos teatro em liberdade 
desde Abril de 1974, ali desde Janei-
ro de 1975, e logo um Shakespeare. 
Obra, numa terra que intramuros 
se mantinha medieval, que podía-
mos correr a pé de ponta a ponta e 
senti-la cidade, não só pela multipli-
cidade emaranhada do traçado que 
a tornava diversa como pela impre-
visibilidade artesanal de ruas e pa-
redes, algumas delas com gravide-
zes que a cal realçava, barrigas a afa-
gar os passantes. Enquanto espaço 
de amores clandestinos, não há co-
mo Évora pelo tamanho humano e 
acústica, não há necessidade de ele-
var a voz, sempre numa espécie de 
labirinto urbano, ruas de uma casa 
única, exterior que se goza interior. 

Shakespeare era um poeta desco-
nhecido ali naquele 1977, nunca fora 
parte de nenhuma sementeira, aju-
dava a reficcionar a cidade em que 
no Café Portugal não entravam mu-
lheres que não fossem “fáceis” e pe-
la trela, conservadorismo marialva 
misturado com puritanismo paro-
quial, de olhar severo entre gelosias, 
como Bernarda Alba. 

Sentia que trazia material fora da 
norma na sacola pendurada ao om-
bro, versos de fazer fluir a palavra li-
bidinal, à solta, a ordem da velha se-
nhora derrocara e a festa transbor-
dara. A Viena de Medida por Medida 
convertera-se para mim na Évora de 
1977, Évora da Rua do Muro e do Lar-
go do Chão das Covas, de vãos ocul-
tos e pausas do calor, sombra dese-
jada, a que uma toponímia feliz faz 
justiça, sem desencontro entre no-
me e sítio, e onde a lei revolucioná-
ria instaurara um caos festivo, ci-
dade de portas fechadas agora de 
rua partilhada, a polícia recolhida 
com medo de Abril e a GNR à espe-
ra de melhores dias para reinstau-
rar a “normalidade” democrática, 
canhestra e representativa, assim 
mais ou menos à europeia, imita-
da mas não de todos, democracia de 
abstenção maioritária que nos trou-
xe ao Beco da Dívida e à desintegra-
ção europeia.

“Salve virgem, se o fores”, o copio-
ne na sacola, as falas fragmentos vi-
tais de quem eu tinha que inventar 
um ser e comportamentos, acções 
físicas, situações gestuais no sen-
tido em que Brecht fala de Gestus e 
não de gesticular ou de ornamenta-
ção gestual. Ia a caminho do ensaio, 
no magnífico Garcia, o mais aberto 
dos teatros à italiana do país – aber-
to quer dizer mais democrática for-
ma, um palco gigante e uma sala 
quase de câmara, num extraordi-
nário desequilíbrio a favor das ma-
terialidades potenciais da ficção na 
cena, fertilizáveis na sua caixa e no 
tipo de exposição à sala. O único tea- 
tro na época habitado por um pro-
jecto vital – entre 1975 e 80 –, um pro-
jecto não oportunista nem medido 
pelas benesses do novo regime, fei-
to com pouco e olhado com descon-

fiança pelos macrocéfalos imbecis, 
de entrega pura à herança teatral 
e à experiência nova, à cidade e re-
gião – o Garcia tem os melhores bas-
tidores do mundo, capazes de con-
ter uma manada de elefantes numa 
ópera sempre por vir, como a pró-
pria democracia. 

De manhã Reforma Agrária, à tar-
de Shakespeare, Medida por Medida. 
Um ensaio sobre as manhas do po-
der, sobre espionagem, sobre a ex-
traordinária técnica do golpe de Es-
tado clandestino antecipado, como 
forma de perpetuar um poder nu-
ma altura de convulsão social radi-
calizada – tanto o deboche vienense 
quanto os proletários de Évora a en-
trar no restaurante dos agrários – e a 
rua afirmada como o lugar da festa: 
a revolução é alegria, libertação do 
preconceito, o corpo dança quando 
antes calava, e fala quando antes es-
tava mudo e ausente. E eu, no meio 
daquilo, a fazer o Lúcio, o extrava-
gante. O Mário Barradas era o Du-
que, no palco e cá fora, capitanean-
do o teatro em ruínas, janelas sem 
vidros, teia sem varas, o subpalco 
ainda lixeira como fora usado, as ca-
deiras partidas, de cinema, mais ba-
rulhentas do que ajudavam à con-
centração, tudo de pantanas e o pal-
co ventania constante.

A técnica do golpe de Estado clan-
destino é perfeita: o Duque elimina 
Ângelo, confirma as leis como va-
lor supremo e elimina o anarquis-
ta de serviço, Lúcio, o único que se li-
xa, mostrando-se magnânimo atra-
vés do perdão a Bernardino, uma es-
pécie de Bartleby por via alcoólica.  
Esta Medida por Medida é uma lição 
de política. É uma extraordinária 
aprendizagem sobre quem na po-
lítica a usa como estratégia de po-
der e quem na política a serve como 
função pública ao serviço da cida-
de. As figuras de lealdade, como És-
calo, não abundam e, tomado o po-
der, quem não o tinha parece por ele 
ser tomado. É o caso de Ângelo, figu-
ra de virtude, angelical e gelado, an-
jo de morte que passa, supostamen-
te, pois a sua história anterior não 
seria tão virtuosa quanto isso, de an-
jo a demónio. Mas ingenuidade se-

rá supor que o Duque, ao ceder-lhe 
temporariamente o poder, o não fez 
para cortar pela raiz uma qualquer 
rivalidade e estabelecer um poder 
total. Em boa verdade, o Duque, ex-
periente, sabe que o excesso de zelo 
esconde sempre uma vocação para a 
perfídia. E com a mestria de um po-
lítico de primeira água lido em ma-
térias de Maquiavel, monta a Ânge-
lo a sua cilada, condenando-o ao ca-
samento indesejado e tornando-o 
irrelevante na acção política – em 
Shakespeare, política lê-se poder, 
manobras, lutas entre colossos. Mas 
a sua démarche não se fica por aqui. 
Disfarçado de frade, é aceite como 
virtuoso por todos apenas pelas ves-
tes, a aparência como essência – es-
sa parte da sua manobra prova que 
a mentira é útil à verdade e que um 
falso frade pode ser um bom políti-
co. E isto para além das virtudes tea-
trais do jogo que o disfarce propõe, 
o espectador sempre numa rela-
ção de superioridade em relação ao 
enganado em cena. E é sob essa ca-
pa que faz de polícia político, de es-
pião, e conhece as malformações do 
reino enquanto realiza um levanta-
mento dos perigosos debochados e 
anarquistas. 

Não é por acaso que Lúcio é a úni-
ca vítima do regime que se reinsta-
la no poder depois de investigado o 
que, na rua, contra o poder atentas-
se. O Duque vive na primeira pessoa 
a experiência da maledicência e a 
crítica pública do poder que é. Não 
há melhor forma de conhecer a ver-
dade que surpreendê-la na boca de 
quem não sabe com quem fala, fa-
lando de quem fala convencido que 
fala a outro. Extraordinária manha e 
semelhante às paredes que ouvem, 
polícia política de si mesmo, estra-
tégia para apanhar em flagrante de-
lito os críticos de palavra e os debo-
chados militantes. E, nesta armadi-
lha, cai Ângelo, que como poderoso 
se safa, e cai Lúcio, que criatura fora 
da norma se não safa. De uma caja-
dada o Duque mata dois coelhos: o 
de um poder que poderia ameaçá-
-lo (Ângelo) e o da desordem públi-
ca anarquizante, cajadada sobre o 
corpo de Lúcio, pecador reinciden-

te – forca nele, exemplo do que acon-
tecerá a todos os que se entreguem 
ao deboche e à fornicação, práticas 
impuras e criminalizadas. Mas inte-
ressante ainda é ficar o Duque, po-
der agora absoluto – e este proces-
so é o processo da construção de um 
poder absoluto, de absolutização de 
um exercício individual do poder –, 
com Isabel. Será Duquesa, ela que 
não é apenas virtuosa, virgem, mas 
a mais bela. As núpcias serão o próxi-
mo episódio, para o “velho” Duque o 
banquete erótico promete – na reali-
dade, exerce o seu poder até às fron-
teiras da cama. Mas como deve ser 
magnânimo, é isso que o torna po-
pular e aceite. Bernardino, o anar-
quista bêbado, é perdoado.

A encenação de Mário Barradas 
era de uma extraordinária coreo-
grafia e inventiva artísticas. Corre-
mos o país, salas cheias num tempo 
sem dinheiros europeus, nem pro-
gramadores, nem salas recuperadas 
nem novas, nem o entretenimento 
substituíra o desejo de teatro, que 
substanciava a experiência vital da 
democracia. Submersos pelo consu-
mo mimético e vítimas do endeusa-
mento do crédito, estamos aí para o 
sacrifício, mais nós, os cómicos, que 
os traficantes corruptos nos pode-
res e seus eleitos.

