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PORQUE É QUE OS TEATROS  
ESTÃO VAZIOS
de Karl Valentin

O teatro obrigatório
Porque é que os teatros estão vazios? Pura e simplesmente porque 
o público não vem cá. De quem é a culpa? Única e simplesmente do 
Estado. Se cada um de nós se visse obrigado a ir ao teatro, as coisas 
mudavam completamente de figura. Porque é que não se institui o 
teatro obrigatório? Porque é que se instituiu a escola obrigatória? 
Porque nenhuma criança iria à escola se a tal não fosse obrigada. É 
claro que será um pouco mais difícil impor o teatro obrigatório, mas 
não é verdade que, com boa vontade e sentido do dever, tudo, tudo, 
tudo se consegue?

E não é o teatro uma escola? Então...
(...) A quantidade de actores que não arranjava trabalho! Se se 

instituísse, descentralizado, em todas as sedes de concelho, o teatro 
obrigatório, modificava-se por completo a nossa vida económica. 
Porque não é bem a mesma coisa uma pessoa perguntar-se "Vou 
ou não vou esta noite ao teatro?" ou saber que tem de ir ao teatro. 
O teatro obrigatório levaria o cidadão em causa a renunciar 
voluntariamente a todas as outras estúpidas distracções, à malha, 
ao chinquilho, ao futebol,  às cartas, à discussão política na taberna, 
ao encontro amoroso, a todos esses jogos de sociedade que nos 
tiram e devoram o tempo inteiro.

(...) Ensinou-nos a experiência que não é aconselhável que os 
bombeiros sejam voluntários, por isso até se discutiu há pouco 
tempo a criação de um serviço nacional de bombeiros. Por que razão 
aquilo que se aplica aos bombeiros se não há-de aplicar ao teatro? 
Existe uma íntima relação entre bombeiros e teatro. Eu, que ando 
pelos bastidores dos teatros há tantos e tantos anos, nunca vi nem 
montei uma peça que não tivesse um bombeiro presente na sala.

O Teatro Obrigatório Universal que nós propomos, o T.O.U., 
chamará, numa grande cidade dois milhões de espectadores ao 
teatro. Ou seja, para isso é necessário que existam vinte salas com 
cem mil lugares, ou quarenta salas com cinquenta mil lugares, 
ou cento e sessenta salas com doze mil e quinhentos lugares, 
ou trezentas e vinte salas com seis mil e cinquenta lugares, ou 
seiscentas e quarenta salas com três mil cento e vinte e cinco 
lugares ou dois milhões de teatros com um único lugar.

É preciso uma pessoa ser actor para saber a força que daí nos 
pode advir, quando o ambiente de uma sala à cunha, com um público 
de – digamos – cinquenta mil pessoas nos arrebata!

Aqui tendes a única maneira que existe de auxiliar o teatro, 
que anda, como se sabe, pelas ruas da amargura. Não se trata de 
distribuir borlas. Não, trata-se de impor o teatro obrigatório. Ora 
quem poderá impor a não ser... O ESTADO?

excerto, em A Fanfarra e outros textos de Karl Valentin; tradução de Maria Adélia Silva Melo; Artistas Unidos/ Livros Cotovia.
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NÃO HÁ M AT ÉRIA PRIMA  
MELHOR QUE  A FAL HA PAR A  

CONTAR  HISTÓRIAS
C O N V E R SA  C O M  P E D R O  G I L

Vi pela primeira vez um espetáculo que escreveste e encenaste 
em 2005 [O Homem-Legenda, segunda criação] e a tua 
produção em nome próprio tem sido constante, mas não tão 
regular como o teu trabalho de ator. Portanto, tomas o teu 
tempo. Então, também por isso, gostava de saber de onde 
vem esta vontade de construir, agora, um espetáculo que 
diretamente questiona o poder do teatro e a condição da arte e 
dos artistas em Portugal.

