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Voz do TexTo original
As an unperfect actor on the stage
Who with his fear is put beside his part
Or some fierce thing, replete with too much rage
Whose strength’s abundance weakens his own heart
So I, for fear of trust, forget to say
The perfect ceremony of love’s right
And in mine own love’s strength seem to decay
O’ercharged with burthen of mine own love’s might
O let my books be then the eloquence
And dumb presagers of my speaking breast
Who plead for love, and look for recompense
More than that tongue that more hath more expressed.

O learn to read what silent love hath writ!
To hear with eyes belongs to love’s fine wit.

o TraduTor (Indeciso, contando sílabas.)
Como no palco o actor imperfeito 
Por medo faz mal a sua parte
Por medo faz mal o seu papel
Por medo faz mal o papel que lhe dão
Como actor imperfeito que na cena
Como na cena o actor imperfeito
Por medo faz mal a sua parte
Ou coisa feroz cheia de raiva 
Que a abundância de força enfraquece
Assim estou eu: por medo de confiar…
(Consulta tradução de Vasco Graça Moura.)
Como imperfeito actor sobre o proscénio
Com medo sai da parte que lhe dão,
Ou fúria a mais nalgum mais feroz génio
Sendo excessiva afrouxa o coração…

luísa CosTa gomes 

Prólogo de Actor Imperfeito
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Actor Imperfeito acto a acto

acto i
Personagens: Voz do Texto Original; o Poeta Will; o Jovem Louro; Rosalina, 
sobrinha dos Capuletos; Ama, a ama de Rosalina; Romeu, filho dos 
Montéquios; Benvólio, primo de Romeu; Traça, criado de Romeu; o Tradutor.

O Poeta Will tenta convencer o Jovem Louro, herdeiro de uma casa nobre, 
a casar e ter filhos, enquanto a Ama tenta persuadir Rosalina de que este é o 
momento oportuno para casar. Tanto o Jovem como Rosalina recusam, por 
razões diferentes. O Jovem sabe-se adorado por uma corte de admiradores, 
homens e mulheres, sente-se superior e está apaixonado por si próprio.  
O tempo, considera, joga a seu favor no presente e o futuro não lhe interessa. 
Rosalina, por seu lado, observando a mudança permanente e a mortalidade 
de tudo, sabe que o amor está destinado ao desaparecimento e à perda, e essa 
antecipação imobiliza-a no presente. Romeu entra e confessa a Benvólio 
estar violentamente apaixonado por Rosalina, que lhe retribui, mas de forma 
discreta e casta. Romeu entrega ao seu criado, Traça, um soneto para Rosalina. 
Mas Traça, apaixonado pela Ama, a quem persegue com poemas e louvores, 
entrega o soneto à Ama. Estreita-se a intimidade entre Will e o Jovem Louro, 
que fascina Will pela sua delicadeza e beleza andrógina. Estabelece-se entre 
eles um pacto de favoritismo, que é amizade amorosa e, ao mesmo tempo, 
patrocínio literário. 

acto ii
Personagens: Voz do Texto Original; Will ao Longe; o Cortesão; o Poeta Will;  
o Poeta Rival; o Tradutor; o Jovem Louro.

O Poeta Will, ao longe, sofre os tormentos da separação, com o seu séquito de 
fantasias: o medo da concorrência e dos assaltos de outrem ao bem-amado, a 
insegurança quanto aos méritos próprios, o ciúme, o apoucamento de si. São  
os poemas do peso da distância, da insónia inquieta. Tinha necessariamente  
de aparecer um Cortesão, semelhante a Iago, o intriguista de Otelo, para 
plantar na mente de Will a semente da suspeita de uma relação de infidelidade 
do patrono, o Jovem Louro, com um Poeta Rival. Mas o soneto de louvor que o 
Cortesão ensaiara acaba por lhe pesar no estômago e vomita, como na comédia 
O Poetastro, de Ben Jonson, as palavras mais indigestas e mais esdrúxulas, 
amparado por Will e pelo Poeta Rival. À porta da corte, o Poeta Rival prepara-
-se para suplantar Will no favoritismo do Jovem Louro. Assistimos a um duelo 
de florete e sonetos entre Will e o Poeta Rival pelo patrocínio do Jovem Louro. 
Will é derrotado e banido da corte.



6 7

acto iii
Personagens: Voz do Texto Original; Will; o Jovem Louro; Emilia Bassano 
Lanier, a Mulher Morena, uma judia de Veneza; o Tradutor.

No início do acto, o Jovem Louro lê, com comentários irritados, uma carta 
de Will. A ausência do poeta ofende o jovem patrono. Will entra, um pouco 
embaraçado, e tenta justificar a infidelidade ao patrono com uma paixão pela 
Mulher Morena, sua amante. Reconciliam-se o Jovem Louro e Will, que se 
mantém subjugado à atracção, para ele aviltante, da Mulher Morena. Will 
sofre, dividido entre os seus “dois amores”, a mulher promíscua e o jovem 
delicado e espiritual. A Mulher Morena seduz o Jovem Louro e infecta-o com 
o mal francês. Will roga à Mulher Morena que liberte do seu jugo o seu jovem 
amigo. O Jovem Louro e a Mulher Morena tornam-se amantes, Will é excluído.

Amor, traição, tradução
Luísa costa Gomes

1. os sonetos de amor de William shakespeare
Em 1609, já Shakespeare tinha quarenta e cinco anos e era o celebrado autor 
de peças de teatro e de dois volumes de poesia, o editor Thomas Thorpe 
imprimiu em Londres uma colecção de 154 sonetos do poeta, seguida de um 
poema em rima, A Lover´s Complaint. Ia tarde, que a fúria do soneto tivera o 
seu auge uns vinte anos antes e pouco interessaria os leitores durante os dois 
séculos seguintes. Estes eram, no entanto, os “sugared sonnets” da “língua 
melíflua e melosa” de Shakespeare que tinham circulado, como era comum, 
primeiro em manuscrito entre os seus amigos. À publicação, no entanto, os 
sonetos caíram no mais profundo silêncio e só voltaram a ser impressos em 
1640, por um tal John Benson, que os desfigurou, apresentando-os como um 
poema contínuo e transformando em Amada o Jovem Amigo e dedicatário 
dos primeiros 126 sonetos. Só o Romantismo reporia os termos da primeira 
edição. A primeira sequência de sonetos é, de facto, dedicada a um belo jovem 
muito louro, nobre e em tudo eminentemente louvável, e trata de temas 
como a beleza perecível, o casamento e a procriação, a criação e a reprodução 
da imagem de si, a passagem do tempo (os minutos tinham acabado de ser 
inventados), a mudança que o tempo opera, a velhice, a mortalidade, a pintura, 
a beleza natural e artificial, o louvor e o soneto como monumento imorredoiro 
à beleza e à juventude; mas também versam temas mais pedestres, como a 
leviandade, a traição e a infidelidade sexual. A partir do soneto 127 e até ao 
152, mudam o tom e os temas dos sonetos: Will, o poeta, assim designado 
em pelo menos dois poemas que fazem trocadilhos com o seu próprio nome, 
sofre os tormentos do desejo e do sexo por uma mulher casada, de pele escura, 
sensual, infiel, promíscua, indigna, má, cruel, numa palavra: fascinante. 
Enquanto os poemas dedicados ao Jovem parecem uma verdadeira sequência 
que avança em espiral, com referências recorrentes ao tempo, à juventude que 
se esvai mas permanece aos olhos do amante, ao tempo que não passará no 
soneto, monumento à beleza do Jovem e recordação do elo de amizade e amor 
que os ligava então, a sequência de sonetos dedicada à Mulher é, por contraste, 
mais diversificada, mais ligada à concretude e de uma vitalidade emocional e 
expressiva que a torna muito mais moderna. Há por volta do soneto 78 uma 
sub-sequência sobre a figura do Poeta Rival, esse “fantasma familiar” que 
coloca a relação do Poeta com o Jovem no contexto da amizade, do patrocínio  
e do favoritismo literários, bastante mais consentâneo com a cultura da época.

