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Deviyãn desh ki jaag jaayein agar  
(Se as deusas do país acordassem) 
Deviyãn desh ki jaag jaayein agar 
(Se as deusas do país acordassem) 

Ek swayam hee badalta chala jaaega 
(A mudança vai começar por si mesma) 
Deviyãn desh ki jaag jaayein agar 
(Se as deusas do país acordassem)

Excerto de cântico original de Sampat Pal,  
“na promessa de que o pudéssemos aprender”
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O que é que te fez querer fazer este espetáculo que escreves, 
encenas e interpretas? 

Sofia Santos Silva [SSS]: Eu tive conhecimento do Gulabi 
Gang em contexto informal, num jantar entre amigos,  
e a partir desse momento fiquei fascinada com a forma de 
ativismo destas mulheres e lancei-me numa pesquisa intensa. 
São mulheres que vivem em Uttar Pradesh - considerado as 
Badlands da Índia, ou seja, o pior dos territórios do país - ,  
com escasso acesso à educação e um grau de pobreza massivo 
e são mulheres que sistematicamente são vítimas de violência 
e discriminação. E de repente há uma destas mulheres, 
Sampat Pal, a líder deste grupo, que, consciente de que vive 
num sistema que está contra ela, decide fazer a justiça que 
lhe faz falta. E decide criar um movimento que alcance não 
só o seu território, mas vários territórios em redor, e apelar 
a todas as mulheres que vivem nesses territórios para que se 
consciencializem de que têm direitos e que é preciso fazerem 
frente a muitas das práticas discriminatórias e violentas que 
existem na sua sociedade. Principalmente, foca-se nas práticas 
judiciais e nos julgamentos de crimes cometidos por homens 
sobre mulheres e que, invariavelmente, acabam com o homem 
a ser declarado inocente. Crimes de violência doméstica  
ou/e de violência sexual em que a culpa é quase sempre 
atribuída à mulher. E a Sampat começa este movimento e,  
com outras mulheres, cria uma força alternativa às autoridades 
que acompanha estes casos de tribunal e tenta fazer uma 
investigação muito mais fiel à história de cada caso. Ela própria 
vai a tribunal apresentar as provas de cada história. Esta 
foi a primeira característica que me levou a refletir sobre a 
importância de não esquecermos a noção de “fazer justiça com 
a nossas próprias mãos”, e como parece ser a forma mais fiel 
no combate a qualquer tipo de opressão. Mas há outra, num 
campo mais poético, que diz respeito à forma de transmissão 
destes ideais de mudança... Como estas mulheres vivem em 
cabanas nos campos, numa parte do país muito rural, e não 
têm acessos tecnológicos, a Sampat Pal cria cânticos originais 
e é essa a forma que ela tem para transmitir a mensagem  
a toda a gente que a rodeia e chamar mais pessoas para  
esse novo olhar das coisas. E é este gesto que me leva  
a fazer este espetáculo. 
 

As canções como forma de transmissão e resistência?

SSS: Sim. E a pensar neste gesto como um encontro à 
distância. Mesmo que eu não conhecesse a Sampat, conseguia 
ouvi-la aqui. Portanto, a ideia para criar um espetáculo parte 
deste sítio, delas estarem na Índia e cantarem a sua resistência 
para todo lado, e eu, aqui, a ouvi-las e querer responder de 
alguma forma.

Na vivência das Gulabi Gang há uma espécie de espelho 
exorbitado de todo um sistema de opressões que nós 
reconhecemos. Mas há uma realidade que é nossa e há uma 
realidade que é delas, são realidades paralelas que, na peça, 
dialogam mas não se sobrepõem. 

