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NÃO É RECLAMAR UM ESPAÇO
NO SISTEMA, É CRIARES
O TEU PRÓPRIO SISTEMA
CONVERSA COM CRISTINA CARVALHAL

Como é o teu encontro com esta peça e com Caryl Churchill,
uma das raras senhoras da dramaturgia universal?
Cristina Carvalhal (CC): Esta senhora foi muito importante para
mim e esta peça também. Fiz [as personagens] a Angie e a Griselda
nesta peça, dirigida pela Fernanda Lapa, em 1993, no Teatro Aberto.
É a peça onde eu encontro a Fernanda Lapa pela segunda vez – a
primeira tinha sido num curso de formação teatral, ainda eu não
tinha sequer decidido ser atriz. E este segundo encontro com a
Fernanda foi também o meu encontro mais a sério com os temas
do feminismo e acabará por dar origem a um novo encontro com a
Fernanda e à [cofundação da] Escola de Mulheres, em 1995. Depois,
em 2019, a Raquel André organizou uma série de encontros de
mulheres artistas cujo tema era o género nas artes performativas.
E o primeiro foi no D. Maria II, nesta mesma sala onde estamos a
ensaiar, e foi um encontro incrível! Éramos uma roda de mulheres
que a Raquel juntou, umas vinte e tal, trinta, e começámos por nos
apresentarmos umas às outras, passámos a tarde toda nisso. Foi
assim um momento de uma intimidade muito grande entre pessoas
que se desconheciam. Aliás, eu tenho contado esta história às atrizes
do espetáculo porque acho que é o que se passa na primeira cena
desta peça.
A do jantar de comemoração da promoção da protagonista, Marlene,
a diretora da agência de emprego, e que junta mulheres reais e
ficcionais.
CC: Sim. E são mulheres que se desconhecem. Aquilo é uma fantasia,
cada uma veio de um tempo diferente e, teoricamente, não se
cruzaram, mas estão mortas e portanto isso permite-lhes irem
todas àquele jantar, comemorar. E o fato de não se conhecerem ativa
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aquela ideia de que tu recrias melhor a tua narrativa pessoal perante
uma pessoa que não conheces, porque não tens de obedecer a nada,
estás a inventar-te agora, aqui, perante um desconhecido. E é o olhar
que esse desconhecido te devolve nesse momento que te faz organizar
os eventos da tua vida daquela maneira. E essa excitação, porque é
uma excitação, é o que se passa naquele jantar. Há um movimento de...
não sei ao certo... de algo semelhante a empoderamento.
Que passa por um reconhecimento...
CC: ... sim, entre pares. Reconhecimento de atrocidades que
foram cometidas em relação àquelas mulheres e com as quais elas
lidam de forma diferente. Têm mais ou menos consciência dessas
atrocidades, mas, na altura delas, essas práticas eram aceites como
norma. E, portanto, se queres viver numa sociedade com aquelas
normas, não pões em causa aquelas normas. E o espírito deste jantar
acho que é o espírito desse encontro de mulheres. Voltando à tua
pergunta, estávamos nós nesse encontro a debater o género nas artes
performativas — quantas mulheres são [somos], quantas mulheres
ocupam cargos de poder na profissão, quantas peças é que têm mais
personagens e protagonistas femininas do que masculinas ... — e
vêm as Top Girls à conversa. E eu contei que fiz essa peça. E a Magda
[Bizarro, adjunta da direção artística do D. Maria II] era uma das
mulheres nesse encontro. A conversa seguiu e, passados uns dias, o
Tiago [Rodrigues, diretor artístico] ligou-me a perguntar se eu gostava
de fazer a peça. E eu fiquei... Tinham passado 26 anos, não sabia se a
peça aguentava. E voltei a ler a peça e achei que era completamente
pertinente fazer isto hoje. Entretanto vivemos o #metoo e a pandemia
e os assassinatos do George Floyd e do Bruno Candé que trouxeram
à tona e sublinharam ainda mais o nosso passado colonialista e as
grandes desigualdades que existem. E essas coisas estão todas
ligadas.
