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AGORA É O TEMPO DESTAS PERSONAGENS 
CONTAREM AS SUAS HISTÓRIAS

C O N V E R SA  C O M  M A RTA 
CA R R E I R A S  E  R O M EU  C O STA

Este espetáculo é como a música, altamente partilhável e ao 
mesmo tempo capaz de estabelecer relações muito íntimas.  
Mas sendo um projeto muito pessoal do Romeu, não parte  
de uma paixão comum pela Mariah Carey, certo?

Romeu Costa (RC): Não! [risos] É através de mim que nos 
conseguimos encontrar.

Marta Carreiras (MC): E parte da paixão que ambos temos 
pela criação e pensamento de espetáculos, por nos pormos 
em causa, por criarmos um potenciador de risco. Temos em 
comum, para além de uma amizade antiga, uma gramática de 
criação, uma gramática artística que tem as condicionantes 
que nós achamos essenciais para a construção de qualquer 
objeto artístico: o lugar de risco, alguma forma de exposição, 
uma denúncia e uma partilha grande com o público. Esta ideia 
de abrangência começa connosco, depois parte para o grupo 
pequeno que é a equipa — todos nós — e depois rebenta para o 
mundo. 

RC: Pedro e o Capitão [com texto do escritor uruguaio Mário 
Benedetti], sendo dramaturgicamente muito diferente deste 
projeto, debate-se também com a questão da pertença e não 
pertença — a ditadura uruguaia determinou quem estava a 
favor, quem estava contra – e com as consequências para a vida 
pessoal da clandestinidade, da ditadura e do sistema político 
opressivo. Em Maráia Quéri usamos uma aparente leveza 
temática mas continuamos a falar das mesmas questões: como 
é que nós, seres humanos, nos organizamos em grupos e como 
é que conseguimos respeitarmo-nos na diferença.

MC: E quem é que determina o quê, quem é que está sempre  
a comandar as tropas.

RC: Esta questão do fazer parte e do não fazer parte é o fio 
condutor destes nossos trabalhos. E outra lógica comum é esse 
repensar da forma como nos apresentamos e apresentamos 
estes pontos de vista de que queremos falar. Depois da 
experiência de Pedro e o Capitão, que partia de um texto 
dramático, aprendemos a partir da investigação científica que 
achamos muito mais estimulante para construir um espetáculo 
e criarmos um lastro que vá culminar com o espetáculo. 
Pedro e o Capitão era plasticamente provocador, o público 
sentava-se à volta de uma espécie de ringue e, portanto, não 
tinha uma relação convencional com uma boca de cena só, e 
esta investigação que estamos a fazer aqui e que o próprio 
espetáculo recria, enquanto palestra performance, também é 
provocadora. 

MC: Percebemos que, para nós, um espetáculo precisa 
de um trabalho de pesquisa sério. Maráia Quéri está a ter 
um projeto de investigação grande que passa para dentro 
do espetáculo, Jogos de Obediência faz parte do meu 
doutoramento, ganhámos uma bolsa da FCT e estamos há 
um ano em pesquisa. São projetos que procuram uma relação 
com a academia, não nos queremos fechar no nosso umbigo, 
convidámos matemáticos, filósofos e outras pessoas do meio 
para criar uma espécie de impacto que ecoa.

RC: Para que o espetáculo não aconteça só na sala  
de espetáculo, para que seja um projeto.

Além da provocação de ter uma estrela pop no D. Maria II, 
o título do espetáculo, no inglês errado de uma criança que, 
num período pré-internet, escrevesse o nome e as canções da 
sua diva como as ouvia – primeira hipótese, minha -, discorda 
ruidosamente do formato comunicação científica que recebe o 
espectador na sala. São informações desconcertantes que, de 
alguma maneira, nos preparam para aquilo que está para vir.

MC: E também queríamos, de alguma forma, desmontar essa 
ideia da hegemonia da cultura inglesa e da língua inglesa.  
E brincar com isso.

RC: É um brincar com a língua que também assinala que 
existe um círculo que exclui. Se dominas inglês, a chamada 
língua franca, tens acesso a muitas coisas, mas para quem 
não domina o inglês, de repente há todo um mundo que fica 
à margem. Mas a música, ainda assim, consegue tocar-te, 
mesmo que não compreendas o conteúdo. Mariah Carey 
escrito como o dizemos em português, foneticamente, tem 
logo a comicidade presente. E apresentar um espetáculo que é 
uma palestra performance, que alia um discurso analítico a um 
discurso dentro de um palco do teatro, portanto artístico, em 
que o título é Maráia Quéri, cria desde logo uma dissonância 
interessante. O título não está escrito como o público o 
conhece, mas sim como nós o estamos a reescrever e, portanto, 
o que estamos a fazer é a propor uma reescrita da forma como 
olhamos para o nome da Mariah Carey, para a própria Mariah 
Carey e para o mundo, para todos nós.