Nada mais oportuno que voltar a 
este Medida por Medida, como ago-
ra faz o Nuno Cardoso, pois a altu-
ra é do mesmo tipo, mistura de fac-
to um desenvolvimento oculto das 
práticas dos proxenetas com os ex-
cessos austeritários da falsa moral 
e puritanismos vários. Faz falta um 
novo Abril. Portugal é uma casa de 
alterne e irracionalidades, dirigida 
por accionistas de offshores armados 
em campeões da moral pública, mas 
metidos em todo o tipo de traficân-
cias privadas.

*  Actor e encenador. Director Artístico do 
Teatro da Rainha.

 Texto escrito de acordo com a antiga 
ortografia.

Lúcio, o extravagante,  
e o neofascismo 
austeritário 



Giuseppe Tomasi  
di Lampedusa*

Como diz Shakespeare no sone-
to 144, e como reafirma Josephine 
Baker na conhecida canção, cada 
um de nós “tem dois amores”. E os 
dois sinceros. Um oficial, sacramen-
tado, conjugal, legítimo, confessá-
vel e conformista. O outro secreto, 
pecaminoso, adúltero, ilegítimo, 
clandestino e escandaloso. Assim, 
Luís XV tinha por amante a bela, in-
telectual e elegante Pompadour (re-
almente não era legítima, mas era 
certamente oficial); mas amava tam-
bém as jovenzinhas piolhosas que 
lhe levavam ao Parc-aux-Cerfs; ou-
tros têm um harém público cujas fa-
voritas se chamam Bartók, Brahms, 
Mozart e Wagner; mas também se 
deliciam sob as carícias da Viúva Ale-
gre; Chateaubriand admirava Béran-
ger; e Baudelaire lia às escondidas 
Paul de Kock. E todos eles estão no 
seu direito.

Eu também pertenço a esta ilus-
tre ala. A minha mulher (intelec-
tual) chama-se Hamlet; as minhas 
amantes que mantenho publica-
mente ao som de casacos de visom, 
carros fora de série e rubis de Bulga-
ri, são Cordélia, Desdémona, Lady 
Macbeth e Sir John.

Mas num pequeno apartamento 
da periferia tenho uma amante por 
conta, uma costureirinha, de quem 
todos dizem que é feia, que se con-
tenta com uma furgoneta, com um 
casaco de coelho e com um zircão.  
E quando estou com ela Hamlet pa-
rece-me inconcludente, Cordélia 
um tanto frígida, Desdémona ex-
cessivamente vazia, Lady Macbeth 
de mão um tanto pesada e Sir John, 
ora!, um tanto barrigudo demais.

O meu amor subterrâneo é Medi-
da por Medida.

E se me dissessem que todas as 
obras de Shakespeare deverão pere-
cer salvo uma, que tenho de ser eu a 
escolher, primeiro tentaria matar o 
monstro que me fizesse tal propos-
ta; depois, se não o conseguisse, ten-
taria suicidar-me; e se nem mesmo 
a isso pudesse chegar, pois bem, no 
fim de todas as contas feitas, esco-
lheria Medida por Medida.

Grande poema indefinível, gran-
de obra de teatro inclassificável, esta 
que é demasiado trágica para ser co-
média, demasiado irónica para ser 
tragédia, na qual se alternam os ver-
sos mais comovedores com a mais 
áspera prosa “maldita”, esta obra 
apresenta, como a Pietà Rondanini 
com a qual se parece, na sua falta de 
jeito e na sua escabrosidade, a mar-

ca mais encandeante do génio mais 
transcendente.

Antes de mais nada no assunto. 
Nesta fantástica Viena que tão es-
tranhamente se parece com a Vie-
na de O Terceiro Homem (e porquê es-
tranhamente, aliás? Graham Greene 
é homem bem capaz de compreen-
der a atmosfera de Medida por Medi-
da), sucedem-se, sob a égide da mais 
rigorosa moralidade, os factos mais 
abomináveis. A honra das donze-
las e as cabeças dos inocentes e dos 
culpados são transacionadas como 
na Bolsa as ações industriais. Os al-
coviteiros, os desmiolados e os pro-
xenetas expõem as suas razões com 
as mais áureas e comoventes das pa-
lavras. Os tutores da moral públi-
ca (sempre muito dignos, bem en-
tendido) afundam-se na corrupção, 
aproveitam-na e acrescem-na; os “jo-
vens de belas esperanças” arrastam-
-se aos pés das suas irmãs, freiras, 
implorando-lhes que se prostituam 
para lhes salvarem a vida. Nas pri-
sões o exemplo de dignidade é da-
do por um condenado à morte, que 
de resto não é um bruto mas antes 
pode dar lições às pessoas de bem.  
E lá longe, fora do escuro cárcere que 
é toda a cidade, num jardim dos su-
búrbios, um rapaz canta na madru-
gada a mais bela canção que exis-
te, uma canção também de amor 
traído.

Mas o leitor sabe que tudo acaba-
rá por se ajustar; sabe que o virtuo-
so Duque só finge que está ausente, 
e que no quinto ato há de regressar 
para repor tudo em ordem, de acor-
do com a moral e a justiça. “Medida 
por Medida.”

E de facto o velho Duque regressa. 
E sanciona todo o mal que se fez; até 
o legitima; até o exalta. Premeia os 
culpados, repreende os justos. E cai 
o pano. “Medida por medida.”

A epígrafe da comédia poderia ser 
a italianíssima (como diria Mussoli-
ni) e nunca suficientemente apre-
ciada expressão:

Andate a farvi benedire.1

E depois na atmosfera. As cidades 
de Shakespeare são sempre abertas 
e cordiais. A Verona de Romeu e Julie-
ta, a Windsor de As Alegres Comadres, 
a Messina de Muito Barulho por Nada, 
até a Tróia de Troilo, são abertas, soa- 
lheiras e acolhedoras, pelo menos 
na construção. Não há senão o cas-
telo de Elsinore, até agora, que seja 
um pesadelo. Mas em Medida por Me-
dida o Mal até corroeu a pedra. Não 
sei o que mo faz pensar, mas eu ve-
jo esta Viena como que meio demo-

lida, com as paredes roídas por uma 
lepra (não faltam as alusões, mas 
são quase impercetíveis); as gentes 
vagueiam pelas ruas como nos tem-
pos das grandes calamidades. Pare-
ce um quadro de Monsù Desiderio.2 
E eu já tinha esta acusação 25 anos 
antes de O Terceiro Homem. Cidade 
espectral, composta de prostíbulos, 
prisões e mansardas onde choram 
mulheres abandonadas.

Uma voz, uma única, de esperan-
ça. Na prisão alguém diz: “Olha, está 
a nascer a estrela da manhã”. Mas lo-
go a seguir a didascália indica, para 
nos tirar qualquer ilusão: “Recome-
çam a chuva e os trovões”.

E além disso as personagens. Ân-
gelo, o frio, implacável, hipócrita.  
A besta de luxúria encapotada na 
toga do magistrado. Uma persona-
gem em comparação com a qual o 
Tartufo parece feito de massapão. 
Recompensado.

Cláudio, o velhaquito luxurioso, 
que de boa vontade compraria a sua 
vida desprezível com o corpo da ir-
mã, primeiro, e com a cabeça de ou-
tro, depois. Perdoado.

Pompeu, o alcoviteiro, velho, não 
convalescente de complicados ma-
les, linguareiro, rastejante e cobar-
de. Absolvido.

Lúcio, o velho dissoluto, falador, 
maledicente, inútil e cobarde tam-
bém. Absolvido.

A Senhora Overdone [Madame 
Bem-Passada], a proxeneta desca-
rada, intriguista, sempre pronta 
para a extorsão e, bem entendido, 
cobarde.

Bernardino, o preso, embruteci-
do, não privado de uma bestial cora-
gem, muito sua, resumida num ver-
so supremo: “Insensible of mortali-
ty, and desperately mortal” (“Insen-
sível à morte e desesperadamente 
mortal”). Perde a cabeça.

Mariana, a rapariga seduzida e 
abandonada, que chora a falta do 
amante não por ele mas pela “posi-
ção perdida”, uma prostituta falha-
da. Recompensada.

Julieta, outra rapariga que se por-
ta mal por estupidez, grávida, pron-
ta ao pânico, fraca e tendencialmen-
te traidora. Recompensada.

Isabela, a pura, a virginal, a vítima.
O estilo. Todas estas personagens, 

a maior parte delas desprezível, se 
exprimem com a mais feliz eloquên-
cia que já alguma vez soou em bocas 
humanas. E todas parecem ter razão.

A poesia da pura Isabela brilha co-
mo uma tocha no cárcere: as expres-
sões mais humanas, mais elevadas, 
mais comovedoras, dispersam-se 
debalde perante Ângelo, que quer 

o seu corpo, e perante Cláudio, o ir-
mão, que, custe o que custar, quer 
salvar a cabeça.

Mas Cláudio, o galhofeiro, tam-
bém exprime as suas razões, evo-
ca o horror da morte com as notas 
mais impressionantes, com o esmal-
te mais raro de imagens, com os rit-
mos mais desolados.

