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Querida —————  ,
Num dia de vento e temporal como o de 
hoje, a tua avó disse-te que te perderia,  
se não te desse a mão, porque o vento 
levar-te-ia com ele.
Uma vez imaginaste que se puxasses 
por um fio da tua roupa, ela se iria 
desfazendo, até desaparecer.
Lembraste-te de muita coisa. Imaginaste 
muita coisa. Escreveste coisas para não 
te esqueceres e, afinal, fui eu que não me 
esqueci, que me lembrei, que imaginei.
Para mim, os teus cadernos são livros  
e tu és uma escritora.
E este espectáculo é mais ou menos como 
atar um fio ao teu pulso, para que não 
voes com o vento.
Como está escrito naquele envelope  
que guardaste,
PARA A MINHA PRIMEIRA NAMORADA
A CREMILDA
(COM MUITO AMOR E MEDO).
Aqui fica este espectáculo, com muito 
amor e medo.

Raquel
A autora escreve na antiga ortografia 
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OS CADERNOS SÃO DOCUMENTOS,  
MAS EU TRATO-OS COMO  
SE FOSSEM LITERATURA

C O N V E R SA  C O M  R AQ U E L  S. 
Cadernos de     abre um espaço em branco logo no título. Parece 
que à forma definida do material de origem – 40 cadernos 
escritos ao longo de 20 anos que te são confiados por mão 
amiga – o espetáculo contrapõe desde logo algo mais fluido e 
aberto.

Raquel S. (RS): Uma das coisas que mais me interessa nestes 
cadernos é a forma literária e altamente híbrida como são 
escritos. E interessa-me tratá-los dessa forma também. [A 
questão é] como é que se faz um ‘a partir de...’ a partir desses 
cadernos cuja forma não está presa a uma função, porque 
a função do caderno está sempre a mudar e a razão para 
escrever no caderno está sempre a mudar. É que, mesmo 
quando o caderno tem uma função — “este é o caderno 
para escrever as sms’s que eu não mandei”, por exemplo, 
ele começa assim, mas essa função desaparece logo depois 
e aparece um guardanapo com um poema e depois uma 
história e depois um desabafo... Estes cadernos estão sempre 
a surpreender-me! E o título também procura essa abertura, 
para podermos pensar que a voz que está a falar conosco é 
também ela uma entidade híbrida entre a pessoa que escreveu 
os cadernos, a que escreveu o texto do espetáculo e a que o 
interpreta. Interessa-me muito essa ideia de que a identidade 
não é uma coisa monolítica e imutável, a ideia de que estamos 
sempre a construir-nos, a mudarmos, a sermos confrontados, 
surpreendidos... Aquilo a que chamamos ‘eu’ existe?

O ‘eu’ que fala aqui avisa-nos, aliás, diz “eu não sou uma 
oradora fiável”. O que instala logo o paradoxo num espetáculo 
que parte de documentos reais. 

RS: Sim, sim... A nível de abordagem, não me interessava nada 
fazer teatro documental. A função principal da Noitarder 
[estrutura fundada por RS em 2018] é cruzar a filosofia, o 
pensamento — a minha área de estudo da licenciatura – com 
a literatura e o teatro. É encontrar uma forma de o teatro 
poder ser um espaço de pensamento e de reflexão, um espaço 
de colocar perguntas. E nesse sentido, eu nunca vi estes 
cadernos como documentos. Eles são documentos, de facto, 
mas eu trato-os como se fossem literatura. Ou seja, digo que 
eles permitem a ficção, permitem um desrespeito completo, 
no sentido de eu não estar nada comprometida com dizer a 
verdade acerca da pessoa dos cadernos. O sujeito que fala, a 
pessoa que fala, deixa de ser a pessoa que escreve os cadernos, 
passa a ser também eu, passa a ser a Maria [a atriz Maria 
Jorge]. Passamos a ser nós as três a falar numa voz híbrida. 
E a mesma recusa em tratar os cadernos como documentos 
aparece a outros níveis. Por exemplo, a nível visual os cadernos 
são lindíssimos, têm recortes, têm cartas, envelopes... são 