Estão sempre em causa vários tipos de opressão, não é? E, se bem
percebi, o teu primeiro encontro com esta peça é uma marca importante
nessa consciencialização.
CC: Sim, essa consciencialização do movimento feminista e que é
também um movimento... Ou seja, temos aqui género, mas também
temos classe. Porque a Fernanda era uma mulher comunista, portanto,
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estava em causa a defesa dos oprimidos. E a classe existe e ela foi
das primeiras pessoas que eu ouvi dizer isto, assim, claramente.
E, portanto, marcou o despertar também da minha consciência
política e teve reflexo na minha conduta individual...
Porque o individual é político e o político é individual – e sublinhá-lo
é uma das pedras de toque da Caryl Churchill.
CC: Sim. E quando eu começo a ler a peça melhor descubro que está
cheia de subtilezas. Por exemplo: apesar de toda a dificuldade técnica
e todo o trabalho que temos feito com os discursos sobrepostos
naquele jantar e a alegria daquelas mulheres todas a falarem umas
em cima das outras, curiosamente, o mais difícil para mim está a ser
afinar as entrevistas. Porque é um momento de, por um lado, eficiência
— tempo é dinheiro, é preciso despachar, há muitas candidatas — e
portanto aquilo tem uma rapidez, mas consegues perceber ali o
mundo de cada uma das entrevistadas, as suas aspirações, a sua
personalidade e a opressão que é o [próprio] sistema da entrevista.
A quebra de intimidade. Intimidade é uma palavra muito importante
— que surgiu nos primeiros ensaios, logo —, desde logo nesse jantar
em que de repente se cria uma intimidade do nada, entre figuras tão
díspares que nem sequer se conhecem, como dizia. E só descobri mais
tarde que nas entrevistas há uma quase violação da intimidade destas
mulheres... entra-se por ali dentro, pela vida delas adentro.
E mesmo no modo como as mulheres que se juntam no jantar contam as
suas vidas. Há uma espécie de frieza na narrativa pessoal, como se só
assim ela pudesse ser contada.
CC: Eu não chamaria frieza. Na entrevista, sim, talvez. No jantar acho
que tem que ver com uma distância aos factos. E que também nunca
cai na autocomplacência.
Sim, tens razão, distância é a palavra certa. E nenhuma destas
mulheres se apresenta como vítima, são senhoras dos seus destinos.
Mesmo Griselda, a paciente, a obediente, diz: eu tinha decidido que ia
fazer tudo o que ele quisesse.
CC: E também era assim. Ela tinha de lhe obedecer.
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Mas essa é outra camada, a da norma, como dizias. E o absurdo dessa
norma é um modo extraordinário de nos fazer olhar para aquilo que é
inaceitável na nossa própria condição nos dias de hoje.
CC: Sim, ela no fundo põe-nos a pensar no que é que hoje tomamos
como normal e que daqui a uns anos poderá ser inaceitável...
Esperemos! Por exemplo, no campo as mulheres continuam a ganhar
menos que os homens.
Na cidade também...
CC: Mas no campo ainda me faz mais impressão porque o trabalho
duro é feito por elas. E elas ganham menos que os homens. Mas, sim,
estatisticamente as mulheres continuam a ganhar menos que os
homens, de uma forma geral. No fundo ela vai buscar essa linhagem
toda, da Marlene, e põe ali as várias épocas — porque elas são
todas de diferentes épocas — a contar as suas histórias. Umas com
mais aceitação, outras com menos, algumas revoltando-se, outras
revoltantes, outras não, outras fugindo, dando a volta para fugir a esse
sistema patriarcal que não as deixa respirar. Mas nunca têm pena de si
próprias.
Por outro lado, tenho dúvidas de que se sintam vitoriosas.