E Ângelo, o hipócrita, ao apon-
tar as suas necessidades, justifica a 
sua depravação com os argumentos 
mais subtis, de uma capciosidade ir-
refutável e esplendorosa.

E Pompeu, o alcoviteiro, censura-
do pela torpeza do seu ofício, acha 
imediatamente, com humildade, 
com simplicidade, a única justifi-
cação completa: “O que quereis, se-
nhor? Sou um pobre homem que 
tem de viver”.

E todos, Lúcio, as outras mulhe-
res, os transeuntes, o Duque, Ésca-
lo, vão rebuscar às mãos-cheias na 
caixa de pérolas do vocabulário de 
Shakespeare. Seja o que for que lhes 
tenham feito as suas desgraças, cer-
tamente não lhes empobreceram a 
linguagem.

É a um desconhecido carcerei-
ro que Shakespeare tem a generosi-
dade de confiar um dos seus dez ou 
vinte versos maiores, o já citado “in-
sensible of mortality, and desperate-
ly mortal”.

Este esplendor verbal envolve co-
mo um veludo precioso o sarcófago 
onde jaz o nosso mundo, morto.

Os críticos, quase todos, embo-
ra concordando na admiração pe-
lo inigualado esplendor estilístico, 
reprovam Medida por Medida por-
que é “pessimista” (é preciso sermos 
otimistas à força), acham “absurdo 
e imoral” o final. E classificam a co-
média entre as de segunda ordem e 
exibem uma irritada surpresa ao ve-
rem-na contemporânea das obras 
maiores.

Swinburne, que era um verdadei-
ro poeta, diz a este propósito que 
eles são “uns asnos monstruosos, 
porquanto asnos privados de ouvi-
do”. O que me parece definitivo.

Medida por Medida, do mesmo 
modo que marca um dos pontos ci-
meiros da arte de Shakespeare, tam-
bém marca indubitavelmente o 
ponto mais baixo da sua depressão 
psicológica. Ele estava pior ao escre-
ver Medida por Medida do que quan-
do compôs Rei Lear ou Macbeth ou  
Timão. Porque nestas últimas tragé-
dias recuperou a força para se irritar 
e para invetivar. Em Medida por Me-
dida está tão acabrunhado que tudo 
lhe parece natural. Tocou o fundo.

1  Expressão eufemística com que é costume 
mandar-se à fava, não tanto o interlocutor 
mas sim terceiros, pessoas ou grupos 
indeterminados. Traduzida literalmente, 
diz: “Vão pedir a bênção!”, ou “Deixem-se 
benzer!” (N. do T.)

2  Nome por que ficou conhecido o pintor 
francês François Didier de Nomé, que 
residiu e trabalhou em Nápoles de 1610 
até ao fim da sua vida, que se crê ter sido 
por alturas de 1624. Notabilizou-se pelos 
quadros de cidades fantásticas e irreais, 
constituídas por edifícios goticizantes 
em ruínas, assim se contando entre os 
precursores do “capricho” setecentista.  
(N. do T.)

* “Medida por Medida”. In Shakespeare. 
Trad. José Colaço Barreiros. Alfragide: 
Teorema, 2011. p. 59-65.

“O meu amor subterrâneo  
é Medida por Medida”



Rosalind Miles*

Mais do que uma peça sobre os diversos aspetos 
da autoridade, Medida por Medida deverá ser en-
tendida como uma peça sobre o sofrimento e a 
reconciliação, sobre a rejeição de absolutos, na 
medida em que estes são alterados pela evolução 
do conhecimento. Nas figuras de Ângelo e Isabe-
la, Shakespeare cria opostos radicais e em colisão, 
convidando os espectadores a afastarem-se deles, 
ao mostrar que estas posições extremadas são 
desmentidas pelo comportamento daqueles que 
as defendem. Por fim, estes extremistas, que a ex-
periência torna mais sensatos, acabam por abrir 
mão das suas teorias demasiado intransigentes; 
no caso deles, o sofrimento conduz à sabedoria, 
ou seja, à aceitação das coisas tal como elas são e, 
finalmente, à reconciliação com as outras perso-
nagens. Assim, em Medida por Medida, se alguma 
posição o autor defende, é sem dúvida a da im-
portância do meio-termo, do compromisso e da 
tolerância nos assuntos humanos.

O modo como Shakespeare trata o tema da au-
toridade confirma esta conclusão. A sua aborda-
gem da autoridade, como de alguns outros tópi-
cos, não é muito diferente, em certos aspetos, da 

dos dramaturgos seus contemporâneos. Mas há 
uma diferença animadora: mais do que qualquer 
outro, Shakespeare apela à humanidade e à com-
paixão, as quais apresenta de modo consistente. 
O dramaturgo não se compromete, como aqueles 
que se arriscavam a uma pena de prisão pela sua 
temeridade, com qualquer posição progressis-
ta ou tendenciosa; porém, não devemos subesti-
mar a sua defesa da contenção e da tolerância co-
mo a resposta humana mais coerente e adequa-
da, apresentando-a de um modo austero e rigoro-
so, sem recorrer às habituais técnicas dramáticas 
com vista a tornar determinadas personagens 
mais agradáveis aos olhos dos espectadores. 

Pode estar aqui a chave da interpretação da pe-
ça. No entanto, não há nada de reconfortante ou 
sentimental nesta conclusão. Shakespeare não 
está a apelar à bondade universal, mas apenas a 
uma clemência adequada às circunstâncias. Ber-
nardino, um homicida confesso, é absolvido por 
ter sido vítima de uma brutal e prolongada ne-
gligência e por ser incapaz de discernimento ou 
mesmo de sensações, ao passo que Lúcio é casti-
gado por ser voluntarioso e incorrigível. Mas não 
há malícia no modo como Shakespeare trata a fi-
gura de Lúcio. Até mesmo este castigo acaba por 

ser reduzido a uma dimensão cómica, em conso-
nância com a ironia que caracteriza o mundo re-
tratado na peça.

Podemos de facto afirmar que, paradoxalmen-
te, a compaixão de Shakespeare emerge direta-
mente do seu desprendimento irónico. Em Medi-
da por Medida, o autor cria um conjunto de perso-
nagens no geral pouco atraentes, ao mesmo tem-
po que nos desencoraja de as julgarmos. No final, 
devemos ser capazes de desculpar as mais cor-
ruptas, autoindulgentes ou intolerantes dessas 
personagens, quer gostemos delas ou não. Neste 
aspeto, a peça surge-nos amiúde como um ensaio 
preliminar sobre um dos temas de Lear – “Se cada 
homem tivesse o que merece, quem escaparia ao 
castigo?” Esta questão levantada em Hamlet, com 
a sua nota sarcástica, quase cínica, o seu realismo 
e a sua perspicácia, capta exemplarmente aque-
le que parece ser o tom característico da peça que 
lhe sucedeu, Medida por Medida.

*  Excerto de “The Problem of Measure for Measure”. In 
William Shakespeare – Measure for Measure: An Authoritative 
Text, Sources, Criticism, Adaptations and Responses. New York: 
W.W. Norton, cop. 2010. p. 170-171. 
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Jonathan Dollimore*

Na Viena de Medida por Medida, a se-
xualidade sem freio parece estar em 
vias de subverter a ordem social; a 
anarquia ameaça engolir o Estado, a 
não ser que a sexualidade seja sujei-
ta a um renovado e severo controlo. 
Esta é, pelo menos, a convicção da-
queles que detêm o poder. Surpre-
endentemente, muitos dos críticos 
da peça parecem subscrever esta te-
se, mesmo quando se dissociam do 
zelo punitivo de Ângelo. Alguns vi-
ram na peça apenas um quase trá-
gico conflito entre a anarquia e a or-
dem, conflito esse evitado no final, 
é certo, mas de modo pouco con-
vincente. Outros, de pendor liberal 
e com uma inequívoca preferência 
por um controlo compassivo e hu-
mano mais do que autoritário, en-
contraram pelo menos na “visão” da 
peça – ainda que não concretamen-
te no seu desfecho – um sentido éti-
co suficientemente próximo do seu. 
Porém, ambos os tipos de críticos 
parecem aceitar que a transgressão 
sexual em Medida por Medida – e no 
mundo – representa uma verdadei-
ra força de desordem social intrín-
seca à natureza humana e que a pe-
ça é, no mínimo, um drama sobre o 
modo como tal força é – ou deve ser 
– refreada.