Pedro Gil  (PG): O meu ritmo de exibição é resultado da 
minha forma de trabalhar. Tenho muitas ideias de coisas que 
gostava de fazer. Não tenho uma boa justificação para ter 
decidido apostar nesta ideia agora. Porquê? Consigo dizer 
que, há uns anos atrás, dei por mim a ser atraído pela ideia de 
um velho mestre de teatro que chega à conclusão de que toda 
a sua vida dedicada ao teatro foi em vão. Nunca tenho uma 
intenção à partida, apenas uma atração e, curioso, sigo atrás. 
Vou fazendo, alimentando essa curiosidade, alimentando-me 
como espectador daquilo que estou a fazer. Eu não construo 
peças para materializar ideias ou coisas que quero comunicar. 
Vou atrás de um espectáculo que não sei qual é, que nunca 
vi, mas algo me diz que é um espectáculo que quero ver, que 
tenho de ver. No início a minha vontade é só essa, descobrir 
que espectáculo é. Não há uma intenção, há só aquilo que 
o espectáculo me provoca. Posso dizer que é essa a minha 
intenção, mas cada pessoa vai fazer um espectáculo diferente 
na sua cabeça. Se o público entender que dramatizar é 
questionar, então certamente que sim, mas a minha vontade 
de questionar ou não, é independente do entendimento que 
o público possa fazer daquilo que estou a fazer. Esta ideia 
tem quatro ou cinco anos e passou à frente das outras. Antes 
dela aparecer, eu era capaz de jurar que nunca iria fazer um 
espetáculo que fosse tão sobre teatro. 

Porquê?

PG: Não sei. Acho que não costumo gostar de espetáculos 
que falam de teatro. E quando dei por mim estava a fazer 
um espetáculo que se passa numa escola de teatro, as 
personagens são um professor de teatro e os seus alunos e 
alunas e as cenas são aulas de teatro… Fui assaltado por esta 
ideia e levado por ela... Talvez e principalmente por outras 
razões que não o teatro.  

O teatro mesmo quando fala de teatro está a falar do mundo - 
são palavras tuas.

PG: Sim... É um lugar comum mas o teatro faz parte do mundo 
por mais que seja outro mundo, um mundo aparte. Senti-me 
atraído pela vida das pessoas que estão em cima do palco 
e pela vida das pessoas que estão sentadas na plateia. O 
teatro é esse tempo em que as suas vidas se cruzam. Quais as 
expetativas deste encontro para uns e outros? O que querem 
e podem dar e receber uns dos outros? Depois, atraiu-me 
também a escola como momento iniciático de quem decide 
enveredar por esta profissão. A maior parte das pessoas 
ganha a vida a trabalhar, o trabalho é o nosso meio principal 
de subsistência, cada vez mais parte fundamental da nossa 
realização pessoal e até da nossa identidade. Tantas vezes 
somos quase apenas o nosso trabalho. Sempre achei curioso 
que no início não sabemos fazer um trabalho e depois há 
um momento em que aprendemos a fazê-lo, uma escola, 
ou alguém que nos ensina. Há alguém que nos valida esse 
saber e que diz que a partir daí podemos passar a fazer esse 
trabalho, estamos aptos. Atraiu-me esse momento iniciático 
e a forma como ele pode continuar connosco ao longo da 
nossa vida profissional, para o bem e para o mal. Como é que o 
aprendiz de padeiro se relaciona com a herança do seu mestre 
padeiro, mesmo que depois abra a sua própria padaria? 
Mesmo depois do seu mestre morrer? O que é que ele vai fazer 
com essa herança? Como é que vai dialogar com ela, como é 
que se vai posicionar perante essa memória? Pode ser uma 
postura de confronto, de negação, de questionamento, de 
continuidade, sei lá. Quando entramos numa escola de teatro 
sentimos que nada sabemos de teatro, mas apesar disso 
levamos muitas expetativas e preconceitos. E durante três 
anos temos professores que nos calibram essas expetativas 
e preconceitos: teatro afinal não é isso, é isto, não serve 
para isto, mas para aquilo; faz-se assim e não assim. Qual a 
relação que o teatro deve estabelecer com a realidade, com a 
vida das pessoas, qual a sua utilidade. E também, como será 
viver do teatro. Atraíram-me esses ensinamentos do início. 
Achei que poderia espremer sumo dramático a partir deste 
‘porque é que fazemos teatro da forma que fazemos?’ e qual a 
relação entre o teatro e a vida, não só a vida de quem se senta 
na plateia, mas também a vida de quem faz. Resta dizer que 
adorei o tempo do meu conservatório, aprendi tanto, tive 
professoras e professores que ainda hoje levo comigo, às vezes 
sem me dar conta.
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E este espetáculo passa-se todo numa sala de aula.  