CC: A única mais vitoriosa, se quisermos, é a Marlene que organiza a
festa e que, vamos perceber no fim, também teve de fazer escolhas
duríssimas para chegar onde chegou. Porque supostamente ela é a
mulher de sucesso. Aliás, e voltando às subtilezas, é bom não esquecer
a ironia do título: não é Top Women, é Top Girls. Não é a mulher na sua
maturidade, são meninas, alguém ainda em crescimento e sobre a qual
tens uma visão hierarquizada, superior.
Ao mesmo tempo que a atualidade da peça é evidente, há ali coisas que
a fixam numa determinada época — e não estou a falar dos telefones ou
das menções ao Reagan.
CC: A Caryl Churchill faz parte de uma (chamada) segunda vaga
feminista: tens ali a mulher, e a mulher era a mulher branca, por
defeito. Não há, por exemplo, o problema da mulher negra que quando
se junta aos movimentos de mulheres — maioritariamente mulheres
brancas — se sente a trair a sua negritude e quando se junta aos
7
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movimentos negros se sente a trair a sua luta feminista. Isso não está
lá. E todos os outros movimentos identitários que surgem depois,
nada disso está lá. Daí que tenhamos de manter a peça com esta
referência dos anos 80 — em que se fala de datilografia e em quantos
caracteres é que consegue escrever por minuto — e porque esta peça
já faz parte do cânone, já é um clássico.
Uma das coisas que me fez sentir a datação da peça foi, ao mesmo
tempo que há essa intimidade de que falas, existir também uma certa
falta de sororidade.
CC: Eu acho que isso não existe no mundo empresarial ou no mundo
académico: há muita luta, muita animosidade, muita competição. No
fundo, se nós conseguíssemos chegar a um sítio onde não importa
se tu és homem, mulher ou outra coisa, continuava a existir o ser
humano a explorar outro ser humano no sistema económico vigente
hoje. Aí já não estava sobre a mesa a questão homem-mulher, mas a
exploração do Homem pelo Homem. E sempre a questão da classe, da
hierarquização, já não era a questão do patriarcado, mas era a questão
da hierarquia social. A história da classe.
O capitalismo enquanto sistema que cria, perpetua e se perpetua à
custa de todos os outros sistemas de opressão, é isso?
CC: Sim. E eu acho que a peça, no fundo, é muito sobre isso. Ou seja,
ela vai buscar os seres que mais ficam fragilizados neste sistema.
Haverá homens mas, abaixo dos homens, ainda mais fragilizados
do que eles estão as mulheres. E tens este exemplo duma que salta
e rompe a barreira da classe — que hoje em dia dizem os estudos é
mais difícil fazer, o subir de estatuto social e económico. Nos anos 50
americanos tens essa ideia do futuro, os teus filhos vão ter acesso a
melhores condições de vida, a promessa que as máquinas trazem, os
aspiradores, os robôs que fazem por ti, do pós-guerra...
E o acesso mais democrático à escolarização.
CC: ... E hoje tu tens de facto a escolaridade obrigatória, mas tens uma
pobreza cada vez maior. Cada vez há uma assimetria maior, é cada
vez mais difícil, dizem os estudos, saltar para um patamar superior de
bem estar, de rendimento anual. A peça é sobre isso, aliás, tem esse
pano de fundo.
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Porque isto anda tudo ligado, no último da série de encontros de que
falaste, a Raquel André emprestou-me o livro Feminismo para os 99% –
Um manifesto [de Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser,
2019], onde se lê que “embora todos soframos opressão misógina numa
sociedade capitalista, a opressão sobre as mulheres assume outras
formas. Nem sempre visíveis de imediato, os vínculos entre essas formas
de opressão devem ser revelados politicamente, ou seja, através de
esforços conscientes para construir a solidariedade. Apenas com a
imposição da nossa diversidade poderemos alcançar o poder de que
necessitamos para transformar a sociedade”. Era desta solidariedade
e diversidade que falava há pouco, que são muito do nosso tempo e, na
peça, embatem no chamado feminismo liberal.
