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Nem tudo o que enfrentamos pode ser mudado, 
mas nada pode ser mudado enquanto não for 
enfrentado.

James Baldwin

Foi um ano em que a nossa história de exclusão 
ficou exposta. Mas foi também um ano de 
inspiração e mudança. Um acordar colectivo. 
Apercebemo-nos de que vivemos com fantasmas 
há centenas de anos que continuamente nos 
visitam no presente. Só quando chamarmos 
os nomes certos às coisas poderemos colocar 
a história no seu lugar e viver plenamente o 
presente.

Grada Kilomba, “Um Ano Para Esquecer” 
in Público
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VAMOS FAZER UM RIT UAL 
DE SACR IFÍCIO EM  CONJUNTO

C O N V E R SA  C O M  M I G U E L  F R AG ATA
Esta Maria Parda, que ainda é a do monólogo de Gil Vicente e 
continua a usar as palavras desse texto fundador, passou de 
objeto a sujeito da narrativa; a tua versão reconhece-lhe um 
poder que antes lhe era vedado. Que caminho percorreste com 
este clássico para o trazer para este aqui e agora?

Miguel Fragata [MF]: Houve um caminho natural e 
necessário que deu sentido a um projeto que, de início, achei 
que nunca iria resultar. Aliás, o meu primeiro instinto foi 
mesmo recusar! [risos] Isto acontece na sequência de um 
convite do Tiago Rodrigues para pegar no texto do Gil Vicente 
e pensá-lo na relação com a cidade, com a gentrificação, com 
a condição feminina e com a questão racial. Ora, pegar neste 
texto era a grande dificuldade... [Essa dificuldade] tinha a ver 
com o meu historial de relação com Gil Vicente que sempre 
foi de muito pouca empatia e de muitos anticorpos. Sentia 
os seus retratos demasiado bidimensionais, demasiado 
estereotipados, demasiado desumanizados. E sentia sempre 
falta dessa humanidade dentro das figuras de Gil Vicente. 
Esse sentimento alterou-se um pouco à medida que fui 
conhecendo melhor Gil Vicente, graças aos consultores - 
muito importantes ao longo deste processo – nomeadamente 
ao professor José Camões, grande especialista na obra de Gil 
Vicente que trouxe, com imenso fascínio, todo um outro lado 
da criação literária de Gil Vicente e me fez olhar para tudo isto 
com outros olhos. Mas foi o facto de haver este preconceito 
e esta dificuldade em relacionar-me com o autor que me fez 
aceitar o desafio.

É muito interessante que partas de uma posição negativa,  
de recusa, para chegares a um outro lugar. Acontece o mesmo  
à personagem.

MF: Sim, exatamente. E também havia a possibilidade de 
pegar num autor que eu olho com uma série de preconceitos 
e pensá-lo à luz de questões como a relação da cidade com as 
pessoas deixadas de parte nos processos de gentrificação. 
Estes processos de branqueamento da cidade pareciam 
também fazer algum sentido para, numa primeira fase, 
pegar na ideia de preconceito e de juízo, poder refletir 
sobre a questão branca, sobre a questão eurocentrada, e 
perceber como é que o projeto podia convocar tudo isso. 
Simultaneamente, ficou também muito claro nas primeiras 
investigações sobre o Pranto de Maria Parda que, ao longo 
do tempo, ao longo dos séculos, se foi assumindo que 
aquela mulher é uma personagem racializada, mestiça. 
Ora, de facto, não há indício absolutamente nenhum no 
texto de que esta personagem seja negra ou miscigenada. 
Olhando para a obra toda de Gil Vicente compreende-se 
porquê: sempre que escreveu para personagens negras, e 
escreveu em muitas outras obras, ele fez recurso a um tipo 

