


Pedimos ajuda aos nossos amigos fantoches. Os fantoches são pau 
para toda a obra e têm orgulho nisso. Eles ocuparam as mais diversas 
posições: de mediadores entre humanos e coisas a facilitadores (que por 
vezes só complicam!) das relações entre os humanos. Eles manifestam-
-se também como materializações de zonas obscuras e primitivas da 
nossa mente e do nosso imaginário colectivo. Os bonecos de luva são 
isto tudo e muito mais. A sua plasticidade manifesta-se na resistência 
que oferecem a ocupar uma posição perfeitamente estabelecida numa 
determinada ordem das coisas. É mais uma lição que nos dão. 

Servimo-nos de alguns elementos e ferramentas da marioneta tradicional 
portuguesa e dos seus irmãos europeus, americanos, africanos e asiáticos 
para tentar pôr em prática esta forma-nova, ainda não inventada, e que 
nasceria de um mundo globalizado. A transformação está em curso há 
umas boas centenas de anos e as dores de crescimento têm sido, por 
vezes, bem violentas. Os fantoches têm historicamente dado voz (e que 
voz!) às ansiedades que esta metamorfose tem trazido consigo.

A velocidade a que os humanos, as mercadorias, os capitais 
financeiros e a informação se deslocam actualmente é a constante  
a partir da qual esta tradição de um país que não existe se sedimenta –  
e se consolida no movimento erosivo do mundo globalizado. Este mundo 
em trânsito é, em muitos aspectos, mais complexo do que o mundo 
que as tradições marionetísticas conheceram no tempo da sua génese. 
Neste País Que Não Existe, ponto de partida e destino da nossa viagem, 
o boneco de luva regressa para nos ajudar a tentar reflectir sobre o lugar 
que ocupamos – que desejamos ocupar – nessa complexificação. É uma 
viagem sem lugares marcados. 

Escolhemos iniciar a jornada no sítio onde começam tantas outras. 
Um aeroporto imaginário. Este espaço-corpo-sistema representa 
bem o nosso potencial como espécie que domina a técnica, capaz de 
produzir e de se organizar em grande escala, na medida terrestre, claro. 
É também o lugar onde podemos observar certas tendências, muitas 
vezes contraditórias, que ilustram um momento histórico… O aeroporto 
assemelha-se cada vez mais a uma cidade, também na medida em que as 
cidades se assemelham cada vez mais a aeroportos. As mesmas lojas, as 
mesmas lógicas, a mesma relação entre vigilância e hedonismo de baixo 
custo – entenda-se, de baixo investimento vital.

Turismo & Terrorismo Infinito – a suspensão da presunção de inocência.
De cada vez que entramos num aeroporto, por mais animados 
que estejamos com a viagem, temos a sensação de que ocorre 
uma suspensão temporária de um dos pilares do chamado Estado 
Democrático de Direito. A presunção de inocência – ou seja, a ideia  
de que, até prova em contrário, somos inocentes – é como que invertida  
e somos apontados como suspeitos, como culpados potenciais. Recai  
então sobre o passageiro o ónus de conseguir provar o contrário.  
O crime de que somos acusados, de cada vez que vamos viajar, embora 
genérico e até um pouco vago, é monstruoso. É nesta condição legal algo 
indeterminada e, sobretudo, nesta desconfortável posição intersubjectiva 
que iniciamos a viagem. Claro que se tivéssemos acesso a um jacto 
particular, ou se pertencêssemos a determinadas elites, o caso seria 
diferente. 

Criámos para a peça uma cena a partir do ritual de controlo de bagagens, 
mas não tentámos reproduzir todo o dispositivo, tratou-se antes de 
aproveitar alguns aspectos menos evidentes e de transformá-los em jogo, 
em matéria de cena. Também por isso, importa pois partilhar algumas 
ideias que se tornaram mais claras ao longo deste processo de criação. 

Proleturistas de todo o mundo, uni-vos!
O dispositivo de controlo de bagagens combina pelo menos três 
universos que reconhecemos, pela organização dos corpos e dos gestos, 
dos espaços e das coisas, a saber: o sistema prisional, a fábrica e a caixa 
do supermercado. Eles são a inspiração mais ou menos consciente 
para esta espécie de performance quotidiana em que milhões de seres 
humanos participam a todo o momento. 