CC: Sim, claro. Como estava a dizer, na época da peça estamos nos
primórdios, numa segunda vaga do movimento feminista. Do ponto
de vista de uma pessoa feminista, ou mais informada hoje sobre
movimentos identitários, falta ali muita coisa. Por isso é que o texto
acaba por ser mais sobre os efeitos de um liberalismo económico
mais selvagem do que propriamente uma peça feminista. De facto só
existem personagens femininas ali, mas a gente não se preocupa com
isso quando olha para uma peça outra, qualquer, canónica, não é?
Não é a primeira coisa que nos vem à cabeça quando falamos
do À espera de Godot.
CC: Por isso é que eu acho que faz muito sentido, como a Caryl
Churchill diz, dizer: isto é uma peça política. Ai é uma peça feminista?
É uma peça política.
O feminismo é política. E ela resgata estas mulheres à escuridão da
História e esse é um ato eminentemente feminista, dá-lhes visibilidade.
CC: Sim, e voz. E quer contar a história de outra maneira, de outro
ponto de vista que normalmente não é contado. Não só porque os
sujeitos são diferentes — o sujeito da história é diferente, o sujeito que
enuncia — mas também não é do domínio do factual, é do domínio do
subjetivo, e do emocional, também. É uma forma de contar o mundo
que começa a ganhar alguma validação, mas que não é a norma. A
norma é a ciência, são os factos. Mesmo se a História for feita do ponto
de vista dos eternos silenciados e oprimidos, também eles procuram
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contá-la com essa frieza, digamos assim, para se inscreverem numa
norma — que é a norma científica, racional, factual. E aqui, nesta peça,
também se entra por um terreno outro, onde conta aquilo que elas
sentem, o lado pessoal, o lado emocional também. Não estou aqui a
fazer aquela divisão de o que é masculino é racional e o que é feminino
é emocional, não é nada disso! É reivindicarmos, também, uma outra
forma de falar. Esse lugar de fala é diferente, é de um lugar específico.
Não é tu ires reclamar um espaço naquele sistema, é tu criares o teu
sistema, confrontares o sistema vigente. Eu acho que isso está lá, de
alguma forma, enunciado na maneira como elas falam.
E depois há aquela que não fala, a personagem da empregada no jantar
das mulheres resgatadas ao silêncio.
CC: Ela é a que nunca tem voz. E daí a tal história, que também acho
interessante, que a peça não faz uma apologia das mulheres, nunca
diz as mulheres são perfeitas. Esta mulher, a Marlene, tem todas
as desculpas para ter feito o que fez, mas tem esta postura super
fria, da lei do mais forte. É isso que o capitalismo defende: faz por ti,
tens aquilo que fores capaz de fazer por ti, não vamos estar aqui a
apaparicar os preguiçosos, os fracos e os menos inteligentes. Não é
uma sociedade que tenha o humanismo como valor.
Aliás, quase todas estas mulheres têm de abrir mão da sua humanidade
para conseguirem sobreviver.
CC: E estas até, de alguma forma, são excecionais. Ou seja, elas
fizeram mais do que sobreviver. Elas de alguma forma romperam a
barreira do tempo. Não foram celebrizadas, mas foram excecionais
porque apesar de todas as barreiras e todos esses atentados à sua
humanidade, todas elas conseguiram de alguma forma perseguir
uma ideia, uma vontade. A vitoriana [Isabella Bird] viaja e faz relatos e
fotografias, é uma antropóloga, e não desiste de o ser, mesmo contra
toda a sua fragilidade física — é engraçado que a certa altura sugere-se
que aquela fragilidade física vem da violência dela se tentar submeter
à sociedade em que vive... A Dama Nijo acaba por redigir a história
da sua vida, a Papisa Joana é uma lenda, mas foi famosa, chefiou um
Estado, o Vaticano; a Griselda foi celebrizada por um homem [G.
Chaucer, nos Contos de Cantuária] mas é o exemplo da paciência, a
paciente Griselda. E Dulle Griet [personagem de Bruegel] é a que incita
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à revolta e, talvez por isso, a Caryl Churchill a faz ser a última a contar
a sua história. É a que diz: Vamos lá! Vamos ao inferno vingar-nos
daqueles cabrões!