MC: E logo à partida quem lê o título está imediatamente a 
relacionar-se, o jogo começa aí. E este relacionamento cria uma 
espécie de empatia, qualquer que seja. 

RC: E pensa: ‘aqui no Teatro Nacional, como espetáculo de 
teatro?!’ Estamos logo a colocar as coisas em sítios diferentes.
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MC: E com públicos diferentes. Porque há o público que gosta 
da ideia e da música e quer muito perceber o que é o guilty 
pleasure, mas também há quem não gosta nada de Mariah 
Carey e quer ver o que se faz com isto.

RC: E o conceito de guilty pleasure permitiu-nos criar um 
tema para esta investigação científica, porque falar de Mariah 
Carey não bastava. Ainda que Mariah Carey seja a premissa, 
nós tínhamos de criar, dramaturgicamente, uma pertinência, 
e falar de guilty pleasure diz-nos respeito a todos. Falar da 
vergonha, da culpa e do prazer que está associado a isto é 
muito mais abrangente, permite-nos falar de tudo. É claro 
que ao falar de guilty pleasure, metaforicamente, há aqui 
uma tentativa de falar sobre a orientação sexual como algo 
que desvia da heteronormatividade, como, em relação à alta 
cultura, a baixa cultura é uma minoria. Este espetáculo pode 
eventualmente criar ainda mais esta camada de interpretação, 
sim. Valorizar a Mariah Carey é valorizar as minorias sexuais, 
de alguma forma — todas têm valor, não tens de valorizar uma 
em detrimento de outra.

Estamos a falar de todo o tipo de normatividades que a 
peça quer desmontar. E o facto de existir um protagonista 
homossexual e essa orientação ser tema da peça não  
é frequente e é muito importante.

RC: E no palco do Teatro Nacional. Tal como é importante 
o facto de o Tiago Rodrigues e a Magda Bizarro nos darem 
espaço para nós fazermos esta proposta e concordarem 
conosco sobre a pertinência destes ingredientes. E imagino 
que também será surpreendente, ao fim destes dois anos e 
muito, que isto tenha tomado a dimensão que tomou. E é bom 
e interessante que agora seja o Pedro Penim a pegar neste 
espetáculo, somos todos parte da mesma geração. Acho 
que agora é o tempo disto acontecer e destas personagens 
contarem as suas histórias. E de eu, através do palco, como 
artista, contar esta história, fazendo parte deste grupo de 
artistas, de criadores. Se fosse há uns anos atrás... Eu não 
estaria preparado, de certeza absoluta, para contar esta 
história da forma como a vou contar agora, e não sei se 
conseguiríamos vender o espetáculo, ou conseguir captar 
capital para financiar um projeto destes. Não sei.

Também diz muito do tempo e do lugar onde já estamos,  
ou onde finalmente estamos. 

MC: E nós optámos por fazer um desenho em que Portugal, o 
mundo, a música, a Mariah, tudo é dado através da experiência 
de uma pessoa. O filtro é o Romeu e chegamos a essas coisas 
todas através dele. Conseguimos ouvi-la através da voz dele, 
sentimos os passos que ele dava enquanto ela cantava, vemos o 
Romeu no barco a ouvi-la.  

E para contar esta história tão pessoal escolhem convidar 
a Raquel S. a escrever o texto. E fazê-lo num processo muito 
documental, de entrevista, que resulta num texto que, 
simultaneamente, é e não é teu, Romeu.

RC: Sim... Eu acho que a Raquel acaba por ser aqui uma espécie 
de facilitadora...

MC: ...uma intérprete... uma tradutora de um pedaço de vida...