PG: A aula tem um imenso potencial dramático: há uma 
pessoa que supostamente sabe mais do que as outras e essas 
outras estão lá precisamente por isso. Para além disso, um 
professor é um dos guardiões dos vários portões que nos 
podem conduzir à profissão. Depois, existem os códigos de 
conduta da própria sala de aula que permitem muita coisa 
e inibem muitas outras coisas. Depois há ainda as regras 
daquele professor em particular... A aula pode ser um lugar 
de confronto, de questionamento, de provocação, de partilha, 
de angústia, de revelação, de experimentação, de superação, 
enfim, é um lugar que oferece infinitas possibilidades e por 
isso já muito explorado dramaticamente. A particularidade 
aqui é mesmo o drama deste professor em concreto e a 
empresa em que decide meter-se. 

Neste mestre que todos podemos reconhecer há um twist, um 
negrume que o faz descolar da realidade. E, ao mesmo tempo, 
esta escuridão tem ecos de outros protagonistas teus, em 
projetos aparentemente muito diferentes.

PG: É um mítico professor de teatro do conservatório que 
os alunos adoram, mas que no momento da peça está a um 
semestre de se reformar. E abate-se sobre ele uma crise. 
Chega à conclusão de que o teatro pelo qual se bateu toda a 
vida e que ensinou aos seus alunos e alunas não se cumpriu. É 
um herói que se comporta como vilão. É um herói que procura 
salvar os alunos, mas o caminho que escolhe para o fazer é o 
da destruição. Eu sou muito atraído por heróis que fazendo 
o mal acabam por fazer o bem, ou que, sem querer, fazem o 
mal. É assim com este herói. Envelhecer pode ser complicado 
e sei que se lá chegar não estou imune. Quando perto do fim, 
olhando para trás, concluímos que podíamos estar num lugar 
diferente daquele em que estamos, e que esse lugar esteve ao 
nosso alcance, isso pode ser muito doloroso. Não há matéria 
prima melhor que a falha para contar histórias, o facto de 
sermos vítimas da nossa própria condição. Não tanto naquilo 
que nos é inevitável, mas mais naquilo sobre o qual temos 
mão. Naquelas coisas que gostaríamos que fossem diferentes, 
que poderiam sê-lo caso nós fizéssemos o que é preciso para 
as tornar diferentes, mas que por alguma razão tardamos em 
fazê-lo ou jamais faremos. É uma fonte preciosa para quem 
faz do drama um negócio. É sempre um gesto misto: criticar é 
celebrar também, já se sabe. 

É, como dizes, um gesto misto mas, na peça, quem faz teatro 
acaba sempre castigado. É uma comédia muito ácida no que diz 
respeito ao modo como o país trata os seus artistas. 