Tudo o que é relativo à encomenda, à escrita, ao destinatário ou destinatários 
dos sonetos é tema de controvérsia; quem é o dedicador, quem é o dedicatário, 
de quem se fala, nada disto se sabe com certeza; Shakespeare, cantando as 
virtudes e os vícios dos seus amados e amantes, fictícios ou reais, manteve-os, 
no entanto, rigorosamente anónimos; e não se sabe se a sequência dos sonetos 
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e a organização deliberada do volume será do autor ou posta ao acaso pelo editor. 
O facto de ser uma colecção tripartida (152 sonetos de amor dirigidos a vários 
destinatários, dois sonetos sobre o Amor mitológico e um poema narrativo) 
não apresenta grande novidade. Os leitores da época já tinham visto mais ou 
menos de tudo no que respeitava ao soneto, forma tardiamente importada de 
Itália e transformada na sua estrutura e dinâmica na corte de Isabel I. Aquilo 
que em Petrarca e Camões se desenvolvia em duas quadras e dois tercetos, 
começando a “volta” do argumento no primeiro verso do primeiro terceto, 
passou a ser constituído por três quadras e um dístico final, este quase uma punch 
line, conclusão sintética, lógica ou inesperadamente paradoxal. E embora a 
argumentação tenha a sua “volta”, como no soneto petrarquista, no nono verso,  
os sonetos de Shakespeare são, neste aspecto, dos mais complexos, desenvolvendo 
muitas vezes um primeiro argumento nas duas primeiras quadras, a transição na 
terceira e uma conclusão paradoxal ou uma reviravolta no dístico final.

2. as pessoas do drama: o Poeta Will, o Jovem louro (Fair Youth), a mulher 
morena (dark lady) e o Poeta rival (rival Poet)
São inúmeros os candidatos a Fair Youth, o Jovem Amigo do Poeta, o “lovely 
boy”, cujas iniciais seriam “W.H.” e que o editor Thomas Thorpe diz na 
dedicatória ser “the only begetter” dos sonetos impressos em 1609. Passando 
além do controverso sentido de “begetter”, e reconhecendo que a dedicatória 
é assinada pelo editor e não pelo autor, a investigação de quem seria o “lovely 
boy” parece votada ao insucesso. Oscar Wilde ironizou, num conto notável, 
The Portrait of Master W.H., sobre o poço de especulação que fatalmente se 
abre diante de quem busca a identidade dos intervenientes neste drama que os 
sonetos parecem narrar. No entanto, os candidatos tradicionais são o terceiro 
conde de Pembroke, William Herbert, bastante mais novo do que Shakespeare, 
a quem dedicara o seu primeiro fólio de textos de teatro, e o terceiro conde de 
Southampton, Henry Wriothesley, nove anos mais novo, a quem Shakespeare 
dedicara os seus anteriores livros de poemas, Venus and Adonis e The Rape of 
Lucrece, cuja intensa dedicatória parecia prova final: “O amor que dedico a 
Vossa Senhoria não tem fim […], o que fiz, é vosso; o que ainda farei, vosso é”. 

Henry Wriothesley Southampton (1573-1624) foi personagem truculenta 
e dada a conflitos e duelos, com uma vida de muitas vidas. Órfão de pai e 
separado da mãe desde muito cedo, educado por estranhos, foi instado a 
casar aos dezassete anos com a neta mais velha do seu tutor, Lord Burghley. 
Recusando, teve de pagar uma multa gigantesca. Muitos poetas e dramaturgos 
lhe dedicaram poemas e foi importante amante e patrono do teatro durante o 
período jacobita. Juntou-se a Essex e conspirou contra a Rainha Isabel I. Essex 
foi executado e Southampton esteve preso três anos na Torre, sendo libertado 
depois da ascensão ao trono de Jaime I. Amigo das artes e dos prazeres, Henry 
Wriothesley teve em Titchfield Abbey, perto de Southampton, uma corte de 
que fizeram parte grandes espíritos inovadores como John Florio, linguista e 
lexicógrafo da corte de Jaime I, tradutor do influente De l’Amitié de Montaigne, 
amigo de Giordano Bruno, autor de um dicionário italiano-inglês, assim 
como muitos poetas e músicos. Quando os sonetos foram editados, Henry 
Wriothesley tinha 35 anos e estava já bastante longe do Jovem a quem foram 
dedicados. Foi um dos primeiros grandes colonos ingleses.

William Herbert Pembroke (1580-1630) foi um jovem reservado, bom leitor 
e também ele poeta, filho da poetisa Mary Sidney, que transformou a sua casa 
em Wilton num “salão” literário e “paraíso de poetas”; sobrinho de Philip 
Sidney, pioneiro na arte do soneto, foi pupilo do poeta Samuel Daniel, autor 
da influente colecção de sonetos Delia. Foi muito instado a casar ainda jovem, 
recusou sempre, optando aos vinte anos por engravidar Mary Fitton, uma das 
aias da Rainha e uma das primeiras candidatas a Mulher Morena; recusou 
mais uma vez o casamento – ao todo terão sido quatro propostas rejeitadas –, 
acabando por ser preso, tempo que usou com proveito para escrever versos. 
Em 1609 já era membro da King’s Virginia Company of London, tornando- 
-se em pouco tempo o seu maior investidor individual. John Aubrey, nas suas 
Brief Lives, diz dele que foi o maior patrono dos artistas da sua época e de uma 
generosidade quase excêntrica. 

Oscar Wilde propõe que “Mr. W.H.” seria um jovem actor da companhia  
de Shakespeare, Willie Hewes, e referencia todos os sonetos em que se  
fazem alusões ao lugar-comum renascentista do “mundo como um palco”,  
à representação e às diversas personas do actor.

A Mulher Morena, a dark lady, é igual mistério. Poderia ter sido a mulher 
de John Florio, Aline, irmã de Samuel Daniel? Ou Emilia Bassano Lanier, a 
mulher de Alfonso Lanier, filha ilegítima do judeu veneziano Baptiste Bassano, 
músico da corte e construtor de instrumentos musicais? Ou Lucy Negro, dona 
de um bordel da cidade? Seria Mary Fitton, aia da Rainha Isabel I e amante de 
Pembroke? 

