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J U V E N T U D E  I N Q U I E T A

Como um filme
era como um filme.
as imagens sucediam-se, mas só na 
imaginação, faltava muito tempo ainda 
para fazermos o espectáculo,
e imaginávamo-lo, por entre uma 
pandemia, por entre outros projectos, 
por entre –
nesse lugar que é o meio – chão de 
possibilidades –
esse “lugar imediatamente antes de nos 
embrenharmos na luta” (texto da peça, 
dito pelo Estêvão),

era como um filme e tudo era possível, 
filmar Florença, Giovanni e Rosabianca 
em Florença,
Domenico no café, Briganti que o 
surpreende, 
a ira de Soldati, 
e Renatta... a mulher preterida,
era como um filme,
passar-se-ia em Itália,
não, perdão, Portugal,

pensava em Nanni
em como Nanni teria feito este filme, com 
que músicas
a vespa já tínhamos, mas e o resto?
pensava em Nanni e tudo se dissolvia
a cidade era um cenário
pensava em Nanni
pensava como teria sido fazer este filme 
em 1991, como a filmagem teria mais 
mistério 
seria em película,
pensava em como nada é hoje o que foi 
nessa altura
mesmo que eu naquela altura não o 
pudesse ter feito, porque nem saberia 
como,
pensava em Nanni,
enquanto, de bicicleta (não de vespa!)
percorria a estrada entre Montemor-o-
Velho e a Ereira,
a desviar-me dos carros, 
o Köln Concert em pano de fundo
(e aqui, abandono as referências ao 
Querido Diário, de Nanni Moretti).

Em 1956, possivelmente, senta-se 
Augusto para escrever A Cidade das 
Flores, ou mesmo 1955. Nos longos 
48 anos da ditadura portuguesa, os 
anos sucediam-se aos anos, as décadas 
às décadas, e Giovanni Fazio (nome 
italiano a disfarçar), tem esta afirmação 
espantosa sobre si próprio e os amigos 

– jovens de 25, 26 anos – “Perdemos a 
mocidade e agora já nada podemos fazer, 
estamos terminados...”, e a pergunta: 

“pois se somos homens sem fibra, 
homens que desistiram, porque é que 
resistimos?” 1
Anos a pensar nestas frases, que 
reverberavam na mesma medida em 
que novas e velhas ideias fascistas 
(essa ideologia tão resistente e volátil), 
regressavam para nos ensombrar.

Era como um filme: em cena, uma 
bancada que deixou de ser bancada, 
para se transformar em campo de 
possibilidades. Um espaço de livre-
trânsito, em que recriamos o filme 
possível de um tempo passado que não 
nos foi dado viver (várias gerações em 
cena) e nos perguntamos como habitar 
esta casa que é a Sala Garrett, 
e este livro.
Era como um filme, e nenhum de nós o 
sabia rodar, 
um impossível filme, pontuado por velhos 
manuais do passado, de velhas utopias 
avariadas... e um conjunto de perguntas, 
do qual se destaca uma: porquê?

Um filme sem fim, portanto, e com as 
costuras à vista.

Joana Craveiro
[A autora não escreve segundo

o novo Acordo Ortográfico.]

 Augusto Abelaira, A Cidade das Flores, Livraria Bertrand, 3ª Edição, 1970, 
pp. 14, 16.

1  Augusto Abelaira, A Cidade das Flores, Livraria Bertrand, 3ª Edição, 1970, pp. 14, 16.
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NÃO ME  INTERESSA SÓ CONTAR A 
HISTÓR IA ,  MAS QUE O PROCESSO 

ESTEJA EM CENA TAM BÉM
C O N V E R SA  C O M  J OA N A  C R AV E I R O

Gostava de começar por A Cidade das Flores, o romance de 
Augusto Abelaira que trazias debaixo do braço quando eras 
estudante de liceu e que agora está na base deste espetáculo. 
Que caminho é que o livro fez contigo até chegar ao Teatro do 
Vestido para, ao contrário do que o autor esperava*, ainda 
haver sentido para as questões que ele lança?

