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A VISITA ESCOCESA 
Criação Inês Barahona e Miguel Fragata 

 
 
 

Uma visita igual às outras todas (incluindo as enfadonhas) 
_________ 

 
O Teatro Nacional abre as suas portas para uma visita. 
Uma visita ao edifício? Uma visita para conhecer a História do Teatro Nacional? 
Uma revisitação dos autores e obras marcantes da História do Teatro (em 
geral)? Um espetáculo de teatro que disfarce o lado enfadonho das visitas (em 
geral)? 
Nada disso e tudo isso. 
A Visita Escocesa é uma visita igual às outras todas (incluindo as enfadonhas). 
Inspirámo-nos na Escócia para lhe dar o tom. Uma visita padrão, mas de padrão 
escocês.  
Venha conhecer o Teatro Nacional de kilt!  
 
Nota: Nada, repetimos, nada, nesta visita é encenado. Esta visita (embora 
espetacular) não é um espetáculo. E muito menos tem qualquer ligação à 
famosa peça escocesa (cujo nome nem num texto de apresentação convém 
mencionar). Relembramos que quando essa peça esteve em cena no Teatro 
Nacional (em 1964) o teatro ardeu… 
Qualquer semelhança entre A Visita Escocesa e a Peça Escocesa é pura 
coincidência. 
 
 
 

© Filipe Ferreira 
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Ficha artística 

 
 
 
criação Inês Barahona 
 Miguel Fragata  
 
com Ana Tang, Sandra Pereira e Victor Yovani   

(elenco de criação) 
 ou 

 Ana Água, Ana Valente e Marco Mendonça  
 
vídeo Maria Remédio 
  
 
EQUIPA TNDM II 
direção de cena   Carlos Freitas 
  Isabel Inácio 
  Manuel Guicho 
  Pedro Leite 
operação de luz   Feliciano Branco 
  Pedro Alves 
  Luís Varela 
  Daniel Varela 
operação de som   João Neves 
produção executiva  Manuela Sá Pereira  
 
produção  TNDM II  
 
M/6 
duração  1h30 
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Miguel Fragata e Inês Barahona: 
nota biográfica 

 
 
Miguel & Inês 
 
Ele vem do Teatro, ela da Filosofia. Há cerca de sete anos que são 
uma dupla na vida e no trabalho – e, se olharmos para as programa-
ções da temporada que agora começa, não teremos dificuldade em 
descobri-los. Miguel Fragata e Inês Barahona são os nomes por 
detrás do espetáculo The Wall que estreia este fim de semana, 26 e 
27 de setembro, no Teatro Maria Matos, Lisboa. Uma peça para 
crianças maiores de oito anos, que, na sala, ficam separadas dos seus 
pais por um muro, olhando-se ali o que os separa e aproxima. É 
exatamente isso que Miguel Fragata e Inês Barahona gostam de 
levar para as criações que fazem, normalmente inseridas nas 
programações para crianças. “Pensamos sempre para um público 
em geral, gostamos de criar espetáculos com várias camadas e nunca 
nos afastamos do teatro para adultos, queremos pôr em causa essa 
separação e chegar a todos, ser abrangentes”, diz Miguel, que levará 
depois a peça a Montemor-o-Novo (3 de outubro). Também no 
próximo fim de semana, a oficina É Bom Mandar?, um projeto de 
Inês e Catarina Requeijo, em que Miguel participou, é reposto no 
Teatro Nacional D. Maria II, sentando famílias à volta de uma mesa 
a falar sobre política, decisões, governos e desgovernos. A peça A 
Caminhada dos Elefantes, que Miguel e Inês encenaram em 2013 e 
que nos põe a pensar sobre a morte, há de voltar ao palco em 
Guimarães (11 e 12 de outubro), Loulé (18 de outubro) e Lisboa (no 
São Luiz, 13 a 24 de janeiro). No primeiro mês de 2016, o D. Maria II 
estreará Visita Escocesa, uma visita-guiada ao teatro imaginada por 
duas pessoas que odeiam visitas-guiadas: “Como gostávamos que 
nos tivessem desafiado para apresentar um espetáculo na Sala 
Garrett, criámos uma visita que esconde a tentativa de, à revelia, pôr 
em cena o Macbeth, a peça aziaga do D. Maria II”, conta Miguel. No 
resto do ano, apostamos, não vão parar. 
 
Gabriela Lourenço, em Visão nº 1177, 24 a 30 de Setembro de 2015 
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Algumas perguntas a Miguel Fragata 
e Inês Barahona 

 
[VEROSIMILHANÇA, FICÇÃO, AUTORIA, EXPECTATIVAS, ABORDAGENS A SHAKESPEARE, VISITAS GUIADAS, TEATRO COMO 

LUGAR DO PODER, PERCURSOS E ESCOLHAS, SUPERSTIÇÕES, PÚBLICO] 

 
 

Ficamos com a impressão de que o espetáculo é 
inventado a partir de “factos reais”, como se 
costuma dizer. Interessa-vos trabalhar essa 
fronteira entre o biográfico e o ficcional, no 
teatro?  
 
