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Equivalente ao tamanho de uma ampla nau de carga
torneada por um homem entendedor de carpintaria
era a ampla jangada que Ulisses construiu. Montou a coberta
com vigas perto umas das outras; e terminou a construção
da jangada revestindo ‑a com tábuas compridas.
Em seguida fez o mastro e uma verga que se lhe ajustava;
fez ainda um leme, com que pudesse dirigir a jangada.
Uma protecção fabricou com vimes entrelaçados,
como defesa contra as ondas; e no fundo espalhou caruma.
Entretanto veio trazer ‑lhe vestes Calipso, divina entre as deusas,
para que delas fizesse as velas – e fê ‑las com arte.
Atou os braços, as driças e as escotas; e com alavancas
conseguiu arrastar a jangada para o mar divino.

Sobreveio o quatro dia e já tudo estava pronto.
No quinto dia, Calipso mandou ‑o embora da ilha,
depois de lhe dar banho e de o vestir com roupas perfumadas.
Na jangada colocou a deusa um odre de escuro vinho;
e outro, um odre grande, de água. Num alforge de pele
pôs comida e muitas coisas que alegram o coração.
Fez soprar um vento suave e sem perigo; e a esse vento,
com grande regozijo, Ulisses desfraldou as velas. •

Homero – Odisseia. 
Tradução de Frederico Lourenço. Lisboa: Cotovia, 2003. p. 98.
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cenografia e figurinos  

Nuno Carinhas

desenho de luz  

Nuno Meira

desenho de som  

Francisco Leal

preparação vocal  

e elocução  

João Henriques

interpretação  

Joana Carvalho

João Castro 

Jorge Mota

José Eduardo Silva  

Lígia Roque 

Mané Carvalho  

Paulo Freixinho  

Paulo Moura Lopes

produção  

TNSJ

estreia [17Mar2011]

TNSJ (Porto)

dur. aprox.

1:30

classif. etária  

M/12 anos

qua-sáb 21:30  

dom 16:00

Teatro 
Nacional 
São João

17 Mar
17 Abr
2011

Exactamente 
Antunes
dE  JAC iNTo LUCAS  P i RES  
A  PART iR  dE  Nome de  Guerra , 
dE  ALMA dA  NE g RE iRoS
ENCENAção C RiST iNA  C ARVALHAL ,  
NUN o CAR iNHAS
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Antunes quer tornar ‑se no que é, mas não sabe 
como. A história de um homem de brandos 
costumes que se apaixona ‑ou ‑qualquer ‑coisa por 
uma mulher da vida com um nome falso – Judite, 
nome de guerra – e descobre a grande pergunta 
da identidade. E tudo isso – fluxo de consciência, 
comédia romântica, folhetim realista, tragédia 
clássica, falso melodrama, documentário social, 
farsa musical, etcétera e tal – acontecendo no 
português moderno e sempre justo de Almada. 
Que privilégio para um dramaturgo ser convidado 
a entrar num Nome assim. Que alegria o trabalho 
de traduzir um livro tão vivo para língua de 
teatro. E logo no São João!

Mas quem é, afinal de contas, este Antunes? 
Um problema em LXIV capítulos. Diz Judite: 
“Fiteiro! Cínico!” Diz D. Jorge: “O amigo mais 
fixe que encontrei em toda a minha vida!” Diz o 
Narrador: “É o retardatário que não está a horas 
na vida”. Diz a Rapariga que passa: “Parece 
parvo!” Diz o próprio: “Que não me encontraste. 
Que já saí”. E digo eu:

A vida de Antunes é de uma portuguesíssima 
dificuldade, uma vida em forma de saudade ‑de‑
‑si ‑mesma. Em cima de uma tristeza sem causa – 
uma tristeza ao mesmo tempo profunda e vaga, 
“existencial” e “histórica”, confusa e simples –,  
uma série de puros espantos, as mais virgens 
felicidades, uma inocência desconcertante. 
Antunes é um triste, claro, mas também alguém 
ainda capaz de ver como que pela primeira vez: 
a cidade, o corpo, as estrelas. Alguém que sabe 
demais e não sabe o básico. Enfim, um homem 
“dentro da realidade, com a porta fechada e sem 
chapéu”.

Antunes, pois, só podia acontecer em Portugal 
e em português. Antunes só podia ser Antunes. 
Que mistério que alguém feito de palavras possa 
ser assim tão exactamente. •

* In Janeiro/Maio 2011: [Caderno de Programação]. 

Porto: Teatro Nacional São João, 2011.

“Ser assim tão 
exactamente”

Jacinto Lucas Pires*
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“antunes: Gente que ia de passagem e fica aqui 
para sempre. Copiam, imitam, representam, mas de 
repente a sina escurece outra vez. Ficam os foles em 
vez da respiração.”

Como sempre em Jacinto Lucas Pires, o teatro 
dentro do teatro, o teatro que alude e não se ilude a si 
próprio. Baile de máscaras, Exactamente Antunes (de 
acordo com a antiga ortografia) é jogo de espelhos, 
estilhaço de narrativa em capítulos/cenas, ecos dos 
anos vinte do séc. XX nos anos dez do séc. XXI: Portugal 
(“O quê com letra maiúscula?”). Antunes minúsculo 
que tinha trinta anos então – português, rural, trinta 
anos de idade –, mas que, como cada português que 
nasce, não tem a idade que lhe atribuem… Deposto 
em Lisboa boémia de mulheres e homens da vida na 
paisagem, posto à prova da sua identidade: cresce e 
aparece, cresce e parece, cresce ou perece.