O despojamento compulsório (ainda que apenas temporário, na 
maior parte dos casos) de certos objectos pessoais (artigos de higiene, 
alguns líquidos perigosos como a água, por exemplo) convoca, sem 
demasiado esforço de imaginação, a entrada num estabelecimento 
prisional e a multiplicação dos corpos e das coisas potencia o efeito 
concentracionário. 

Tendo em conta que uma parte do trabalho é feito “voluntariamente” 
pelos passageiros e que a equipa é obrigada a lidar de muito perto  
com a intimidade destes, materializada nos seus objectos pessoais,  
a relação entre uns e outros é muito ambígua e é aí que residem alguns dos 
aspectos mais interessantes. O contacto é curto e estranho para todos. 

As bancas com tabuleiros de plástico, os tapetes rolantes que puxam 
as bagagens para o interior de uma máquina que as vê por dentro, que 
escrutina o seu conteúdo e a sua estrutura, são, a partir do momento 
em que os corpos dos viajantes e controladores se movimentam à sua 
volta, autênticas linhas de (des)montagem. Todos conhecemos a célebre 
sequência do apertador de parafusos do filme Tempos Modernos, de  
Charlie Chaplin. Na linha de controlo de bagagens reconhecemos a  
herança da organização taylorista e fordista do trabalho. Nesta cadeia,  
é difícil definir o que ali se fabrica. É certo, todavia, que se produz uma certa 
indefinição entre o que é matéria-prima, trabalho transformador ou objecto 
manufacturado.

Pela precisão e desapego no gesto, é relativamenvte fácil distinguir  
o passageiro-operário frequente do pequeno Charlot eventual. Este 
último está sempre pronto a esquecer-se de algum detalhe fundamental 
para a perfeita realização da cerimónia. Ou, pelo contrário, mostra-se  
tão empenhado em demonstrar a sua aptidão para o serviço na indústria 
da viagem-em-segurança que acaba por, numa espécie de excesso 
de zelo, próprio dos aprendizes, expor-se mais do que lhe é pedido, 
revelando assim o absurdo da situação. Cada linha de montagem tem  
os seus códigos particulares e nem sempre é fácil perceber até onde  
nos devemos deixar manipular sem parecermos especialmente ridículos. 

Através da articulação entre os corpos dos actores, as marionetas  
e os objectos, procurámos explorar no nosso espectáculo esta sensação  
de estranheza em relação aos próprios gestos. O resultado pode ter  
tanto de cómico como de inquietante. 

Nesta fábrica de viajantes seguros, os objectos que nos acompanham 
assumem uma importância diferente. Se, por um lado, são pessoais,  
por outro, olhando à volta percebemos que, apesar de diferenças 
mínimas, eles poderiam ser os objectos de qualquer outro viajante.

A linha de controlo de bagagens assemelha-se também à caixa registadora 
de um supermercado gerido pelas personagens do País das Maravilhas 
imaginado por Lewis Carroll. Neste comércio disparatado em que participam 
controladores e controlados, as mercadorias são trazidas de casa, entregues 
para serem observadas e logo após devolvidas. Ninguém paga nada mas 
também ninguém recebe troco – o importante é mesmo participar.

Ao sair deste condicionamento, entramos no “verdadeiro” supermercado, 
onde começamos a descomprimir, acedendo a bebidas alcoólicas, 
cigarros, chocolates, perfumes, écharpes… e a outros bens de 
primeiríssima necessidade, também na medida em que, através de 
um investimento relativamente pequeno, rapidamente recuperamos 
a condição de consumidor pequeno-burguês, de novo liberto da 
proletarização, imposta pelo esquema de segurança. Tudo isto a preços 
“Duty Free”, livres portanto de deveres. A este momento pós-controlo, 
alguns especialistas em gestão comercial em instalações aeroportuárias 
escolheram chamar “The Golden Hour”. 

Enjoy your waiting!…
Entretanto, estamos na sala de espera. As expectativas são tão 

baixas em relação a estes (não?)lugares que só muito raramente são 
defraudadas. A sala de espera é uma sala de teatro e também se pode 
dizer que uma sala de teatro é uma sala de espera – aqui, a relação com  
as expectativas é bem diferente.