Na peça, ela é Emilia Bassano Lanier (1569-1645), poetisa, filha de Baptiste 
Bassano e de Margaret Johnson. Órfã desde muito cedo, foi educada em casa  
da Condessa de Kent, onde se tornou amante de Lord Hunsdon, primo da 
Rainha Isabel I e patrono da companhia de teatro de Shakespeare. Emilia  
era cliente do famoso astrólogo, ocultista e físico Simon Forman, reconhecido 
sátiro, que ela terá rejeitado. Ao engravidar de Lord Hunsdon, Emilia casou 
com o velho músico Alphonso Lanier, seu parente. É no diário de Forman 
que se encontram referências menos caridosas a Emilia, a “íncuba”, corrupta 
e demoníaca, que ecoa a “she-devil” dos sonetos de Shakespeare. Em 1611, 
Emilia publicou Salve Deus Rex Judaeorum (Salve, Deus, Rei dos Judeus), uma 
visão sarcástica da Paixão de Cristo do ponto de vista das mulheres que o 
rodeavam, subvertendo a imagem das mulheres retratadas na Bíblia; Emilia 
é também autora de uma apologia de Eva, poemas que são hoje largamente 
considerados proto-feministas. 

O rival Poet é igualmente impossível de identificar e provavelmente reúne  
na “personagem” a quem são dedicados e sobre quem se fala nos sonetos  
78-86 vários poetas contemporâneos de Shakespeare. Os seus patronos foram 
patronos de muitos outros artistas. Christopher Marlowe, o candidato ideal, 
foi assassinado em 1593. Seria um “fantasma familiar”, mas não constituía 
grande concorrência. George Chapman, talvez? Foi tradutor de Homero e 
poeta, autor de um Ovid’s Banquet of Sense, “resposta” a Venus and Adonis de 
Shakespeare. Se “Shake-spear” fosse o pseudónimo do Conde de Oxford, então 
o Poeta Rival seria Sir Walter Raleigh. Ou Drayton? Ou Samuel Daniel? Ou Ben 
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Jonson? Todos são plausíveis, todos foram protegidos de Pembroke. A atitude 
de Shakespeare em relação ao Rival Poet é ambivalente e, no limite, irónica 
e paródica. Tem por ele uma admiração ciumenta que procura ocasiões de o 
minimizar. Mas o mais frequente é que o Poeta Rival faça parte de um grupo  
de peralvilhos que elogiam, de forma palaciana, artificiosa, vazia e indiferente, 
o patrono que o Poeta Will incensa.

3. uma peça em sonetos
O texto da peça é constituído por sonetos de Shakespeare e pequeníssimos 
excertos de três textos de teatro (Romeu e Julieta, Otelo e Canseiras de Amor 
em Vão). Põe em cena dois triângulos amorosos que têm como eixo comum 
a relação entre o Poeta e o seu patrono e jovem amigo. O primeiro inclui o 
Poeta, o Jovem Louro e o Poeta Rival; o segundo inclui o Poeta, a Mulher 
Morena e o Jovem Louro. Trata-se, portanto, ao longo da peça, de vários 
tipos de amor próprio, começando pelo amor de si físico e narcísico – tanto 
no Jovem Louro, que o torna indiferente e infértil, como no velho Poeta, que 
só pode amar-se através do amor que lhe dedica o Amigo; unidos no soneto, 
lugar de louvor, monumento mais duradouro que a pedra, cai o Poeta vítima 
de amor pela própria arte, pelo seu próprio talento, espírito e proficiência 
literária; mas logo sofre a infidelidade do Amigo, que não deixa de se ligar a 
outros poetas, parecendo precisar sempre de mais e mais louvores e apoucar 
os monumentos que o poeta até aí preferido lhe dedica. Will, o Poeta, afasta-se, 
sofrendo ao longe da solidão e do ciúme de outros profissionais do soneto que 
enxameiam as portas do seu Amigo. A sua persona de cortesão é torturada pela 
concorrência com outros cortesãos, falsos, pomposos, de um artifício gasto e 
medíocre. Vem disputar em duelo o patrocínio do Jovem contra o Poeta Rival, 
é derrotado. Esta derrota é sentida com o dramatismo de um banimento e 
resulta em mais sonetos de quase ódio próprio. A sua arte gastou-se, não tem 
brilho, não tem brio. É neste contexto de exílio e humilhação espiritual que 
se liga, ao que diz, ao pior de si próprio: o amor sexual por uma mulher cruel 
e promíscua que o desejo persegue, satisfeito, logo insatisfeito; com a mulher, 
que parece ter vontade própria, o amor é desigual, mas aviltante, reenviando-
-lhe uma imagem grotesca de si próprio, dependente do que não ama, mas 
deseja. Cedo a mulher corruptora seduz o Jovem, e o Poeta vê-se dividido entre 
o “anjo bom”, o seu lado espiritual e elevado, e o “demónio” das trevas, a mulher 
má. Tenta libertar o Amigo, que é por ela infectado com a sífilis. O tratamento 
é pavoroso. Na despedida, o Poeta pretende preservar no sofrimento uma 
grandeza algo iludida, mas generosa, do Amor: no soneto Take all my loves, 
my love; yea, take them all, pretende continuar, mesmo na ausência, o diálogo 
místico-libertino das triangulações: os dois amantes que o traem encontraram 
apenas uma nova maneira de lhe manifestarem o seu amor. 

O Tradutor trabalha a um canto. Conta sílabas, procura rimas. Por vezes 
relaciona-se com a Voz do Texto Original, por vezes com o Poeta, por vezes 
com outras personagens. É a personagem das dificuldades da tradução.  
A pouco e pouco, pelo amor do texto, envolve-se mais na acção. Por 
vezes traduz, por vezes comenta, por vezes intriga. É ele que sublinha as 
imperfeições da tradução, é ele que, exasperado, grita ao Poeta: “Porque me 
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fazes sentir pequeno e apoucado?”, tal como o actor, sobre o palco, com medo 
de falhar a actuação, cujo amor excessivo impede a representação. É o Tradutor 
o mediador de todas as traduções: do experimentado, do sentido e do vivido 
em ideias, em conceitos e argumentos, em gestos, em actos, em palavras. Do 
epocal, através das eras, do que é possível salvar na tradução, do tempo, das 
diferenças incalculáveis de tempos, de culturas, de configurações mentais, 
de linguagens. É ele o corpo das imperfeições da travessia, dos tremidos da 
comunicação, mas também do desejo incontrolável da trans-dução de tudo em 
direcção a tudo. Ouvir com olhos é o que se faz no teatro, ver com os ouvidos, 
perceber línguas que não se conhece através do corpo do actor. Palavras que, 
atravessando quatrocentos anos, nos chegam adoráveis, próximas e sinceras 
como se tivessem sido escritas ontem. E complexas, estranhas, difíceis, 
adversas, como se falassem uma língua morta.

Muito se disse sobre a teatralidade óbvia da forma soneto, que encena em 
catorze versos um pequeno drama, ou cena de um drama, e especificamente 
sobre a teatralidade dos sonetos do Bardo. A colecção ou sequência dos seus 
sonetos de amor quase faz pensar na peça de teatro que ficou por escrever. 
Por vezes, ecoam nos poemas atmosferas, preocupações, ditos, personagens 
das peças de teatro. Pensamos em Romeu e Julieta, em Otelo, n’O Mercador 
de Veneza, em comédias como Canseiras de Amor em Vão… No entanto, os 
temas centrais dos sonetos praticamente não se encontram na dramaturgia 
de Shakespeare. Haverá nela muita deslealdade, ligeireza nas mulheres, 
desonestidade e traição política, mas não infidelidade amorosa (excepto  
a imaginária), nem traição sexual; e as febres do sexo são as esperadas entre 
adolescentes ou criados de comédia. 