Quanto custa ser exactamente Luís – só, criado 
para o “barulho da terra” até à vitória final? Que será 
dele no teatro da nação, vestido de nu, encorajado 
pela voz coral que nele vota? Secular Antunes (!), 
é ele o ilusionista predestinado ou são os outros 
figurões os prestidigitadores do seu destino?

A cidade é corpo de mulher, corpos que são 
máscaras, representações apostas da nudez.  
“A música, as luzes, a bailarina e o whisky / são 
quase melhor do que a vida, / ou melhor, são quase 
a vida, / chegam ao menos para esquecer o dia.” Se 
o teatro é Nacional, há que nos confrontar com os 
fantasmas. Exactamente Antunes é a ópera revisitada 
de Nome de Guerra, do anti ‑malandro Antunes, com 
aridez propositada de comédia sem sexo, nem fumo, 
nem futebol. “tio: Levem ‑me daqui o filho da minha 
irmã e tragam ‑me um sobrinho que seja meu!” 
Nosso, digo eu, nem sobrinho, nem bastardo – o 
novo protagonista do nosso reportório em estreia 
mundial.

A tramóia de cruzamentos autorais, combinados 
pela maneira do desassossego fora das baias 
eruditas, favorece exactamentes. Cruzar autores, 
desmultiplicando a atenção para dois em um, é ideia, 
porventura ansiosa, de salvaguarda patrimonial. 
O mote é possível em nação antiga, cuja memória 
desligada se torna activa inscrição. Revisão da 
“matéria herdada” por concisão, um + um = a dois 
saltos no tempo – “e continua”. 

Ao Mestre Almada, uma saudação solene! E a 
Cristina Carvalhal o reconhecimento impresso pela 
aventura desta partilha sem combinações. •

* In Exactamente Antunes: Manual de Leitura. Porto: Teatro Nacional 

São João, 2011.

Portugal  
(“O quê com  
letra maiúscula?”)

Nuno Carinhas*
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desenho de som  

david Franzke

desenho de luz  

Niklas Pajanti

cenografia  

Anna Tregloan

interpretação  

Paul Lum

Patrick Moffatt

produção  

Ranters Theatre 

(Austrália)

estreia [8Ago2007] 

Arts House (Melbourne)

dur. aprox. 

[1:20]

classif. etária 

M/12 anos

Espectáculo em língua 

inglesa, legendado em 

português

tradução 

Rui Pires Cabral

legendagem

Cristina Carvalho

qui-sáb 21:30  

dom 16:00

Estúdio 
Zero

24-27  
Mar
2011

HoLidAY
CoNCEP ção E  ENCENAção  
AdRiAN o CoRTESE
TEx To RA iMoNdo CoRTESE
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Raimondo Cortese estava ainda na casa dos vinte 
quando conheceu o seu primeiro momento de fama. 
Com uma banda sonora à base de guitarras, a sua 
peça Features of Blown Youth, na qual abordava 
temas universais como a alienação e o sexo, agitou 
o Melbourne International Arts Festival de 1997. 
“Por aqui se vê como mudámos”, afirma Cortese. 
“Estava tudo ali – problemas sociais, desencanto, 
desemprego, obsessões sexuais. Um autor deve 
lidar com o aqui e agora das suas circunstâncias. 
Tentar abordar as questões da juventude numa fase 
posterior pode soar a nostalgia ou até a uma certa 
condescendência.” Actualmente, tais questões 
podem pertencer ao passado. […] Em vez de 
guitarras, Holiday [2007] inclui canções barrocas, 
interpretadas a cappella pelos dois actores, Paul 
Lum e Patrick Moffatt, o segundo dos quais 
conquistou um Green Room pela sua interpretação.

O Ranters ocupa um lugar único no teatro 
independente australiano. Não apenas pelos seus 
admiráveis catorze anos de existência, mas também 
por ter desenvolvido um estilo absolutamente 
próprio que os Green Room Awards vieram agora 
reconhecer, distinguindo Holiday com os prémios de 
melhor dramaturgia, melhor espectáculo e melhor 
encenação (esta da responsabilidade do irmão de 
Raimondo, Adriano). Semelhante sucesso é um 
tanto desconfortável para Raimondo. “Preocupa ‑me 
um pouco que este tenha sido o nosso único 
espectáculo a recolher a unanimidade da crítica”, 
graceja.

O Ranters é, em grande medida, um assunto de 
família – além de Adriano, a companhia integra 
também a companheira de Raimondo, e mãe dos 
seus dois filhos, a actriz Beth Buchanan. “O Ranters 
tem sobrevivido graças à velha tradição italiana do 
nepotismo”, afirma Raimondo. “Uma das razões da 
sua sobrevivência é o facto de a nossa família adorar 
trabalhar em conjunto. O nosso foco de atenção 
é a representação, mas fundamental às nossas 
produções é a capacidade dos seus dois principais 
criadores escreverem e encenarem em parceria.”

Os irmãos Cortese cresceram na Tasmânia, 
educados por um pai italiano apreciador de ópera 
e uma mãe australiana que lia literatura europeia. 

Posteriormente, mudaram ‑se para Melbourne,  
onde ambos estudaram teatro no Victorian College 
of the Arts, há cerca de vinte anos. Isto conduziu a 
uma mudança no estilo de escrita de Raimondo.  
“A minha escrita era muito mais fria e cerebral 
antes de eu começar a valorizar as necessidades 
emocionais do teatro. Para escrever uma peça, temos 
de compreender o que é a representação.”