uma coisa especial, mesmo muito bonita. Só que eu não queria 
tratar a materialidade dos cadernos, interessava-me mais 
tratar a imaterialidade do mundo que surge ali, do mundo que 
nasce das palavras, e o que nós conseguiríamos fazer com esse 
universo literário... Porque apesar de terem sido pensados 
mais no sentido da escrita diarística ou do registo para não 
esquecer, estes cadernos têm uma qualidade literária incrível! 
Se temos, sim, aqueles poemas adolescentes péssimos que 
toda a gente já escreveu, ou, por alturas dos 20 anos, a fase 
a que eu gosto de chamar romântico-decadentista, depois, 
quando chegamos à idade adulta, há um encontrar de uma 
forma de escrita que é brutalmente interessante de ler! E acho 
que é por isso também que não me era possível tratar estes 
cadernos como documentos... Porque há um lado deles que 
nunca pode ser comunicado e que é essa sensação de os ler 
todos, viver essa progressão ao longo do tempo e ver como a 
autora aprende a escrever de maneira cada vez mais certeira. 
Então também é por isso que eu queria poder estar mais livre 
— e queria que a Maria também pudesse estar mais livre – para 
não ser uma oradora fiável, para ser uma coisa mais misturada, 
não apenas porque a identidade não é monolítica mas também 
porque não queríamos tratar a pessoa que escreveu os 
cadernos como uma entidade intocável. Eu quis misturar-me 
com ela, a Maria quer misturar-se com ela. Ou seja, eu acho 
que se nós estivéssemos muito preocupadas com a relação 
com a verdade, ou, por exemplo, se a autora que os escreveu 
fosse o foco — e em vez de Cadernos de   tivéssemos escrito 
o nome dela -, em suma, se esse espaço estivesse ocupado, 
existiria uma limitação de encontrar o movimento de cena, 
que é algo que nos interessa muito mais do que a biografia. 
Em vez de tentar contar a história de todos os diários, eu acho 
que estamos a tentar encontrar o movimento do diário. O que 
é que estes cadernos, enquanto objeto — papel, caligrafia, 
colagens... — nos ensinam sobre o movimento de cena, sobre 
o teatro, sobre o que é uma pesquisa, uma procura? Como é 
que se transformam num objeto teatral? É isso que exige este 
espaço em branco do ‘como dizer?’.

Ao mesmo tempo, a escrita de um diário, típica da adolescência, 
assinala o momento em que essa coisa a que chamamos eu 
começa a ser procurada de uma forma, digamos, explícita. E 
nesse sentido, também me parece que o eco dessa busca é muito 
justo.

RS: Eu acho que de alguma forma nós precisamos de criar 
estas narrativas. E se aqui falamos de cadernos, podemos 
também falar em redes sociais, no Tik Tok ou no Instagram, 
por exemplo, e em relações que são não apenas formas 
seletivas de passarmos a narrativa da nossa existência, como 
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também formas de olhar essas narrativas de fora e poder 
perceber um bocado o que nós somos. E o que eu acho curioso 
aqui é que por um lado, nos cadernos mais antigos, a autora 
começa com essa pulsão adolescente de que falas, de procurar 
o eu, ou pelo menos de criar uma narrativa sobre o eu — que eu 
acho que é multiforme porque a parte mais conhecida desse 
movimento pode ser escrever diários, mas há muitas outras 
formas — mas, por outro lado, há questões que permanecem 
desde o início dos cadernos, em 1985, até 2006. Será que 
eu existo?, por exemplo, é uma pergunta que pode ser feita 
pela mesma pessoa em 85 e em 2006. E é sempre fraturante, 
é sempre uma questão que exige uma resposta nova. A 
resposta que nós já demos no caderno anterior vai ter de ser 
procurada outra vez. E eu acho muito, muito curiosa a forma 
como a autora, ao longo dos cadernos, se vai sempre fazendo 
as mesmas perguntas. É constante a questão acerca da 
própria existência. A relação com os outros, a maneira como 
se posiciona, o lugar que ocupa nos grupos são outras das 
questões constantes. Será que eu existo? Onde é que eu estou? 
O que é que estou aqui a fazer? Como é que os outros me 
veem? Como é que eu vejo os outros? — são questões sempre 
presentes, de 1985 a 2006. E, nesse sentido, sim, esses diários 
mais adolescentes têm essa procura de  pensar o que é que é 
um eu que não é um eu, mas por outro lado, também temos a 
continuidade e o facto dessa procura estar sempre presente 
ao longo da vida. Alguma vez vamos encontrar uma resposta?