RC: ... ou uma espécie de terapeuta, de psicanalista, não 
numa perspectiva terapêutica mas artística: como é que 
nós pegamos nesta bagagem, nestas experiências todas 
e as transformamos de forma a que dramaturgicamente, 
dramaticamente, façam sentido para que as pessoas se 
consigam relacionar com elas? E era fundamental haver esta 
figura externa a nós que conseguisse olhar com frieza quando 
tivesse de ser e potenciar a candura nos momentos de candura. 
Alguém com o objetivo de relevar aspetos da tua vida para 
fazer disso um espetáculo. E é um processo incrível, porque  
te obriga a olhar para a tua vida de uma forma completamente 
diferente! Houve alguns episódios que para mim não teriam 
grande importância, mas aqui no espetáculo, enquanto objeto 
artístico, foram transformados e redimensionados.

MC: A Raquel conseguiu, primeiro, garantir uma base de 
investigação fortíssima, assegurada em autores e em conceitos 
e investigação musical, e depois, transformou a vida do Romeu 
em material comunicacional e, com uma incrível coerência 
dramatúrgica, relacionou tudo como se fosse matéria de 
estudo, também. E como é muito criativa e tem uma dimensão 
artística imensa, tomou também o objeto como dela. E eu acho 
que o texto também tem esse espaço para ela.

RC: Quando está a escrever, um dramaturgo está a pensar no 
efeito que vai ter... As palavras não morrem no papel, ganham 
vida porque há toda uma distância entre um corpo que diz e 
outro corpo que perceciona, através das palavras mas também 
de toda a moldura plástica que o espetáculo tem.

As várias camadas temáticas do espetáculo jogam com outras 
tantas camadas formais. 

RC: ... O espetáculo é mais do que aquilo que parece ser...

... Sim,  prega-te partidas, expande o formato da palestra 
científica ou da TED Talk.

MC: Também se pode dizer que põe em causa a melhor forma 
de se fazer uma TED Talk, enquanto processo, enquanto 
formato. Também aqui quebra as regras.

RC:  É uma comunicação de ciência que repensa a comunicação 
de ciência... sendo um espetáculo de teatro.

Voltamos outra vez à questão das normas: quem é que decide 
como é que se faz, quem tem o poder de ditar o gosto, que visão 
hetero e eurocêntrica, branca, falocrata, judaico-cristã e por aí 
fora, quer este espetáculo desmontar.

MC: Essa é uma questão importantíssima para nós, a questão 
das exclusões e das margens que ainda hoje permanecem, da 
hegemonia, de quem é que decide por nós. A questão da culpa  
e da Igreja, por exemplo, mesmo sendo uma questão que parece 
desatualizada. Esta herança do cristianismo ainda hoje toma 
muitas decisões sobre nós e a ideia da culpa é muito anterior, é 
uma espécie de genética instalada há muitos anos. Eu, que não 
sou cristã, que quando me relaciono com estas questões é por 
oposição, admito que metade das questões que envolvemos 
aqui  — culpa, vergonha, medo, exclusão — tem essa herança, 
vem daí. E fazemos sozinhos este escrutínio do que é que eu 
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me deixo ouvir publicamente e o que é que eu não assumo a 
ninguém, faço sozinha. E não conseguimos deixar de ter a 
Igreja sempre presente, aliás é uma palavra sempre presente 
no espetáculo, mesmo visualmente. E a questão é como é que 
este peso, esta permanência, esta herança, continua a ser uma 
espécie de carimbo ainda em cima de nós. E depois há todos 
os outros discursos de invisibilidade e exclusão, de género, 
étnico-raciais, sociais, económicos, normativos, geográficos, 
políticos, etc.... Todos esses campos são trazidos à cena porque 
são para nós questões de lugar de fala destituídos de privilégio. 
A questão da homossexualidade é ainda um discurso que se 
associa ao trauma. O trauma de crescer com uma diferença, 
crescer com características fora da norma. 

RC: Um espetáculo de teatro é sempre um ponto de situação 
do mundo, uma oportunidade de fazer uma radiografia do 
mundo. E se calhar agora é o tempo de nós contarmos esta 
história, renovando também, através [da apologia] do guilty 
pleasure, a nossa herança cultural.  

MC: E também a crítica à academia, às instituições, à 
meritocracia, à relação com o que é válido ou validado, quem 
é que sabe o quê, quem é que tem a possibilidade de aceder 
ao conhecimento, que tipo de conhecimento... Estudar na 
universidade continua a ser um privilégio, e essa é uma questão 
que queríamos deixar no espetáculo.

Outra será reconhecermo-nos condicionados por ditaduras  
do gosto com as quais, supostamente, não pactuamos. 