Não admira que Jorge de Sena se tenha admirado, em meados do século 
passado, com a vulgaridade dos sonetos. São, no entanto, e de longe, 
principalmente no que diz respeito aos sonetos de louvor ao Jovem Louro,  
os textos mais cortesãos de Shakespeare, encomendas pagas por patronos,  
e provavelmente fruto de jogos florais em que poetas competiam a mote pelo 
conceito mais bem conseguido. Também por isto o seu tom é muitas vezes 
comédico e quase paródico, quando não mantido muito pouco aquém da fina 
linha do humor brejeiro. A cortesania abranda vivamente na sequência de 
sonetos dedicada à Mulher Morena e aí o tom confessional é tão intenso e  
bem cosido que a voz do Poeta dá uma consistente ilusão autobiográfica.  
A tentação da leitura autobiográfica recorrentemente se desenha na narrativa 
que a sequência de poemas suscita: nos primeiros dezoito sonetos, o Poeta 
tenta persuadir um jovem fidalgo louro e invulgarmente bonito a ter 
filhos, a reproduzir imagens de si próprio, a “restaurar o tecto” da sua casa 
em risco de ruína. São os Procreation Sonnets, os sonetos da procriação, 
diríamos pró-criação, série aparentemente única na literatura inglesa. 
Assistimos à progressiva intimidade entre o Poeta e este Jovem a quem, muito 
provavelmente por encomenda da família, deve levar ao casamento. Por volta 
do soneto 10, percebe-se algum interesse pessoal do Poeta na reprodução do 
rapaz: “make thee another self for love of me”, “cria um outro eu por amor  
de mim”, e a amizade torna-se amor e privilégio. 

4. o tradutor: autor imperfeito
A tradução é a metáfora por excelência da comunicação. A sua fonte é 
uma experiência privada que luta por um caminho em direcção ao terreno 
comum. É uma forma de permanentemente negociar o que se pode perder 
para se salvar o que nos interessa. O primeiro paradoxo é esse: porque 
amamos queremos partilhar, para partilhar é preciso traduzir, a tradução 
necessariamente desfigura o que amamos. Como diria o senhor de La Palisse, 
os sonetos de Shakespeare em português não são os sonetos de Shakespeare.  
O autor está e não está neles. O tradutor está e não está neles. A língua  
é obstáculo, em vez de ser estrada. “As an unperfect actor on the stage”  
é o primeiro verso do soneto 23:

As an unperfect actor on the stage
Who with his fear is put beside his part
Or some fierce thing, replete with too much rage
Whose strength’s abundance weakens his own heart.

Dificuldades óbvias na tradução da primeira quadra: desde a tecnicalidade 
pateta de saber se haverá diferença real entre “unperfect” e “imperfect”, 
para além do uso, nesta instância, eufónico, e se ela existe, como dá-la em 
português; a decisões tormentosas sobre História da Língua, que reflecte 
culturas diferentes, configurações civilizacionais diferentes em estados 
diferentes de evolução; decisões sobre semântica, sobre tom, sobre limites aos 
constrangimentos que a métrica e a rima deverão ou não impor a argumentos  
e conceitos que devem aparecer claros e luminosos… Por exemplo: para “stage” 
temos em português a feia palavra “palco”, que não rima com coisa nenhuma. 
“Put beside his part” é uma imagem absolutamente física, tão característica 
da visão material e da concretude que fazem a vida da poesia de Shakespeare, 
intraduzível como tal; e, avançando, esbarramos com aquele “heart”, que é 
tanto “coração amantíssimo” como a raiz de “coragem”, ânimo e determinação.

No paradoxo do excesso de desejo que se traduz na (awkwardness…) falta 
de à-vontade paralisante, no jeito desajeitado, reconhecemos um tanto da 
tarefa do tradutor. Traduzir é trair e a traição não é resíduo do processo mas, 
como agora aceitamos sem pestanejar, a própria essência do processo de 
trans-migração. Mas então não passemos em branco essa traição amorosa, a 
infidelidade criadora de que falava Borges. Quanto melhor, mais original, mais 
complexo o texto, mais profunda é a traição. O paradoxo do amor e da traição 
gera uma segunda perplexidade. Porque se temos consciência acesa de que o 
trair é a verdadeira natureza do traduzir, então a ansiedade da fidelidade só 
pode tornar-se mais fútil e exasperante. Especialmente se não soubermos de 
antemão o que significa ser fiel. Ser fiel a um aspecto significa ser infiel  
a outros aspectos, quiçá igualmente definitivos. A fidelidade, como na vida  
de todos os dias, é uma questão de decisão empírica em toda a sua 
arbitrariedade e contingência caprichosa. E, no entanto, ela mexe-se e anseia 
pela escrita de equivalentes, pela forma mais autêntica de atravessar o tempo 
e o espaço. Na tradução literária, e na de poesia por maioria de razão, todo o 
regulamento que à partida o tradutor impõe a si próprio está fadado a quebrá- 
-lo. A palavra-chave aqui é processo, como na escrita, que se espera seja 
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também progresso… e o tradutor será sempre o actor imperfeito, agente 
transformador, trémulo e presente na representação, imperfeito autor, que 
constrói as pontes que se vão afinal tentativamente construindo a si próprias. 
Traduzir os sonetos de Shakespeare é uma das tarefas mais frustrantes que um 
tradutor pode empreender. A época é remota, a cultura de corte é-nos alheia 
e de tal forma cheia de protocolos, de convenções, de referências ignotas, 
que quase se transforma, mesmo para naturais da Língua, numa língua 
estrangeira. Acrescem as dificuldades próprias do soneto, forma contida que 
determina um certo império paradoxal do elidir e do raciocinar e o culto de 
algum bombast, da frase de efeito (“Make you a sword of me!”) mais própria 
do teatro. Acrescem as dificuldades próprias de uma certa cultura da private 
joke, de uma língua de amigos, cujos jogos palacianos e menos palacianos nos 
escapam também. E outras, impossíveis de contabilizar: as tais que ignoramos 
que ignoramos.

A nossa língua portuguesa tem nitidamente sílabas a mais. Dá traduções 
palavrosas que descaem naturalmente para o endecassílabo, para o 
alexandrino, onde o impacto do verso original se media pelo rigor musical 
do pentâmetro jâmbico. A métrica e a rima impõem constrangimentos 
que podem comprometer a inteligibilidade do que é dito (e não lido) e a 
argumentação do poema, por vezes convencional, mas muitas vezes original 
e pertinente e que constitui a sua riqueza conceptual. Procurei incluir na 
peça Actor Imperfeito diversas abordagens à tradução: da versão mais perfeita 
que conheço, a de Carlos de Oliveira, à reescrita mais perfeita, a de Vasco 
Graça Moura, a formas mais duras e deselegantes, mas mais literais, que são 
as minhas; incluí abordagens que são perífrases, outras paráfrases, e até uma 
tradução feita pelo tradutor automático do Google, coitado.