Desde o teu primeiro espetáculo tens feito um teatro da palavra, 
da palavra em nome próprio e da palavra enquanto caminho 
para um entendimento do mundo e do que fazes no mundo, 
diria.  

RS:  Acho que sim, mas, mais do que da palavra diria de 
pensamento, porque quando penso em teatro da palavra, 
penso mais no teatro para a palavra ser ouvida. E eu acho que 
não é bem isso que faço. Mas concordo com o que disseste. 
Acho que a minha ideia sempre foi pensar acerca disto. E, 
depois, essa sensação de que há qualquer coisa acerca de 
escrever que é muito específico e que é muito diferente se 
for escrever para o papel — se estiver a fazer um livro, se 
escrever um ensaio, um poema — ou escrever para teatro, 
escrever para um corpo, para uma pessoa que está lá. O 
Cadernos de     é um espetáculo feito em cocriação com a 
Maria Jorge; e às vezes as pessoas pensam que uma atriz 
é um filtro ou assim, mas estamos a falar de um contributo 
muito mais interessante, no pensar de uma coisa que em vez 
de bater só nas tabelas mentais que eu tenho disponíveis, 
ainda bate nas tabelas da Maria e nas da autora! Ou seja, 
enquanto processo, este espetáculo documenta também 
este pensamento entre três cabeças e três formas, por um 
lado a forma diarística, por outro, a minha forma de estar a 
dirigir o espetáculo e a escrevê-lo e, por outro ainda, a forma 
de a Maria, enquanto atriz cocriadora, pensar estes temas. 
E eu acho que isto está sempre muito presente ao longo do 
trabalho que eu tenho feito como dramaturga. O interlocutor 
é muito importante para mim: para quem é que eu estou 
a escrever, quem é a pessoa que está a dizer aquele texto, 
como é a maneira de pensar dela? E para mim isso é uma das 
camadas do pensamento! Ou seja, se, de facto, o meu teatro é 
muito ligado a uma ideia de pensamento, a questão é como é 
que esse pensamento encontra uma performatividade que não 
é sempre discursiva — que é um corpo e que também tem a ver 
com música, com luz, com os diferentes tipos de cenografia, 

coisas que eu valorizo muito e que têm a ver com o ambiente 
que o espetáculo vai comunicar. E por isso é que eu não diria 
tanto um teatro da palavra, mas antes um trabalho rumo a 
essa ideia do pensamento, de fazer perguntas. Na verdade, só 
me interessa a palavra do ponto de vista da performatividade 
do que é pensamento, porque é movimento. A palavra em si, 
enquanto objeto, não me interessa tanto. As palavras criam 
mundos, elas significam coisas mas não conseguem ser coisas. 
O meu interesse está nessa capacidade e nessa falência das 
palavras, nessa tensão.

Há variações na metodologia – se não estou em erro fazes pela 
primeira vez uma audição para a atriz, por exemplo – mas 
continuas a preferir monólogos*.