Transgressão

Seja qual for a identidade subversi-
va que os transgressores sexuais des-
ta peça possuam, ela é uma constru-
ção que lhes é imposta pela auto-
ridade que visa controlá-los; mais 
importante ainda, o controlo é exer-
cido através dessa mesma constru-
ção. Diversos transgressores sexuais 
– alguns dos quais só muito indire-
tamente merecerão tal epíteto – são 
sujeitos a uma renovada vigilância 
por parte do Estado; identificados à 
luz da lei como uma categoria de cri-
minosos (o libertino, o iníquo), eles 
são desse modo demonizados como 
uma ameaça à lei. À semelhança de 
muitas outras aparentes ameaças à 
autoridade, também esta a legitima 
de facto: o controlo da ameaça tor-
na-se a justificação da reação auto-
ritária num tempo de crise aparen-
te. A prostituição e a libertinagem 
são identificadas como as causas da 

crise; porém, a corrupção a que as-
sistimos é, com crescente evidên-
cia, mais política do que moral. Po-
demos, pois, argumentar que a cor-
rupção denunciada pela peça resul-
ta menos do desejo sexual do que 
da própria autoridade. A peça mos-
tra-nos também que a corrupção é 
identificada com as classes inferio-
res – ou seja, definida e associada à 
“licenciosidade” do submundo; de 
facto, e isto é particularmente notó-
rio na figura de Ângelo, a corrupção 
é deslocada da autoridade para o de-
sejo e, por implicação, dos gover-
nantes para os governados. […] Em-
bora a demonização da sexualidade 
possa de facto visar a relegitimação 
da autoridade, não devemos por is-
so concluir que tal se deva simples-
mente a uma conspiração ideoló-
gica; ou antes, pode de facto tratar-
-se de uma estratégia conspiratória, 
mas esta é também ideológica num 
outro e mais complexo sentido: 
aquilo que se tenta alcançar, através 
de um processo de deslocamento, é 
a resolução imaginária – e punitiva – 
de uma verdadeira situação de ten-
são e conflito social. 

Vigilância

A primeira cena do segundo ato dá-
-nos um breve vislumbre das dificul-
dades do Estado em garantir os ní-
veis de policiamento que os gover-
nantes consideravam necessários. 
Éscalo pergunta discretamente a 
Puído se existem na sua localidade 
outros oficiais mais competentes 
do que ele. Puído replica que mes-
mo aqueles que foram nomeados 
delegam alegremente nele as suas 
responsabilidades.

Uma preocupação idêntica quan-
to à ingovernabilidade dos seus súb-
ditos leva o Duque a submeter aque-
les com os quais se cruza a um re-
gime de vigilância muito mais so-
fisticado e eficaz; sem deixar de ser 
coercivo, este método visa também 
compelir os súbditos a reposiciona-
rem-se. Porém, antes de mais, algu-
mas palavras sobre o uso do disfar-
ce por parte do Duque. Dentro do gé-
nero do governante disfarçado, es-
ta figura é geralmente apresentada 
a uma luz favorável. Todavia, na In-
glaterra de Jaime I, é de esperar que 
ela inspirasse alguma ambivalência. 

Em Sejanus, de Jonson, peça contem-
porânea de Medida por Medida, o dis-
farce é uma estratégia de repressão 
tirânica; o próprio Jonson foi sujeito 
à mesma quando esteve preso, apa-
rentemente com o intuito de o leva-
rem a incriminar-se a si próprio. De 
seguida, há a questão da escolha de 
um disfarce religioso por parte do 
Duque. Como afirmei já num ou-
tro estudo, havia na época um ace-
so debate em torno da proposição 
“maquiavélica” de que a religião era 
uma forma de controlo ideológico 
que funcionava em termos de sub-
missão interiorizada. Ainda que se 
lhe oponha, Richard Hooker resu-
me convincentemente esta perspe-
tiva; nela, a religião é representada 
como “mera estratégia política”, e 
enquanto a lei do Estado exerce “po-
der apenas sobre as nossas ações ex-
ternas”, a religião age sobre as “co-
gitações íntimas” dos homens e “as 
intenções e impulsos privados dos 
seus corações”. Munidos deste co-
nhecimento, os “estrategas políti-
cos […] logram criar Deus no ho-
mem através da arte”.1 O Duque, dis-
farçado de frade, procura restabele-
cer este tipo de sujeição. 

O reconhecimento público da inte-
gridade do Duque por parte dos seus 
súbditos é um aspeto importante da 
capacidade daquele se fazer obede-
cer por estes. No entanto, a peça pa-
rece denunciar essa integridade co-
mo uma estratégia de autoridade, 
mais do que como uma virtude de-
sinteressada do líder. O Duque fala 
amiúde da integridade dos gover-
nantes; porém, as próprias circuns-
tâncias em que o faz revelam um in-
tuito pragmático e ideológico; a in-
tegridade pública legitima a autori-
dade, e a autoridade não se coíbe de 
mentir sobre a integridade para fins 
de propaganda, quando o exercício 
da governação o exige (Ato IV, cena 
2). Além disso, o Duque sabe que es-
ses mesmos fins requerem uma in-
tegridade publicamente exibida sob  
a forma de reputação. É, pois, intri-
gante que o aspeto possivelmente 
mais subversivo da peça seja tam-
bém o mais fortuito – nomeada-
mente, as insinuações de Lúcio con-
tra a reputação do Duque. Inadverti-
da e displicentemente, Lúcio atinge 
o coração da legitimação ideológica 

do poder. A par da recusa de submis-
são, igualmente descuidada, de Ber-
nardino, é esta a atitude que mais 
enfurece o Duque. Este, ainda sob 
disfarce, insiste com Lúcio que o go-
vernante (ou seja, ele próprio) deve 
ser “apresentado de acordo com a sua 
ação pública, e aparecerá aos invejo-
sos como um estudioso, homem de 
Estado, e soldado” (Ato III, cena 2; itá-
licos meus). Depois da saída de Lú-
cio, o Duque lamenta a sua incapa-
cidade de garantir o devido respei-
to do seu súbdito: “Que rei será tão 
forte / Que tranque o rancor na boca 
que o espalha?” (idem). A julgar pela 
severidade das leis da época, este ti-
po de calúnia era objeto de uma pre-
ocupação obsessiva por parte dos 
governantes do período isabelino e 
de Jaime I,2 tal como acontece aqui 
com o Duque e com Éscalo.

A representação ideológica da 
integridade poderá ser talvez me-
lhor avaliada no desfecho da peça 
– ele próprio ideológico, mas não, 
a meu ver, forçado ou falhado, co-
mo afirmam muitos dos seus críti-
cos. Por meio da intervenção e da in-
tegridade pessoal do Duque, a rea- 
ção autoritária é temporariamen-
te suspensa, mas não desacredita-
da: o delegado corrupto é desmas-
carado, mas nenhuma lei é revoga-
da e a misericórdia concedida conti-
nua a ser a prerrogativa do mesmo 
governante que iniciou a reação.  
O Duque representa também uma 
reconciliação pública entre lei e mo-
ralidade. Uma omnisciência, insepa-
rável da sua aparente integridade, 
permite-lhe resolver o conflito en-
tre ambas, um conflito que se agra-
vara o bastante para desmistificar 
a primeira e enfraquecer a segun-
da. Uma vez mais, não se trata aqui 
de uma anulação do autoritarismo, 
mas de uma resolução fantasiosa 
dos próprios medos que em parte 
originam o autoritarismo – o medo 
da desordem incontrolável entre os 
governados, que por sua vez inten-
sifica o medo da impotência dos go-
vernantes. Sendo assim, trata-se de 
uma fantasia reacionária, uma fan-
tasia que não é radical nem liberta-
dora (como as fantasias podem, de 
facto, ser), mas antes conservadora 
e repressiva; a própria revelação das 
realidades sociais que tornam o pro-
gresso imperativo é recuperada em 

tom de comédia no desfecho da pe-
ça, como uma redentora realização 
das aspirações do status quo.

Assim, para concluir, os trans-
gressores de Medida por Medida 
não representam a incorrigibilida-
de da carne nem a subversão lúdica 
e carnavalesca. Em vez disso, tal co-
mo o espectro do desejo incontro-
lado, são explorados para legitima-
rem um exercício de repressão auto-
ritária. E é claro que se trata de um 
espectro: o desejo sexual, cultural-
mente manifesto, nunca é incon-
trolado, e talvez menos que nun-
ca na Londres de Jaime I. Para além 
dos seus próprios códigos subcultu-
rais brutalmente exploradores, os 
prostíbulos eram controlados pe-
las classes superiores. Este controlo 
assumia diversas formas, incluindo 
uma das mais subtilmente coerci-
vas de todas: o investimento econó-
mico. Entre 1599 e 1602, o camarei-
ro-mor da rainha, Lord Hunsdon, 
parece ter arrendado uma sua pro-
priedade em Paris Gardens na qual 
subsequentemente se instalou um 
célebre bordel, e Thomas Nashe de-
clarou em 1598 que “a prostituição 
(de paredes meias com os magis-
trados)” era estabelecida e mantida 
através de subornos; por outro lado, 
Gamini Salgado informa-nos de que 
“na sua maioria, os donos dos tea-
tros […] eram também proprietá-
rios de bordéis”.3

1  Richard Hooker, Of the Laws of Ecclesiastical 
Policy, 2 volumes, introdução de C. Morris 
(Londres: Dent, 1969), II, 19.

2  Veja-se, em particular, Joel Samaha, 
“Gleanings from Local Criminal Court 
Records: Sedition among the inarticulate 
in Elizabethan Essex”, in Journal of Social 
History, 8 (1975), 61-79.