Gualter Cunha elaborou, no seu artigo “The Translation of Shakespeare’s 
Sonnets in Portugal”, um levantamento das traduções dos sonetos em 
português. Desde a primeira tentativa de Camilo Castelo Branco (uma versão 
incompleta dos sonetos 71 e 95, em 1886, num ensaio a propósito de uma 
tradução de Othello da autoria do Rei D. Luís), temos até hoje três traduções 
integrais dos sonetos, uma de Maria do Céu Saraiva Jorge (1962), outra de 
Énio Ramalho (1988) e a de Vasco Graça Moura (2002). Luís Cardim (1938) é o 
primeiro tradutor de alguns sonetos no século XX, usando o esquema rimático 
petrarquista que Camilo também usara, para tornar reconhecível a forma ao 
leitor nacional. A. Herculano de Carvalho, um professor de Química, traduziu 
também alguns sonetos em 1947, e Jorge de Sena, em Poesia de 26 Séculos 
(1971), deu a sua versão de quatro sonetos. Carlos de Oliveira (1976) publicou  
a sua “reescrita em português” de sete sonetos, e Fernando Mello Moser (1994), 
Jorge Miguel Bastos da Silva (2000), Jorge Vilhena Mesquita (2001) e António 
Simões (2002) traduziram também sonetos escolhidos. No Brasil, inúmeras 
traduções parciais e três integrais: Jerônimo de Aquino (1956), Oscar Mendes 
(1969) e Milton Lins (2005). Jorge Wanderley publicou em 1994 uma tradução 
consensualmente considerada muito boa, hoje praticamente impossível de 
encontrar, Ivo Barroso editou duas colecções de sonetos e, entre muitos outros, 
Vinicius de Moraes traduziu em versão livre o soneto 18.

Traduções consultadas 
Vasco Graça Moura, Maria do Céu Saraiva Jorge, Carlos de Oliveira, Jorge de Sena, Jorge Vilhena 
Mesquita, Ivo Barroso, Énio Ramalho, Thereza Cristina Motta, Jorge Wanderley, Péricles Eugênio  
da Silva Ramos, Letterio Cassata, Yves Bonnefoy, etc.

agradecimentos
Vasco Graça Moura, Gualter Cunha, Ana Paula Gordo e Ana Barata (Fundação Gulbenkian), João 
Almeida Flor, Jorge Vilhena Mesquita, Rui Carvalho Homem, António M. Feijó, Rui Romão, João 
Sousa Monteiro, Sérgio de Carvalho Pachá, Helena Abreu, Eduardo Barreto, Teatro Nacional São João 
e João Luís Pereira, Fundação Übersetzershaus Looren, Zurique. 

O texto digital da peça está disponível no Kindle Store.
E em www.luisacostagomes.net.



16 17

“Um poeta português 
chamado Shakespeare”
luísa CosTa gomes a publicação 
dos sonetos de Camões é anterior à dos 
de shakespeare. em Actor Imperfeito, a 
personagem do Tradutor cita Camões...
VasCo graça moura A primeira edição 
dos sonetos de Camões é de 1595, e em 1598-99 
foram publicados os dois primeiros sonetos de 
Shakespeare (os n.os 138 e 144), tinha Camões 
morrido havia menos de vinte anos… Há 
fontes comuns a ambos, por via de Ovídio e 
Horácio, muito de Petrarca, também. Muitos 
jogos conceptuais de influência clássica 
encontram-se em Shakespeare como se 
encontram em Camões, Ronsard ou António 
Ferreira. Fazem parte da respiração da época.

no prefácio que escreveu para a edição de 
50 Sonetos de Shakespeare [1.ª ed., editorial 
inova, 1978; 2.ª ed., editorial Presença, 
1987], cita um autor que considera que 
os sonetos “se tornam menos densos e 
geralmente mais simples à medida que se 
aproximam do dístico e atingem o maior 
grau de simplicidade no próprio dístico”.  
o meu sentimento é exactamente o 
contrário: eles tornam-se cada vez mais 
complexos à medida que avançam, pela 
argumentação e pela densidade dos conceitos 
e dos segundos e terceiros sentidos... não 
lhe parece que a estrutura dos sonetos de 
shakespeare, que é a estrutura isabelina, 
com as três quadras e o dístico final, coloca 
constrangimentos diferentes à forma?
O grande constrangimento do soneto 
petrarquista é o de manter, primeiro, 
correspondências de rimas entre as duas 
primeiras quadras e, depois, correspondências 
de rimas entre os tercetos. No soneto 
shakespeariano há mais liberdade, porque 
temos três quadras com rimas diferentes  

e depois um dístico de rima emparelhada 
a fechar. Em termos formais, é um modelo 
diferente, mais flexível. O soneto petrarquista 
tem uma estrutura mais silogística, como se 
houvesse premissa maior, premissa menor 
e conclusão. No soneto isabelino há uma 
conclusão, no dístico, mas o resto é uma 
excursão que não coloca forçosamente a 
necessidade de uma deriva lógica, abrindo 
a porta a uma saída mais lírica. São menos 
conclusivos, é um tipo de estrutura que 
permite uma maior liberdade de enunciação, 
é mais aberta. E é no dístico final que 
encontramos muitos dos jogos conceptuais. 
Por exemplo, em “Therefore I lie with her and 
she with me”, este “lie” tanto pode ser “estar 
deitado” ou “mentir”.

são inúmeros os exemplos desse dístico 
extremamente conciso e sintético, que 
introduz uma paradoxalidade, uma 
reviravolta ou uma contradição no discurso. 
Como são decassílabos, torna-se muito difícil 
traduzir para português toda aquela riqueza.
Nós não temos a tradição do pentâmetro 
jâmbico. Sendo a língua inglesa muito mais 
sintética e monossilábica do que a nossa 
língua, o metro de dez sílabas, aplicado 
numa e noutra, implica que em português 
tenha de dizer-se menos. Normalmente, num 
decassílabo inglês cabem mais coisas do que 
num decassílabo português. Essa foi a minha 
principal dificuldade. Em 1974, comecei por 
fazer experiências em verso alexandrino, 
de doze sílabas, porque me permitiam 
precisamente dizer mais, mas depois cheguei 
à conclusão que acentuava excessivamente 
o lado maneirista dos sonetos; eles são muito 
maneiristas mas não tanto quanto eu os 
traduzi nessa primeira versão, publicada 

em 1978. Mais tarde, na versão integral [Os 
Sonetos de Shakespeare, Bertrand Editora, 
2002], procurei cingir-me ao decassílabo 
e resultou claro que se perderam alguns 
aspectos do maneirismo, mas ficou mais 
legível em português. Alguém enviou-me 
uma nota a dizer: “Você inventou um poeta 
português chamado Shakespeare”. [risos] 
De facto, eu aí usei todo o cabedal da minha 
experiência de leitura – Camões, Petrarca, 
António Ferreira – para tentar um produto 
português. Por vezes, tive de fazer um trabalho 
de relojoaria, de desmontar o original inglês  
e remontá-lo em português. 

não são traduções lineares, mas quase 
paráfrases.
Tentando ainda assim encontrar 
correspondências, sendo que há pontos  
em que é quase impossível. 

os sonetos em que shakespeare faz 
trocadilhos sobre o nome dele, Will, são 
ininteligíveis se não os cotejarmos com 
o original. as suas traduções são muito 
boas, embora não se consiga perceber em 
português qual o trocadilho que lhe está na 
origem. Valem como poemas em português. 
numa peça de teatro, quando os sonetos são 
ditos, não temos nem o apoio, nem o tempo 
de compreensão da leitura.
Essa é a vantagem da edição bilingue. Mas  
há sempre muita coisa que nos escapa.