RS: É verdade, adoro monólogos. Não consigo explicar 
porquê. Como não sei como é que se faz teatro, o que eu tento 
imaginar de cada vez que faço um espetáculo é como é que 
se faz. Então o que eu tenho feito? Primeiro, defino como é 
que vou trabalhar o material a partir do tema que estou a 
trabalhar. Por exemplo, no Longe trabalhei muito em modo 
de quase pesquisa académica, procurando artigos científicos 
e cruzando e fazendo corta e cose. E comecei os ensaios com 
a Margarida Gonçalves [a atriz que interpreta o monólogo] já 
com o texto escrito — que na altura era um gigante com 40 e 
tal páginas e depois ficou um gigante de 31 paginas... Neste 
projeto, pelo contrário, para mim foi muito importante que o 
texto surgisse depois de a Maria e eu ensaiarmos. Até porque 
eu nunca tinha trabalhado com a Maria e não a conhecia. No 
início, quando estava a desenhar o projeto com a Inês Maia, 
que faz a direção de produção e que me ajudou muito a pensar 
de forma criativa o projeto, pensámos sempre em fazer uma 
audição e no que a pessoa escolhida iria trazer. E a Maria 
dedicou-se a estes diários sempre de uma forma muito pronta, 
imbatível, a nível da pesquisa e da investigação. E isso permitiu 
que este ‘nós’ pudesse ser muito conversado desde cedo. E 
encontrar, por exemplo, formas de trabalhar os diários que 
são complicados, que são muito dolorosos. Para nós era muito 
importante pensar isto, cuidar. A autora é uma pessoa viva 
e isso para mim é muito importante. Este não é um trabalho 
de exploração da vida dela, é mesmo um trabalho de cuidado, 
de amizade. Mas como é que nós, não inventando, lidamos 
com, por exemplo, uma cena censurada? Ou como é que 
transformamos um caderno que, no meio daquela maravilha, 
odiamos? Há temas transversais a todos os cadernos, chorar 
é muito forte, o suicídio é muito forte, infelizmente, a ideação 
suicida... Ao procurar a performatividade dessa temática tão 
sensível, por exemplo, surgiu a necessidade de haver uma 
espécie de Caderno Zero, um lugar de onde falamos, que é 
neste momento a voz que se está a apresentar ao público e 
que pode ser a Maria, ser a autora, ser um caderno, enfim, 
ir-se transformando. Sentimos muita necessidade de ter 
esse lugar onde se pode regressar e tentar fazer sentido de 
algumas coisas que não sabemos mostrar. E é muito bom ter 
esse privilégio de me reposicionar constantemente, não só por 
estar a descobrir o objeto acerca do qual estou a trabalhar ao 
longo de tanto tempo, como por estar ao mesmo tempo a ir 
conhecendo a Maria. E é neste trabalho de ping-pong — com 
a Maria, mas também com o Rui Monteiro na luz,  com o apoio 
da Teresa, com o pensamento sobre figurinos e cenografia do 
Pedro Azevedo e com a música do José Alberto Gomes  – que 
vamos acrescentando camadas, umas em cima das outras. E 
sempre em relação com o espaço em branco de que falámos 



C A D E R N O S  D E

9

no início. O objeto-espetáculo Cadernos de       também não é 
fechado, também tem esse movimento ainda dentro.

E não acaba, como aliás escreves no texto: “Mas os cadernos 
nunca chegam ao fim. O fim não interessa.” O que faz ainda 
mais sentido num espetáculo cuja última palavra é “mas”.

RS: Sim... É uma coisa que me interessa porque gosto dessa 
suspensão que provoca, mas neste caso também foi porque 
eu não queria mesmo acabar o espetáculo. Então pensei: eu 
não quero acabar, por isso não vou acabar! E há um caderno  
que tem dedicatórias, tem dias, tem moradas... e depois há um 
momento em que tem duas páginas brancas e no meio a frase 
— “mas eu não me sinto bem aqui”. E é como se aquelas duas 
páginas e aquele caderno obrigassem a suspender e a parar! 
Estás a ler uma dedicatória ou uma morada, uma qualquer 
coisa quotidiana que ela descreve, e a meio – “mas eu não 
me sinto bem aqui”. É incrível o poder de uma frase assim no 
meio de um caderno. E o que isso provoca ao leitor, à leitora... 
É mesmo muito forte. Estás a ler um diário, aquilo é tudo 
corriqueiro e de repente – “mas eu não me sinto bem aqui”. E 
ainda mais quando pensamos em toda a relação com ideação 
suicida, com a persistência do questionamento sobre a própria 
existência – “será que eu existo?” —  e sobre a distância em 
relação aos outros, a fazer lembrar aquilo a que Sylvia Plath 
chama a redoma de vidro, aquela coisa de não estar a existir 
dentro da sua própria vida. Acho mesmo muito poderoso a 
nível literário, e a nível performativo também é.