de linguagem – a “língua de negro”, se calhar a origem do 
malfadado “pretoguês”. Maria Parda não tem esse traço na 
sua linguagem. Há outros sinais que dão a entender que ela 
nunca seria uma mulher racializada naquela altura, portanto 
interessou-me logo esse lado: olhar para a evolução desta 
personagem que Gil Vicente cria para ser a personificação 
da desgraça, da esterilidade e da miséria resultantes de um 
ano mau – o ano de 1521. 1521, o ano da peste e da grande seca 
em Lisboa e da fome... morria-se à fome. Ele começa por 
escolher uma mulher para dar corpo ao ano mau – e isso já 
tem muita matéria para se pensar... – mas é a tradição que 
escolhe fazer desta personagem uma mulher racializada. Esta 
questão interessa-me. E, entretanto, acontece a pandemia 
que traz toda uma outra leitura, porque a reflexão não fica 
fechada no processo de mudanças que têm vindo a ocorrer 
na cidade ao longo dos últimos anos, nem nessa questão de 
não reconhecermos a cidade devido às transformações a que 
o turismo obrigou e à forma como as pessoas começaram a 
ser afastadas da cidade. De repente a cidade fica deserta, 
completamente varrida pela COVID. Os caminhos que Maria 
Parda percorreu [na peça], são caminhos que ficam durante 
vários meses completamente abandonados, sem ninguém, 
hotéis fechados, ruas desertas… Com isto, temos um retrato 
muito próximo daquele que Maria Parda faz quando observa a 
Lisboa de 1521, no rescaldo de um ano mau. De repente, temos 
a Lisboa de 2021 também no rescaldo de um ano mau. E ao 
mesmo tempo, durante a pandemia observamos quem são as 
primeiras pessoas a pagar. Quem é que continua a deslocar-se, 
quem continua a vir trabalhar na cidade, quem é que continua 
a ser também explorado...

E contaminado...

MF: ... e, ao mesmo tempo, com condições de vida que não 
se alteram ou se alteram para pior. De facto, encontramos 
aí um padrão muito claro que tem a ver com a negritude de 
muitas das pessoas que trabalham nas áreas profissionais 
que nunca confinaram. E, portanto, vem daqui este caminho 
e esta necessidade de pôr Maria Parda num outro lugar e 
de marcar algo com o acontecimento do espetáculo. Não é 
o espetáculo que marca nada – é só um espetáculo –, mas 
aquilo a que se propõe é diferente: é refazer o ritual de morte 
de Maria Parda. Em Gil Vicente, esta figura que representa a 
desgraça do ano mau tem de morrer no final, para que o ano 
bom possa nascer, para podermos sair da situação terrível 
em que nos encontramos. E aquilo que o espetáculo propõe 
é um momento de cisão em relação à tradição, em relação à 
repetição eterna desse ato. Pela primeira vez, Maria Parda  
não vai morrer.
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A mulher negra recusa o sacrifício.

MF: Sim, a mulher negra, personificada pela Cirila, recusa 
morrer. E arrasta consigo também toda uma visão de, 
numa situação de crise, ter de haver justiça na necessidade 
de sacrifício. Se temos de nos sacrificar perante um 
acontecimento tão forte como uma pandemia, então que nos 
sacrifiquemos todos, que esse sacrifício possa ser partilhado. 
É esse o lugar onde se chega com o espetáculo.

A recusa do sacrifício é também a recusa da expiação de uma 
culpa que Maria Parda não tem, e com isso ela põe em causa 
todo o sistema que a remete para esse lugar. Aliás, a canção da 
Capicua anuncia isso logo no início, diz: “Porque a História é 
his story” – a História do homem branco. Ora aqui apresenta-
se uma outra história, mesmo continuando a usar as palavras  
de Gil Vicente.

MF: Sim, no fundo [o espetáculo] é também esse jogo de 
dentro e fora. Não ficamos encerrados em Gil Vicente e na 
realidade que ele propõe, mas temos uma outra realidade 
paralela que é muito próxima da atual e que joga com esse 
confronto que acontece ali aos nossos olhos. E estamos 
permanentemente a jogar nessas duas dimensões: no conflito 
entre o presente e o passado, tudo aquilo que está entre 
o ponto A e o ponto B, que são 500 anos – e 500 anos de 
muita repetição, do perpetuar de muitos comportamentos 
e de muitos preconceitos. Não é à toa – e esse é mais outro 
ponto curioso, coincidência ou não – que estamos a falar 
mesmo de 500 anos, uma data redonda que marca o princípio 
da escravatura e de todos os processos colonialistas e 
imperialistas. Então, não é à toa que a tradição tenha pintando 
esta personagem de “parda”. Porque o curioso é que Maria 
Parda é uma figura do folclore ibérico do século XVI. A 
ideia do pardo, do pardacento é associada a uma ideia de 
invisibilidade, de seca, de esterilidade e aridez. E normalmente 
é retratada como uma mulher velha, está mais próxima 
da figura da alcoviteira de Gil Vicente. E, no entanto, este 
caminho foi sendo feito: o de ver esta figura como uma mulher 
racializada. Ao mesmo tempo, poucas vezes a personagem 
foi interpretada por atrizes negras; normalmente são atrizes 
brancas a dar corpo a uma personagem que interpretam como 
sendo uma personagem mestiça. E é todo esse caminho cheio 
de contradições que nos faz pensar muito sobre esta questão 
Foi muito importante no processo, como eu dizia, o professor 
José Camões pela sua visão e o conhecimento sobre Gil 
Vicente, mas todos os outros consultores também nos deram 
uma visão muito concreta, muito forte e muito densa sobre a 
questão do racismo. E o racismo nas suas múltiplas vertentes, 
como fenómeno sistémico e enraizadíssimo.