Sim, é uma fronteira que nos interessa. Talvez não 
tanto o biográfico, mas sobretudo a possibilidade 
da verosimilhança. Não é completamente verdade 
que não quiséssemos fazer esta visita, mas 
também não é completamente mentira… É o 
“esticar” desta possibilidade que nos permite criar 
uma ficção verosímil.  
 
E como é que surgiu a ideia do vídeo, de vocês 
aparecerem também? 
 
Tínhamos neste espetáculo uma dificuldade: nós 
somos personagens da ficção. Não só somos 
personagens, como somos nós que lançamos toda 
a estratégia de dissimulação que vai ser seguida 
no espetáculo. Somos nós, enquanto autores, que 
manipulamos tudo. Achamos nós… Era por isso 
fundamental que pudéssemos ter voz. Estar de 
algum modo presentes. Por outro lado, a nossa 
presença através do vídeo traz essa camada de 
verosimilhança de que falávamos. 
 
Acham que a decisão de fugir ao espetáculo 
encomendado (a visita ao teatro) com o 
espetáculo desejado (o Macbeth) acaba por 
cumprir ambos os programas? Sentem que está 
feita, a vossa encenação do Macbeth? 
 

 
A decisão de fazer o Macbeth prende-se desde 

logo com a história do próprio Teatro Nacional. É 
uma evocação do momento do incêndio, que define 
uma espécie de morte e ressurreição do Nacional, 
do projeto de um teatro nacional no nosso país e 

daquilo que, politicamente, está plasmado nesse 
projeto, do ponto de vista artístico, mas também na 
arquitetura, por exemplo. O Macbeth é também 
fonte de muitas superstições neste teatro e no 
teatro em geral. Portanto, o Macbeth não é tanto, 
para nós, o espetáculo desejado quanto o 
espetáculo apropriado, aquele que faz sentido neste 
contexto. 
A nossa proposta de recusar a visita guiada e 
apresentar um espetáculo “camuflado” terá como 
resultado inevitável o defraudar das expectativas de 
quem formalmente procura uma visita tradicional, 
mas também da nossa expectativa de apresentar o 
“nosso” Macbeth, uma vez que esse propósito sofre 
vicissitudes e desvios que não nos permitem fazê-lo 
como pretenderíamos. Mas isso é intencional, 
porque faz sentido neste contexto. 
A ideia de perturbar as expectativas do público, 
provocando-o, faz parte do nosso trabalho desde 
sempre. Sobretudo em relação a formatos muito 
convencionais, fechados, rígidos, e em relação a 
públicos “formatados” interessa-nos trabalhar 
sobre a possibilidade de reinventar o olhar que 
podemos propor a esses públicos. 
 
Faz sentido falar de uma espécie de vingança 
cómico-megalómana? Se não chegamos para a 
Sala Garrett, então queremos o D. Maria inteiro: 
todo o edifício do teatro se torna o nosso palco, e 
as pessoas que lá estão dentro os nossos atores/ 
figurantes... 
 
É uma ideia interessante. Não pensámos nela, mas 
sim. 
 
A proposta de abreviar os textos clássicos, em 
particular o Shakespeare, já nos é familiar, desde 
o sucesso comercial de Complete Works of William 
Shakespeare in 90 Minutes da Reduced 
Shakespeare Company. Há aqui um Macbeth  
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reduzido ao esqueleto (que é também um resto que 
fica na memória colectiva).  A isto junta-se a 
opção de recorrer ao que está à mão para contar a 
história (o uso dos objetos faz pensar no Table Top 
Shakespeare dos Forced Entertainment.), 
incluindo o público (que lembra o Hamlet sou eu 
do Teatro Praga). Qual é a vossa relação com estes 
espetáculos? 

 
 
São referências para nós, não só neste trabalho como 
noutros. Neste caso, preparando-nos para um público 
tão diverso, em termos de idade, formação, 
expectativas, era interessante pensar em múltiplas 
formas de abordar um texto clássico, fazendo passar a 
sua narrativa, para que o nó fundamental deixasse 
lastro na memória de quem com ele contacta. Estas 
abordagens criam um entendimento da obra e uma 
proximidade que desfazem as barreiras que por vezes 
existem entre o público em geral e os grandes textos 
clássicos.  

 
Vocês assistiram a alguma visita ao teatro? 
 
Assistimos, neste momento há duas diferentes: uma é 
turística, feita por uma guia, que fala em várias 
línguas, e em que o teatro é como mais um 
monumento da cidade; a outra é uma visita técnica, 
feita por técnicos do teatro. Esta segunda é muito 
engraçada porque estamos com pessoas apaixonadas 
pelo que fazem, e pelo teatro. Que se entusiasmam, e 
estão orgulhosas, por exemplo, do sistema de 
amarração de cordas que só existe aqui e em mais um 
teatro na Europa. Há gente que trabalha no D. Maria 
desde a reabertura, depois do incêndio, e valorizam o 
espaço e a cultura, sabem que atores e atrizes é que já 
passaram por aqui, etc. 
A ideia da Visita Escocesa também é trazer o Teatro 
Nacional D. Maria II para o nosso tempo. Ou seja, 
numa visita mais história, ou arquitectónica, o teatro 
é uma coisa antiga, quase sacramental, de que 
ficamos distanciados – e nós queríamos criar uma 
relação vivida, próxima, entre o espaço e a nossa 
presença agora. Para que as pessoas que franqueiem 
as portas do Nacional se sintam confortáveis, e com 
vontade de estar e voltar aqui. Então ocupamos o 
espaço com uma outra lógica e forçamos o público 
também a fazê-lo.  