Coisas de época, e outras privadas, no limite  
do clandestino e de uma cultura muito 
protocolar de que não podemos ter as 
referências todas.
Para além de que os próprios sonetos são uma 
sequência com remissões internas, há aqui 
uma dimensão caleidoscópica: algo que está 
no soneto 8 pode reflectir-se no soneto 36. 
Têm presente uma complexidade de estrutura 
desse tipo.

não sabemos se complexidade ou acaso, 
sabemos muito pouco. Há dobras várias, 
temas recorrentes, como as infidelidades,  

as traições que vão acontecendo e tecendo os 
triângulos amorosos. Falemos das diferentes 
versões que publicou em 1978 e 2002. nesta 
última, teve a preocupação de ser menos, 
digamos assim, “camoniano”?
Não, saiu-me assim. Quanto à primeira 
versão... Como é que isto acontece? Ora, 
numa noite de Fevereiro de 1974, tive de sair 
de casa para comprar um remédio para o meu 
filho Vasco, que estava doente. Enquanto 
conduzia em direcção à farmácia, surgiram-
-me de repente, e sem que eu estivesse a 
pensar sequer nesse ou em qualquer outro dos 
sonetos, o primeiro verso de uma versão em 
português, e em alexandrino, do soneto 130 
(“My mistress’ eyes are nothing like the sun”). 
O resto foi bem rápido. Tão rápido que, nesse 
mesmo mês de Fevereiro de 1974, acabei por 
traduzir 35 sonetos… Normalmente pegava 
na colectânea e ia lendo e relendo, até que 
se me desencadeava em português a forma 
inicial dos textos de que depois, com alguma 
minúcia e bastante liberdade, procurei 
encontrar o equivalente na nossa língua: ou 
que, para usar uma bela expressão de Carlos 
de Oliveira, procurei reescrever em português. 
Bom, e a partir daí…

Pois, o problema é a partir daí… 
O problema da métrica só se me volta a  
pôr quando a Zita Seabra me desafia a fazer 
a integral dos sonetos em 2002. Aí, resolvi 
arriscar o decassílabo, mais próximo,  
embora não coincidente nas acentuações,  
do pentâmetro jâmbico shakespeariano.  
Fi-lo consciente de todos os riscos implícitos, 
sabendo que tinha de comprimir muita 
coisa, de evitar muitos efeitos de pura 
perífrase retórica para caber na medida de 
dez sílabas. Tentei chegar a textos literários e 
esteticamente legíveis em português. Isto é, 
que não tivessem um excessivo sabor a poesia 
traduzida e pudessem soar como poeticamente 
autóctones. Se o consegui ou não, não me cabe 
pronunciar-me; a outros sobram competência 
e insuspeição para fazê-lo.
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luísa CosTa gomes Podemos começar 
por falar do processo de criação com os 
actores.
anTónio Pires Antes dos ensaios, eu e tu 
fomos discutindo o carácter muito concreto 
das imagens sugeridas pelos sonetos. Percebia 
intelectualmente essa concretude, mas as 
dificuldades surgiram quando comecei a 
trabalhar com os actores. Numa fase inicial, 
abordámos este material de uma forma 
muito lírica, a ponto de tudo aquilo começar 
a parecer um sarau de poesia. Só depois, com 
a compreensão do texto, e à medida que os 
ensaios foram avançando, começámos  
a transformá-lo numa peça de teatro. 

desde sempre senti Actor Imperfeito 
como uma peça de teatro, não uma mera 
dramatização dos sonetos de shakespeare; 
talvez seja difícil de compreender, mas 
defendo que é uma peça minha, apesar de eu 
só ter escrito meia dúzia de linhas. lembro-
-me de Clamor [1994], feita a partir de textos 
de Padre antónio Vieira, que sempre recusei 
ver como uma dramaturgia – era uma peça 
original feita com textos que não eram meus. 
no fundo, aquilo que eu sempre pretendi 
foi pegar nos sonetos de shakespeare e fazer 
uma peça de teatro original, que também 
evocasse algumas das suas peças.
Isso foi conseguido, e cabe-nos a nós agora 
descobrir essa peça de teatro. Mas é um 
caminho difícil: as personagens têm de 
existir, têm de falar, e quando falam fazem-
-no através da linguagem dos sonetos. 
Houve uma resistência inicial dos actores 
em apropriarem-se dessa linguagem, porque 
ninguém fala assim…

nas peças de teatro ninguém fala como toda 
a gente fala. Às vezes pode parecer que sim, 
mas não é assim. É interessante pensar no 
que pode levar os actores a bloquearem 
perante uma linguagem tão codificada 
quanto a dos sonetos de shakespeare.  
a métrica dos versos, o pentâmetro jâmbico 
shakespeariano, o que é mais intimidatório?
O mais difícil é a beleza…

manter a beleza do soneto, naturalizando-a?
Não é tanto manter a beleza, mas a própria 
beleza das palavras, é isso que assusta os 
actores. As palavras que eles dizem são tão 
bonitas, tão bonitas que bloqueiam. 

a intimidação diante da beleza é 
precisamente um dos temas da peça.  
mas a beleza devia não só consolar-nos,  
mas encorajar-nos a comunicá-la, e não  
o contrário.
Mas isso começou por acontecer: ficámos 
deslumbrados e paralisados com toda aquela 
beleza. Por exemplo, há um soneto em que 
Will procura dizer ao Jovem Louro que o 
ama. Então, começa por descrever um quadro 
de horror, uma solidão horrível, evoca os 
pensamentos do passado, tudo o que perdeu, 
os amigos, etc. Mas o soneto termina com 
“Mas se então penso em ti, nesse ínterim / 
Restauro toda a perda e a dor tem fim”. É um 
momento fantástico, porque esse reencontro 
com algo que nos é familiar é dito de uma 
maneira tão bonita que acaba por nos distrair, 
e intimidar.

Porque é uma experiência comum que nos  
é dada de uma forma sublime.
A experiência da descoberta, mas também, 
e ao longo de toda a peça, a experiência da 

“cabeças que falam 
recortadas pela luz”
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perda, que nos reenvia constantemente para 
outras peças de Shakespeare. No final do 
terceiro acto, por exemplo, quando Will é 
confrontado com a doença da Mulher Morena, 
vejo aí muitos ecos de Romeu e Julieta.  
A surpresa, o choque de Romeu quando lhe 
anunciam a morte de Julieta... Aliás, as peças 
de Shakespeare são sempre mais tragédias do 
que dramas.

um destes dias fui ao cinema ver o último 
Romeu e Julieta e dei-me conta de que as 
pessoas ficam espantadíssimas com o final. 
Houve alguém que disse qualquer coisa 
como: “Tem graça, pensei que só um deles 
é que morria no final”. supunha talvez que 
Julieta sobrevivia e havia de refazer a sua 
vida… Talvez hoje se esteja de tal modo 
intoxicado pelo drama telenovelesco que 
se tenha perdido o sentido da tragédia. mas 
sim, em Actor Imperfeito sente-se muito essa 
fatalidade da perda.
No primeiro acto, que é muito curto, 
muito rápido, sentimos que os dados são 
imediatamente lançados em direcção à 
tragédia. Percebemos desde logo que aquilo 
vai correr mal, que há algo de podre no reino 
da Dinamarca. 