Esta ênfase no trabalho dos actores alcança um 
novo patamar com Holiday, que, na opinião de ambos 
os irmãos, representa um novo caminho para o Ranters 
Theatre. A ideia para a peça surgiu de uma conversa 
entre os membros da companhia sobre o papel das 
férias na vida das pessoas. Partindo daqui, Raimondo 
escreveu uma série de diálogos que o irmão e os 
actores posteriormente seleccionaram. “Foram eles 
que construíram a peça com base nesses excertos 
escolhidos”, explica Raimondo. “Tal como nos 
nossos primeiros espectáculos, não há aqui qualquer 
tentativa de reproduzir a realidade. O que é excitante 
é a sensação de que aquilo parece estar a acontecer 
pela primeira vez. A peça tem uma certa qualidade de 
imediatismo, como se não tivesse sido ensaiada.”

Nada nos é dito sobre o contexto social das 
duas personagens, que surgem em calções de 
banho, dentro de uma pequena piscina insuflável. 
“O foco recai sobre a vida das personagens e o 
desempenho dos actores”, declara Adriano. “Não 
existe acção dramática entre eles. O drama cabe aos 
espectadores, que terão de preencher as lacunas 
daquilo a que estão a assistir. A peça parece estar a 
ser criada diante deles, momento a momento.”

Raimondo considera que o humor da peça resulta 
de um sentido da vulnerabilidade dos actores perante 
a audiência. “As pessoas sentem como que um choque 
ao compreender que a estrutura que normalmente 
associam ao teatro está ausente”, afirma. •

* Excerto de “Swimming in success”. The Age (16 Jul. 2008). 

A nadar em sucesso

Robin Usher*
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O Ranters Theatre tem vindo desde há muito a 
concentrar ‑se num tipo de naturalismo que dir ‑se ‑ia 
afim do anti ‑teatro, preterindo o drama em favor da 
observação minuciosa e justa. Holiday representa 
simultaneamente o apogeu desta estética e um 
passo numa nova direcção, introduzindo elementos 
teatrais que estavam ausentes das obras mais 
minimalistas a que o Ranters nos habituou.

A peça é quase como uma daquelas imagens 
a 3D – uma sucessão de diálogos aparentemente 
desordenada e errática que, súbita e 
poderosamente, alcança uma profundidade quase 
chocante na sua riqueza. A premissa é simples: dois 
homens descansam à beira de uma grande piscina 
insuflável, matando o tempo com fragmentos de 
conversa. A sua localização é indeterminada – uma 
estância balnear, talvez, ou um quintal suburbano. 
A relação que os une é igualmente vaga – podem ter 
acabado de se conhecer, ou serem amigos de longa 
data. É o teatro do momento, no qual nenhuma 
palavra existe antes de ser pronunciada, nenhuma 
acção antes de ser realizada. A relação entre estas 
duas figuras é um processo e não um produto do 
passado.

No entanto, não deixa de ser enganador utilizar 
termos como “minimalista” ou “naturalista” para 
qualificar a escrita de Raimondo Cortese. Ao 
limitar os elementos exteriores, Holiday força‑
‑nos a ouvir as palavras destes dois homens, e, 
embora os seus diálogos possam inicialmente 
assemelhar ‑se à conversa superficial e até entediada 
a que as pessoas recorrem nos momentos de ócio, 
depressa compreendemos que há temas profundos 
em discussão – religião, política, história, o amor, 
os sonhos, a arte, tudo isso e muito mais surge 
subtilmente entretecido no texto da peça. A razão 
de ser de umas férias é, no fim de contas, a de 
“escapar” às rotinas da vida comum – porém, ao 
fazê ‑lo, estes dois homens compreendem que a 
alternativa é uma espécie de vazio existencial. 
Lançar uma bola insuflável para a frente e para trás, 
só para fazer qualquer coisa, seja o que for, adquire 
assim a força de um sem sentido tão absoluto e eficaz 
como qualquer expediente que Beckett pudesse ter 
concebido. •

* Excerto de “Holiday”. Real Time Magazine (Nov. 2007).

“Uma espécie de vazio existencial”

John Bailey*

Holiday começou por ser uma espécie de inves‑
tigação cultural ao conceito de férias, inspirada 
por imagens de turistas ocidentais a tomar banhos 
de sol por entre o morticínio do tsunami de 26 de 
Dezembro de 2004.

Ao longo dos dois anos seguintes, a peça evoluiu 
gradualmente para uma exploração muito íntima da 
relação entre dois homens. Neste contexto, Holiday 
passou a representar não umas férias em sentido 
literal, mas uma relação que se desenvolve para além 
das dificuldades e dos condicionalismos da vida 
quotidiana.

Ao mesmo tempo, queríamos testar os limites da 
nossa prática teatral. Não pretendíamos exprimir as 
nossas ideias através de uma demonstração ficcional 
óbvia. Estávamos interessados numa abordagem 
documental à representação. As vidas e experiências 
de todos nós tornaram ‑se parte integrante da 
relação posta em cena, criada e recriada a cada 
momento. E aquilo que começámos a descobrir foi 
uma subtil e serena meditação sobre os espaços 
vazios entre as pessoas, sobre as vidas e as histórias 
que diariamente transportamos connosco e sobre 
esse estranho e indefinido estado físico e mental 
propiciado pelo ócio. •

“Os espaços vazios entre as pessoas”

Adriano Cortese
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cenografia e figurinos  

Ana Limpinho

desenho de luz  

Nuno Meira

desenho de som  

Vítor Rua

realização vídeo  

Sérgio graciano

direcção de fotografia  

Miguel Manso

assistência de 

encenação  

Solange Freitas

interpretação  

Albano Jerónimo 

participação  

daniel Ferreira/

diogo Freitas e 

grupo de Teatro 

Comunitário  

As Avozinhas  

de Palmela  

(direcção  

dolores Matos)

produção executiva  

Francisco Leone

co ‑produção  

TNdM ii, TNSJ, 

AJ Produções

estreia [6Jan2011] 

Teatro Nacional  

D. Maria II (Lisboa)

dur. aprox.  