SSS: Há esta questão comum da invisibilidade dos nossos 
corpos, mas é claro que o meu tipo de opressão, o nosso tipo de 
opressão, não tem nada a ver com o delas. Por mais que estude, 
por mais que, por mais que elas me contem, eu nunca vou saber 
o que é viver naquela realidade, nem nunca me colocaria nesse 
lugar. Por exemplo, nunca vou saber o que é sentir vergonha 
por me manifestar. Há muitas mulheres do Gulabi Gang que, 
no início, não tinham vontade de se juntarem ao grupo porque 
iam ser malvistas ou consideradas incumpridoras dos padrões 
atribuídos à mulher. E o facto  
é que, apesar de termos conhecido também meninas mais 
novas, a maior parte das mulheres que estão no Gulabi Gang 
já são viúvas, ou seja, já não têm nada a perder. É que ainda é 
muito difícil para estas mulheres integrarem um espaço novo 
de pensamento, de comportamento e de reflexão!  
Mas a verdade é que, para mim, foi muito difícil chegar a esse 
sítio. Como poderia materializar a nossa relação? Nunca 
poderia, eu, contar a história delas. Mas quem sou eu para 
estar a contar a história delas? E todo o contexto social, 
político, religioso da Índia... são muitos mundos num país só! 
Portanto cheguei à conclusão de que a única coisa que podia 
fazer era falar desta experiência que tive com a Sampat Pal, 
este encontro à distância. E elas vão contar a história delas, 
cada uma com a sua voz, e porque também tiveram urgência 
em estender a missão delas a este projeto e a Portugal. 

Como é que consegues chegar à fala com a Sampat Pal? 

SSS: Foi uma sorte. Elas têm um site oficial e eu enviei imensos 
e-mails, tentei contatar os números que estavam lá e nunca 
obtive resposta... Mas finalmente o diretor do Instituto Camões 

POR MAIS LONGÍNQUA QUE SEJA, A LUTA 
PELA JUSTIÇA TEM DE NOS TOCAR
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de Goa deu-nos o contato de um tradutor que estudava em 
Nova Deli - o Rahul Khari - e foi ele que conseguiu o contato 
direto com a Sampat.

E a peça também é feita dessa história do vosso relacionamento, 
das atribulações, da tentativa de viagem à Índia...

SSS: Sim, porque houve a vontade de ir, mas depois eu própria 
me questionava... Mesmo que eu fosse à Índia para ter uma 
visão mais concreta, seja lá o que isso significa, iria sempre 
como observadora, na perspectiva de criadora, mas também 
no lugar da turista privilegiada, e nunca seria suficiente.  
Aliás, acho que se tivesse ido à Índia faria exatamente o mesmo 
espetáculo! Sou de fora, estou fora. Por mais que analise e 
contextualize, a violência que exercem no corpo delas não é 
a mesma violência que exercem no meu. E a peça é também 
muito sobre isso. Aliás, o início da peça vem desse sítio. A 
primeira cena fala precisamente sobre o nosso lugar e a 
consciência que temos de que, obviamente, não vamos falar 
de coisas que não nos pertencem diretamente. Podemos ter 
empatia, podemos criar questionamento e estarmos atentas, 
mas nunca vamos estar no lugar de cada uma. Assumir 
essa consciência é um factor indispensável para a própria 
consciência social.

Mas há um lugar comum que é esse lugar de intervenção. E como 
Another Rose não é um manifesto, é um espetáculo, a questão é 
como intervir artisticamente.

SSS: Eu acho que também há um cariz de manifesto no 
espetáculo, tanto da nossa parte como da parte do Gulabi 
Gang. E a determinada altura lancei a mim própria essas 
questões: porque é que eu estou a fazer um espetáculo? Porque 
é que não estou a criar outros mecanismos ou plataformas 
para ir mais ao encontro da forma de ativismo delas? Porque 
não estender a história delas de outra forma? Mas continuei 
porque acho que a criação é a forma que mais me apaixona 
para praticar cada gesto activista aliado a camadas subjectivas 
e exponenciais com um público presente. E também é 
importante dizer que o espetáculo vai assumir donativos e 
que, com o acordo dos parceiros da Bolsa Amélia Rey Colaço, 
em alguns espetáculos os bilhetes vão reverter diretamente 
para o Gulabi Gang. Porque desde o início fazia-me sentido 
fazer um espetáculo que, concretamente, as pudesse ajudar. 
A questão era como é que nós podemos ajudar a missão delas. 
E, obviamente, o dinheiro era um fator. Portanto, isso ficou 
estabelecido. Depois, a nível da forma do espetáculo, havia 
tantos caminhos possíveis!... Ser meramente um formato 
documental, por exemplo, esteve em cima da mesa.  
Mas não podia ser. 