Joana Craveiro [JC]: Eu creio que o mundo é que fez esse 
caminho, e não tanto eu ou o livro, de forma a que ainda 
seja pertinente hoje fazer A Cidade das Flores — e, sim, ao 
contrário daquilo que Augusto Abelaira tinha previsto, porque 
continua a ser necessário equacionar as formas de resistência 
à ascensão dos novos fascismos e porque não creio que tenha 
deixado de ter pertinência ao longo destes anos. Eu li o livro 
pela primeira vez numa idade em que, provavelmente, não 
tinha maturidade para o compreender. Foi-me recomendado 
pela minha mãe e era um livro que foi muito importante 
para essa geração. Num posfácio à edição de 1975, Abelaira 
diz que quis descrever uma juventude pequeno burguesa 
intelectualizada de uma certa Lisboa que ele conhecia bem 
e da qual também ele fazia parte. Uma juventude que tinha 
dificuldade em saber como agir concretamente contra o regime 
[fascista] que se eternizava. E ele fala sobre isso de uma forma 
muito concreta, dizendo que até pensou em reescrever o livro 
e verter para Portugal todas aquelas personagens e situações 
[o contrário do que fez para fintar a censura, deslocando a ação 
do livro do Portugal de Salazar para a Itália de Mussolini], mas 
não o fez por achar que isso não funcionava e que o livro perdia 
o seu encanto. De modo que, desde o primeiro momento em 
que me encontro com esse livro que me foi recomendado — 
esse livro que não compreendi e, confesso, que lutei para ler, na 
altura — que nunca me esqueci da história de amor daqueles 
jovens tão desesperançados... Mas, claro, estava longe de 
refletir de uma forma mais profunda sobre a questão do regime 
ou a questão dos fascismos, mesmo estando sensibilizada para 
isso também pela natureza das conversas que ouvia em minha 
casa. Estava desperta, mas não tão sensibilizada como estou 
hoje. E não pensei que iria fazer uma peça a partir disso todos 
estes anos depois [risos]. Essa obra viajou sempre comigo de 
casa para casa e a determinada altura — acho que coincidiu 
já com a Troika em Portugal e com o estar a trabalhar sobre 
assuntos relacionados com o [espectáculo] Um Museu Vivo de 
Memória Pequenas e Esquecidas [2014] — eu comecei a sentir 
muita vontade de colocar este livro em cena. Lembrava-me de 
forma muito distinta da Rosabianca e do Fazio [protagonistas 
do livro], de alguns dos seus diálogos e do facto de o livro ser 

muito cinematográfico. É um projeto que estamos a tentar 
fazer já há vários anos. Na Ocupação, no Teatro São Luiz [2019], 
todos os personagens guias levavam o livro na mão, e os dois 
jovens atores que convidámos para fazerem de Rosabianca e 
de Fazio [protagonistas do romance] faziam uma espécie de 
re-leitura das personagens. Mas já antes citávamos este livro 
no projeto Quando o Museu Vivo se Torna Físico [2017]: a Tânia 
[Guerreiro] tinha uma cena em que representava uma espécie 
de funcionária do Estado Novo que estava à entrada do teatro 
a ler este livro enquanto esperava que eu trouxesse o público. 
E ela começou a partilhar da minha paixão pelo livro. E há um 
dia em que ela me diz: ‘mas nós já somos velhos demais para 
fazer estas personagens!’ E aí surgiu toda a dramaturgia com 
o elenco mais jovem, com a ideia de estarmos a tentar fazer um 
livro para o qual já chegamos tarde — 20 anos atrasados! — e 
de, portanto, termos de ir buscar outros atores e pensar em 
como é que os orientamos para fazerem uma obra tão distante 
deles (e de nós!). 