Que coloniza o nosso pensamento e ataca a nossa empatia e 
solidariedade. Desumaniza, e esse é o caminho também para a 
violência de género, a xenofobia, todo um sistema de ódio que 
os movimentos fascizantes estimulam e aproveitam. Existem 
‘os bons e a ralé’, e ‘a ralé’ é para ser posta na ordem. 

MF: Claro, existe um princípio de objetificação que põe um dos 
lados numa posição dominante, na posição de poder. E é isso 
também que é interessante nos fenómenos de conflito racial, 
perceber a dificuldade e a fragilidade com que os brancos 

encaram a questão. Porque de facto, para além dos 500 anos 
de história, há uma posição muito particular da realidade 
portuguesa que ainda torna tudo isto mais difícil: há todo um 
caminho que está por fazer, há o mito do luso tropicalismo 
na colonização, há esta ideia de que fizemos uma colonização 
branda, simpática e que, portanto, não somos racistas. 

E que nunca mais houve escravatura desde que tão 
generosamente a abolimos... 

MF: ... como se a escravatura tivesse desaparecido e não 
tivesse continuado durante mais 100 anos! Exato. Toda essa 
esquizofrenia existe também na História e na forma como a 
História nos é contada. E, ao mesmo tempo, essa História e 
esses mitos são absolutamente fundadores da “identidade 
portuguesa”!

Sendo a linguagem um sistema que sublinha e perpetua as 
relações de poder, é muito interessante o trabalho feito em cima 
de Gil Vicente – usar uma linguagem que desumaniza como 
instrumento de libertação.

MF: Sim, eu acho que essa foi a volta necessária para que tudo 
fizesse sentido e para que, sobretudo, se respondesse a uma 
necessidade urgente e a um pedido do tempo que vivemos. Era 
preciso fazer isso, não podemos pegar neste texto de outra 
maneira. Portanto, estas questões são todas convocadas e 
são-no de uma forma muito evidente, não só no texto, mas 
também na relação que o texto cria com o momento presente, 
porque tinham mesmo de ser evidenciadas e plasmadas à 
nossa frente. E foi muito interessante ouvir estes consultores 
de áreas [filosofia, história, política, jornalismo], abordagens e 
perspetivas muito diversas, não só para acentuar a perceção 
do fenómeno sistémico, mas também compreender de uma 
forma muito objetiva os sinais de racismo presentes nas mais 
variadas dimensões da nossa sociedade. E há, por exemplo, um 
caso muito flagrante que é o racismo presente nos manuais de 
História...

A violência da frase “o comércio de ouro, marfim e escravos”  
é inacreditável e nós crescemos com ela nos manuais escolares, 
a ouvir, a ler e a banalizar isto.

MF: Sim... a violência e o lugar onde essa frase põe a pessoa 
escravizada é uma objetificação absoluta, é fazer dela 
mercadoria. E isso, mesmo inconscientemente, opera em nós 
uma determinada imagem, uma posição. Há um trabalho sobre 
vocabulário muito importante que a maior parte dos países 
que tiveram impérios esclavagistas e colónias – franceses, 
holandeses, ingleses – fizeram já e nós nunca fizemos. Esse 
trabalho passa mais uma vez por um confronto direto com 
a linguagem, com o vocabulário, por uma desconstrução 
dessa mesma linguagem. Já usei aqui o termo “mestiço”, por 
exemplo, e de cada vez que o faço sei de toda a carga negativa 
que esse termo implica, como sei que o termo “mulato” vem 
precisamente da animalização, da desumanização. Saber 
quais são as palavras que não trazem violência agarrada é 
fundamental, e este trabalho não está feito. Continuamos a 
falar de “descobrimentos”! Como é que nós podemos falar  
de descoberta num processo destes? 
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A representatividade é outra das questões que se levantam.