[1:20]

classif. etária  

M/16 anos

qua-sáb 21:30  

dom 16:00

Teatro 
Carlos 
Alberto

25 Mar
3 Abr
2011

glória 
ou Como 
Penélope 
Morreu  
de Tédio
TE x To E  ENCENAção  
CL áU di A  LUCAS  CHéU
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Em Glória ou Como Penélope Morreu de Tédio, a 
espera é um bem precioso que revela silêncio e 
reflexão, mas é também um prejuízo porque é o 
compasso vazio entre o passado (as memórias 
vividas) e o futuro por vir que idealizamos nas nossas 
cabeças. Pathos é apenas um filho a registar a mãe 
e à procura da sua própria identidade. O medo é 
um dos elementos mais presentes no espectáculo, 
bloqueando não só a identidade de Pathos, mas 
deturpando e justificando a vida de quem queremos 
registar. O medo é uma questão hereditária, pois em 
Glória Pathos herda o medo dos pais e de toda uma 
geração que o antecedeu. O amor revela ‑se a única 
arma para vencer o medo, e assim Pathos existe.

Este projecto foi escrito para ir a cena. Fala 
da espera, mas não quer fazer ‑se esperar. Fala 
também da não ‑inscrição e quer com toda a certeza 
inscrever ‑se no panorama teatral nacional. É a 
oportunidade de reflectir sobre a possibilidade de 
podermos desacelerar, num mundo que circula cada 
vez mais veloz e se consome de forma descartável. 
Esperar o tempo certo para que a fruta ou o vinho 
amadureçam, tornando ‑os especiais de reserva; e de 
como isto se transfere para as relações humanas. Em 
Glória, queremos também reflectir sobre o porquê de 
cada vez mais não nos inscrevermos na sociedade e 
de como isso se espelha no discurso e no corpo de 
quem vive aqui e agora. Segundo José Gil (filósofo 
português residente em Paris), os portugueses não 
fazem o luto e com isto prolongam a espera, como 
se as coisas não estivessem realmente inscritas no 
presente, mas se inscrevessem em alguma coisa que 
ainda está para vir. Subscrevendo totalmente esta 
ideia, escrevi Glória. •

* In Glória ou Como Penélope Morreu de Tédio: [Programa]. 

Lisboa: Teatro Nacional D. Maria II, 2011.

Da espera e do medo

Cláudia Lucas Chéu*

Enredado na memória do abandono do pai e na 
obsessão pela mãe, debate ‑se entre identidades e 
vozes, etapas do crescimento e culpas por resolver, 
o Pathos que Cláudia Lucas Chéu compôs […], e de 
que Albano Jerónimo se apropria de corpo e alma 
em Glória ou Como Penélope Morreu de Tédio. No 
texto perpassam referências que ampliam o caso 
particular e o fazem comungar de um lastro colectivo 
feito de paciência e anulação. Partindo de uma 
Penélope matricial, o tópico da mãe ‑esposa ‑eterna 
noiva agiganta ‑se na perspectiva do sofrimento 
do filho que, entre menino e homem, suspenso da 
imagem de um pai embarcado, continua a tecer ais 
e a adiar o seu eu próprio. Apesar de algum excesso 
na carga simbólica que propõe, a peça intima ‑nos 
com perspicácia e ironia. Mas é Albano Jerónimo 
quem faz as honras da casa. Sem hesitações, o actor 
avança por inflexões e humores num belo exercício 
de mobilidade física e interior. Por vezes, é certo, 
tentado a alijar o peso do monólogo polifónico 
pela experimentação do tom, mas com um brilho e 
intensidade que, em oposição ao título e ao contexto 
psicológico em que a personagem naufraga, estão 
muito longe de entediar. •

* Visão (13 Jan. 2011).

Albano à beira ‑mágoa

Rosário Anselmo*
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Nesse tempo, já todos quantos fugiram à morte escarpada

se encontravam em casa, salvos da guerra e do mar.

Só àquele, que tanto desejava regressar à mulher,

Calipso, ninfa divina entre as deusas, retinha…

Homero – Odisseia 

(Canto I, 11 ‑14; tradução de Frederico Lourenço)

Assim dizendo, Penélope desceu do alto aposento. No coração

muito hesitava, se haveria de interrogar o marido amado

à distância, ou se haveria de o abraçar e beijar na cabeça

e nas mãos.

Homero – Odisseia 

(Canto XXIII, 85 ‑88; tradução de Frederico Lourenço) •

Partiu Ulisses, embalado pela aventura e pela 
conquista. Com os companheiros dividia ambição e 
ideal, de pôr à prova talentos na busca de um troféu, 
Tróia, distante, opulenta, sedutora. Simplesmente 
um herói entre heróis, fascinados, todos eles, por um 
sonho, de guerra e de honra, que lhes justificasse a 
existência.