A ideia de transmissão e de memória, central na prática 
artística do Teatro do Vestido, adquire aqui um significado 
expandido: o espetáculo interroga as novas gerações em 
relação à sua implicação no real, enquanto chama uma nova 
geração de atores para o teatro implicado do Vestido.

JC: Acho que isso é fundador da própria dramaturgia do 
projeto, de como decidimos colocar o livro em cena. Acredito 
que a transmissão é uma questão muito crucial, até porque 
o próprio processo de construção do espetáculo que nós 
fazemos, que nós geramos, convida a esse envolvimento e 
a esse investimento por parte dos intérpretes que são, na 
verdade, criadores. Para nós não faz sentido ter pessoas a 
dizer palavras ou a falar de ideias que não sabem o que são. 
E, portanto, em cena, toda a gente sabe do que está a falar. 
Mesmo que seja porque nos ouviram contar, por termos 
visto filmes juntos, por termos chamado pessoas para virem 
dar o seu testemunho e falar-nos na primeira pessoa de 
acontecimentos que viveram — uma pessoa que foi presa 
pela PIDE, que viveu na clandestinidade, pessoas que fizeram 
parte de movimentos políticos, que foram presos políticos ou 
que viveram a intimidade de uma forma particular nos anos 
60 e 70 em Portugal. E essas pessoas vieram testemunhar, 
aqui, à nossa equipa, na primeira pessoa. Porque para mim é 
importante não ter pessoas em cena só a dizer palavras; eu 
preciso que as pessoas tenham posse das palavras que estão 
a dizer. E eu escrevo realmente para estes atores e, portanto, 
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considero que uma parte crucial do nosso processo é também 
esta parte pedagógica que abrange todos, independentemente 
da sua idade. Não é só uma transmissão política, é transmissão 
de referências também. Como fizeram connosco, nós também 
fazemos com outros, sem querer condicionar, mas para 
aumentar o seu leque de possibilidades. Eu prefiro pensar a 
pedagogia dessa forma, em vez de a pensar como uma coisa 
dirigista ou que estamos a ensinar as pessoas a pensarem 
como nós. Não, de todo. Essa partilha é um trabalho que 
fazemos aqui, partilhamos referências uns com os outros, 
eu também aprendo muito com eles, toda a gente aqui dá 
alguma coisa. E eu também estou sempre a questionar o lugar 
de narrador. Quem é que pode narrar uma história? Somente 
aqueles que as viveram na primeira pessoa?... Portanto, essa 
é uma questão que tem estado presente ao longo dos nossos 
trabalhos e que aqui também existe. E a questão geracional é 
muito importante. Aliás, os atores mais jovens começam com 
um lugar no espetáculo que parece quase funcional — eles 
estão a cumprir papéis e a ser até bastante maltratados pelos 
‘realizadores’, aqui representados pelos membros ‘séniores’ 
do Teatro do Vestido, o Estêvão Antunes, o Simon Frankel e a 
Tânia Guerreiro — até que assumem eles próprios o controlo 
do filme, o controlo da ação, na segunda parte do espetáculo. 
Eu creio que a transmissão também é importante nisso: quem 
é que, em cada momento da história, nos processos históricos, 
pode continuar, pensar, tomar as rédeas do processo histórico. 
E como é que as gerações anteriores podem passar essas 
histórias e informações às novas gerações. Porque quem não 
sabe não pode tomar decisões, sequer, sobre aquilo em que 
pensar, o que escolher, o que decidir, em quem votar. Portanto, 
mais do que dizer às pessoas aquilo que elas devem pensar, 
parece-me que o mais importante é fornecer ferramentas. 
Eu tive a sorte e a oportunidade de ter uma mãe que me 
passou este livro para as mãos para eu ler e, se eu puder, na 
minha capacidade, fazer também isso, sem nenhum tipo de 
condescendência, então vamos lá! E vamos mergulhar nisto 
todos juntos, e não é somente decorar um texto que uma 
dramaturga escreveu e que tem que umas palavras que não 
se percebem e vai-se à Wikipédia... Não chega. Para fazer 
estes espetáculos, isso não chega, porque o investimento que 
é necessário e todo o trabalho que aqui está requer mais do 
que isso. E nesse aspeto também há um ativismo da parte do 
próprio ator, mal ele mergulha nisto e se torna parte deste 
projeto. Portanto, estes atores jovens também são um Teatro 
do Vestido, também são eles que vão levar a companhia para 
a frente no futuro. Há também este lado de continuação, de 
sucessão, de continuação das coisas e do mundo.