PG: Sim. Os argumentos do professor são falaciosos porque 
ele tem uma agenda, mas isso não quer dizer que não esteja 
a dizer aquilo em que acredita. Para ele não é só o país, é a 
nossa bendita civilização. Este professor acreditou que, com a 
oportunidade criada em Abril, hoje estaríamos a viver melhor. 
E, para ele, desperdiçámos essa oportunidade. Incapaz de 
ver o quão fantástica pode ser a vida de hoje para alguns, 
o professor só consegue ver que falhámos na construção 
de um mundo fraterno, sem desigualdade, sem injustiça, 
sem miséria. Na sua visão, o capitalismo tomou de assalto a 
democracia e afastou o teatro da vida das pessoas, pela forma 
como obriga as pessoas a viver, mas também pelos avanços 
tecnológicos inerentes à sua lógica de crescimento infinito, e 

pela forma como as pessoas são levadas a relacionar-se com 
essa tecnologia. Aos seus olhos, o teatro perdeu o seu poder 
de influência na sociedade. Este professor olha para o teatro 
como um media que ficou para trás. Demodé, como podemos 
achar que a filatelia o é. E isso é a maior das derrotas. Ele 
queria que aquilo que faz tivesse mais importância, tivesse 
mais efeito na vida concreta das pessoas. Se assim fosse 
não tínhamos chegado onde chegámos. O teatro que ele 
preconizou tinha essa força. Ele chama-lhe teatro vermelho. 
Foi a cor que encontrei em [Erwin] Piscator, uma das cabeças 
de cartaz responsáveis pela ideia de um determinado teatro 
político que mais chegou até nós e que ainda continua a 
influenciar grande parte do teatro que fazemos. Um teatro 
responsável por dramatizar os problemas da comunidade em 
que se insere, com vista à sua resolução. 

Na peça, das mais diversas formas, são os alunos, os atores por 
vir, que fazem barreira à empresa que o Professor decide tomar 
em mãos, são sempre eles que vão resistindo. 

PG: Os alunos e as alunas da peça serão os novos depositários 
dos ensinamentos do professor, desta forma de viver o teatro. 
Como vão lidar com isso no futuro não ficamos a saber, a 
peça não vai até aí. Toca-me muito o lado da personagem que 
questiona quais eram as suas expetativas no passado e quais 
são as suas expetativas de agora em relação à liberdade que 
conquistámos. Essa comparação entre o que eu recebi, o que 
eu perspetivo e o que me está a acontecer, essa relação entre 
estes três tempos, toca-me enquanto pessoa. 

E enquanto artista. 

PG: Sim. O que é que eu posso mais dizer? Posso dizer que 
me atrai esta tensão - real ou imaginária? - que há entre a 
nossa intenção artística e o seu efeito. A impossibilidade de 
medirmos o impacto da arte na vida das pessoas. A tentação 
que é sermos donos do seu poder quando ele está para lá de 
nós, é indomável. Talvez a maior prova do seu poder seja essa, 
a ambição de que outros sejam tocados da mesma maneira que 
nós fomos. 

No ensaio a que assisti, o guião não era ainda um processo 
fechado. Escreveste para estes atores? Já tinhas alguma coisa 
escrita quando o grupo se juntou pela primeira vez? 