3  E.J. Burford, Queen of the Bawds (Londres: 
Neville Spearman, 1974); Thomas Nashe, 
The Unfortunate Traveller and Other Works, 
editado por J.B. Steane (Harmondsworth: 
Penguin, 1972), p. 483; Gamini Salgado, The 
Elizabethan Underworld (Londres: Dent, 
1977), p. 58.

*  Excertos de “Transgression and 
Surveillance in Measure for Measure”.  
In William Shakespeare – Measure for 
Measure: An Authoritative Text, Sources, 
Criticism, Adaptations and Responses.  
New York: W.W. Norton, cop. 2010.  
p. 175-177, 184-187. 
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Por mim, que saboreio com delícias, 
por exemplo, as Variações Sobre um 
Tema de Frank Bridge, de Benjamin 
Britten (esse grande compositor que 
não atingiu ainda a consagração da 
proficiente crítica musical portu-
guesa), acho que este título de mais 
um artigo britânico e dedicado ao 
Shakespeare, que vi ou não vi in loco, 
está muito bem. Que dissertar sobre 
o Shakespeare propriamente dito 
nem pela cabeça me passava, quan-
do a vida não me chegaria para na-
da, mesmo que eu me decidisse a só 
ler os títulos da bibliografia shakes-
peariana do universo e arredores. 
Shakespeare, ainda que uma pessoa 
se limite a “provar”, para três me-
ses de celebridade jornalística, que 
ele era ou não era o Bacon (patifó-
rio politiqueiro que não estimo pes-
soalmente), o Marlowe (aventureiro 
muito suspeito que profundamen-
te admiro), o diabo (que não vem ao 
caso se me agrada ou não), ou sim-
plesmente o “great Will!”, cuja cano-
nização anglo-saxónica está monta-
da em Stratford-upon-Avon por for-
ma a comover o mais empedernido 
dólar, é – que distante vai o sujeito 
desta oração, Deus meu, ou não fos-
se “ele”! – uma especialização muito 
séria. E sem a especialização técnica 
no manejo do verbete (que os erudi-
tos permutam entre si, como os co-
lecionadores de selos fazem com as 
suas razões de existir), um crítico es-
tá sempre, nestas matérias, muito 
desprevenido.

Quando fui em peregrinação aos 
lugares seletos e veneráveis da cida-
de natal do talvez maior espírito de 
todos os tempos (isto é uma citação, 
cujo autor lamento não recordar); 
quando lá assisti no Memorial Thea- 
tre às representações de King John e 
de Julius Caesar; quando no Old Vic, 
em Londres, me pareceu que, por 
um estranho equívoco, iam repre-
sentar A Viúva Alegre em vez de Ham-
let; quando ouvi “Sir” John Gielgud 
e “Dame” Peggy Ashcroft (em Ingla-
terra, como se sabe, pelo teatro tam-
bém se chega à nobreza, e não só pe-
la banca ou pelas indústrias), à pai-

sana, transfigurarem-se lendo ce-
nas de Shakespeare; quando li eu 
nos jornais que podia ver, se quises-
se, um Macbeth “positivisticamen-
te” aperfeiçoado, limpo de todas as 
superstições, fantasmas e feiticei-
ras, que são nele o tributo pago por 
um génio ao obscurantismo torpe 
da sua época – não era, de facto, pa-
ra menos. Estava inteiramente des-
prevenido, e desprevenido fiquei, 
como se vê.

Em Portugal (embora de vez em 
quando se perpetre a representação 
de uma como que peça de Shake- 
speare), a gente não vê daquilo to-
dos os dias; e lê-lo muito não só dá 
trabalho, como “ele” é de facto uma 
criatura demasiado grande para 
o convívio quotidiano. É certo que 
Margaret Webster, ensaísta, atriz e 
encenadora diz, no seu Shakespeare 
sem Lágrimas (assim, em tradução li-
vre, o sobredito cujo sem mestre, co-
mo o francês dos métodos rápidos), 
que nunca nos devemos esquecer de 
que ele era um homem como nós.  
É bom de dizer. The trick está preci-
samente nisso. Assim como em Gra-
nada vira em tempos as sandálias 
(as últimas?) de S. João de Deus, co-
mo em Bruges não vi (porque está 
fechado o tubo num cofre e não era 
sexta-feira) o “Santo Sangue”, como 
na Tate Gallery, em Londres, vi de 
facto a paleta e os pincéis de Turner, 
também em Stratford-upon-Avon vi 
uma data de coisas nas paredes da 
casa onde “ele” nasceu. Não eram, 
é certo, o chinelo da sua refastelada 
reforma no palacete de “New Place” 
(cujas fundações, como as dos palá-
cios de Conimbriga ou de Pompeia, 
se conservam, devidamente exuma-
das e enrelvadas), nem o tinteiro 
com a tinta que sobrou de escrever 
A Tempestade ou a sua parte na Hen-
rique VIII (últimas peças presumivel-
mente, e a tinta que sobrou só pode 
ser delas), nem a pena com que tão 
bem sempre elidiu o seu pensamen-
to (como supremo homem do tea-
tro que era). Mas eram fotocópias 
de documentos vários, edições con-
temporâneas dos livros por onde 
terá estudado as suas, que se saiba, 
pouquíssimas letras (como é possí-

vel que não fosse formado em hu-
manidades literatas um tão gran-
de homem? Muito estranho), dos li-
vros que utilizou descaradamente 
nas suas obras, etc., etc. Tudo ali es-
tá para provar, como o busto do ni-
cho sobranceiro à sua pedra tumu-
lar e às da família (é de facto inde-
cente insinuar que ele casou aos 18 
anos com uma rapariga mais velha, 
e que a primeira filha nasceu seis 
meses depois), todas floridas pelos 
devotos ou pela Comissão de Turis-
mo, na Holy Trinity Church, que ele 
era o cidadão emérito e, no entan-
to, não se sabe quem. Se o busto foi 
posto lá poucos anos depois da sua 
morte [1616], quando viveriam ain-
da muitos que o haviam conhecido, 
como foi, deve estar parecido. Pa-
recidas estarão também a casinha 
confortável onde se criou sua mu-
lher, a casa de seu pai onde ele nas-
ceu [1564], a casa de Mary Arden, sua 
mãe. A escola, onde andou, ainda é 
a mesma, e funciona. A sua lendária 
carteira (de bom aluno?) existe. E é 
com emoção que se passa por dian-
te da tipografia velhinha que impri-
miu o Primeiro Fólio, ou seja, a pri-
meira edição das Obras Completas, 
em 1623, e que ainda imprime, para 
o Memorial Theatre, os argumentos 
e os programas das peças. O rio, os 
campos verdejantes, as casas isabeli-
nas autênticas ou imitadas, a inn do 
seu tempo que é o hotel onde estive 
(e em cujo lounge se descobriu nu-
ma parede uma pintura a fresco do 
tempo da cerveja que ele bebeu – “oh 
no more cakes and ale”), até a ima-
gem da floresta de Arden, que desa-
pareceu, tudo isso comove profun-
damente. Os espíritos fortes, em ge-
ral, não se comovem com o que é ex-
pressamente feito para comovê-los. 
São uns tristes. Não percebem na-
da de arte. Eu, que percebo (é uma 
das minhas presunções), comovi-
-me. Mesmo o célebre monumento 
do jardim, no cimo do qual ele es-
tá abandonado como o nosso poeta 
Chiado, de papel na mão (ou a me-
ditar no “To be or not to be”? – não 
me recordo), tudo em bronze, com 
o Falstaff e o Hamlet e a Lady Mac-
beth e não sei quem mais à volta, to-

dos em bronze, no gosto mais “caca” 
que o século XIX produziu (até pare-
cem fugidos aos quadros pré-rafae-
litas da Tate), mesmo esse me como-
veu, e andei, como se fosse america-
no, à volta dele. O mau gosto como-
ve os críticos desprevenidos, e é uma 
excelente introdução às obras-pri-
mas. Quem nunca leu o Campos Jú-
nior não pode apreciar Camões sem 
complexos de inferioridade. Quem 
nunca foi a Stratford ouvir uma da-
quelas peças, ali no coração lendá-
rio da sua terra natal, sabendo que 
pisou por onde ele pisou, e saben-
do que é parvoíce ligar importância 
a essas emoções, pode amar Shake- 
speare, mas não o conhece pessoal-
mente. É exatamente como os erudi-
tos e os sábios professores, com a di-
ferença, que lhe é favorável, de estes, 
coitados, serem perfeitamente inca-
pazes de amar seja quem for e mui-
to menos os cadáveres imaginados 
que dissecam.

Quando voltei a Londres, a crítica 
ocupava-se de uma obra shakespea- 
riana, escrita meritoriamente por 
uns sujeitos que tinham sido fun-
cionários, na América, dos Serviços 
de Cifra. Pois aplicaram a sua ciên-
cia experimental na guerra quente e 
fria aos textos, e não encontraram o 
Bacon! Não encontrariam também 
o Shakespeare, se o procurassem. Eu 
honro-me de o ter encontrado nos 
palcos, mesmo vestido de Luís II da 
Baviera, quando Hamlet.