“O tu é uma cadeira onde muita gente se senta”, diz-se no 
espetáculo. E, na verdade, a proliferação de interlocutores é tão 
importante como a dos ‘eu’ que falam

RS: Claro, sobretudo se nós pensarmos nessa tal frase – “mas 
não me sinto bem aqui”, por exemplo. Ou na razão pela qual a 
autora está sempre a dirigir-se a um ‘tu’ ou na razão porque 
escreveu diários durante tantos anos. Porque estamos a falar 
de vários formatos de diários, tanto diários enormes que 
claramente nunca saem de casa, como de diários minúsculos, 
de levar na carteira. Ou seja, estamos a falar de uma pessoa 
que de facto tem este hábito diário, que esteve em cafés a 
escrever sobre o que se passava, em aulas, no cabeleireiro, 
no comboio. E esta vontade de falar, ou de escrever, de dizer 
coisas ou de pensar sobre as coisas também é uma procura 
desse ‘tu’. E, voltando um bocadinho atrás à questão dos 
monólogos e da minha preferência por eles, eu acho que é 
precisamente por isso que eu gosto de monólogos, porque 
eu gosto da falta de definição do interlocutor. Porque uma 
pessoa-atriz até pode ter a certeza absoluta de quem é o seu 
interlocutor, mas o público, nós que estamos a ver na plateia 
não temos de saber para quem é que ela está a falar. E eu acho 
isso muito interessante. 

Interessante é também a sobreposição de tempos, que torna 
ainda mais desafiante o monólogo e ecoa as outras indefinições.

RS: Eu gosto trabalhar essa indefinição temporal. Gosto que 
percamos a sensação de tapete temporal, porque acho que 
isso acontece muitas vezes com a memória. Como quando 
nós estamos a ter uma experiência mental muito forte e 
estamos num espaço público, por exemplo, a acabar de ler 
um livro incrível num café — uma pessoa quer comunicar 
aquilo e não há forma! — , ou a ter uma memória muito clara 

de um momento da infância no meio de um jantar de pessoas 
que não se conhecem de lado nenhum... Falo sobre isso em 
Longe e neste espetáculo também falamos sobre isso. Pomos 
a hipótese de a autora ir ver o espetáculo, estar ali no meio 
de toda a gente a assistir a uma coisa que pode provocar 
uma emoção forte. E eu acho que este cruzamento do tempo 
mental e do tempo atual é muito interessante. E é por isso que 
também me interessa tanto escrever para teatro e não apenas 
escrever para o papel. Tem a ver com isso de o teatro ainda 
permitir outro cruzamento, que é o cruzamento do tempo 
do palco, aquele tempo da recepção... O teatro tem muitos 
tempos, todos eles sobrepostos e todos eles a funcionarem 
para se alimentarem uns aos outros. Às vezes é confuso, mas 
eu confesso que gosto de ter essa confusão.

Uma das constantes do teu trabalho, que também atravessa 
este espetáculo, é a presença de fantasmas, espectros, de uma 
maneira ou de outra.