Atores implicados, espectadores implicados, teatro implicado 
— o Teatro do Vestido professa o contrário desta geração 
para quem falava e de quem falava Abelaira, a geração que 
ainda não tinha visto chegar Humberto Delgado sequer e que 
lutava contra a sua própria descrença e desamparo. Muitos 
deles “desafetos à situação”, como Fazio. Tu declaras-te uma 
otimista e afirmas que o combate político é uma forma  
de otimismo**.  

JC: Sim, eu creio que o pessimismo é paralisante. E acho 
cada vez mais importante este exercício constante de 
reconfirmarmos em que é que acreditamos e porquê, e 
por que é que vale a pena continuar a acreditar e a lutar, 

precisamente como antídoto a discursos pessimistas que, no 
meu entender, nos esvaziam de vontade e capacidade de luta. 
Acho que é por aí que nós somos muitas vezes derrotados e 
que, precisamente, estes jovens se sentiam derrotados na sua 
luta. Eles eram “desafetos à situação”, mas não conseguiam ser 
mais do que isso. Porque não conseguiam agir. Aliás, diziam: 
“até nisso, ele venceu”. Ele, Mussolini, mas que representava 
Salazar na altura, venceu nesse esvaziamento da capacidade 
de ação e da capacidade do sonho. Porque nós somos todos 
diferentes — e na peça também se questionam as várias formas 
de luta –, mas não podemos deixar de lutar pelo poder da 
imaginação, o poder do sonho, o poder do desejo de alguma 
coisa diferente! O pessimismo ataca nesse lugar e, a partir 
desse lugar, há o desmoronamento de uma perspetiva de 
futuro. E então aí surge a distopia como horizonte. E, portanto, 
o meu pensamento diário como cidadã, como ser humano a 
quem foi dado nascer e viver nesta época e trabalhar nesta 
época, é perguntar-me o que posso fazer para lutar contra 
um horizonte de distopia e, como contraponto, propor um 
horizonte de possibilidades — dentro das impossibilidades 
fatais, como as questões climáticas que, no fundo, são questões 
que nos condenam como raça e como planeta. O que é que a 
minha ação pode fazer de diferente nisto que está a acontecer 
neste mundo?... Porque a questão é que nenhum daqueles 
jovens [do romance] achava que a sua ação pudesse constituir 
alguma diferença. Havia um, entre eles, que empreendia ações, 
e que até tomou uma ação errada e cometeu um atentado 
pensando que não ia sacrificar ninguém e acabou por fazê-lo. 
E não é por acaso que o Abelaira coloca também essa situação: 
há esta pessoa que age, mas ele também comete um erro 
dentro da ação que empreende.

Não há nenhuma figura exemplar, aliás.

JC: Exatamente, não há figuras exemplares. E não há uma 
apologia de uma forma de ação. O que nós sabemos é que, no 
livro, todos aqueles que não empreendem nenhum tipo de 
ação são bastante infelizes. Isso sabemos. O pessimismo é 
uma forma de estar que não é criativa. A questão é: isto está a 
acontecer e nós estamos aqui, então o que é que nós podemos 
propor nesse domínio de construir um horizonte que não seja o 
horizonte da distopia.

Mesmo quando estamos perante questões como o retorno do 
fascismo ou, em termos mais locais, quando as recentes eleições 
autárquicas confirmam a presença da extrema direita a nível 
nacional.