O mar cavou, entre a pátria e os heróis que se 
afastavam, um caminho de distância; diante os 
fulgores da Ásia, irresistíveis; atrás a espera e o 
desejo, que se instalaram no vazio da ausência.

Em Ítaca, começava para Penélope a sua guerra, 
a descoberta do seu percurso de glória; não a de 
partir, mas a de ficar; não a de conquistar honra, 
mas de a defender; não a de partilhar esforços, mas 
de resistir na solidão e no silêncio. Saber esperar era, 
para Penélope, o desafio; vencer espera e desejo, a 
sua prova de excelência.

Acabrunhante, a memória trespassava cada dia 
de longos vinte anos de espera, presença de um 
Ulisses perdido no vazio. Seria amor o campeão 
dessa memória? Talvez saudade, de um amor 
perdido? Ou uma fidelidade inabalável, que a 
esperança (ou o temor) do regresso alimentava?

Como Tróia, também Ítaca sofreu uma invasão; de 
pretendentes sem conta, em busca de um troféu, a 
sua Helena, que para eles tinha o nome de Penélope. 
No forte assediado, em que a corte de Ulisses se 
tornou, houve traição, de servas cúpidas, que 
cederam ao invasor os seus encantos. Houve temor, 
por uma casa que se desmoronava, na ausência, 
imprudente, do seu rei.

Solitária, ameaçada, Penélope fez do sofrimento 
virtude, a de esperar. Cumpriu ‑lhe, durante vinte 
anos, cada requisito. A resignação primeiro, o 
aceitar da própria frustração. A decadência, que 
o tempo inevitavelmente traz consigo. O silêncio, 
quando as palavras não chegavam do ausente. 

Uma vaga suspeita das Calipsos, as feiticeiras que, 
por rotas desconhecidas, retinham o seu senhor 
(amor?). A orfandade de um Telémaco, o seu filho, 
que crescia a par da sua viuvez.

Da imobilidade e do vazio, nasceu a reacção. 
Senhora de um talento insuspeitado, Penélope 
fez do tear, emblema feminino, o seu escudo. Para 
um tempo longo, para uma longa ausência, forjou 
também um longo tricotar. Mais do que feminina, 
a tarefa, como Penélope, era imóvel e solitária. 
Ao silêncio da tecelã respondia tão ‑somente a voz 
da lançadeira, num diálogo íntimo, exclusivo, 
retirado. Retrato de uma monotonia interminável. 
Mas máscara também de resistência, de uma 
mulher que Homero consagrou como periphron 
(“sagaz”) e polytropos (“de mil recursos”). Com 
o seu eterno fazer e desfazer, foi erguendo uma 
muralha defensiva, resistindo ao assédio inimigo 
para alcançar, de um inglório quotidiano, uma glória 
imorredoura. 

* In Glória ou Como Penélope Morreu de Tédio: [Programa]. 

Lisboa: Teatro Nacional D. Maria II, 2011.

Era uma vez, em Ítaca…

Maria de Fátima Silva*
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tradução  

Jacinto Lucas Pires

cenografia  

F. Ribeiro

figurinos  

Susana Abreu

desenho de luz  

Pedro Carvalho

assistência de 

encenação  

Emílio gomes

interpretação  

João Reis

produção  

Teatro oficina

estreia [29Abr2009] 

Centro Cultural Vila Flor 

(Guimarães)

dur. aprox. 

[1:30]

classif. etária 

M/12 anos

dom 21:30

Casa da 
Música

27 Mar
2011

A Febre
The  Fever  ( 1990)
dE  WALLACE  SHAWN
ENCENAção MARCoS B ARB oSA
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A Febre, de Wallace Shawn, é um texto escrito 
por um actor/autor, maravilhosa dualidade que 
nos levanta outra, aquela que nos interessa 
mais, a relação da palavra com a acção, não só na 
forma como usaremos o espaço e o tempo para 
transformar a peça em teatro, o que é dito em 
drama, mas sobretudo na questão fundamental 
que este texto nos põe: o que fazemos depois de 
dizer todas estas palavras, o que é que fazemos 
depois de as ouvir, e como poderemos nós, 
público, continuar a ignorar a cadeia interminável 
de acções em que estamos inseridos, em que 
cada gesto feito tem consequência na vida de 
toda a comunidade, no frágil equilíbrio de todo o 
universo?
Este espectáculo é um debate que lançamos desde 
o palco, pela voz de um actor: crescerá o pânico no 
coração do homem? •

* In Solos: [Programa]. Porto: Teatro Nacional São João, 2010.

“Crescerá o pânico  
no coração do homem?”

Marcos Barbosa*

Eis o que falta dizer sobre A Febre: isto é política. 
É teatro, sim, e é política. É sobre a culpa, pois, a 
culpa individual de um anti ‑herói que se vê em 
festas a falar com mulheres de roupas coloridas e 
a beber vinho e a comer salmão e a fazer conversa 
sobre as montanhas da Tailândia ou aquela obra de 
Beethoven, e é política. São palavras, é verdade, 
só palavras, já se sabe, as habituais só ‑palavras dos 
escritores e dos actores e, em geral, deste nosso 
mundo em que se fala tanto, em que se fala demais, 
este nosso pequeno mundo onde tantas vezes 
parece que falar ‑escrever é apenas a forma mais 
esperta de, porra, de não fazer – mas, portanto, 
palavras, sim, e política: palavras ‑acções que não 
se limitam a “pensar” o tempo em que vivemos, que 
não se satisfazem com o pôr ‑em ‑causa de alguns dos 
“indiscutíveis” fundamentos das nossas sociedades: 
palavras de nos desequilibrar, a cada um de nós, 
intimamente, desassombradamente e, ah pois, oh 
sim, violentamente: em direcção ao mundo.