A sala de espera é um espaço vazio e um tempo a inventar.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

…a escassos dias da partida
Igor Gandra



Bruno Monteiro*

O lado selvagem 
das coisas 
Notas sobre um teatro 
pós-humano

Uma suspeita. Passam -se prodígios aqui. Nas 
minhas costas, acreditem, ouço um murmúrio. 
São elas que conversam entre si, conspirativas. 
Sinto -as adversas, com a malevolência posta 
sobre a minha carótida. Regresso do ensaio 
com medo das coisas. Espio -as pelo canto do 
olho; atrevidas se não olho, quedam -se mudas 
quando as confronto. Disfarçam os seus intuitos 
vingativos se me aproximo; se me aparto um 
pouco, logo elas cuspinham ameaças contra 
mim. Respiro fundo. Reasseguro as minhas 
certezas com palavras razoáveis. Não serve 
de nada. A desconfiança, enfim, está lançada. 
Quão inofensiva será esta porta? Fecho -a com 
cuidado enquanto saio. Porque será então que 
temo que ela me esmague os dedos de repente? 
Depois de um par de horas na sala de ensaios,  
as coisas enviam -me sinais de uma existência 
incógnita. Um lado selvagem que eu ignorava, 
onde elas cominam protestos contra nós, seus 
pretensos donos e senhores. Engulo em seco  
os seus atrevimentos, aperto o casaco apesar  
do sol e saio para a rua, trocando os pés. 

Emerge um sentido agudo de vulnerabilidade 
perante o mundo quando tremem ou, depois 
de puídas, soçobram as nossas crenças 
subjacentes sobre a solidez, a inocuidade 
e a natureza inanimada das coisas que nos 
circundam habitualmente. Esta alteração 
da perceção corrente e desatendida do 
mundo acompanha o aparecimento de 
sensações desagradáveis e desconhecidas que 
correspondem a esse “ambiente de delírio” que 
Karl Jaspers encontra na sua pesquisa sobre 
psicopatologia. Foi para responder aos desafios 
levantados pelo horror das coisas subitamente 
agitadas ou pelo temor da perda de controlo 
sobre a estabilidade da matéria que se tentou 
ordenar a realidade pela repetição de rituais 
sagrados. Para impor uma ordem segura ao 
universo houve que traçar limites nítidos entre 
as coisas e os homens, atribuir -lhes sítios 
convenientes e apropriados, estabelecer 
nomes e normas para ambos. Émile Benveniste 
lembra que o sagrado significava, em latim, 
tudo o que estava “ao mesmo tempo marcado 
por uma contaminação indelével e era digno 
de veneração”. O ato de sagração implicava 
instituir um limite ou um obstáculo que coloque 
à parte o que se protege, isolando -o de todo 
o contacto por uma interdição rigorosa; só 
então, “pouco a pouco”, o sagrado “toma um 
sentido positivo: tudo o que está investido de 
favor divino”.1 A religião do teatro têm sido 
os próprios negócios humanos, restringindo-
-se as suas cerimónias a eternizar os seus 
amores, tristezas ou vinganças. O teatro tem 
servido para consagrar os seres humanos 
como senhores que governam sobre todas 
as criaturas, um espaço sagrado em que eles 

reservam para si mesmos o centro do universo  
e em que reasseguram o seu estatuto excecional 
de sujeitos absolutos diante das coisas inertes 
e insensíveis. Em tais casos, resumindo ou 
imitando o mundo, o teatro arruma ou conforta 
a visão antropocêntrica do universo. Pese as 
semelhanças aparentes, são estas garantias  
de conforto que cedem durante este espetáculo 
de marionetas. O teatro de fantoches subverte 
estes dogmas que tornaram o palco num 
espaço sagrado do humano. Não temos aqui 
um espetáculo que assevera e santifica as 
nossas crenças sobre a omnipotência humana. 
O ritual teatral tem vindo inadvertidamente a 
representar o império humano sobre o mundo. 
Em sentido oposto, este teatro de marionetas 
é um teatro pós -humano. Neste espetáculo, o 
palco volta a ser um sítio perigoso e inquietante 
que desarruma a ordem de uma realidade 
centrada sobre os humanos. Nele, são as 
coisas que se revoltam e se insurgem contra 
a autossatisfação nascida da consciência 
equívoca que os humanos têm de que são eles 
os protagonistas diletos da criação.