Também senti essa podridão de que falas, 
uma atmosfera ínvia, há sempre algo de 
venenoso a pairar. assim que são lançados  
os dados, sente-se um desequilíbrio 
profundo, um desacerto.
Provocado talvez pela diferença de idades 
e de estatuto social das personagens, que 
coloca em marcha a tragédia. Depois vemos, 
principalmente no terceiro acto, algo que 
está sempre muito presente na tragédia: uma 
criatura a lutar contra o destino, a voltear,  
sem saber para que lado se há-de virar.

Will, o poeta, emerge dos sonetos como 
uma personagem. Percebemos que é, apesar 
dos seus tormentos de amor, um homem 
positivo, jovial, activo, acabando mesmo por 
se conformar com a traição do Jovem louro 
e da mulher morena. obviamente que essa 

aceitação é um conceito poético, mas ele 
está sempre a querer incluir-se, é o velho 
que quer continuar a jogar o jogo, e há nisso 
também qualquer coisa de patético.
Há muitas coisas que não estão escritas nem 
explicitadas no texto. Passam-se muitas 
coisas num só soneto, os sonetos são quase 
como pequenas peças de teatro. Temos de 
estabelecer ligações entre aquilo que se passa 
entre o fim de um soneto e o início de outro. 
E nesses intervalos os actores têm de fazer 
pausas, trocar olhares, para nos dar a nós, 
espectadores, algum tempo de compreensão 
daquilo que estão a dizer. No fundo, enquanto 
encenador, sinto que estou a traduzir a peça 
para o público.

em Say it with flowers de gertrude stein, 
que eu traduzi e tu encenaste em 2008, 
havia, como aqui, uma construção de textos 
em inglês e português. Como é que os 
actores têm reagido ao texto em inglês?
Aí, o jogo era muito feito em cima da 
dimensão fonética do texto, não existia tanto 
a preocupação de interpretar sentidos nem 
a de querer passar imagens. Não havia essa 
luta, era um dispositivo mais formal. Aqui, 
não. Quando numa cena temos o mesmo 
texto em inglês e português, as mesmas 
imagens, a mesma marcação, o texto em 
inglês é mais demoradamente apreendido e 
dito pelos actores. Há aqui uma dificuldade: 
eles não pensam em inglês, não é a língua 
materna deles. O texto só aparece quando eles 
se abandonam ao ritmo e ao batimento das 
palavras, quando não estão tão ansiosos por as 
interpretar e representar. Procurei encontrar 
na encenação diferentes estratégias para 
quando os sonetos são ditos em português e 
em inglês. Quando é a Voz do Texto Original, 
di-los como se fosse o coro de uma tragédia 
grega, anunciando o que vai acontecer; 
quando são as outras personagens, procurei, 
através de pausas e de uma representação 
mais auto-contida e reflexiva, fazer com que 
elas tivessem consciência de que estão a dizer 
um soneto. No início, quando diz o soneto que 
escreveu para ser entregue a Rosalina, Romeu 

pára para se tentar explicar. A personagem 
tem aqui a noção de que está a dizer um 
soneto. 

Como se tivesse passado a noite a escrever 
sonetos. o amor produz sonetos como se 
segregasse uma hormona.
Como se ele se lembrasse, naquele preciso 
momento, de um soneto para tentar explicar 
aquilo que sente. 

Fala-me agora um pouco do cenário.
Estou a partir do zero, da palavra. Na cena 
do banho, por exemplo, comecei por pensar 
numa banheira, mas como depois seria muito 
confuso movimentá-la em cena optei apenas 
por um banco preto: Will traz uns baldes, 
senta-se e atira água para cima do corpo do 
Jovem Louro, como se este fosse uma criança. 
Também coloquei, à esquerda, uma cortina 
que tem um espelho por trás. 

a imagem no espelho, a representação  
de si próprio, é outro dos temas da peça. 
A cortina e o espelho surgiram porque 
precisava de elementos mais teatrais.  
No terceiro acto, as personagens abandonam 
o centro da cena e começam a aproximar-se 
da cortina – parece que aí se materializam 
e desmaterializam. Há umas mesas, muitas 
folhas de papel espalhadas pelo chão e umas 
penas de escrever, que eu quis que fossem 
muito grandes. Quase não existe mobiliário 
e o que existe é todo em preto, é como se não 
estivesse lá. Se a cena for toda em negro posso 
trabalhá-la com a luz, como se escrevesse 
numa página em branco. Já os figurinos são 
uma estilização de roupa de época, excepto  
o Tradutor, que anda pelo meio do público  
e está vestido com uma camisa e umas calças 
contemporâneas, como se viesse assim  
de casa. 

acho uma óptima ideia o Tradutor andar 
pelo meio do público. no fundo, todos 
precisamos de tradução… [risos]
A Voz do Texto Original vai ser distribuída  
por duas actrizes. Elas vão estar vestidas  

de preto, isoladas pela luz, de forma a não lhes 
sentirmos os corpos. Só lhes vemos os rostos.

Como se fosse a Boca do Não Eu, de Beckett.
Como se fossem cabeças que falam recortadas 
pela luz.
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Prólogo
soneto 23 | As an unperfect actor on the stage

aCTo i
Cena 1 (espelhos)
soneto 1 | From fairest creatures we desire increase
soneto 106 | When in the chronicles of wasted time
soneto 32 (Camões) | Porque quereis, Senhora, que ofereça
soneto 62 | Sin of self love possesseth all mine eye
soneto 10 | For shame, deny that thou bear’st love to any
soneto 12 | When I do count the clock that tells the time
soneto 3 | Look in thy glass and tell the face thou viewest
soneto 64 | When I have seen by time’s fell hand defaced
soneto 11 | As fast as thou shalt wane so fast thou grow’st
soneto 15 | When I consider everything that grows

Cena 2 (repleto de ti)
Romeu e Julieta, Acto I, cena 2 
soneto 113 | Since I left you, mine eye is in my mind

Cena 3 (senhor/senhora)
soneto 20 | A woman’s face with nature’s own hand painted
soneto 30 | When to the sessions of sweet silent thought
soneto 36 | Let me confess that we two must be twain 
soneto 52 | So am I as the rich, whose blessed key
soneto 22 | My glass shall not persuade me I am old

Cena 4 (o soneto de amor)
soneto 18 | Shall I compare thee to a summer’s day?
soneto 143 | Lo, as a careful housewife runs to catch

aCTo ii
Cena 1 (ah, fez?)
soneto 50 | How heavy do I journey on the way
soneto 47 | Betwixt mine eye and heart a league is took
soneto 55 | Not marble, nor the gilded monuments
diálogo otelo e iago | Otelo, Acto III, cena 3
soneto 48 | How careful was I when I took my way

Sonetos usados no texto  
da peça Actor Imperfeito
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Cena 2 (À porta do patrono)
soneto 85 | My tongue-tied Muse in manners holds her still
soneto 81 | Or I shall live your epitaph to make
soneto 23 (Camões) | E se meus rudos versos podem tanto
soneto 67 | Ah! wherefore with infection should he live
soneto 82 | I grant thou wert not married to my Muse
Fala de don adriano de armado | Canseiras de Amor em Vão, Acto I, cena 2
Cena do enjoo | Adaptada da cena 1, Acto V, The Poetaster de Ben Jonson
soneto 43 | When most I wink then do mine eyes best see