RC: Não pactuamos até certo ponto... Todos nós temos um 
momento-charneira em que dizemos não — ou sim, aceito 
continuar a pactuar. E se calhar este espetáculo funciona como 
um ‘eu quero deixar de pactuar com isto’. Ou: ‘reparem como 
todos nós pactuamos de alguma forma com isto tudo’.  
Ou não, ou como o momento em que percebes que, a dada 
altura, deixaste de pactuar e nem te apercebeste. 

Há coisas de tal forma normalizadas que essa consciência 
de que são absolutos atentados à tua individualidade, aos 
teus direitos, é pouco evidente. Ter consciência é um passo 
fundamental.  

RC: Durante um tempo, este projeto teve outro título — 
Walkwoman — que brincava um bocadinho com a designação 
do Walkman da Sony, lançado em 1979, o ano em que eu 
nasci, e onde ouvia as músicas da Mariah. Ressalve-se que, 
neste momento, a possibilidade de chamares Walkman a 
um aparelho comercial como este seria, no mínimo, muito 
polémica. Portanto, esse título era uma espécie de homenagem 
minha às mulheres, via Mariah Carey  que eu ouvia nesse 
aparelho e que me permitia caminhar na vida. Homenagem a 
todas as mulheres com quem eu convivi na minha vida, e em 
relação às quais sinto sempre que têm de abdicar de muito 
mais para conseguirem fazer parte do que eu, enquanto 
homem. É uma grande desvantagem ser-se mulher. E aquilo 
que a Mariah Carey, enquanto artista, a dada altura teve que 
fazer, para mim é quase um símbolo. Para conseguir a sua 
liberdade, a sua autonomia financeira, artística e pessoal, ela 
precisou de lutar. Foi preciso ter a coragem de cortar, e mesmo 
sendo a Mariah Carey, mesmo sendo uma figura pop, mesmo 
estando imbuída de uma série de estereótipos e preconceitos, 
ainda assim eu acho que [a experiência dela] é representativa 

daquilo com que muitas pessoas ainda têm que lidar hoje em 
dia. E aquilo que eu sinto com a minha experiência é que a 
maior parte das mulheres não consegue dizer não, há sempre 
algo que tu não consegues combater e que está tão instituído, 
que tem a ver com uma força qualquer social, política que 
não te permite ter essa liberdade. E tu só tomas verdadeira 
consciência quando há uma diferença relativamente a ti. 
Quando há alguém diferente de mim é que eu consigo perceber 
o que eu sou e que privilégios tenho que aquela pessoa não tem. 
Portanto, o habitar com a diferença, com a dissonância,  
é fundamental. Só a partir do momento em que percebes 
que há homossexuais é que percebes o que é que é ser 
heterossexual, porque até então não sabias o que era ser 
heterossexual, vivias a tua vida sem nunca problematizar nada. 
A partir do momento em que uma pessoa diz ‘eu vivo a minha 
intimidade sexual de forma diferente’ é que dizes, espera 
lá... E o que o espetáculo também faz é juntar estas maneiras 
diferentes de estar, trazendo a Mariah Carey como objeto de 
estudo para um espetáculo de teatro. Também há aqui uma 
forma nossa de dizer que o teatro pode ser também falar de 
Mariah Carey, que o teatro pode ter esta acessibilidade e não 
tem de vir apenas da herança da literatura, do conhecimento, 
da academia. E eu espero que seja bastante contagiante esta 
provocação que nós fazemos com este dispositivo. E que traga 
mais pessoas para o teatro.

MC: Ainda em relação à questão da mulher, eu acho também 
que ser mulher já é estar fora da norma. Ser mulher, 
heterossexual, não é norma. E isso faz com que um ato de 
consciência seja um ato de coragem, ainda. É preciso coragem, 
ainda hoje, para tomar uma atitude em relação a isto. Enquanto 
cenógrafa e figurinista sempre me deparei com um mundo 
super masculino nos teatros. E senti isto toda a vida.  
E é preciso sair da norma e ter coragem para dizer não,  
para fazer de outra maneira.  

Aliás existe um estudo muito recente que confirma que  
os trabalhadores dos teatros europeus — e os diretores —  
são maioritariamente homens.  

RC: E na música também. E eu acho que é muito significativa a 
forma como uma mulher ocupa aquele espaço, como a Mariah 
Carey ocupa o palco. Numa banda de homens, ela ganha o seu 
espaço de fala e diz ‘agora façam silêncio para eu cantar’. Há 
algo muito poético e muito significativo no momento em que as 
pessoas têm de se calar para ouvir uma cantora.