A inquietante familiaridade da sala de espera. 
Estamos numa sala de espera. De um aeroporto, 

se acrescentarmos detalhes. Trata -se de um 
cenário vulgar para todos nós que partilhámos 
a experiência da passagem por estes lugares 
de trânsito. Ninguém vai a uma sala de espera, 
toda a gente passa por ela. Em suma, um 
limbo. Sem promessas de salvação, todavia. 
Estes locais asséticos e descaracterizados 
são, hoje em dia, a epítome de uma civilização 
submersa por medos e paranoias que ela 
própria retroalimenta com a sua ânsia de 
segurança. Afligidos pela sofreguidão de um 
controlo absoluto sobre a incerteza, estes 
locais definem -se, portanto, pela obsessão 
com que inspecionam e supervisionam os 
seres humanos. Temos então as condições 
necessárias e suficientes para uma contínua 
superação das “medidas de segurança”. Todas 
as evidências da ausência de perigo imediato 
são apenas, pela exacerbação deste raciocínio, 
tantas outras provas de que as ameaças 
permanecem disfarçadas, apenas mais bem 
camufladas do que esperado. Não se revelando 
elas por si mesmas, torna -se necessário, em 
casos extremos, supor as ameaças que estarão 
ainda latentes. Observados até à exaustão, 
os humanos à espera resignam -se a este 
incremento de vigilância ou então arriscam -se  



a comprovar, por moto próprio, a presunção  
de perigosidade que tentavam desmentir com  
a sua recalcitrância, se conduzida de modo mais 
atabalhoado. Nos aeroportos é arriscado tentar 
mostrar que se tem razão. Mais vale, assim 
parece, aguentar com paciência. Não se passa 
o mesmo com as coisas que aqui se obstinam 
contra a ambição de controlo. Elas saltam 
impacientes das malas que as tentam encerrar, 
escapam desembestadas aos dispositivos que 
as tentam sondar, espraiam -se desordenadas 
sobre um terreno que se tenta sujeitar a um 
plano rigoroso. Espaço “isótropo” que, como 
lembrava Maurice Merleau -Ponty, constitui esse 
espaço puramente exterior e homogéneo “que o 
pensamento sobrevoa sem ponto de vista”,2 a sala 
de espera confronta -se agora com a subversão 
das coisas que pareciam, até então, incrustadas 
sobre ela com firmeza. Guia e suporte da nossa 
experiência, este suposto “espaço verdadeiro, 
único e objetivo” constitui mais uma tentativa 
de normalização que “garantia ao homem […], 
contra o delírio ou a alucinação, [que] os objetos 
permaneciam perante ele, que eles guardavam 
as suas distâncias, e como Malebranche dizia 
a propósito de Adão, que eles não o tocavam 
senão com respeito”.3 Neste palco, digo: nesta 

sala de espera, a revolta das coisas é um protesto 
ontológico. Nem os objetos permanecem quedos, 
nem se conservam obedientes, nem abdicam de 
interpelar desrespeitosamente os humanos. Este 
teatro de marionetas insufla vida a coisas que, 
a começar pelos próprios fantoches, deveriam 
permanecer inanimadas e silenciosas. Até porque 
chega a desmembrar a própria disposição física 
do palco, este espetáculo desafia a ilusão de 
um invólucro inquebrantável para uma ordem 
do mundo submissa e disposta em torno do ser 
humano. Quando os humanos se calam, as coisas 
protestam.

Fantoches, fetichismo e ciborgues. O teatro 
de marionetas vai, por diversas maneiras, 
transformar o estatuto das mãos. Longe de 
serem um mero apêndice do corpo que o 
ator usa para completar uma interpretação, 
aqui são as mãos que constituem o centro da 
ação. À margem do corpo, as mãos atuam por 
vontade própria. Tornadas em símbolos mais 
do que em instrumentos, as mãos são veículo 
para uma representação do mundo; são elas 
que, em idioma sucinto e austero, propõem 
uma leitura ao espectador sem tombarem em 
incontinências retóricas. Nestes pictogramas em 