JC: Mas isso combate-se com ideias e com ações concretas 
no sentido de construir outras possibilidades! Não se pode 
baixar os braços ou haver uma demissão das elites, como diz o 
Rob Riemen em O Eterno Retorno do Fascismo, o livro em que 
ele fala dessa demissão das elites face à ascensão de Hitler. 
Nós não nos podemos demitir! Nós temos que continuar a 
propor uma coisa diferente, a contrapor, a dialogar, a discutir 
e a expor o vazio ideológico que está subjacente ao fascismo. 
Porque há um vazio ideológico! Não há sequer uma ideologia 
que seja palpável, o fascismo aproveita-se oportunisticamente 
daquilo que são os ressentimentos, os ódios, os rancores, 
as ignorâncias das pessoas e os seus preconceitos e o seu 
nacionalismo extremo. É disso que o fascismo se alimenta.
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E da apatia dos outros.

JC: E da apatia face a isso. O fascismo aproveita-se sempre, 
vai mudando, um dia diz uma coisa, outro dia diz outra, é o 
que for preciso para ganhar eleições — porque o fascismo 
começa por ascender através de eleições. A única coisa que 
interessa é o poder. Então vamos lá ver se nós conseguimos 
desconstruir isto e propor outros futuros. Se o teatro puder 
fazer isso, se a educação puder fazer isso, se a pedagogia, se 
a ação comunitária, se nós pudermos construir estas outras 
comunidades, essa é uma ação concreta a tomar e a realizar. 

Juventude Inquieta é um espetáculo que também é um filme 
que se constrói a partir de uma obra literária e que tem dentro 
imagens documentais, umas vezes ficcionadas, outras não. 
Como chegaste a este dispositivo?

JC: O dispositivo... Eu tento não saber muito sobre como é que 
vou fazer as peças antes de as começar a fazer, como processo. 
Embora tenha prometido à equipa que no primeiro dia trazia 
o texto escrito... ‘Como vou fazer uma adaptação do livro isto 
vai ser limpo!’ Claro que correu tudo diferente do que eu tinha 
pensado [risos]. Porque realmente sou uma dramaturga de 
sala de ensaio e não vale a pena estar a fingir que vou ser outra 
coisa! É-me extremamente difícil escrever e não ver como é 
que aquilo está a soar e o que está a pedir. E já sabia que esse 
exercício iria ser difícil, mas de qualquer forma eu prometi-lhes. 
E, há bastantes meses, estava a trabalhar noutro projeto com 
o Francisco Madureira — que é o nosso músico e também ator 
— e ele tocou uma música que eu senti que era da Juventude 
Inquieta! De vez em quando tinha imagens na minha cabeça dos 
atores jovens sentados numa bancada, talvez a fazer um filme... 
porque sempre soube que o livro era muito cinematográfico 
e a dada altura tornou-se claro que tinha de haver cinema 
dentro esta obra. A Tânia Guerreiro também visualizou esta 
ideia de cinema, de fazermos um filme... E quando o Francisco 
me enviou essa música surgiram imagens, e o texto que nós 
estamos a usar neste momento no epílogo — eu a contar que 
era como um filme, que havia uma bancada no palco, os atores 
estavam a olhar, havia projeções, telões... Esse texto ficou a 
‘cozinhar’ e, já este ano, comecei a pensar que tinha de ir a 
Florença filmar aqueles lugares, tinha de ir à origem, à fonte!  
O Abelaira desvalorizou Florença [num posfácio à obra] 
dizendo que mal conhecia a cidade, mas o livro tem coisas 
muito específicas — as escadas que vão dar à Igreja de São 
Francisco, o fresco de Masaccio na capela Brancacci... E eu 
estive lá e fiz o exercício que [a personagem de Giovanni Fazio] 
propõe, estive lá a pensar e a escrever sobre o meu processo 
de estar em frente àquilo com o meu colega e amigo João Paulo 
Serafim, criador das imagens do espetáculo. E o dispositivo foi-
se desenhando a partir da ideia da projeção da filmagem e da 
sua retroprojeção e tudo foi fluindo para expressar essa ideia, 
junto também com a cenografia da Carla Martinez, o desenho 
de luz do João Cachulo, os figurinos da Tânia Guerreiro. O 
texto é bastante autobiográfico e processual em diversas 
partes, e eu tento utilizar as circunstâncias como parte do 
processo. Por exemplo, a Inês Rosado e o Gustavo Vicente não 
estavam tão disponíveis, mas eu queria muito trabalhar com 
eles... e então surgiu-me esta ideia de um casal português preso 
nos anos 60, 70, que vem também fazer a audição para o filme, e 
sobre quem, afinal, estamos a rodar um documentário — o que 