É também muito surpreendente no espetáculo, principalmente 
para pessoas que não conheçam a vida da Mariah Carey,  
a revelação da sua luta pessoal. E essa identificação com  
a luta de uma série de mulheres dominadas pessoal  
e profissionalmente por homens. E com a tua luta.

RC: E essa sobreposição do círculo caseiro com o profissional, 
que é difícil, e muitos de nós vivemos com isso. Se o espetáculo 
fosse sobre o [poeta] Rimbaud que, fazendo parte da sociedade 
parisiense de 1900, de repente decide ir para o Norte de África 
para se evadir, seria evidente. Aqui a provocação é que a 
história da Mariah Carey também tem uma dimensão que pode 
ser empática e com quem todos nós nos podemos relacionar. 
E ainda ser mais divertido, porque é da Mariah Carey que nós 
vamos falar.
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MC: Todo o espetáculo faz um exercício de humanização. 
Humanizar é traduzir para um discurso coloquial todo um 
pensamento académico, é humanizar uma estrela que nós 
não conhecemos nem nunca vamos conhecer, que está num 
pedestal, e trazê-la, e à sua fragilidade, aqui. E humanizar o 
Romeu. E incluir e chegar a todas as pessoas. Tivemos sempre 
esta ideia de que o espetáculo – quer se goste ou não — tem de 
ser capaz de chegar ao meu filho, à minha mãe. Porque, para 
além destas pessoas, tem uma massa riquíssima, tem a música 
como fio que cose isto tudo. E essa trama, só por si, já é muito 
humanizante.

E ao mesmo tempo, escapar à armadilha de intelectualizar 
ou de alguma maneira fazer com que Mariah Carey seja mais 
comestível para todos, validá-la. 

MC: Era isso mesmo. É só trazê-la a um plano de jogo.  
Não a desculpar, não a validar para quem não a conhece,  
mas também não a acusar. Havia sempre o perigo de a 
elogiarmos muito e depois a julgarmos, porque a falha dela,  
a ruína, a descida... é muito evidente. Ela carrega uma herança 
muito grande de ser programada para corresponder a imensas 
coisas, tem de ser eficaz, não pode falhar, tem de ser boa 
mulher, tem de ser boa mãe... E de repente o escrutínio  
a que está exposta é muito penoso, é muito difícil.  

Este espetáculo reconhece-lhe a importância de ser fundamental 
na vida do Romeu, como em tantas outras.   

RC: A questão é tu combateres o teu próprio preconceito... 
Há este processo de despir esta ideia que tinhas sobre esta 
cantora pop e, de repente, humanizá-la. E eu acho que há 
um processo qualquer que acontece também connosco 
ao fazermos este processo com alguém, uma sensação de 
humildade. Ou eu gostava que isso acontecesse, que houvesse 
aqui um processo de humildade, de ninguém achar que é 
melhor do que a outra pessoa. Aquilo que fica da figura desta 
cantora é alguém mais humanizada, que falha, que tenta...  
E todos nós estamos sempre a tentar, acordamos de manhã  
e vamos tentar viver, vamos tentar trabalhar, vamos tentar. 

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO  
A 3 DE FEVEREIRO DE 2022.
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A SEGUIR NA SALA GARRETT

D I R E Ç Ã O JORGE ANDRADE / MALA VOADORA  
C O M ANDRÉ CABRAL, BRUNO HUCA, CLÉLIA COLONNA, 
DRVGBOY, FRANCISCA PINTO, GONÇALO CABRAL,  
JORGE ANDRADE, LEWIS SEIVWRIGHT, ODETE
P R O D U Ç Ã O MALA VOADORA
C O P R O D U Ç Ã O LES SPECTACLES VIVANTS — CENTRE POMPIDOU, TEATRO NACIONAL D. MARIA II, 
TEATRO MUNICIPAL DO PORTO
A CL ASSIFICAR PEL A CCE

17—20 MAR
CORNUCÓPIA 
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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 P R O J E TO A P O I O P E LO M C E P O R

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 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, Diana Almeida, 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, Francisco Marujo, João Neves, João 
Pratas, Margarida Pinto, Reinaldo Gonçalves, Rodrigo Gil, 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 Tiago Mansilha 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, Ricardo 
Cabaça, Vera Azevedo Projeto Rossio Beatriz Areias, Cláudia Graça, 
João Pedro Santos Livraria Maria Sousa 