carne viva temos um instigador da imaginação, 
sugestionando -se o espectador para uma 
recriação de sentido tão mais necessária  
e ampla quanto mais concisos são os 
movimentos da mão. Para ver teatro, basta 
ver o que se tem diante dos olhos: atores que 
se movem sobre o palco em movimentos, 
gestos e palavras com que nos identificamos 
imediatamente e que compreendemos de 
maneira empática. O teatro de marionetas 
não admite que se vejam apenas as evidências 
diante dos olhos. Para ver teatro de marionetas 
exige -se e sugestiona -se do mesmo passo a 
implicação ativa da imaginação do espectador. 
São as mãos como miniaturizações do corpo 
humano que, transformando este em suporte ou 
em palco, questionam por completo o estatuto  
de subalternidade que lhes atribuímos a elas –  
e às coisas que as acompanham, como a vareta 
ou boneco. Por outras palavras, o corpo do 
ator surge aqui como um satélite dos objetos 
manipulados. Quando lida com os bonecos  
e restantes objetos cénicos, o ator sujeita  
o seu corpo a essas coisas que manipula 
para lhes atribuir o ponto focal da atenção 
dos espectadores. Desse modo, todas as 
coordenadas da presença do ator em palco se 
alteram para se subordinarem aos movimentos 
das mãos e das coisas. Em suma, invertem-
-se as usuais hierarquias de causalidade 
entre sujeito e objeto. As coisas e as mãos 
aparecem aqui em circunstâncias de possessão, 
aparentemente imbuídas com uma vontade 
estranha e sobranceira ao corpo que as segura. 
No teatro de fantoches, o humano perde a sua 
centralidade como medida de todas as coisas, 
melhor: aparece subjugado temporariamente 
por coisas que criou, como sucedia com  
a reverência pelos tótemes ou com os transes 
espoletados pelas máscaras envergadas  
pelos feiticeiros. São os limites estanques  
entre humanos e objetos não -humanos que  
se veem subitamente abolidos. São as coisas 
que aparecem sobre o palco e se dirigem a nós. 

Olhando para tempos mais recentes, este 
espetáculo confronta -nos também com esse 
estranho poder dos objetos sobre os humanos, 
como sucede, para nos restringirmos a um 
só exemplo entre muitos, com os telemóveis. 
Pequenos ídolos, os telemóveis não só 
absorvem a nossa atenção quotidiana, como 
são os canais de acesso privilegiado para  
os nossos avatares virtuais, aspirando a nossa 
subjetividade para estas representações 
desmaterializadas. Seremos servidores das 
coisas que criámos? Uma analogia entre  
o “mundo religioso”, em que os “produtos 
da mente humana parecem dotados de vida 
própria”, e o mundo das mercadorias, em 
que sucede o mesmo aos “produtos da mão 
humana”, serviu para Karl Marx apresentar  
a sua conceção do fetichismo da mercadoria  
em regime capitalista.4 Por tornar esta verdade 
ainda mais patente em palco, este teatro  
de marionetas mostra com insistente nitidez  
a escravização dos homens pelas coisas que  
os possuem quando eles as possuem. A posição 
aparentemente periférica do corpo do ator 
por comparação com os objetos manuseados 
pelas suas mãos pode ser vista, em antecipação 



distópica, como prenúncio do desenlace 
desumanizador que palpita sob o atual mundo 
das criações humanas. Seja porque remete  
a existência dos humanos para os fundos  
de um palco agora ocupado por coisas que  
têm um destacado protagonismo, seja porque  
sujeita os humanos a serem recipientes de um 
dispositivo que, inicialmente intencionado para  
a sua segurança, se tornou ele próprio em vetor  
de opressão, temos neste espetáculo a visão  
de um universo que dispensa a humanidade 
como “medida de todas as coisas”. No início 
deste texto, sugerimos que o teatro de marionetas 
abria caminho para um teatro pós -humano. 
Desafiando as fronteiras rígidas entre humanos 
e objetos, alterando a disposição “natural” 
do seu corpo para conceder todo o relevo aos 
utensílios ou então destacando as suas próprias 
mãos do corpo que as suporta, os atores do 
teatro de marionetas colocam -se nas áreas 
limítrofes do conceito de “ciborgue”. Usado por 
Donna Haraway como designação de “criaturas 
híbridas, compostas por organismo e máquina”, 
o ciborgue nasce sobre esta fronteira como 
“monstro” que desafia uma pertença exclusiva. 
Monstro significante, todavia, pois ele transporta 
com o seu modo de ser “signos de possíveis 
mundos”.5 Mundos possíveis, sem que saibamos 
se estamos a pender para a alternativa otimista 
ou pessimista. No teatro de marionetas, o ator 
constitui uma espécie de ciborgue artesanal, 
alvitrando um outro teatro que, relativizando de 
maneira promissora a assunção de antropocentrismo 
subscrita inconscientemente por um certo teatro 
corrente, arrisca também, ao realizar uma projeção 
aumentada da animadversão das coisas, anunciar 
ou mostrar um mundo em que os humanos não só 
veem comprometida a crença humanista sobre  
a sua centralidade entre a criação, como traz em  
si um deslizamento para um império governado por 
coisas erigidas em deuses.