nos permitia trabalhar com eles fora dos ensaios. Ou seja: as 
circunstâncias também vão determinando muito daquilo que 
acontece; e então eles acabam por entrar nesse documentário 
num momento clássico de entrevista aos protagonistas — que 
é exatamente aquilo que eu passo a vida a fazer, aquele casal 
é uma compilação de muitas pessoas que já escutei. Outra 
situação foi quando decidi criar uma dramaturgia na qual os 
jovens atores entram para dentro de uma audição — isto como 
parte do processo –, e no dia em que começámos os ensaios 
com os atores — que já tinham sido escolhidos para a peça! — 
criámos essa ideia de audição e filmámos esse momento, e essa 
nossa documentação é mesmo genuína, eles acreditaram que 
era uma audição! Ah, os atores ‘séniores’ também passaram 
por este processo! Claro que no final desse dia ficaram a saber 
que tudo fazia parte da nossa dramaturgia, mas que iríamos 
fazer audições até descobrirmos qual a distribuição dos papéis 
de A Cidade das Flores que faria mais sentido. E filmámos para 
usar no espetáculo, mas aconteceu como processo. 

E tudo faz parte da peça e desse movimento de vaivém entre 
realidade e ficção, biográfico e histórico, passado, presente e 
futuro que andam sempre entrelaçados no trabalho do Teatro 
do Vestido.

JC: Sim, há muito esta ideia da ginástica que tem a ver com a 
nossa linguagem também do entrar e do sair, do dispositivo e 
da exposição do dispositivo, esta ideia de não querer enganar 
ninguém, mas ao mesmo tempo querer convencer de que, 
realmente, aquilo que ali se está a passar, está a passar-se 
desta maneira real. Portanto, esta ideia de realidade, de 
representação, de ficção, são ferramentas das quais nos 
servimos para construirmos o teatro que gostamos de 
fazer. Este teatro do entrar e sair, do ser mesmo verdadeiro 
para o público, de sermos reais, de não estarmos a fazer um 
fingimento sobre alguma coisa, mas de, ainda assim, estarmos 
a fazer teatro... tudo escrito e marcado... Por isso foi tão 
importante eles passarem por uma audição real para depois 
estarmos ali e haver a memória desse processo, mesmo que 
isso não esteja em cena. Nós, de facto, conduzimos o trabalho 
como se estivéssemos num filme, porque estivemos a realizar 
esse filme! Eu sempre achei que a nossa linguagem era muito 
cinematográfica, achei isso desde a primeira peça, talvez por 
ser uma linguagem com a qual crescemos, de uma forma muito 
premente, muito concreta, muito próxima. É claro que não é 
cinema porque é outra linguagem, é teatro, outra arte, mas há 
qualquer coisa que tem a ver com isso... 

... A ideia de montagem, por exemplo, que marca o vosso 
trabalho.

... essa ideia de montagem, sim... que eu acho que o Abelaira 
também tem! Ou seja, o nosso é um processo que fica impresso 
no corpo, fica impresso na cena, fica impresso na escrita... às 
vezes parece até que fica ali uma bola, que não está a avançar... 
E não estou a avançar porque não me interessa só contar a 
história, porque me interessa que o processo esteja em cena 
também. 
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Estou a pensar nos diários de rodagem que estão na peça,  
outra forma de chamar o processo à cena. 