Escreveres o espetáculo a partir de testemunhos de vítimas?

SSS: Sim. Mas eu rapidamente desisti dessa ideia porque 
era mais honesto falar sobre este encontro à distância que 
permanece no espetáculo. E acho que isso é importante: 
dizer ao público que por mais distantes que nós estejamos 
uns dos outros, conseguimos criar relações. Se quisermos, 
conseguimos ligar-nos. E acho que é esse o lugar do espetáculo. 
E que a música nos transporta para esse lugar. Temos de ser 

capazes de ouvir aquele que está mais longe e sairmos da nossa 
bolha. Por mais longínqua que seja, a resistência, a luta pela 
justiça, pelos direitos humanos tem  
de nos tocar. Há uma grande pesquisa e texto muito 
informativo sobre a nossa realidade no espetáculo - fazemos 
uma denúncia da lei portuguesa e dos próprios mecanismos 
de proteção à vítima, por exemplo - mas a principal camada 
é: nós estamos aqui, eu não sei o que é que se está a passar lá, 
mas há um problema comum. Com imensas diferenças, há um 
problema que vem do mesmo sítio.  

Há um mesmo sistema de opressão e prepotência declinado 
em estruturas basilares da nossa sociedade que conseguimos 
identificar: o machismo estrutural no sistema legal e judicial  
é um deles.

SSS: Sim! Li acórdãos judiciais muito problemáticos... É 
impressionante como se apoiam em preconceitos, como 
coisificam os nossos corpos, o nosso género! Fiquei mesmo 
muito chocada. E fiquei chocada com procedimentos 
relativamente à violência doméstica, aos casos de violação, 
à discussão sobre dever ou não ser um crime público, coisas 
como o facto de uma queixa de violação prescrever passados 
seis meses ou como a enorme percentagem de penas 
suspensas referentes a casos de violência doméstica... É 
que este encontro com o Gulabi Gang fez-me ir mais a fundo 
na minha própria realidade, elas também me deram isso! 
Fizeram-me investigar a lei do meu país e perceber que há 
muitos lapsos e que há muito caminho ainda a percorrer. Foi 
um processo muito doloroso... Falámos com muitas pessoas 
que passaram e ainda estão a passar por processos terríveis! 
Questões como fazer ou não queixa, a questão do trauma, como 
é que se lida com a vítima, o acompanhamento psicológico, 
os procedimentos das várias entidades a partir do momento 
em que a pessoa faz queixa, o modo como [essas entidades] se 
dirigem à vítima, a crueza das coisas que são ditas, a própria 
informação sobre este tipo de crimes não ser coerente e exata 
em diferentes fontes... E questionamos a própria linguagem, 
uma linguagem que, basicamente, expõe ainda mais  
a vítima ao trauma. 

Estamos num momento muito emocionante de problematização 
e de assumir o lugar de fala. E a escolha da Sampat Pal como 
protagonista é reveladora de uma grande confiança no facto de 
uma só pessoa poder fazer a diferença.