Não há didascálias que descrevam as personagens. A construção deste
elenco é uma forma de atualizares a peça?
CC: Claro que sim, foi uma tentativa de, imediatamente e de uma
forma muito icónica, apresentar muitas mulheres diferentes, na
tentativa de que tu vejas ali todas as mulheres, todas as formas de
ser mulher. E de o feminismo não ser um lugar de mulheres brancas.
Pensei que quanto mais diverso fosse o grupo, mais também se
atualizava a peça. Sendo que depois os assuntos não estão lá... Mas
pensares que uma mulher pode ser uma série de coisas, tentar que
isso fosse mais visível, que o termo ‘mulher’ não seja a mulher branca
em que nos habituamos a pensar quando, se calhar, ainda, de uma
forma automática pensas em feminismo. Como, por defeito, de forma
automática, dizes ‘um dermatologista’ ou ‘um arquiteto’. Eu sei que
a linguagem também te condiciona e que, no nosso caso, não temos
o género neutro — não dizemos architect, dizemos arquiteto ou
arquiteta. Em português, a linguagem já tem um género e nós temos
como regra que o geral é masculino.
A questão da tradução é sempre importante mas foi isso,
particularmente, que esteve na base da tua decisão de ter
uma nova tradução?
CC: Eu tinha esperança de uma certa frescura, de criar ali um clima...
e continuamos à procura disso. Estavas a falar de sororidade, por
exemplo, e nós estamos a puxar por isso no ambiente daquelas três
mulheres que estão a trabalhar na agência de emprego. Há ali um
clima de cumplicidade, um linguajar que se calhar não é dos anos
80... E acho que era importante também procurar uma visão de
alguém avisado e que tivesse uma perspetiva crítica e que pudesse
trazer outros contributos, que a Joana [Frazão, tradutora] trouxe.
E que foi muito importante. Houve uma altura em que pensei tirar
todas as referências — a datilografia, o telefone, ... — que nos colocam
nitidamente num tempo. Mas perdíamos logo a [Margaret] Thatcher
— que é outra mulher que lá está sem estar e que foi determinante,
mundialmente. Mas era outra peça. E depois, quando começas mesmo
a mergulhar na peça, percebes que aquilo é uma história também de
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mulheres brancas. Ponto final. E não podes torcer tanto as coisas
sem escrever outra peça, fazer outro espetáculo. E eu acho que
manter essas referências justifica ela não se espraiar para campos
mais identitários.
A Churchill rompe com outras coisas. A última cena, por exemplo,
passa-se um ano antes das anteriores. E estamos outra vez no reino
das subtilezas. Como é que se faz visível esta não linearidade do tempo?
CC: Através do estratagema que a própria Churchill usa, que é o
vestido [da Angie]. O vestido já está justo e já está gasto na primeira
cena. E no próprio texto, quando a miúda vai ao escritório ter com
a tia, a suposta tia, e diz “Lembras-te quando nos foste visitar,
no ano passado? Foi o dia mais feliz da minha vida!” As cenas são
fragmentos e a Churchill tem duas ou três ordens que ela própria usou.
Normalmente, a primeira é a cena do jantar e, depois, pode ir para o
escritório, quintal, outra vez escritório e, no final, a casa da família
da Marlene. Ou jantar, quintal e depois o escritório todo. A casa está
sempre no fim. A peça acaba com a miúda [Angie] a acordar de um
sonho, muito assustada. Chama pela mãe e diz: “assustador”.
E repete: “assustador”. E, de alguma forma, a ideia aqui era dizer que
a peça acaba sobre uma interrogação de futuro: que futuro para estas
miúdas? E isto termina com esta miúda, que não é propriamente das
classes mais favorecidas, a interrogar-nos sobre o futuro. Vai ser
diferente? Vai ser menos assustador? Então e se esta história toda
fosse um bocadinho o sonho da Angie que a gente só vê no fim? Até
porque a primeira cena é uma fantasia, podia ser um sonho... Então
a ideia seria levar isto para um lado mais fantasioso, onírico, esse
universo menos lógico dos sonhos. É para aí que aponta o cenário.