1 Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo

européennes. Tome 2: Pouvoir, droit, religion. Paris, 

Les Éditions de Minuit, 1969, p. 179 -207.

2 Maurice Merleau -Ponty, Phénoménologie de la 

perception. Paris, Éditions Gallimard, 1945, p. 282.

3 Idem, Ibidem, pp. 335, 337.

4 Karl Marx – Friedrich Engels – Werke, Das Kapital, Band I, 

Erster Abschnitt. Berlim, Dietz Verlag, 1968, p. 86.

5 Donna Haraway, Simians, Cyborgs and Women. The 

Reinvention of Nature. New York, Routledge, 1991,  

pp. 1, 2.

* Instituto de Sociologia – Universidade do Porto.

ficha técnica TNSJ 
produção executiva 
Alexandra Novo
direção de palco 
Emanuel Pina
Filipe Silva (adjunto)
direção de cena
Ana Fernandes
luz 
Filipe Pinheiro (coordenação) 
Adão Gonçalves
Alexandre Vieira
José Rodrigues
Nuno Gonçalves
Rui M. Simão
maquinaria
Filipe Silva (coordenação)
Adélio Pêra
António Quaresma
Carlos Barbosa
Joaquim Marques
Jorge Silva
Lídio Pontes
Paulo Ferreira
som
António Bica
João Oliveira

apoios TNSJ

apoios à divulgação 

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

O Teatro de Ferro é uma estrutura 
financiada por

apoios Teatro de Ferro 

Teatro de Ferro
Travessa da Formiga, 65
Espaço 2 – Piso 1
4300-207 Porto 
teatrodeferro@gmail.com
www.teatrodeferro.com
www.facebook.com/teatrodeferro

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
Ana Almeida
design gráfico 
Dobra
fotografia
Susana Neves
impressão
Multitema

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



Marionetas 
Tradicionais de Um 
País Que Não Existe

O FIMP no TNSJ

O TNSJ É MEMBRO DA

encenação, cenografia 
e marionetas de 
Igor Gandra

música
Michael Nick
movimento e assistência 
de encenação 
Carla Veloso
realização plástica 
Eduardo Mendes
caracterização 
Ricardo Graça
desenho de luz 
Mariana Figueroa
Teatro de Ferro

fotografia de cena
Susana Neves
oficina de construção 
Eduardo Mendes
Luísa Natário (fantoches  
e coordenação de figurinos)
Bruno Dias (estagiário do curso 
de Multimédia do ISCE Douro)
Daniela Gomes
Carlota Gandra
Nádia Soares (estagiária – Escola 
Profissional do Centro Juvenil de 
Campanhã)
Américo Castanheira/Tudo Faço

interpretação
Diogo Martins
Dóris Marcos
Filipe Moreira
Gisela Matos
Eduardo Mendes
Igor Gandra

participação especial 
Ana Costa
Ana Granja
Ana Queirós
Ana Santos
André Vigário
Catarina Pinto
Daniela Cula
Débora Barreto
Filipa Silva
Maria Lopes
Maria Rocha
Mariana Lamego
Marta Teixeira
Marta Panelas
Matilde Maia
Matilde Maciel
Matilde Gandra
Miguel Batista
Rafael Magalhães
Renata Couto
Ricardo Mascarenhas
Rita Faria
Sofia Silva
Sofia Marques 
(alunos do 2.º ano de Teatro 
do Balleteatro Escola Profissional)

coprodução 
Teatro de Ferro, TNSJ
parceria 
Balleteatro

dur. aprox. 1:00
M/16 anos

Mosteiro de São Bento da Vitória
13-15 outubro 2017
26-29 outubro 2017
qui+sex 21:00 sáb 19:00 dom 16:00

Estreia