Cena 3 (o duelo pelo patrono)
soneto 80 | O! how I faint when I of you do write
soneto 81 | Or I shall live your epitaph to make

Cena 4 (Banido)
soneto 122 | Thy gift, thy tables, are within my brain
soneto 76 | Why is my verse so barren of new pride
soneto 150 | O! from what power hast thou this powerful might
soneto 29 | When in disgrace with fortune and men’s eyes

aCTo iii
Cena 1 (amor, renova a tua força)
soneto 26 | Lord of my love, to whom in vassalage
soneto 34 | Why didst thou promise such a beauteous day
soneto 58 | That god forbid, that made me first your slave
soneto 109 | O! never say that I was false of heart
soneto 69 | Those parts of thee that the world’s eye doth view
soneto 110 | Alas, ‘tis true I have gone here and there
soneto 139 | O! call not me to justify the wrong
soneto 93 | So shall I live, supposing thou art true
soneto 120 | That you were once unkind befriends me now
soneto 35 | No more be griev’d at that which thou hast done
soneto 90 | Then hate me when thou wilt, if ever, now
soneto 56 | Sweet love, renew thy force; be it not said
soneto 97 | How like a winter hath my absence been

Cena 2 (Cherchez la Femme!)
soneto 28 | How can I then return in happy plight
soneto 147 | My love is as a fever longing still
soneto 128 | How oft when thou, my music, music play’st

Cena 3 (nada como o sol)
soneto 127 | In the old age black was not counted fair
soneto 53 | What is your substance, whereof are you made
soneto 130 | My mistress’ eyes are nothing like the sun

Cena 4 (maldadezinhas)
soneto 138 | When my love swears that she is made of truth
soneto 41 | Those pretty wrongs that liberty commits
soneto 95 | How sweet and lovely dost thou make the shame
soneto 149 | Canst thou, O cruel! say I love thee not
soneto 140 | Be wise as thou art cruel, do not press
soneto 152 | In loving thee thou know’st I am forsworn
soneto 145 | Those lips that love’s own hand did make
soneto 89 | Say thou dids’t forsake me for some fault
soneto 131 | Thou art as tyrannous so as thou art
soneto 112 | Your love and pity doth the impression fill
soneto 93 | So shall I live, supposing thou art true
soneto 105 | Let not my love be called idolatry
soneto 18 (Camões) | Oh, quem tornar pudera a ser nascido!
soneto 129 | The expense of spirit in a waste of shame
soneto 115 | Those lines that I before have writ do lie

Cena 5 (não te amo com os olhos)
soneto 141 | In faith I do not love thee with mine eyes
soneto 121 | ‘Tis better to be vile than vile esteem’d
soneto 132 | Thine eyes I love and they as pitying me

Cena 6 (o calor vivo)
soneto 144 | Two loves I have of comfort and despair
soneto 153 | Cupid laid by his brand and fell asleep

Cena 7 (adeus)
soneto 133 | Beshrew that heart that makes my heart to groan
soneto 88 | When thou shalt be dispos’d to set me light
soneto 151 | Love is too young to know what conscience is
soneto 117 | Accuse me thus: that I have scanted all
soneto 42 | That thou hast her it is not all my grief
soneto 40 | Take all my loves, my love; yea, take them all
soneto 87 | Farewell! thou art too dear for my possessing

ePílogo
soneto 23 
As an unperfect actor on the stage
Como actor imperfeito que na cena
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Ar de filmes / teatro do Bairro

Ar de Filmes é uma produtora de teatro e cinema dirigida por Alexandre 
Oliveira. Desenvolve, essencialmente, os seus projectos em torno do trabalho 
artístico do encenador António Pires e do cineasta João Botelho.

Inaugurou, em Março de 2011, um novo espaço cultural em Lisboa –  
o Teatro do Bairro –, que tem recebido uma programação regular nas áreas  
do teatro, cinema, dança e música, acolhendo estruturas nacionais  
e internacionais, bem como projectos emergentes.

Teatro do Bairro é também uma companhia de teatro, cuja direcção artística 
está a cargo de António Pires. A sua linha de actuação assenta na criação de 
novas dramaturgias baseadas na adaptação de textos não teatrais, com especial 
relevo para os clássicos da literatura mundial. Estes textos são levados à cena 
através de uma linguagem essencialmente coreográfica.

Ar de Filmes / Teatro do Bairro colabora regularmente com diversos 
criadores e artistas de várias áreas, como a escritora Luísa Costa Gomes,  
o compositor Luís Bragança Gil ou o arquitecto João Mendes Ribeiro.

Ar de Filmes é uma estrutura financiada pelo Governo de Portugal – Secretário 
de Estado da Cultura/Direcção-Geral das Artes e pela Câmara Municipal de 
Lisboa. 
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Ficha Técnica ar de Filmes

produtor alexandre Oliveira 
produção executiva ana Bordalo, ana Gandum
apoio à língua inglesa carole Garton
mestre de armas eugénio roque
costureira rosário Balbi
construção Gonçalo Pires 
ilustração Joana Villaverde
fotografia e imagem mário sabino sousa
assessoria de imprensa isabel marques
edição musical antónio Pires a partir de  
John dowland e carlos Zíngaro

aPOiOs ar de Filmes 

aGradecimenTOs ar de Filmes

Federação Portuguesa de Esgrima
Fundação Calouste Gulbenkian (Otelo Lapa, Alfredo 
Figueiredo, José da Silva)
São Luiz Teatro Municipal
Luís Moreira
Carlos Zíngaro

Ficha Técnica TnsJ

coordenação de produção maria João Teixeira
assistência de produção eunice Basto
direcção de palco (adjunto) emanuel Pina
direcção de cena cátia esteves
maquinaria de cena antónio Quaresma, carlos 
Barbosa, Joel santos
luz Filipe Pinheiro, abílio Vinhas, adão Gonçalves, 
nuno Gonçalves, José rodrigues
som João Oliveira

aPOiOs TnsJ

aPOiOs à diVulGaçãO

aGradecimenTOs TnsJ 

Câmara Municipal do Porto
Polícia de Segurança Pública
Mr. Piano/Pianos Rui Macedo

ar de Filmes
Rua D. Pedro V, 60, 1.º Dto.
1250-094 Lisboa
T 21 342 08 10 | TM 91 857 07 74
www.ardefilmes.org

Teatro do Bairro
Rua Luz Soriano, 63 – Bairro Alto
1200-246 Lisboa
T 21 347 33 58 | TM 91 321 12 63
www.teatrodobairro.org

Teatro nacional são João
Praça da Batalha
4000-102 Porto
T 22 340 19 00 

Teatro carlos alberto
Rua das Oliveiras, 43
4050-449 Porto
T 22 340 19 00

mosteiro de são Bento da Vitória
Rua de São Bento da Vitória
4050-543 Porto
T 22 340 19 00

www.tnsj.pt
geral@tnsj.pt

ediçãO

departamento de edições do TnsJ
coordenação João luís Pereira
design gráfico Joana monteiro
fotografias de ensaio (com simulação de figurinos) 
mário sabino sousa
impressão multitema

Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante 
o espectáculo. O uso de telemóveis ou relógios com 
sinal sonoro é incómodo, tanto para os intérpretes 
como para os espectadores.