PG: Acho que não sei o que é escrever para determinado 
ator ou atriz. Escrevo com atores e para os atores mas não 
sei escrever uma fala de determinada maneira porque vai ser 
dita por aquele ator. Desta vez comecei sozinho e depois, em 
janeiro de 2020, fui para uma residência artística n’O Espaço 
do Tempo, em Montemor-o-Novo, sem texto escrito, com três 
atrizes e três atores que convidei e que constituem metade 
da turma - a Anna Leppänen, a Sara Inês Gigante, a Júlia 
Valente, o Mário Coelho, o João Estima e o Bruno Ambrósio. 
E começámos a gerar material a partir de alguns pontos de 
partida que eu levei, tentando perceber que professor poderia 
ser este e qual poderia ser a relação entre este professor  
e esta turma. Depois, comecei a escrever em diálogo com  
a ajuda preciosa do Diogo Andrade (apoio à encenação) e  
da Raquel Castro (apoio à dramaturgia). A pandemia trocou- 
-nos as voltas e o espetáculo teve de ser adiado, o que acabou 
por me permitir convidar o António Fonseca, cujo calendário 
entretanto ficou desbloqueado. É aqui que se pode dizer que 
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há males que vêm por bem… Era um problema que eu tinha 
para resolver e que a pandemia resolveu por mim: eu ainda 
não tinha ator para o professor, e depois da residência a única 
pessoa que me vinha à cabeça era o Fonseca. É uma pessoa de 
quem me sinto muito próximo, como ator e como colega. Vi-o, 
a primeira vez, no Sangue no Pescoço do Gato na Cornucópia. 
Assim que ele abriu a boca em cena eu perguntei-me, ‘o que 
é que se está aqui a passar?’ E pensei que era uma questão 
de tempo até o convidar para uma peça. A dúvida era se ele 
iria aceitar. Até que aconteceu, convidei-o para o Mona Lisa 
Show [2008]. Mas a primeira vez que trabalhámos juntos foi 
no À Espera de Godot, do Teatro Meridional, em 2007. Eu fui 
o Lucky do seu Pozzo, agora é a minha vez de ter o chicote 
na mão… E por fim juntaram-se os seis atores-estagiários do 
Conservatório [que nesta temporada foram selecionados para 
o estágio no D. Maria II]: Siobhan Fernandes, Joana Bernardo, 
Ana Isabel Arinto, Catarina Pacheco, João Jonas e Tomás 
de Almeida. Não fiz esta peça por causa da possibilidade de 
ter 12 pessoas em cena, ou por ser na Sala Garrett, fundador 
do Conservatório, ou por ir trabalhar com algumas pessoas 
acabadas de sair da Escola Superior de Teatro e Cinema. Foi 
tudo uma coincidência. O único senão desta coincidência foi 
os atores recém-finalistas verem-se obrigados a fazer um 
espetáculo em que a história se passa numa escola de teatro... 
já lhes pedi desculpa e estão todos a tentar sobreviver a isso, 
cada qual à sua maneira [risos]. Fomo-nos juntando todos por 
etapas, e começámos a retrabalhar o texto até chegarmos a 
uma versão que nos serviu de novo ponto de partida no início 
dos ensaios. A visão de cada um sobre a história, em cada uma 
das etapas, foi determinante. Estou muito agradecido a todos 
pela generosidade e entrega com que abraçaram a história 
deste professor que perdeu a alegria. 

No texto abres espaço para a improvisação dos atores-alunos, 
o que me parece mais uma forma de reclamar um espaço de 
liberdade e co-autoria para o ator. 

PG: Não posso dizer-te exatamente, mas diria que 70% do 
espetáculo foi improvisado em Montemor. Grande parte 
da dinâmica da aula, da maior parte das cenas e da forma 
como os exercícios se relacionam narrativamente com a vida 
do professor, com a vida dos alunos e com a vida lá fora, foi 
encontrado n’O Espaço do Tempo. Onde mais poderia ser?... 
A importância dessa residência com os primeiros seis atores 
foi gigante. Esse nível de improvisação implícito no texto 
é resultado disso mesmo, do próprio espetáculo em si, das 
descobertas que fizémos e talvez do facto de ser ator. E agora 
é o momento de explorar de que formas podemos aproveitar 
isso na encenação e na interpretação. 

Escreves normalmente o texto das peças que encenas, 
interessa-te mais do que encenar textos de outros autores? 