MF: Sim. Mas este projeto é o que é e em momento nenhum 
se reclama como projeto transformador no sentido da 
representatividade. Eu sou um homem branco a pensar em 
conjunto com homens e mulheres, brancos e negros, mas 
esta não deixa de ser a minha visão sobre esta questão e 
também não deixa de ser, em primeiro lugar, uma abordagem 
ao texto de Gil Vicente e àquilo que o texto convoca. Se o 
texto convocasse uma discussão exclusivamente centrada 
no feminismo branco, se calhar era por aí que o espetáculo se 
teria desenvolvido. Mas há esse espaço e essa reflexão e esse 
caminho que este projeto faz e fez, há a [atriz] Cirila Bossuet 
e um trabalho construído com a Cirila e para a Cirila, e há o 
[artista] Xullaji que tem um papel também muito importante 
na forma como o espetáculo se resolve. Há também uma 
restante equipa que é maioritariamente branca. E, portanto, 
o espetáculo não ocupa esse lugar e não tem sequer essa 
pretensão. Mas enquanto foi pensado abalou uma série de 
coisas que nós, pessoas brancas da equipa, tomávamos como 
certas quando nos tomamos por pessoas progressistas e 
sem nenhum tipo de preconceito ou de comportamentos 
discriminatórios. E quando começámos a pôr o dedo na ferida 
percebemos que provavelmente, sim, há uma série de coisas 
que estão tão enraizadas em nós que aparecem de uma forma 
quase espontânea. E é preciso estar mesmo atento a isso, 
porque socialmente ainda estamos na fase da necessidade 
de encontrarmos esse equilíbrio, de darmos esse espaço. E 
é preciso usarmos o nosso privilégio, tantas vezes tido por 
garantido, para repor alguma forma de justiça.

E afastar as cortinas, os véus, a branquitude que cobre 
isto tudo. Que é uma coisa que o espetáculo faz, também 
literalmente. 

MF: Obviamente este não é um espetáculo politicamente 
ingénuo, faz um statement claro, mas o que ele faz sobretudo e 
em primeiro lugar é expor; expor e pensar sobre o que expõe. 
Não se pode reclamar do direito à verdade. É um projeto de um 
encenador branco que trabalha com uma atriz negra, a partir 
do Pranto de Maria Parda, que é um texto de um autor branco 
fundador com questões que são trazidas por 500 anos de 
distância. É o que o texto, este autor e este princípio convocam 
que nos trazem até este lugar, sem outras pretensões.

Mas com a responsabilização do artista.

MF: Sim... No início de tudo, houve um momento para olhar 
para a equipa e perceber a disparidade e o retrato social que 
essa perceção implicava. Somos maioritariamente homens 
e maioritariamente brancos, o que diz muito sobre o lugar 
onde estamos, sobre a sociedade em que estamos inseridos 
e sobre o tempo em que vivemos. E isso é interessante como 
responsabilidade também. É [necessário] olhar para isto e 
fazer alguma coisa. Sim... eu acho que de facto há algo aqui 
de poder transformador – não direi no espetáculo, mas sim 
no processo. Esse poder transformador de fazer todos os 
elementos desta equipa, brancos ou negros, olharem para 
a questão de uma outra perspetiva, porem-se em causa e, 
obviamente, ficarem perante a necessidade de mudança. 
Normalmente, os processos ficam encerrados nas paredes 

das salas de ensaios e entre as pessoas que vivem aquilo de 
uma forma mais ou menos direta, mas neste em particular 
houve mesmo um percurso feito em conjunto, profundamente 
transformador. Claro que é um percurso diferente e que 
partimos de sítios completamente diferentes – mulheres e 
homens, negros e brancos –, mas há uma consciência a que 
se chega que é muito valiosa. E que depois, naturalmente, 
aparece plasmada no espetáculo, de alguma maneira.

Falaste do trabalho de construção com e para a Cirila. 
Escolheste-a ou a proposta inicial era já com ela? 