SSS: A revolução começou nela! E para mim foi muito 
importante conhecer uma pessoa que consegue realmente 
mover uma massa de gente. E efetivamente esta história 
começa nela e agora, lá, já há líderes em vários territórios... 
E tudo isto tem a ver com o propósito e com a força desse 
propósito! Se o ideal a que dedicamos a vida é inerente à boa 
mudança, é impossível de abafar! E o que é mais incrível é 
que a Sampat é uma mulher que, no início, não teve acesso à 
educação, nasceu naquele contexto, via a sua mãe e as suas 
tias a sofrerem este tipo de atitude para com as mulheres e a 
resignarem-se. E ela, sem ter referências de alternativas, ela 
percebeu que não! Disse: eu não aceito isto! E isto é mesmo 
incrível! E faz-me acreditar que a noção de justiça está mesmo 
na pessoa. A pessoa não precisa de grandes educações para 
ter a cabeça no sítio, se calhar isso nasce conosco... Acho que a 
Sampat é um exemplo disso. E o exemplo dela dá alento.
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Cantas, tiveste uma educação musical, aprendeste a tocar um 
instrumento ainda antes da tua formação teatral. A música é 
obviamente uma ponte entre ti e a Sampat, além de uma ligação 
direta entre o espetáculo, o Gulabi Gang e os espectadores. 

SSS: Eu penso muito o teatro como música, a escrita 
como música. Para mim as palavras também são uma 
partitura, penso muito na musicalidade das palavras. E, sim, 
artisticamente o meu percurso inicia-se com a música, só 
depois fui para o teatro. E até deixei um bocadinho de parte a 
música, mas ela está muito enraizada em mim. A minha relação 
com a escrita teatral tem a ver com tempos, tem a ver com 
respirações, a forma como eu escrevo não é nada literária... 
(risos) Olho para as palavras e imagino como é que elas vão 
soar em palco, o tempo que elas precisam para ecoar... E 
acho que isso vem muito dessa minha noção musical que está 
sempre presente. E perceber que, neste espetáculo, uma das 
formas que eu teria para responder à letra ao Gulabi Gang seria 
eu própria devolver-lhes um cântico, fruto de um encontro, 
foi muito intenso! Cheguei a pensar que o espetáculo ia ser 
somente musical, mas também depois percebi rapidamente 
que [assim] ia estar num sítio muito abstrato... e eu gosto de 
palavras, eu adoro histórias! As coisas tinham de ser ditas, 
eu tinha que dizer como é que foi este encontro, elas tinham 
que falar, eu tinha que falar... Mas há momentos musicais no 
espetáculo. Houve um encontro zoom em que a Sampat nos 
cantou uma música que ela escreveu, e então eu, no espetáculo, 
canto essa música para ela, devolvo-lhe o gesto. Ainda por cima 
ela conta que tem de ensinar as canções rapidamente às outras 
mulheres do grupo, senão esquece-se delas... Ela escreve cada 
canção para uma mulher específica ou para uma situação 
específica e diz que as canções precisam de ser transmitidas 
para nunca ninguém se esquecer que aquilo aconteceu, ou 
acontece. Então ela ensinou-nos uma música e eu, que não falo 
hindi perfeitamente - mas também essa é a questão, não é? - , 
tentei pelo menos dizer três versos bem (risos). Ela cantou 
para nós a capella e o Martim Sousa Tavares musicou esse 
momento e eu canto para ela, depois de ter falado com ela. É 
importante devolver esta canção que eu também nunca vou 
esquecer e que está aqui a existir com as pessoas que estão a 
ver este espetáculo. E está aqui o gesto literal: elas cantam e 
eu, à distância, ouvi e estou a transmitir a uma plateia, a um 
público. Sou mais um veículo.

Voltamos ao princípio da transmissão. Como dizia George 
Steiner: a partir do momento em que dez pessoas sabem um 
poema de cor, não há nada que o KGB, a CIA ou a GESTAPO 
consigam fazer, esse poema vai sobreviver.

SSS: É [ a citação do espetáculo] By Heart.

É [By Heart, de Tiago Rodrigues, 2012]. É o princípio da 
resistência e da memória partilhada, da construção do coletivo. 
E, como ainda não falámos nisso, gostava que contasses  
a história do título da peça e do rosa como símbolo das  
Gulabi Gang. 

SSS: Gulabi quer dizer cor de rosa - Pink Sari, Pink Gang, Pink 
Revolution. E foi muito interessante perceber que o cor de 
rosa não é uma cor atribuída ao género feminino na Índia. Elas 
escolheram o cor de rosa por não estar associado a nenhum 
partido político ou associação religiosa. Era importante para 
a Sampat destacar-se de qualquer associação existente. 