Mas esta primeira variação – pa-
rentética e safada – vai longa. Pro-
meto que a segunda não será 
desprevenida.

* In Do Teatro em Portugal. Lisboa:  
Edições 70, cop. 1988. p. 334-336.
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Fernando Villas-Boas
Tradução

É o tradutor que mais peças de 
Shakespeare traduziu em língua 
portuguesa para a cena, na sua 
forma mais chegada ao original:  
em verso branco ritmado ou em 
rima. Assinou versões cénicas de  
A Tempestade; Romeu e Julieta (publi-
cada e incluída no Plano Nacional 
de Leitura); Macbeth (em duas ver-
sões: integral e para oito atores); 
O Mercador de Veneza; Ricardo II; 
Sonho de Uma Noite de Verão (para 
além de Péricles, adaptada em prosa 
poética). Também traduziu auto-
res contemporâneos como Tom 
Stoppard, Allan Bennett e Tennessee 
Williams, e adaptou textos de 
Tchékhov ou Ibsen. Fez crítica de 
tradução na imprensa. Publicou 
poesia na revista Colóquio/Letras. 
Como autor de teatro, teve em cena 
O Morto e a Máquina (2006); Guiné 
Meu Amor (2008); e Chorar e Secar 
(2011).

Nuno Cardoso
Encenação 

Iniciou o seu percurso teatral no 
CITAC – Círculo de Iniciação Teatral 
da Academia de Coimbra. Como 
ator, integrou o elenco dos seguin-
tes espetáculos: Um Processo, a 
partir de Franz Kafka (enc. Paulo 
Lisboa, CITAC, 1994); O Subterrâneo, 
de Dostoievski (enc. Paulo Castro, 
Visões Úteis, 1995); Gato e Rato, de 
Gregory Motton (enc. João Paulo 
Seara Cardoso, Visões Úteis, 1997); 
Na Solidão dos Campos de Algodão, 
de Bernard-Marie Koltès (enc. Nuno 
M Cardoso, Teatro Só, 1999); Projeto 
X.2 – A Mordaça, de Eric-Emmanuel 
Schmitt (dir. Francisco Alves, Teatro 
Plástico, 2000); Gretchen, a partir 
de Urfaust, de Goethe (enc. Nuno M 
Cardoso, O Cão Danado/TNSJ, 2003); 
Otelo, de Shakespeare (enc. Nuno M 
Cardoso, O Cão Danado/TNSJ, 2007); 
Querido Monstro, de Javier Tomeo 
(enc. José Neves, Projéc~, 2009); 
Filho da Europa, a partir de Peter 
Handke (enc. João Garcia Miguel, 
JGM/Ao Cabo Teatro, 2010); e T3+1, 
a partir de Tchékhov (enc. Victor 
Hugo Pontes, José Eduardo Silva e 
Luís Araújo, Ao Cabo Teatro/TNSJ, 
2010).
Foi um dos fundadores do cole-
tivo Visões Úteis, onde encenou As 
Aventuras de João Sem Medo, a partir 
da obra homónima de José Gomes 
Ferreira (1995); Casa de Mulheres, 
de Dacia Maraini (1996); e Porto 
Monocromático (1997). Encenou 
Paysage Choisi, a partir de textos de 
Federico García Lorca (Rivoli Teatro 
Municipal, 1999); De Miragem em 
Miragem se Fez a Viagem, de Carlos 
J. Pessoa (FITEI, 2000); Antígona, de 
Sófocles (2001); PRJ. X. Oresteia, a 
partir de Ésquilo (projeto da Porto 
2001 realizado no Estabelecimento 
Prisional de Paços de Ferreira); 
e The Golden Vanity, ópera de 
Benjamin Britten (Casa da Música, 
2004). De 1998 a 2003, foi Diretor 
Artístico do Auditório Nacional 
Carlos Alberto. No Teatro Nacional 

São João, assumiu a Direção 
Artística do Teatro Carlos Alberto 
entre 2003 e 2007. Como criador 
residente no TNSJ, encenou: Pas-de- 
-cinq + 1, de Mauricio Kagel (1999);  
O Despertar da Primavera, de Frank 
Wedekind (2004); Woyzeck, de 
Georg Büchner (2005); e Plasticina, 
de Vassili Sigarev (2006). 
Outras encenações: Ricardo II, de 
Shakespeare, e R2, Shakespeare 
interpretado por jovens do Bairro 
da Cova da Moura (TNDM II, 
2007); Boneca, a partir de Ibsen 
(Cassiopeia/CCVF/TNDM II/Theatro 
Circo, 2007); Platónov, de Tchékhov 
(TNSJ, 2008); A Boa Alma de Sechuan, 
de Brecht (Centro Dramático 
Galego, 2008); Love and Marriage, a 
partir de Ibsen (Théâtre National 
de Bordeaux en Aquitaine, 2009); 
Jornada para a Noite, de Eugene 
O’Neill (TEP, 2010).
Para o Ao Cabo Teatro, encenou:  
Antes dos Lagartos, de Pedro Eiras 
(2001), estreado no Porto, no 
âmbito do PoNTI 2001, e apresen-
tado em Bratislava, no Festival 
da Convenção Teatral Europeia; 
Purificados, de Sarah Kane (2002); 
Valparaíso, de Don DeLillo (2002); 
Parasitas, de Marius von Mayenburg 
(2003); Jardim Zoológico de Cristal, de 
Tennessee Williams (2009);  
A Gaivota, de Tchékhov (2010); 
As Três Irmãs, de Tchékhov (2011); 
Desejo Sob os Ulmeiros, Eugene 
O’Neill (2011); e Inverno (2011).

Victor Hugo Pontes
Assistência de encenação  
e movimento

Nasceu em Guimarães, em 1978. 
Licenciado em Artes Plásticas/
Pintura pela Faculdade de Belas 
Artes do Porto. Frequentou a 
Norwich School of Art & Design e 
concluiu os cursos profissionais 
de Teatro do Balleteatro e do TUP, 
bem como os cursos de Pesquisa 
e Criação Coreográfica (Forum 
Dança) e Encenação de Teatro 
(Fundação Calouste Gulbenkian). 
Em 2006, frequentou o curso do 
Projet Thierry Salmon – La Nouvelle 
École des Maîtres, dirigido por 
Pippo Delbono, na Bélgica e em 
Itália. Como intérprete, trabalhou 
com os encenadores e coreógra-
fos Nuno Carinhas, Isabel Barros, 
Clara Andermatt, Charlie Degotte, 
David Lescot, entre outros. Como 
assistente de encenação, trabalhou 
com Nuno Cardoso em Woyzeck 
(Georg Büchner), Plasticina (Vassili 
Sigarev), Ricardo II e R2 (William 
Shakespeare), Platónov, A Gaivota 
e As Três Irmãs (Anton Tchékhov), 
A Boa Alma de Sechuan (Bertolt 
Brecht), Jardim Zoológico de Cristal 
(Tennessee Williams), Jornada para 
a Noite e Desejo Sob os Ulmeiros 
(Eugene O’Neill). Como coreó-
grafo/encenador, as suas criações 
já foram apresentadas em França, 
Alemanha, Itália, Espanha, Áustria, 
Brasil e Rússia, tendo obtido alguns 
prémios.

F. Ribeiro
Cenografia 

Nasceu em Lisboa, em 1976. Iniciou 
a sua formação artística na área 
da Pintura, com Alexandre Gomes, 
em 1992, tendo completado, em 
1998, o bacharelato em Realização 
Plástica do Espetáculo e a licen-
ciatura em Design de Cena, em 
2008, na Escola Superior de Teatro 
e Cinema de Lisboa. Concluiu 
igualmente o curso de Pintura da 
Sociedade Nacional de Belas Artes 
de Lisboa e o curso de Ilustração 
da Fundação Calouste Gulbenkian. 
Na área do teatro, concebeu cená-
rios e adereços para espetácu-
los dirigidos por Alberto Villareal, 
Ana Luísa Guimarães, Andrzej 
Sadowski, António Feio, António 
Fonseca, Denis Bernard, Cláudia 
Gaiolas, Dinarte Branco, Fernando 
Moreira, Gonçalo Waddington, 
Joana Antunes, Joaquim Orta, 
José Carretas, Luís Assis, Manuela 
Pedroso, Marcos Barbosa, Marina 
Nabais, Nuno M Cardoso, Paula 
Diogo, Pedro Carraca, Pierre 
Voltz, Rogério Nuno Costa, Tiago 
Rodrigues, Tim Carroll e Tónan 
Quito. Assinou a cenografia 
de vários espetáculos de Nuno 
Cardoso. Destaquem-se os mais 
recentes: Woyzeck, de Büchner 
(2005), Plasticina, de Vassili Sigarev 
(2006), Platónov (2008), A Gaivota 
(2010) e As Três Irmãs (2011), de 
Tchékhov.