PG: À exceção de quando encenei o texto do Jorge Silva Melo 
[Sala VIP, 2013] ou quando co-encenei projetos em que havia 
outra pessoa a escrever [Casa Vaga com texto de Rui Pina 
Coelho, 2013, Terreno Selvagem com texto de Miguel Castro 
Caldas, 2020, ou Fausta com texto de Patrícia Portela, 2014]. 
Porquê escrever principalmente e não encenar outros textos, 
era essa a pergunta? Talvez porque interpretar outros textos 
é uma coisa que eu já faço como ator... Há muitos textos que 
eu gostaria de encenar porque gostaria de os ver feitos ou 
porque gostaria de interpretá-los ou de juntar pessoas para 

os fazer. Atrai-me muito interpretar coisas que estão para 
lá da minha existência, que vêm de há muito tempo atrás, 
do passado, essa viagem no tempo é uma coisa que eu faço 
muito como ator. E se não faço mais como encenador é porque 
outras ideias se metem à frente. A vontade de criar algo novo, 
algo que desconheço mas que me atrai, acaba por abalroar 
outros autores e textos que adorava encenar - tantos deles 
com os quais me identifico e que me inspiram e cujos caminhos 
interrompidos continuo à minha maneira. Surgiu também 
uma sede de escrita muito grande, resultado do escritor 
que entretanto me tornei quando escrevo peças. Passo mais 
tempo a escrever a peça do que a ensaiá-la, por exemplo, e isso 
também me tem absorvido.

Dizes que “interpretar, encenar, escrever, desenhar um cenário 
tem tudo a mesma importância, é o mesmo ofício”*.  Não 
distingues a tua obra, não muda a responsabilidade?  

PG: Eu diria que faço teatro e que, apesar de mudar de 
função, não sinto que isso mude a minha forma de fazer teatro 
ou a responsabilidade. Muda só a função, é o que é, é uma 
constatação. Quando faço um espetáculo como ator, digo ‘o 
meu espetáculo’ ou ‘o nosso espetáculo’, sou muito vaidoso e 
orgulhoso das coisas que faço com as outras pessoas, mesmo 
que não tenha sido eu a encenar. A minha responsabilidade é 
sempre a mesma, só muda a função. E todas se contaminam. 
Como ator desenvolvi ferramentas de escrita, como ator 
desenvolvi ferramentas de encenação. Lembro-me sempre do 
exemplo do Chaplin. Muitas das suas técnicas de escrita e de 
realização advêm da sua prática enquanto clown. É como se 
fosse o clown que ele é a escrever o argumento e a enquadrar 
o plano e a realizar. Se eu escrever um texto a fazer o pino, 
porque sou acrobata, o acrobata que sou está a contaminar o 
escritor que sou. Ou, pelo menos, eu escolho pensar que sim. 

CONVERSA COM MARIA JOÃO GUARDÃO  
A 18 DE OUTUBRO DE 2021.

*Entrevista com Ana Pais e Rui Pina Coelho, Sinais de Cena, 2ª série, nº4, 2020
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C O M HALA OMRAN, LEILA CHAHROUR, ABBAS AL MAWLA, 
ALI HOUT, ABED KOBEISSY, ALI CHAHROUR 
P R O D U Ç Ã O ALI CHAHROUR 
C O P R O D U Ç Ã O STUDIO ZOUKAK, THE ARAB ARTS FOCUS COM O APOIO DE STIFTELSEN, STUDIO 
EMAD EDDIN & FORD FOUNDATION, NAPOLI TEATRO FESTIVAL, SAADALLAH & LUBNA KHALIL 
FOUNDATION, KUNSTFEST WEIMAR, ZURICH THEATER SPEKTAKEL, MAHMOUD DARWISH 
CHAIR/BOZAR
A CL ASSIFICAR PEL A CCE

24 — 25 NOV 

CONTADO PELA 
MINHA MÃE

A SEGUIR NA SALA GARRETT
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Quem somos

Direção Artística Pedro Penim
Conselho de Administração Cláudia Belchior,  
Rui Catarino, Sónia Teixeira
Fiscal Único Amável Calhau & Associados, SROC, Lda.  
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 

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 S TN D M I I E S P E TÁC U LO A P O I A D O P E LO M C EPA R C E I R O D E I N OVAÇÃO

O Professor, desenho de Pedro Gil  
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