Portanto, o cor de rosa não está atribuído a uma ideia de 
feminilidade, é político. É um cor de rosa político. Ao contrário, 
aqui, o cor de rosa foi sempre atribuído ao género feminino. E 
nós decidimos usar o cor de rosa para sublinhar que sim, é o 
meu género! É também um gesto político da nossa parte, mas 
ao contrário: Eu vou representar-me com aquilo que tu esperas 
de mim, mas vou construir por cima, e vou confundir-te.  

Usar a cor das princesas e ser tudo menos isso.

SSS: Exatamente. O cor de rosa da Disney, todo o universo 
encantado e datado das princesas que estão à espera do 
príncipe, das meninas frágeis. Muito diferente do cor de rosa 
do Gulabi Gang, que é uma autorepresentação. Por isso digo, 
em cena, “os nossos cores de rosa são diferentes, mas achei 
que se podiam misturar em paisagem cénica.”

Há outra citação que guardo do espetáculo, uma espécie de 
declaração de sororidade: “preciso da firmeza das vossas 
mãos para deixar de ser esta espécie de rosa caída em terra 
governada por estranhos”.

SSS: A rosa caída é uma associação patriarcal, machista, 
ligada a essa noção datada, mas sempre presente, de que o 
género feminino é o género mais fraco. Mas tem múltiplas 
denominações, integrando também a luta pela liberdade e 
diversidade da identidade de género... O título Another Rose 
começou por subentender outro contexto - o meu, outra 
realidade, outro espectro do Gulabi Gang aqui neste sítio – 
mas ao longo da escrita da narrativa do espetáculo percebi 
que o título se refere a mais uma vítima desprotegida face às 
estruturas patriarcais. É mais uma Rosa caída, na horrível 
normalização das estatísticas. E, mesmo assim, nós vamos 
continuar para que mais nenhuma Rosa caia e para que 
deixemos de ser “rosas”. Mais do que a vitimização da “rosa”, é 
a superação e a sua resistência. 

E também nesse sentido a Bolsa Amélia Rey Colaço é crucial, 
ampliando essas questões ao multiplicar os palcos deste 
espetáculo, além de possibilitar condições de produção dignas. 
 
SSS: Eu só percebi que este espetáculo ia mesmo para a 
frente depois de ter ganho a Bolsa. Até aí era uma intenção 
artística que estava no papel. E de repente foi a possibilidade 
de poder apaixonar-me durante um ano, dedicar-me ao projeto 
durante um ano! Já tinha ganho um apoio da SPA-Sociedade 
Portuguesa de Autores, provavelmente o espetáculo ia-se 
concretizar, mas acho que não seria este espetáculo. As 
condições da Bolsa tornaram tudo possível e amplificaram a 
própria urgência do trabalho.
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E depois, como dizias há pouco, há uma plataforma que 
contribui concretamente, financeiramente, para a causa do 
Gulabi Gang, e o público pode participar. A tua posição, aqui, 
é política e é artística: decides que parte do apoio financeiro ao 
espetáculo vai subsidiar a causa deste grupo. 

SSS: Exatamente! É uma parceria remunerada e, além disso, 
há donativos concretos, através da bilheteira do espetáculo. 
Como dizia, uma das questões iniciais foi como intervir 
concretamente na própria missão das Gulabi Gang. Trata-
se por um lado de angariar dinheiro e, por outro, de usar o 
privilégio que é estar nestas salas, com esta visibilidade, para 
as apoiar. E também os encontros com estas instituições. 
Estou ainda a tentar que a Sampat possa vir cá ver o espetáculo 
e participar num debate, mas como o Gulabi Gang tem muitos 
processos na polícia, ela perdeu o visto. Então estamos nesse 
processo moroso para ver se as autoridades lhe disponibilizam 
novo visto. E havemos de conseguir, nem que seja numa 
reposição do espetáculo! Eu não posso terminar o ciclo deste 
projeto sem ela vir cá e ver a peça com um tradutor ao lado 
dela, e sem organizar um encontro sobre o contexto dela.