RS: Sim... Porque me fascinam e porque eu queria muito 
acreditar em fantasmas. Gostava que este mundo criado 
pela literatura pudesse curar as coisas que custam no mundo 
real. Na verdade, sou muito fascinada com imagens de 
transparência e sobreposição, acho que tem a ver com as tais 
camadas temporais e também com as camadas da voz que está 
a falar e com essa coisa de não conseguires ver claramente. 
Porque o fantasma é isso: tu vês a pessoa, mas não é a pessoa, 
as descrições de fantasmas falam sempre de entidades 
translúcidas ou todas brancas. E eu acho essa dificuldade 
da percepção muito curiosa e tenho muito interesse nessa 
disputa. O que é que acontece ao nosso cérebro quando a 
percepção é dificultada? Em resumo, há dois lados neste meu 
fascínio, um lado artístico que ama a estética da cortina, do 
lençol branco, da transparência, e o outro lado, muito mais 
parolo [risos]... eu adorava que os fantasmas existissem, 
porque não queria que ninguém me tivesse morrido nunca na 
vida.

Pelas imagens que vi, creio que terás de novo um cenário 
bastante minimalista que, em conjunto com a cena, faz apelo à 
maturidade e ao cinema interior de quem está a ver.

RS:  Acho que a cenografia do Pedro Azevedo nos está a 
trazer elementos suficientes para nós termos a sensação de 
reconhecimento – as cortinas de consultório, por exemplo, 
ou de salas de espera. Temos essa materialidade mas, 
por outro lado, é um espaço abstrato, não é um espaço 
concreto. E eu acho que isso é muito importante para aquilo 
de que estávamos a falar há pouco, para essa possibilidade 
de as palavras serem capazes de criar mundos. É muito 
importante para nós termos essa possibilidade para as coisas 
acontecerem. A coisa que eu mais gosto de fazer no mundo é 
ler e tem talvez a ver com isso: quando na leitura há qualquer 
coisa que aparece na minha cabeça é uma imagem mesmo 
poderosa. E eu acho que se não houver essa concretude da 
cenografia, esse enquadramento, crescem as possibilidades 
desse tal cinema interior de que estavas a falar e que as 
palavras criam — e não só as palavras, mas a cenografia, a 
música, a luz, tudo isso. Acho que a minha questão de base é 
perceber como é que se faz o equivalente teatral a ler um livro.  

Dizias há pouco que não sabias como se faz teatro, mas acho 
que é necessária uma absoluta confiança no poder do teatro 
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para propor um espetáculo como este.

RS:  Se calhar sou muito otimista relativamente ao poder do 
teatro e da criação de imagens na cabeça das pessoas, mas de 
facto é uma coisa em que acredito, nessa performatividade 
que é cenográfica, que é interpretativa do ponto de vista da 
atriz, que é da luz, que é da música, essa performatividade 
também textual e essa copresença que o teatro implica. Por 
isso eu não usaria o termo confiança, mas otimismo, sem 
dúvida.

*Longe (2018), ensaio teatral sobre memória e morte, é um 
longo monólogo com que Raquel S. se estreou em contexto 
profissional (antes dirigiu dois espetáculos de sua autoria no 
TUP - Teatro Universitário do Porto: Medeia de Noitarder, em 
2013, e  Atequando, em 2016). Na Noitarder, dirigiu e escreveu 
ainda amor.demónio (2021), um monólogo a partir da vida 
de freiras reais e ficcionais e Ruído (2021), espetáculo de 
divulgação científica sobre ondas gravitacionais. 

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO  
A 20 DE OUTUBRO DE 2022
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A SEGUIR NA SALA ESTÚDIO
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C R I AÇ ÃO  E  I N T E R P R E TAÇ ÃO ROMAIN BELTRÃO TEULE 
P R O D U Ç Ã O LE VERTIGE C O P R O D U Ç Ã O  LINHA DE FUGA
M/12