JC: Há uma história nos diários de rodagem que tem a ver com 
um episódio que nos aconteceu a mim e ao João Paulo Serafim 
em Fiesole — uma espécie de Sintra; de lá vê-se realmente 
Florença inteira –, um sítio que aparece recorrentemente na 
obra. Então nós tínhamos mesmo de ir lá. Chegámos a Fiesole e 
vimos um cartaz que dizia ‘Nanni Moretti lê o diário de Querido 
Diário’ e nós ficámos histéricos porque adoramos os filmes 
dele e porque era mesmo naquele dia! E foi absolutamente 
incrível porque, de uma forma muito premonitória e muito 
significativa, vimos esta performance de Nanni Moretti a ler os 
seus diários de rodagem do Querido Diário com um humor, um 
sentido político e uma humildade incríveis. Lembro-me de uma 
frase: “Hoje fiz o primeiro visionamento do material e percebi 
que sou um péssimo realizador”. Comovi-me com esta frase. É 
assim mesmo, incrível! E tudo aquilo foi tão inspirador! Era um 
anfiteatro ao ar livre, lindíssimo, estava cheio e ele estava lá em 
baixo e, como performer extraordinário que é, começou logo 
por dizer: ‘eu fiz 300 quilómetros para estar aqui convosco. 
Não me filmem, não me taguem, não me postem!’ E não houve 
ninguém que tivesse agarrado o telemóvel para filmar o que 
quer que fosse! Toda a gente ficou presa àquela pessoa. E foi 
absolutamente extraordinário, comovente mesmo. Escrevi os 
[nossos] diários de rodagem já depois desse acontecimento. 
Ele ‘esteve’ connosco, o Nanni Moretti, comigo, durante toda 
a escrita do guião... Ficou aqui a pairar também o seu sentido 
ético e o seu aliar de arte e política.

“Nunca neutro!”

JC: Exatamente, no nosso processo conversámos sobre a 
cena do [documentário] Santiago, Itália em que ele entrevista 
um perpetrador que diz qualquer coisa como ‘aceitei falar 
consigo porque é uma pessoa neutra’ e o Nanni diz ‘eu não sou 
neutro!’ E pede que isso seja traduzido para o entrevistado 
compreender. E uma pequena referência a esse episódio entra 
no espetáculo. 

Sabendo nós que fechar um circulo é arranjar maneira de 
continuar, falemos deste círculo quase perfeito que o Teatro 
do Vestido completa no D. Maria II, a comemorar os seus 20 
anos na Sala Garrett, depois de ter passado por vários lugares 
da casa e de tu própria te teres estreado como atriz na Sala 
Estúdio.

JC: Eu acho que as coisas têm sempre um sentido. Acredito 
nisso e acredito também na força do percurso e no trabalho. 
As coisas não vêm até nós de mão beijada, portanto há aqui 
um caminho... Há esse caminho da estreia na Sala Estúdio 
quando fiz o espetáculo final de licenciatura, encenado pelo 
Carlos Pessoa, do Teatro da Garagem, com quem depois vim 
a trabalhar. Já o Teatro do Vestido apresentou no Teatro 
Nacional o Retorno, Exílios e Alguns que Ficaram [Palácio Sinel 
de Cordes, 2018] e Filhos do Retorno [Sala Estúdio, 2018] e, 
antes disso, Viajantes Solitários [Fábrica do Braço de Prata, 
2016] e Esta é a minha cidade [2016], o primeiro espetáculo 

coproduzido pelo Teatro Nacional fora de portas — em 
espaços alternativos... as ruas — e bastante marcante da 
programação do Tiago Rodrigues. Com o Tiago conseguimos 
chegar ao Nacional, porque o Nacional não era uma instituição 
a que se acedesse com facilidade — e acho que isto também 
é importante dizer –, portanto eu acho que a palavra chegar 
parece interessante... Foi-nos aberta essa porta por uma 
direção muito específica que viu no nosso trabalho o mérito 
para que essa porta se abrisse — que outros diretores não 
tinham visto.  
E não foi por falta de tentarmos.