“Claro, algumas vezes tu pensas no sofrimento 
dos pobres. – Deitado na cama, sentes uma 
compaixão, sussurras para a almofada algumas 
palavras de esperança: Em breve todos vocês terão 
remédios para os vossos filhos, em breve um lar. […] 
Mas durante este compasso de espera, espera, esta 
interminável espera pela mudança gradual, eles vêm 
um a um bater à tua porta e lamentam ‑se muito e 
imploram a tua ajuda. E tu dizes: Levem ‑nos para 
longe daqui.” [A Febre]

Por favor, não me entendam torto. Este A Febre 
é um texto político, com certeza, mas não como 
esses outros, aqueles outros, esses tais que sabiam 
a verdade toda, e a verdade logo com V grande, ó 
caneco, e não admitiam qualquer “senão”, nenhum 
“porém”, nem sequer um tremelicante “quê?”. Não, 
este A Febre não é nenhuma cassete desbobinada a 
partir do púlpito ou do palanque, aqui não há nada 
dessa pose de “dono da verdade” de tanto texto dito 
“político”. Aqui “político” não precisa de aspas, aqui 
“político” não é a tradução nacional ‑porreirista de 
“fraquito”, ou “ali entre o medíocre e o mediano”, ou 
chato ‑como ‑a ‑potassa ‑mas ‑aguentem ‑lá ‑em ‑nome‑
‑da ‑crença ‑ideológica ‑ou ‑clubística ‑cá ‑da ‑malta. 
Nesta magnífica peça – monólogo? conto? ensaio? 

Punho fechado

Jacinto Lucas Pires*
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discurso? – de Wallace Shawn, o político vem do 
próprio texto, não aparece imposto de fora, caído de 
pára ‑quedas, descido dos céus para nos vender uma 
qualquer metáfora ‑lição em palavras de pedra. Aqui 
o político surge das entrelinhas da vida; de uma vida 
na primeira pessoa que nos é mostrada mais do que 
explicada. Aqui o político implica ‑nos de imediato 
porque parte de um viver concreto, de uma história 
bem feita, isto é, feita verdade. 

A Febre? Respondo com perguntas: uma viagem 
à volta de uma sanita? A epopeia de um homem na 
casa de banho de um país pobre onde não se fala 
a nossa língua? A construção em caracol do mais 
impuro dos manifestos? A narrativa interior do mais 
tortuoso dos pedidos de perdão? Os trabalhos de um 
homem que, perante a descoberta do “outro”, cai 
finalmente em si? Um espantoso poema em prosa 
para uma brutal queda da linguagem? A novela 
tragicómica de um turista da miséria? Um teatro 
para olhar o mundo, as novas palavras proibidas, a 
“vida real”?

A Febre é um nó por desatar. Um punho fechado: 
um murro, um coração, um gesto político. Um 
texto que não se furta ao excesso, à contradição, à 
dúvida, ao conflito; uma voz que segue assim, aos 
trambolhões, claríssima, até ao extremo, para lá da 
margem, para lá da pergunta, até ao próprio limite 
da identidade.

De um lado, os balões alegres de que todos 
gostamos, candelabros bonitos, embrulhos 
maravilhosamente complicados com delicadas jarras 
de porcelana dentro, caixas que dão suspirozinhos, 
bailados e óperas, peúgas difíceis de encontrar, 
amigos divertidos, enfim, a vida, a vida!, a vida 
que, sim, pois, deve ser festejada. E, do outro 
lado, a guerra, a tortura, fotografias de cadáveres, 
o cheiro esquisito das salas de estar dos pobres, 
a carne nojenta que parece aumentar no nosso 
prato, os rapazes maus do bairro mau, os países “em 
desenvolvimento”, a empregada da limpeza que 
nasceu para ser aquilo e nunca poderá ser mais que 
aquilo, o medo, o ódio, a loucura, o vómito. De um 
lado, Juana, a bela guerrilheira, a bela mártir, olhos 
brilhantes que aprendemos a admirar. E, do outro 
lado, o gelado descoberto no hotel obscenamente 

caro do país revolucionário que visitámos por causa 
de uma tichârte, o gelado viciante e inesquecível, o 
gelado multicolor que nos há ‑de doer para sempre 
(mas nunca o diremos, não podemos dizê ‑lo nunca, 
é segredo, chh).

“…e portanto sim, precisamos de conforto, 
precisamos de consolo, precisamos de boa comida, 
precisamos de coisas boas para vestir, precisamos de 
belos quadros, filmes, peças de teatro, passeios no 
campo, garrafas de vinho.” [A Febre]

E, no entanto, aqui não há conforto. Não há, pelo 
menos, o conforto habitual, o consolo de sempre. 
Uma peça que não nos apanha pela “empatia” 
costumeira das ficções, antes por esta horrível 
“cumplicidade” no crime. No crime da injustiça, da 
desigualdade, da desesperança. No crime da não 
abolição da morte. 

A certa altura, a propósito de marxismo e 
relações de produção, o protagonista de A Febre 
dá o exemplo de um homem a abrir uma revista de 
mulheres nuas. Diz ele que, por trás do código que 
é o preço da revista, o que se passa é que o homem 
pagou para que a mulher tirasse a roupa e se sentisse 
desta ou daquela maneira perante a lente do 
fotógrafo; que nada daquilo aparece do vazio, que 
o homem ordenou e a mulher obedeceu, que cada 
“produto” contém a sua própria “história”.