José Álvaro Correia
Desenho de luz 

Nasceu em Lisboa, em 1976. Iniciou 
o seu percurso teatral em 1993 no 
projeto 4.º Período o do Prazer, 
orientado por António Fonseca. 
Concluiu o bacharelato em Luz e 
Som na ESMAE em 1999, e a licen-
ciatura em Design de Luz em 2007. 
Em 1998, recebeu uma bolsa de 
mérito do Instituto Politécnico 
do Porto. Estagiou durante três 
meses no Teatro Nacional de Bergen 
(Noruega) e durante nove meses no 
Núcleo de Criação Teatral da Porto 
2001 – Capital Europeia da Cultura. 
Desde então, tem desenvolvido a 
sua atividade como desenhador 
de luz. Já assinou o desenho de 
luz de espetáculos encenados por 
diversos encenadores e coreó- 
grafos, portugueses e estrangei-
ros. Fez desenho de luz para expo-
sições (REFER 10 Anos, Estação do 
Rossio), concertos (Jazz em Agosto, 
da Fundação Calouste Gulbenkian, 
Real Combo Lisbonense), eventos 
(Moda Lisboa), exteriores (Projeto 
Jardim de Santos), óperas (La Douce, 
de Emmanuel Nunes, Casa da 
Música) e curtas-metragens (Preto 
e Branca, realizada por Saguenail). 
Desde 2000, orienta workshops e 
ações de formação na área de ilumi-
nação para espetáculos, e colabora 
com a ESMAE e a Balleteatro Escola 
Profissional. É autor do Manual 
Técnico de Iluminação para 
Espetáculos. Colabora regularmente 
com Nuno Cardoso desde 2001.



Rui Lima
Música original

Nasceu em 1981, no Porto. É licen-
ciado em Design de Luz e Som pela 
ESMAE, onde leciona atualmente. 
Paralelamente, tem participado 
como compositor musical, jun-
tamente com Sérgio Martins, em 
espetáculos de artes performati-
vas e video-dança, em encenações 
de, entre outros, Joana Providência, 
Paulo Calatré, Inês Vicente, Alfredo 
Martins, João Garcia Miguel, Ana 
Luena, Jorge Andrade, Victor Hugo 
Pontes, tendo apresentado espetá-
culos em Portugal, Espanha, França, 
Alemanha, Israel, Brasil e Rússia.  
No cinema, assinou as bandas sono-
ras da longa-metragem Veneno Cura 
(2007), de Raquel Freire, e das cur-
tas-metragens Ausstieg e O Amor é a 
Solução para a Falta de Argumento, 
de Jorge Quintela. Encontra-se  
atualmente a preparar um disco 
com o projeto Couple, a ser editado 
em 2012.

Sérgio Martins
Música original

Nasceu em 1982, no Porto. Curso de 
Estudos Musicais do Conservatório 
de Música do Porto (Guitarra). 
Encontra-se atualmente a estu-
dar Música Eletrónica e Produção 
Musical na Escola Superior de 
Artes Aplicadas de Castelo Branco, 
onde teve como professores Carlos 
Guedes, Mário Barreiros, Rui Dias 
e Gustavo Costa. Paralelamente, 
tem participado como compositor 
musical, juntamente com Rui Lima, 
em espetáculos de artes performa-
tivas e video-dança, em encenações 
de, entre outros, Joana Providência, 
Paulo Calatré, Inês Vicente, Alfredo 
Martins, João Garcia Miguel, Ana 
Luena, Jorge Andrade, Rita Lello, 
Victor Hugo Pontes, tendo apre-
sentado espetáculos em Portugal, 
Espanha, França, Alemanha, Israel, 
Brasil e Rússia. No cinema, assi-
nou as bandas sonoras da longa-
-metragem Veneno Cura (2007), de 
Raquel Freire, e das curtas-metra-
gens Ausstieg e O Amor é a Solução 
para a Falta de Argumento, de Jorge 
Quintela. Encontra-se atualmente 
a preparar um disco com o projeto 
Couple, a ser editado em 2012.

Maria do Céu Ribeiro
Voz e elocução

Concluiu o curso de Interpretação 
da ACE – Academia Contemporânea 
do Espetáculo em 1993. Estreou-se 
profissionalmente em 1994 com 
A Tempestade de Shakespeare, enc. 
Silviu Purcarete (TNSJ). Fundadora 
da companhia As Boas Raparigas…, 
integrou o elenco dos espetáculos:  
Quatro Horas em Chatila de Genet; 
Abecedário de Heiner Müller; Molly 
Bloom de Joyce; As Possibilidades, 
(Tio) Vânia, Os Europeus e Mulheres 
Profundas/Animais Superficiais de 
Howard Barker, enc. Rogério de 
Carvalho; Quinteto de Eduarda 
Dionísio, enc. João Paulo Costa; 
Diálogo em Ré Maior de Javier 

Tomeo, enc. José Wallenstein; 
Serviço d’Amores de Gil Vicente, 
enc. Maria Emília Correia; Libração 
de Lluïsa Cunillé, enc. Cristina 
Carvalhal; Persona de Ingmar 
Bergman, enc. João Pedro Vaz; 
Jardim Zoológico de Cristal de 
Tennessee Williams, A Gaivota e 
As Três Irmãs de Anton Tchékhov, 
enc. Nuno Cardoso; e Antígona de 
Sófocles, enc. Nuno Carinhas.  
É professora de Voz/Expressão  
Oral na ACE desde 1998.

Afonso Santos
Puído; Bernardino; Fidalgo; Frade 

Nasceu no Porto, em 1987. 
Frequenta o último ano da licencia-
tura de Estudos Teatrais da ESMAE, 
onde trabalhou com Richard 
Stourac, Nuno Cardoso, Lee Beagley, 
Fernando Mora Ramos e António 
Durães. Fez assistência de ence-
nação no espetáculo T3+1, a par-
tir de textos de Anton Tchékhov, 
com encenação de José Eduardo 
Silva, Luís Araújo e Victor Hugo 
Pontes (Ao Cabo Teatro/TNSJ, 2010). 
Estreou-se profissionalmente como 
ator na peça O Fidalgo Aprendiz, 
de D. Francisco Manuel de Melo, 
com encenação de João Pedro Vaz 
(Comédias do Minho/TNDM II, 2011), 
e integrou o elenco de Desejo Sob os 
Ulmeiros, com encenação de Nuno 
Cardoso (Ao Cabo Teatro/ACE – 
Teatro do Bolhão, 2011).

Catarina Lacerda
Mariana; Julieta; Madame 
Bem-Passada

Foi Alice em Ego, Três em Diz que 
Diz, Mãe em Vale o que Vale, Abbie 
em Desejo Sob os Ulmeiros, Caim 
em S.Ó.S., Ester em Olá e Adeusinho, 
Michette em A Cacatua Verde, 
Morte em Cruzadas, Laurinda 
em Deus não Quis, Lucinda em 
Noite Sangrenta. Trabalhou com 
Rodrigo Malvar, Rosário Costa, Lee 
Beagley, João Pedro Vaz, Beatriz 
Batarda, Luis Miguel Cintra, Nuno 
Cardoso, Ewan Downie, António 
Ferreira, Tiago Guedes, Frederico 
Serra. Depois de Eça de Queirós, 
Athol Fugard, Arthur Schnitzler, 
Almada Negreiros, Eugene O’Neill, 
Manuel António Pina, estreia-se 
em Shakespeare. Gosta da fragili-
dade da experimentação e do ines-
perado dos trabalhos coletivos. 
Cofundadora, cofinanciadora e um 
dos braços do Teatro do Frio (2005) 
e CulturDANÇA (2010). Colabora 
com a ESMAE desde 2006. Com 
a cumplicidade de Pedro Filipe 
Marques, estreará em 2012 o seu  
primeiro projeto a solo.

Cláudio da Silva
Ângelo

Nasceu no Huambo, Angola, e che-
gou a Portugal como refugiado de 
guerra. Cresceu nos subúrbios de 
Lisboa, onde concluiu a licenciatura 
em Línguas Estrangeiras Aplicadas 
e o bacharelato em Estudos Teatrais. 
Depois de ter vivido em Lisboa, 
regressou a Santo António dos 

Cavaleiros. Tem trabalhado em tea-
tro, dança, cinema e performance. 
Entre outros, trabalhou com os 
Artistas Unidos, Teatro Praga, Teatro 
Experimental do Porto, Miguel 
Loureiro, Teatro da Garagem, 
Emmanuel Demarcy-Mota, Inês de 
Medeiros, Manuel Wiborg, Solveig 
Nordlund, Jorge Cramez, Jeanne 
Waltz, João Fiadeiro, John Romão, 
Madalena Victorino, Miguel Pereira, 
Ana Borralho & João Galante, Nuno 
Cardoso, Rita Natálio e Rui Catalão. 
Apresentou espetáculos em 
Portugal, Inglaterra, França, Itália, 
Canadá e Espanha. Pela sua parti-
cipação no Filme do Desassossego, 
de João Botelho, ganhou o Prémio 
Autores SPA/RTP, na categoria de 
Melhor Ator de Cinema 2011.