Juventude Inquieta estreia na Sala Garrett e, apesar de já ter 
sido espetadora-escutadora de uma peça telefónica do Vestido 
[Intromissão Revolucionária, no Consultório Revolucionário do 
Teatro Viriato, em plena primeira vaga da pandemia, 2020], os 
vossos espetáculos implicam normalmente uma proximidade 
que a escala desta sala desafia. 

E de facto a Sala Garrett também surge porque há um 
encorajamento por parte do Tiago Rodrigues. Fizemos a 
proposta deste espetáculo ao Teatro Nacional e o diretor 
do Teatro disse que achava que o espetáculo devia ser para 
a Sala Garrett. E eu disse-lhe que não tinha a certeza. E ele 
respondeu: ‘Tens de passar mais tempo nessa sala’. E eu passei 
a passar mais tempo nessa sala. E o espetáculo está lá. Agora, 
como é que eu vou cumprir a minha relação com o público — 
que é a minha missão, o meu compromisso, a minha paixão? 
Passei muito tempo a pensar em tirar o público da plateia... 
e depois disse ‘não, vou confiar que tudo aquilo em que eu 
acredito — na intimidade, na proximidade, na comunicação, na 
partilha e sempre nesta ideia de comunidade e de viagem — se 
cumpre nesta nossa proposta’. Vou acreditar nisso. Portanto, 
não estou a trabalhar a pensar que estou numa sala de 400 
lugares, estou a trabalhar como sempre trabalho, com esta 
ideia de chegar às pessoas e de lhes contar de forma real estas 
histórias. 

*“Tenho a esperança de que, dentro de cinquenta anos,  
A Cidade das Flores já não seja lida. Significará isto que os 
problemas deste romance passaram à história e que os homens 
deram mais um passo no caminho da felicidade”, escreveu 
Abelaira há 60 anos, no posfácio à 2ª edição do livro (1961).

**na conversa com Mariana Oliveira no podcast TEATRA.

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO 
A 5 DE OUTUBRO DE 2021
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A SEGUIR NA SALA GARRETT
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O INESQUECÍVEL 
PROFESSOR

D E PEDRO GIL
C O M ANA ISABEL ARINTO, ANNA LEPPÄNEN, ANTÓNIO FONSECA, BRUNO AMBRÓSIO, CATARINA PACHECO, 
JOANA BERNARDO, JOÃO ESTIMA, JOÃO JONAS, JÚLIA VALENTE, MÁRIO COELHO, SARA INÊS GIGANTE, 
SIOBHAN FERNANDES, TOMÁS DE ALMEIDA
P R O D U Ç Ã O RAZÕES PESSOAIS C O P R O D U Ç Ã O TEATRO NACIONAL D. MARIA II, TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
A CL ASSIFICAR PEL A CCE

11 – 20 NOV
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Quem somos

Direção Artística Tiago Rodrigues
Conselho de Administração Cláudia Belchior,  
Rui Catarino, Sónia Teixeira
Fiscal Único Amável Calhau & Associados, SROC, Lda. Adjunta 
da Direção Artística Magda Bizarro 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 Joana Costa 
Santos, Manuela Sá Pereira, 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) Pontos Cristina 
Vidal, João Coelho Guarda-roupa Aldina Jesus (coord.), Ana Teixeira, 
João Pinto, Sílvia Galinha Auxiliares de Camarim Carla Torres, Paula 
Miranda  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, Nuno Costa,  
Paulo Brito 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, 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, 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 Informática 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 
Escolas Deolinda Mendes Avaliação e Monitorização Patrícia Santos  
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 Projeto 
Rossio Beatriz Areias, Filomena Chiaradia Livraria Maria Sousa 
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