25—27 NOV 
DOBRA
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18.10.93

“QUERIA ESCREVER-LHE E NÃO O FIZ PARA QUE NÃO MORRESSE” 
ESTIVE À ESPERA QUE CHEGASSES...
A TUA DEMORA DEIXA-ME NA BOCA O SABOR DO CAFÉ
“A OESTE NADA DE NOVO”
DOIS PESADELOS (O MESMO 2X) NA MESMA NOITE...
ALGUÉM A MORRER EM SANGUE E EU JÁ SABIA MUITO HISTÉRICA... 
DEPOIS... COMPREENSIVA. CHORO PARA FICAR MELHOR
(“AS ASAS DO DESEJO”) ANJOS... DEPOIS FALAMOS DE ANJOS À VOLTA 
DO TELEFONE A EVITAR QUE O CORAÇÃO NÃO DOA [rasurado] DE 
MAGOADO... À ESPERA.
ESCREVO MEMÓRIAS NAS PAREDES BRANCAS... E SÃO SÓ SEGREDOS.
“HÁ COISAS QUE SÃO SAGRADAS...”
DESCONFIO QUE NÃO BASTA QUERER ENCONTRAR ALGUÉM É 
PRECISO QUE ESSE ALGUÉM QUEIRA SER ENCONTRADO.
VOU PARA ONDE ME LEVARES MAS DEIXA-ME PARTIR QUE EU VOLTO.
“DE CERTO QUE FIZESTE O MELHOR QUE PUDESTE!!.
POR ISSO EU ESTAVA AQUI À TUA ESPERA. TELEFONA...
NÃO É PARA TE RALHAR
NUNCA RAPTEI NINGUÉM MAS HOJE... ATÉ É UM PECADO SERES TÃO 
BONITA!
POR UM BOCADINHO DE SONHO LÁ VAMOS NÓS CHAPINHAR NA LAMA 
DO QUE JULGAMOS SER A FELICIDADE
AS AVES DESDOBRAM-sE EM PONTOS NEGROS QUE VÃO MARCANDO 
AS NUVENS COMO AS PAIXÕES O CORAÇÃO
UM DIA VOU DEIXAR OS MEUS SAPATOS A UMA MENINA QUE SE VAI RIR 
DELES E DE MIM
SINTO-ME A CUMPRIR O TEMPO NAS SUAS VOLTAS AO COMEÇO
QUANTO MAIS PRÓXIMOS ESTAMOS MAIS EU SINTO QUE ME QUERES 
[rasura] SEM QUE EU ESTEJA REALMENTE PRESENTE
DE REPENTE A GENTE PERDE A NOÇÃO DA DIMENSÃO DE UMA 
SOLIDÃO QUE SE TORNA IMENSA.

Quem somos

Direção Artística Pedro Penim
Conselho de Administração Rui Catarino, Sofia Campos, Sónia Teixeira
Fiscal Único Amável Calhau & Associados, SROC, Lda. Adjunto Direção 
Artística Luís Sousa Ferreira Assessoria Direção Artística Sandra 
Azevedo Assessoria Contratação Pública Rute Presado Secretariado 
Marina Almeida Ricardo Motorista David Fernandes Elenco Residente 
João Grosso, José Neves, Manuel Coelho, Paula Mora  
Direção de Produção Carla Ruiz Produção Executiva Pedro Pires (coord.), 
Bruna Antonelli, Paula Fernandes, Pedro Pestana, Rita Forjaz
Direção de Cena André Pato Diretoras/es de Cena Andreia Mayer, 
Carlos Freitas, Catarina Mendes, Isabel Inácio, Pedro Leite, Sara Cipriano 
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.), Filipe Quaresma, 
Gonçalo Morais, Luís Lopes, Pedro Alves, Rita Sousa Som/Audiovisual
João Pratas (coord.), André Dinis Carrilho, João Francisco Silva, João 
Neves, Margarida Pinto, Rui Dâmaso 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, Sophie 
Tomás, Susana Cerqueira Compras Eulália Ribeiro Tesouraria Sofia 
Ventura Recursos Humanos 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 Silva Santos Escolas Joana Grande Bilheteira Rui 
Jorge (coord.), Carla Cerejo, Sandra Madeira Receção Paula Leal 
Direção de Documentação e Património Cristina Faria Acervo Rita 
Carpinha Biblioteca | Arquivo Catarina Pereira, Ricardo Cabaça, Vera 
Azevedo Livraria Maria Sousa