A ideia é que sejam sempre os mesmos elementos cénicos a serem
jogados de diferentes maneiras — as secretárias com rodas, um
carrinho de chá, as cadeiras. E há um tapete de relva imenso — que
tanto é o símbolo fashion de uma empresa Top Girls, como é o quintal
onde elas brincam, como o exterior da casa suburbana da Joyce
[irmã de Marlene]. E há um elemento mais simbólico, um candeeiro-zepelim, que tem a dimensão de candeeiro de sala de jantar de um
restaurante fashion, mas também parece um casulo — de onde saem
as borboletas! Faz-me lembrar aquele filme do Lars Von Trier em que
tens um planeta a aproximar-se da Terra, Melancolia. Há essa ameaça
ali plantada, sempre no horizonte, sempre presente.
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As ameaças, tensões, interrupções são uma constante nas obras de
Caryl Churchill. Nesta peça há uma quebra da estrutura linear, não só
temporal, mas também na construção dos diálogos, nas personagens
que falam umas por cima das outras ou acabam as frases umas das
outras...
CC: Há sempre uma quebra do clássico. A Caryll Churchill introduz
sempre ruturas e foi reconhecida por isso. E essas rupturas que
ela introduz numa ordem clássica têm um propósito. Sempre o fez,
aliás, depois disto até já escreveu peças sem personagens — As sete
crianças judias são vozes. Hoje, nós não nos surpreendemos tanto
com essas rupturas, com essa fragmentação, mas ela foi uma das
pioneiras a fazer isso, e fê-lo desse ponto de vista político — ela
prefere, como disse, chamar político a feminista, é político. Ainda por
cima estamos a fazer isto [no Ciclo Caryl Churchill] ao mesmo tempo
que a Teresa Coutinho está a fazer o Distante. É uma homenagem a
uma dramaturga importante, viva, uma dramaturga importante na
dramaturgia mundial, e não só britânica. E é importante do ponto de
vista de acrescentar alguma coisa sobre o que é ser mulher. Para mim,
tendo feito a peça com a Fernanda Lapa — que foi muito importante
para mim, em todos os sentidos, profissionais e pessoais -, é uma
homenagem também à Fernanda.
O trabalho da Fernanda Lapa, da Escola de Mulheres e o teu próprio
percurso enquanto artista e cidadã são bons miradouros para olharmos
a representação e visibilidade das mulheres no nosso teatro, enquanto
autoras, encenadoras, programadoras, diretoras. Nosso, nacional e
europeu, como veio confirmar o inquérito promovido pela European
Theatre Convention [ETC, que o D.Maria II integra], publicado a
8 de março: em 2021 os homens continuam a dominar as áreas de
dramaturgia, encenação e técnica nos programas dos principais teatros
europeus – as mulheres só são a maioria enquanto responsáveis pelos
figurinos e caracterização. E o estudo também revela o impacto que as
poucas mulheres que dirigem teatros causaram nas programações.
Queres partilhar a tua experiência?
Quando a Fernanda me desafiou a criar com ela, e com outras
profissionais desta área, a Escola de Mulheres, estávamos a gravar
uma peça de teatro para a RTP chamada 8 mulheres. Como imaginas,
éramos 8 atrizes, e isso era tão raro, e ainda é, que despoletou a
conversa das mulheres no teatro. E a Cucha Carvalheiro estava no
13
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elenco e já tinha tido uma conversa com a Isabel Medina sobre a
falta de representatividade das mulheres nas artes performativas.