A Febre faz isto: fura os códigos, revelando o 
que está por trás deles, não deixando nunca que 
nos sintamos apenas, e oh tão confortavelmente, 
“espectadores”. Não, aqui estamos dentro da 
“história”, não viemos do nada e não estamos no 
meio do nada, somos “actores”. E, portanto, em 
consequência, saindo daqui, não teremos de agir? •

* In Solos: [Programa]. Porto: Teatro Nacional São João, 2010.
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Theatro Circo/Peq. Auditório ·· 25 Mar 
 

O TEATrO  
DO FuTurO 
CO nvE rSA /DE bAtE  COm Al E xE j  S ChiPE nkO, 

AnnA lA ngh Off,  rU i  mADE irA ,  

C ElSO PArADA ,  nU n O CArinh AS ,  AbE l  n E vES

sex 22:30

COMuNIDADE 
DE LEITurAS 
DrAMáTICAS/
BrAGACuLT 
Theatro Circo/Salão Nobre ·· 25 Mar

lE it UrA DE  Transi T ,  DE  rEginA gUimArãES 

E  SAgUE n Ail

sex 18:30

Theatro Circo/Salão Nobre ·· 26 Mar 

lE it UrA DE  Olhand O O  Céu  EsTO u Em TOdOs 

Os  séCulOs ,  DE  AbE l  nE vES

Um lugar e um tempo onde pessoas se encontram 
para LER EM VOZ ALTA textos dramáticos. BragaCult 
é um projecto que visa a revitalização cultural da 
zona histórica e urbana da cidade, a partir de novas 
propostas e dinâmicas que, de modo sustentado, 
garantam a participação activa das populações, 
na busca de melhores públicos e mais qualificada 
cidadania. •

sáb 18:30

Theatro Circo/Peq. Auditório ·· 22-25 Mar

ÚLTIMO ACTO  
+ A ArTE DO 
FuTurO
AUtOriA  E  EnCEnAçãO Ann A lA ngh Off

AlExEj  SChiPEnkO,  rU i  mADE ir A

tradução Helena guimarães, Regina guimarães

desenho de luz Fred Rompante

espaço sonoro Luís Lopes

criação vídeo Frederico Bustorff Madeira

assistência de encenação André Laires, Carlos Feio

interpretação Frederico Bustorff Madeira, Rogério Boane, 

Solange Sá, Vicente Magalhães, Waldemar de Sousa, 

André Laires

produção Companhia de Teatro de Braga

 

estreia [18Jan2011] Theatro Circo (Braga)

dur. aprox. [1:00] · classif. etária M/16 anos

Último Acto, de Anna Langhoff, foi representado 
pela primeira vez no Teatro Gorki, dirigido pela 
autora. Trata ‑se de uma peça que decorre durante 
um ensaio, próximo da estreia, a partir do momento 
em que o encenador é “visitado” pelo escritor/
dramaturgo. Este deseja que aquele escolha dirigir 
um texto seu. Um retrato cruel e cómico sobre as 
relações de poder no teatro, um olhar descarnado 
sobre a prática e a cultura teatrais e o entendimento 
ou desconhecimento que delas fazemos. Último 
Acto é completado por A Arte do Futuro, de Alexej 
Schipenko, um texto onde também se fala de arte, 
de deus, da morte, do mundo, dos nossos desejos e 
medos. •

ter‑sex 21:30



Theatro Circo/Sala Principal ·· 26+27 Mar

A NONA
DE rObErtO COSSA

vErSãO gAlEgA E  EnCEnAçãO C ELS o PARA dA

cenografia e figurinos Carlos Alonso

desenho de luz david deive

assistência de encenação María Veiga

interpretação Miguel Pernas, Mundo Villalustre, César goldi, 

Mónica Camaño, Miguel Varela, Elina Luaces, iolanda Muíños

produção Teatro do Morcego (Espanha)

estreia [15out2010] Auditório Municipal de Narón (Corunha

dur. aprox. [1:35] · classif. etária M/12 anos

O Teatro do Morcego, companhia residente de Narón 
(Corunha, Galiza), apresenta A Nona, uma comédia 
para tempos de crise que situa a acção numa família 
argentina, de origem italiana, onde existe uma avó 
(nona) de idade avançada. A “nona” come sem parar, 
enquanto o resto da família caminha para a ruína 
e procura os mais diversos caminhos para ganhar 
dinheiro (prostituição, mendicidade, mentira…). 
Num momento de desespero, a família começa a 
tentar matar a “nona”, mas são os membros da 
família que vão acabando mortos nessas tentativas. 
No final da história, acaba por restar apenas… a 
“nona”. •