MF: Sim, a proposta era o Pranto de Maria Parda, Cirila, 
Teatro Nacional e o projeto Próxima Cena. Nós já nos 
conhecíamos, já tínhamos trabalhado juntos no Teatro 
Nacional, n’A Visita Escocesa e na pesquisa para o Montanha 
Russa [espetáculos de Inês Barahona e Miguel Fragata, 2016 e 
2018], havia esse campo comum. E a minha proposta foi, com 
ela como com toda a equipa, fazermos este mergulho conjunto 
e esta pesquisa mesmo juntos: ouvir os consultores, fazer 
visitas pela cidade – fomos aos locais por onde Maria Parda 
passa, fizemos a visita da Lisboa Africana com o Naky Gaglo 
que busca, precisamente, as pistas da Lisboa esclavagista 
– para depois então podermos mergulhar no texto e ir 
construindo o espetáculo. Fomos apanhados pelo segundo 
confinamento e esse momento mudou muita coisa: tivemos 
de ficar à distância durante não sei quantos meses, em que 
algum trabalho de pesquisa foi continuando e muito trabalho 
de exploração do texto também, bem como – e disso ainda não 
falei – um trabalho de alteração do texto, umas facadinhas no 
texto de Gil Vicente que eu tinha mesmo de dar [risos] e que 
foi acontecendo em paralelo. E houve que aferir do equilíbrio 
do projeto na relação com a fragilidade e com a delicadeza 
dos temas presentes, tudo muito discutido e conversado, 
com momentos mais calmos e outros mais agitados. E até 
chegarmos a esta fase final houve muitas voltas, houve 
alturas em que parecia fazer sentido até afastar mais Gil 
Vicente, porque nos parecia tão urgente falar sobre outras 
questões, tão mais urgente do que trazer a Maria Parda, mas 
rapidamente também foi preciso pousar os pés  
na terra e regressar àquilo que era o desafio inicial. 

O que fica é um movimento de aproximação às palavras de 
Gil Vicente, uma nova acessibilidade para que seja possível 
partilhar um vocabulário comum.

MF: Exatamente! Isso apareceu, por um lado, porque existe 
com Gil Vicente a questão de ser o grande autor português  
e às vezes mal percebermos o português que utiliza – o que 
não deixa de ser irónico... 

E não o lemos a não ser quando é obrigatório...

MF: ... e a língua evoluiu e estamos num outro lugar... Havia por 
um lado essa necessidade de tornar o texto democraticamente 
acessível, mas por outro lado também havia a relação com esta 
questão da palavra, do vocabulário, da força da palavra e da 
necessidade de estarmos todos em conjunto para podermos 
abordar esta proposta. Há palavras que são uma espécie de 
manual de bordo, que são explicadas para sabermos todos  
do que estamos a falar, palavras que aparecem escritas, como 
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que pela mão de Gil Vicente. Esse movimento acontece não 
só do ponto de vista do vocabulário, mas também em relação 
ao processo que vamos ali viver. Vamos fazer um ritual de 
sacrifício em conjunto, o que atira toda a experiência do 
espetáculo para o sítio em que ele tem de estar, para depois 
podermos também quebrar a ideia de ritual sacrificial.

E esse movimento comum é ainda mais importante porque, 
como dizias, este espetáculo é o primeiro do projeto Próxima 
Cena*, essa experiência por teatros normalmente não 
percorridos. 

MF: Na verdade, o espetáculo deveria ter feito esta circulação 
pelos teatros associados ao Próxima Cena primeiro e só depois 
fazer uma carreira no Teatro Nacional; mas como se deu a 
pandemia, estamos a estrear só agora – e aqui, onde deveria 
acontecer a última fase do processo. E é da natureza do 
projeto que vem também esta necessidade de acessibilidade 
no pensamento, na linguagem e na situação. O que o Próxima 
Cena propõe é uma ideia de acessibilidade, a ideia de levar 
o teatro a lugares onde o teatro não costuma passar. Levá-
-lo, por um lado, na relação com um autor importante – e 
português –, que convoque alunos e professores e, por outro 
lado, propor experiências que vão para lá do expectável, 
ou do convencional, quando se abordam esses autores. O 
espetáculo tem de ser também muito portátil, porque vai 
circular muito, e ser autónomo, para se poder apresentar em 
teatros muito diferentes, portanto, tem de ter plasticidade 
e ao mesmo tempo tem de fazer um eco particular que será 
com certeza muito diferente em Lisboa, Vinhais, Ponte de 
Lima ou Ponta Delgada. Tem de convocar plateias sempre de 
maneiras completamente diferentes, mas de uma forma, se 
não transformadora, pelo menos com impacto.

*O projeto Próxima Cena assenta na universalização do acesso 
à cultura e no desenvolvimento e valorização de públicos em 
territórios de baixa densidade populacional. Nesta fase, o 
Próxima Cena chegará a Tondela, Ponte de Lima, Vinhais e 
Ponta Delgada.

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO 
A 30 DE SETEMBRO DE 2020.
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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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1 Representação de Teatro 
Medieval

2 1598 - Civitatis Orbis Terrarum, 
Lisboa © Historic Cities Research 
Project. Courtesy of Ozgur 
Tufekci

3 Embankment (2005), 14.000 
caixas translúcidas de polietileno, 
Tate Modern © Rachel Whiteread

4 Ahora Juguemos a Desaparecer 
© Carlos Garaicoa
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Algumas inspirações para o espaço cénico.