A tua estreia em nome próprio foi um solo - Anne Solo [2021], 
sobre os digital influencers e a sua importância durante o 
confinamento – mas a tua estreia como autora foi Uma Frida 
[Colectivo Retorno, 2019] um espetáculo em que era fulcral o 
encontro entre o coletivo de atores que se apresentava em palco. 
Como aqui, com este encontro das três atrizes-personagens.

SSS: Mas enquanto em Uma Frida eu assumia a biografia, 
aqui não. Aqui são só três amigas que existem num espaço em 
Portugal e estão a desbravar o que é que podem fazer para 
ajudar uma amiga que está a passar por um processo não muito 
explícito de violência doméstica. Escrevi muitas versões deste 
texto. No fim, o que interessou foi esta discussão e este apoio 
incondicional das amigas, que é outro tipo de irmandade. Na 
realidade do Gulabi Gang há um grupo que é ativista e é assim 
que batalha as dificuldades e que tenta avançar; na minha 
realidade - na minha vida - eu trabalho formas de resolver 
problemas. E às vezes estamos só umas com as outras, dentro 
da nossa própria casa, a tentar perceber o que se pode fazer 
para tentar mudar alguma coisa. Na casa e na rua. E esse apoio 
incondicional das pessoas próximas, que nos representam, 
esse tipo de irmandade, é muito importante, é o que me move.

Escrever, dirigir ou co-dirigir e interpretar é o que tu tens  
feito até agora. Escreves antes ou a partir dos ensaios?  
E essa partitura, como lhe chamaste, como é que se relaciona  
com a atriz que és? 
 
SSS: Gosto de iniciar os meus processos com toda a equipa 
criativa, mas nem sempre é possível devido aos baixos 
orçamentos, claro está. A primeira fase do trabalho é sempre 
em conjunto, problematização da intenção artística, pesquisa 
e discussão. Sofro muito quando percebo que não posso ter 
toda a gente investida no projeto por falta de dinheiro, por isso 
procuro sempre atualizar a informação a quem não consegue 
estar desde o início. A criação tem de estar viva e presente na 
cabeça de todes desde o primeiro ensaio. É muito importante 
para mim que cada criação, apesar da sua insignificância na 
utilidade, não se torne numa mera ocupação. Se toda a equipa 
manifestar urgência no entendimento, é meio caminho para 
um objeto artístico vibrar em algum lado. Gosto de acreditar 

nisto, como acho que um processo criativo é uma experiência 
parecida com um milagre, morre-se tantas vezes pelo meio, 
e no fim, o que perdura é a vida partilhada e assistida por um 
público! Após a primeira fase de trabalho, fecho-me em casa 
para a escrita do texto. Nesta fase, viro um animal noturno e 
anti-social (risos). Oscilo entre prazer e sofrimento, sem querer 
romantizar um processo de escrita, mas se me proponho a 
escrever preciso de muito tempo para estar sozinha, e vou 
resgatando a minha atriz para fazer experiências do próprio 
texto dentro da minha casa. Após esta fase em jeito de tortura 
equilibrada, abro as portas à materialização das palavras 
com toda a equipa e é sempre um grande alívio! O trabalho 
continua a partir daí, de uma base concreta que propõe uma 
encenação e gatilhos para todos os criativos. Eu, a minha atriz, 
é sempre a última a entrar na equação de qualquer projeto que 
faça. Está habituada a ser a última da partida... Só na estreia 
é que consegue romper com o olhar de fora e pela primeira 
vez consegue olhar para dentro. A minha atriz quer sempre 
emancipar-se da criadora! Está cansada porque não tem tempo 
para ela! Ela agradecia um convite para qualquer peça do 
Tchékhov (risos). No entanto, não há nada mais gratificante do 
que a criação. 
   
CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO 
A 9 DE JUNHO DE 2022
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PA R C E I R O P R I N C I PA L M EC E N AS PATR O C I N A D O R AC E S S I B I LI DA D E PA R C E I R O D E I N OVAÇÃO PA R C E I R O S TN D M I I

Quem somos

Direção Artística Pedro Penim
Conselho de Administração Cláudia Belchior,  
Rui Catarino, Sónia Teixeira
Fiscal Único Amável Calhau & Associados, SROC, Lda. Adjunto da 
Direção Artística Luís Sousa Ferreira Gestão de Projetos Sofia Campos 
Assessoria Contratação Pública Rute Presado Secretariado Marina 
Almeida Ricardo Motorista David Fernandes
Elenco Residente João Grosso, José Neves, Manuel Coelho, Paula Mora 
Elenco Estagiário (ESTC 21 – 22) Ana Isabel Arinto, Catarina Pacheco, 
Joana Bernardo, João Jonas, Siobhan Fernandes, Tomás de Almeida
Direção de Produção Carla Ruiz Produção Executiva Andreia Bento, 
Pedro Pestana, Pedro Pires, Rita Forjaz
Direção de Cena André Pato Diretoras/es de Cena Andreia Mayer,  
Carlos Freitas, Catarina Mendes, Isabel Inácio, Pedro Leite, Sara 
Cipriano e Miguel Cruz Mendes (estagiário) Ponto Cristina Vidal Guarda-
roupa Aldina Jesus (coord.), Ana Martins, João Pinto, Sílvia Galinha 
Auxiliares de Camarim Carla Torres, Paula Miranda Adereços Nuno Costa 
Assistente Direções de Cena e Técnica Sara Villas
Direção Técnica Rui Simão Coordenação Técnica Daniel Varela 
Maquinaria e Mecânica de Cena Frederico Godinho (coord.), Jorge Aguiar, 
Lindomar Costa, Marco Ribeiro, Miguel Carreto, Paulo Brito, Reginaldo 
Silva Iluminação Feliciano Branco (coord.), Gonçalo Morais, Luís Lopes, 
Pedro Alves, Rita Sousa Som/Audiovisual Pedro Costa (coord.), 

André Dinis Carrilho, João Neves, João Pratas, Margarida Pinto, Reinaldo 
Gonçalves, Rodrigo Gil, Rui Dâmaso, Tiago Alves Motorista Carlos Luís
Direção de Comunicação e Marketing João Pedro Amaral Assessoria 
de Imprensa Élia Teixeira Digital Catarina Freire, Joana Bonifácio Edição 
de Conteúdos Diogo Seno Secretariado Paula Martins
Direção Administrativa e Financeira Luís Cá Controlo de Gestão Diogo 
Pinto Contabilidade Carolina Lemos, Dinis Rodrigues, Susana Cerqueira 
Compras Eulália Ribeiro Tesouraria Sofia Ventura
Recursos Humanos Verónica Bicho (coord.), Lélia Calado, 
Madalena Domingues
Direção de Manutenção Susana Dias Coordenação de 
Manutenção Albertina Patrício Manutenção Geral Raul Rebelo (coord.), 
Carlos Henriques, Eduardo Chumbinho, Tiago Trindade Sistemas de 
Informação Carlos Dias (coord.), Nuno Viana Limpeza Ana Paula Costa, 
Luzia Mesquita 
Direção de Relações Externas e Frente de Casa Ana Ascensão
Parcerias, Desenvolvimento e Fundraising Ana Pinto Gonçalves Projetos 
de Continuidade Carolina Villaverde Rosado, Mariana Gomes Avaliação e 
Monitorização Patrícia Santos Secretariado Joana Grande Bilheteira Rui 
Jorge (coord.), Carla Cerejo, Sandra Madeira Receção Paula Leal 
Direção de Documentação e Património Cristina Faria Acervo Celeste 
Peixoto, Rita Carpinha Biblioteca|Arquivo Catarina Pereira, Cláudia 
Graça, Ricardo Cabaça, Vera Azevedo Livraria Maria Sousa 

Encontro à distância entre Sofia Santos Silva, Sampat Pal, Rahul Khari e Ana Guimbra