Daniel Pinto
Lúcio

Concluiu, em 1999, o curso de 
Interpretação na Academia 
Contemporânea do Espetáculo. 
Estreia-se profissionalmente nesse 
ano com Get Off My Garden, diri-
gido por Alan Richardson, com 
quem voltaria a trabalhar em 
Mundo Muito Próprio – Tributo a 
Buster Keaton (2000), que conti-
nua atualmente em digressão. 
Destaca o seu trabalho com Nuno 
Cardoso (O Despertar da Primavera, 
Woyzeck, Plasticina, Platónov, As Três 
Irmãs, Inverno); As Boas Raparigas... 
(Medeia, Psicose 4:48, A Pedra); 
Palmilha Dentada (Bucket, A Cidade 
dos que Partem); Nuno Carinhas 
(Breve Sumário da História de 
Deus); Jorge Silva Melo (Rei Édipo); 
e Teatro do Bolhão (A Resistível 
Ascensão de Arturo Ui). Assegurou a 
direção de atores na peça Histórias 
de Família, de Biljana Srbljanovic.

João Melo
Pompeu 

Natural do Porto, o seu percurso 
como ator começou em 1994 na 
ODIT – Oficina de Dramaturgia e 
Interpretação Teatral, Guimarães. 
Completou o curso de Estudos 
Teatrais/Interpretação da ESMAE em 
2002. Em 2005, participou no Projet 
Thierry Salmon – La Nouvelle École 
des Maîtres. Tem trabalhado com 
diferentes estruturas, das quais des-
taca a Panmixia, Companhia de 
Teatro de Braga, Seiva Trupe, TNSJ, 
TNDM II, MetaMortemFase, Teatro 
Só, Teatro Meridional, Teatro do 
Bolhão e Ao Cabo Teatro. Trabalhou 
com Nuno Cardoso, José Carretas, 
Moncho Rodriguez, Rogério de 
Carvalho, Peta Lilly, António Lago, 
Miguel Seabra, Carlo Cechi, Jean- 
-Pierre Sarrazac, Rui Madeira, 
Américo Rodrigues, Kuniaki Ida, 
Julio Castronuovo, entre outros.

Luís Araújo
Éscalo 

Nasceu no Porto, em 1983. Em 2003, 
no âmbito do festival SITE, traba-
lhou com o dramaturgo austra-
liano Raimondo Cortese e com 
a companhia italiana Teatrino 

Clandestino. Profissionalmente, 
integrou o elenco de espetácu-
los encenados por Luís Mestre, 
Manuel Sardinha, Nuno Cardoso, 
António Durães, Fernando Moreira, 
Ricardo Pais, Nuno M Cardoso, 
Carlos Pimenta, Nuno Carinhas, 
Gonçalo Amorim, entre outros, 
com textos de David Mamet, Joe 
Penhall, Brecht, Frank Wedekind, 
Georg Büchner, Vassili Sigarev, 
Shakespeare, Fernando Pessoa, 
Tchékhov, Ibsen, Steinbeck, 
Tennessee Williams, Eugene O’Neill, 
entre outros. Trabalhou também 
com os performers Pascal Lièvre, 
Rodolphe Cintorino e Miguel 
Bonneville. No cinema, partici-
pou como ator no video-documen-
tário O Homem-Teatro, de Edgar 
Pêra, e na curta-metragem Corte, de 
Sofia Arriscado. Entre 2004 e 2006, 
lecionou a disciplina de Expressão 
Dramática na Universidade do 
Autodidata e da Terceira Idade e na 
Escola Profissional de Tecnologia 
Psicossocial, ambas no Porto. Em 
2007, no ciclo Novos Atores do São 
Luiz Teatro Municipal, concebeu e 
interpretou o seu primeiro projeto 
de criação individual: Mostra-me Tu 
a Minha Cara, a partir de Filoctetes, 
de Heiner Müller. Em 2010, co-ence-
nou o projeto T3+1, a partir de duas 
peças curtas de Tchékhov.

Paulo Calatré
Meirinho; Fidalgo 

Nasceu no Porto, em 1976.  
Licenciado em Estudos Teatrais/
Interpretação pela ESMAE – 
Escola Superior de Música, Artes e 
Espetáculo. Foi membro fundador 
da companhia Mau Artista. Tem tra-
balhado com diversos encenadores, 
entre os quais destaca Fernando 
Mora Ramos (Teatro da Rainha), 
Luciano Amarelo (Projéc~, Teatro 
Municipal da Guarda), Ricardo 
Alves (Palmilha Dentada), Júlio 
Cardoso (Seiva Trupe), Alvaro Lavín, 
Roberto Merino, Lee Beagley, entre 
outros. A par do seu trajeto de 
ator, tem trabalhado como ence-
nador, destacando: Diário de um 
Condenado, a partir de Diário de um 
Condenado à Morte, de Victor Hugo; 
Quarto 34, a partir de O Equívoco, de 
Albert Camus; Ricardo III, de William 
Shakespeare; Gil & Vicente – Uma 
Viagem de Barca ao Inferno, a partir 
de Auto da Barca do Inferno, de Gil 
Vicente; Dodô – No Rasto do Pássaro 
do Sono, de Joseph Danan; Uma 
Boda, de Anton Tchékhov; e Jojo, o 
Reincidente, de Joseph Danan.

Pedro Frias
Duque 

Nasceu no Porto, em 1980. 
Frequentou o curso de 
Interpretação da ESMAE. Ator 
em espetáculos encenados por 
Nuno Cardoso (Ao Cabo Teatro/
Teatro do Bolhão), João Cardoso e 
Nuno Carinhas (ASSéDIO), Luciano 
Amarelo (Projéc~, Teatro Municipal 
da Guarda), Ricardo Alves (Palmilha 
Dentada), Júlio Cardoso (Seiva 
Trupe), entre outros; ator/cantor 

na ópera de câmara Jeremias Fisher, 
enc. Michel Dieuaide (Companhia 
de Ópera do Castelo/CCB); ator/nar-
rador no concerto Romeu e Julieta 
(Orquestra Nacional do Porto/
Casa da Música). É membro fun-
dador da companhia Mau Artista. 
Faz dobragens de vozes de séries 
televisivas em imagem real e dese-
nhos animados. Cantor e ator em 
discos infantis e spots publicitá-
rios. No cinema, participou em Une 
Nuit de Chien, de Werner Schroeter 
(2008). No TNSJ, integrou o elenco 
de espetáculos encenados por 
Nuno Carinhas (Beiras, Tambores 
na Noite e Breve Sumário da História 
de Deus), Nuno Cardoso (Platónov), 
Nuno M Cardoso (Fassbinder-Café) e 
Ricardo Pais (O Mercador de Veneza 
e Sombras).

Romeu Costa
Cláudio

Ator formado pela Escola Superior 
de Teatro e Cinema de Lisboa. 
Começou a sua carreira profissional 
com a companhia Teatro O Bando. 
Desde então, tem trabalhado com 
vários criadores, entre os quais João 
Brites, Madalena Victorino, Maria 
Emília Correia, Miguel Loureiro, 
Gonçalo Amorim, Bruno Bravo, 
Miguel Seabra, Pedro Gil, Nuno Pino 
Custódio, Natália Luiza, Beatriz 
Batarda, Olga Roriz, Nuno Carinhas, 
Clara Andermatt e Marco Martins. 
Em 2009, foi nomeado para um 
Globo de Ouro na categoria de 
Melhor Actor de Teatro pelo espe-
táculo Mona Lisa Show, de Pedro 
Gil. Nesse mesmo ano, participou 
na encenação de Nuno Cardoso 
de Jardim Zoológico de Cristal, de 
Tennessee Williams. No início de 
2012, esteve em cena com o espe-
táculo Quem Tem Medo de Virginia 
Woolf?, de Edward Albee, com ence-
nação de Ana Luísa Guimarães, no 
Teatro Nacional D. Maria II.

Sara Carinhas
Isabela

Nasceu em Lisboa, em 1987. Em 
teatro, trabalhou com Adriano 
Luz, Ana Tamen (Jean Racine), 
Beatriz Batarda, Cristina Carvalhal, 
Fernanda Lapa (Eurípides), Isabel 
Medina, Luís Castro, Nuno Carinhas 
(Bertolt Brecht), Nuno Cardoso 
(Anton Tchékhov), Olga Roriz, 
Ricardo Aibéo (Georg Büchner) e 
Ricardo Pais (William Shakespeare). 
Em cinema, foi intérprete em fil-
mes realizados por Alberto Seixas 
Santos, Manoel de Oliveira, Pedro 
Marques, Rui Simões, Tiago Guedes 
e Frederico Serra.





Guimarães  
Centro Cultural Vila Flor 
28+29 Abril sábado + domingo 22:00 
Porto 
Teatro Nacional São João 
5–13 Maio quarta-feira a sábado 21:30 domingo 16:00

Lisboa 
São Luiz Teatro Municipal 
I7–2O Maio quinta-feira a sábado 21:00 domingo 17:30