A partir daí tudo aconteceu, acabámos de gravar e começámos a
encontrar-nos, a discutir o que nos apetecia fazer, e a contar as
mulheres no teatro, nas diversas funções, como no estudo que
referes, mas em Portugal e com os nossos recursos. Na altura foi
fundamental estar no ACARTE a Yvette Centeno que programou o
nosso primeiro espetáculo; hoje a Aida Tavares, no S. Luiz, tem uma
programação onde encontras muitas mulheres a dirigir espetáculos
e em muitas outras funções; a Causas Comuns, que fundei há dez
anos, tem produzido espetáculos da Sara Carinhas, da Sandra Faleiro,
da Cucha Carvalheiro, meus e, entretanto, a Sara passou a integrar
também a direção da estrutura e temos vindo a alargar este núcleo
de cumplicidades. Estes são só alguns exemplos que mostram o que
dizias, sobre a importância de haver mulheres à frente de teatros e
estruturas de produção, a pensar as programações para inverter a
situação que este estudo revela e que se repete em muitas, ou quase
todas as áreas de atividade, não é só no teatro.
CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO
A 24 DE ABRIL DE 2021.
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A SEGUIR NA SALA GARRETT

BAJAZET,
CONSIDERANDO
O TEATRO E A PESTE

mais informações em www.tndm.pt
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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
Atores
João Grosso,
José Neves,
Manuel Coelho,
Paula Mora
e Catarina Couto Sousa,
Cláudio Castro,
Ema Marli,
Inês Cóias,
Nadezhda Bocharova
(estagiários ESTC 2020-21)
Direção de Produção
Carla Ruiz,
Joana Costa Santos,
Manuela Sá Pereira,
Pedro Pires,
Rita Forjaz

Direção de Cena
André Pato,
Andreia Mayer,
Carlos Freitas,
Catarina Mendes,
Isabel Inácio,
Pedro Leite,
Sara Cipriano
e Diana Especial
(estagiária)
Auxiliares de Camarim
Carla Torres,
Paula Miranda
Pontos
Cristina Vidal,
João Coelho
Guarda-roupa
Aldina Jesus,
Ana Teixeira,
João Pinto,
Sílvia Galinha
Assistente Direção
de Cena e Técnica
Sara Villas

Direção de
Comunicação
e Marketing
João Pedro Amaral,
Catarina Freire,
Élia Teixeira,
Joana Bonifácio,
Paula Martins,
Tiago Mansilha

Direção Técnica
Rui Simão,
Miguel Abelho
Maquinaria e Mecânica
de Cena
Frederico Godinho,
Jorge Aguiar,
Lindomar Costa,
Marco Ribeiro,
Miguel Carreto,
Paulo Brito,
Nuno Costa
Iluminação
Feliciano Branco,
Daniel Varela,
Gonçalo Morais,
Luís Lopes,
Pedro Alves,
Sophia Andrade
(estagiária)
Som/Audiovisual
Pedro Costa,
André Dinis Carrilho,
João Neves,
João Pratas,
Margarida Pinto,
Tiago Alves
Motorista
Carlos Luís

Direção de Manutenção
Susana Dias,
Albertina Patrício
Manutenção Geral
Raul Rebelo,
Carlos Henriques,
Eduardo Chumbinho,
Tiago Trindade
Informática
Nuno Viana
Técnicas de Limpeza
Ana Paula Costa,
Luzia Mesquita
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Direção Administrativa
e Financeira
Carolina Lemos,
Eulália Ribeiro,
Susana Cerqueira
Controlo de Gestão
Diogo Pinto
Tesouraria
Ivone Paiva e Pona
Recursos Humanos
Verónica Bicho,
Lélia Calado,
Madalena Domingues
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Direção de Relações
Externas e Frente
de Casa
Ana Ascensão,
Ana Pinto Gonçalves,
Carolina Villaverde
Rosado,
Deolinda Mendes,
Mariana Gomes
Bilheteira
Rui Jorge,
Carla Cerejo,
Sandra Madeira
Receção
Isabel Campos,
Paula Leal
Direção de
Documentação
e Património
Cristina Faria
Acervo
Rita Carpinha
Biblioteca | Arquivo
Catarina Pereira,
Ricardo Cabaça
e Anabela Mourato,
Cláudia Graça,
Filomena Chiaradia,
Rafael Oliveira
(Projeto Rossio)
Livraria
Maria Sousa