sáb 21:30 dom 16:00

Centro Cultural Vila Flor ·· 25 Mar

LEITurA 
INTEGrAL  
DA Odisseia 
DE HOMErO
produção Teatro oficina

Celebramos o Dia Mundial do Teatro lendo na íntegra 
esta obra magnífica, que é parte inteira da nossa 
civilização. Fazemo ‑lo hoje, como um poético 
regresso ao momento da leitura como forma de 
convívio, de partilha e de passagem de testemunho. 
Lemos a história e somos então todos heróis, 
guerreiros desejosos pelo regresso a casa. É também 
um convite à resistência, contra o longo tempo que 
levará esta viagem, quer para aqueles para quem ela 
seja um regresso à obra de Homero, quer para os que 
se iniciam nesta aventura. Mas a proposta é mesmo 
essa, fiquem por cinco minutos, por duas horas, 
pelas oito que durará a leitura, mas venham ouvir. 
Nós estaremos no Café Concerto, iniciando esta 
Odisseia, festa também de teatro que se alongará por 
outras salas do nosso CCVF, juntando ‑se aos festejos 
que ocorrem paralelamente nas cidades do Porto, 
Braga e Vila Real. A leitura será efectuada pelos 
actores do Teatro Oficina, pelos nossos alunos das 
turmas de formação teatral e por outras pessoas da 
nossa comunidade. •

sex 15:00‑23:00



Teatro de Vila Real/Peq. Auditório ·· 27 Mar

Eu HEI ‑DE 
CrESCEr E, 
DEPOIS,  
Tu VAIS VEr!
CriAçãO COlECt ivA 

EnCEnAçãO PAtrÍC iA  Am Ar Al 

a partir do conto tradicional “os dois Príncipes” (in Contos 

Populares alentejanos, de António Thomaz Pires)

interpretação Bruno Martins, Cátia Agria, Pedro Carvalho

produção AL -MaSRAH Teatro

 

estreia [3out2009] Espaço da Corredoura (Tavira)

dur. aprox. [1:00] · classif. etária M/6 anos

É tão irritante estar sempre a ouvir dizer que somos 
muito pequenos e que ainda temos muito que crescer, 
não achas? Não sentes, às vezes, que os grandes não 
te levam muito a sério, só por seres mais pequeno? 
Neste conto, o herói é pequeno e franzino, mas tem 
coração, sorte, bons amigos e um sonho: ser rei e 
mostrar ao irmão mais velho que, apesar de fraquito 
e pequeno, ele é capaz de vencer! A companhia 
AL ‑MaSRAH Teatro pegou num conto tradicional 
magrinho, pálido e esquecido, e deu ‑lhe de comer e 
beber. Acarinharam ‑no e viram ‑no ganhar corpo e cor 
nas suas mãos. Este conto fala de pequenos e grandes, 
de injustiças e conquistas, de dores e alegrias – fala, 
enfim, da aventura que é crescer, num espectáculo que 
brinca com a narração oral e a improvisação teatral. •

dom 16:00



Teatro Carlos Alberto ·· 26 Mar · Masterclass

A ESCrITA PArA CENA
PO r CláUD iA  lUCAS  Ché U,  Alb An O jE rónimO

organização TNSJ, Centro Cultural Vila Flor, Theatro Circo,

Teatro de Vila Real 

em colaboração com União dos Teatros da Europa

A urgência em falar de Portugal, século XXI, pátria 
eternamente (atavicamente?) adiada, à espera, 
não de Godot, mas ainda e sempre de um messias 
redentor (“Bastião, Sebastião e Basta”, diria 
Alexandre O’Neill), não se esgota nas oito récitas de 
Glória ou Como Penélope Morreu de Tédio no palco 
do TeCA. Na ressaca da estreia do espectáculo no 
Porto, Cláudia Lucas Chéu, que assina a autoria e a 
encenação, e Albano Jerónimo, actor que interpreta 
as múltiplas vozes deste quase solo, abordam o 
movimento que conduziu o texto à cena, com o 
consequente processo de reescrita durante o período 
de ensaios. Após um intervalo, a proposição de 
um exercício de escrita, partindo de um estímulo 
concreto, seguido da apresentação de propostas 
e discussão de ideias entre os participantes. Uma 
iniciativa dirigida a alunos de teatro, mais uma 
“formação em acto” inscrita no projecto Odisseia, 
viagem apostada na qualificação da experiência dos 
diversos protagonistas que concorrem para o acto 
teatral. •

sáb 15:00 ‑18:00

OFICINAS  & 
MASTErCLASSES
Estúdio Zero ·· 22-26 Mar · oficina

ESCrITA E 
INTErPrETAçãO
COOrDEnAçãO rAimOnDO COrtESE ,  

ADriAnO COrtESE

organização TNSJ, Centro Cultural Vila Flor, Theatro Circo,

Teatro de Vila Real 

em colaboração com União dos Teatros da Europa

Escassas semanas depois da conclusão da primeira 
fase da Oficina de Escrita orientada por Jean ‑Pierre 
Sarrazac, o dramaturgo Raimondo Cortese e o 
encenador Adriano Cortese – núcleo duro do 
colectivo australiano Ranters Theatre – promovem, 
junto de jovens actores e dramaturgos, mais uma 
escala ao interior das especificidades da escrita 
dramática e da sua reverberação no corpo dos 
intérpretes. Raimondo centrará a sua intervenção na 
complexa arte da escrita de diálogos, utilizando dois 
meios de criação: a escrita individual de textos e a 
sua construção mediante os instrumentos básicos 
da improvisação física. Recorrendo a dinâmicas 
de representação não dramáticas e a estratégias 
documentais, Adriano propõe ‑se explorar a redução 
do acto de representar à sua expressão mais simples 
possível, de modo a criar uma comunhão íntima 
com os espectadores. Conceitos e práticas de uma 
representação viva, não por acaso um dos pilares da 
muito idiossincrática metodologia Ranters, visível a 
olho nu em Holiday, espectáculo que por estes dias 
respira no Estúdio Zero. •

ter‑sáb 14:00 ‑18:00
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