 
 
 
 
 
 
 

Procuramos desfazer a barreira entre o público e o 
espaço do Teatro Nacional, convidando-o a 
conhecê-lo por dentro e a reclamá-lo como um 
espaço seu. 
 
Há uma crença no poder que a palavra tem 
para afectar a realidade, a vários níveis: no 
próprio Macbeth, as profecias das bruxas; no 
contexto de uma visita a um teatro, a 
superstição à volta de se pronunciar a palavra 
“Macbeth”; na vossa encenação, a capacidade de 
um objecto tirado de uma mala se transformar 
numa personagem só por se dizer que é assim. 
De alguma maneira, isso é o oposto da ideia 
convencional de uma visita guiada, em que que 
as palavras são meramente informativas, pouco 
consequentes, não ficam na memória. Isto foi 
uma linha na construção do texto? 
 
Sim.  
  
Sentem que a vossa peça é macbethiana? Como 
no Macbeth, faz-se o espectador assistir ao 
planear da conspiração, há a questão do poder, 
as bruxas, o tal poder da palavra, a loucura, o 
cumprir da profecia, a ideia de que as coisas 
não são o que parecem (a fachada do D. Maria, 
o tampão Lady Macbeth)... 
 
Sim, sentimos. A escolha do Macbeth está 
ligada, como dissemos, à história do Nacional, 
em particular ao episódio do incêndio, mas a 
verdade é que a atmosfera do Macbeth nos 
pareceu perfeita para ocupar este espaço, que é o 
Teatro Nacional, um lugar de poder, de ambição, 
mas também um lugar que esconde conflitos, 
batalhas, traições e querelas – tudo em nome da 
possibilidade de brilhar neste palco. 
 
Porque espetáculo é uma visita guiada não só 
ao teatro, mas também ao próprio Macbeth, de 
que se escolhem certas cenas e diálogos... 

 
Sim. E uma das coisas importantes era que as 
cenas escolhidas tivessem uma ligação direta ao 
próprio espaço e conteúdo da visita. Por 
exemplo, o primeiro piso – que tem o salão 
nobre, a administração, o camarote presidencial  
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– por ser um espaço de poder, fazemos lá a cena 
da coroação, a cena em que o Macbeth comete a 
primeira traição. O mesmo para o forro do 
telhado, que foi o que alimentou o incêndio – 
era onde estavam guardados o guarda-roupa e 
os cenários – e que hoje ainda é um espaço com 
uma certa estranheza, então aproveitámos para 
as bruxas. 
 
Para a estrutura do texto, como é que fizeram: 
definiram primeiro o percurso da visita e 
depois perceberam em que lugares podiam 
contar o Macbeth às escondidas, ou primeiro 
escolheram os lugares do teatro apropriados 
para certas cenas do Macbeth e a partir daí 
definiram a visita? 
 
Houve espaços que escolhemos para 
determinadas cenas, ambientes que imaginámos 
que seriam o cenário perfeito para alguns 
momentos determinantes no Macbeth, mas 
fizemos das duas maneiras. Também porque 
temos de conviver com a vida “normal” do 
Teatro, com as suas regras e funcionamento 
próprios, portanto nem sempre os espaços 
puderam ser utilizados como tínhamos 
imaginado. O espetáculo cruza-se com toda a 
vida quotidiana do próprio D. Maria, o que 
coloca dificuldades logísticas, mas também faz 
com que o espectáculo tenha sempre um lado 
imprevisível, que nos escapa. O trabalho do 
teatro que costuma ser invisível ao espectador 
pode a qualquer momento entrar no espetáculo. 
 
Acreditam na superstição de dizer “Macbeth” 
num teatro, não sentem que estão a brincar 
com o fogo? Ao fazerem soar o alarme de 
incêndio, acham que se vai sentir uma pontinha 
de medo a assistir a esta peça? E os bombeiros 
estão avisados? 
 
Não acreditamos em bruxas, mas que “las hay, 
las hay”. 
Medo? Esperemos que sim. 
Avisar os bombeiros é uma boa ideia. 
 
Nesta visita, faz sentido para vocês essa 
diferença, ou dirige-se a um público mais geral?  

 
 
 
 
 
 
 
E isso tem alguma coisa a ver com a passagem 
da tragédia à comédia? 
 
Há muitas camadas, para muitos públicos, para 
muitas faixas. A passagem da tragédia à comédia 
funciona como uma estratégia para chegar na 
todos. 
 
Na cena da comparação entre a Escócia e o 
Teatro Dona Maria, o cómico está muito na 
elasticidade da palavra, que cria uma 
cumplicidade com os espectadores, de vos 
seguirem até onde os quiserem levar. Esse 
pacto estende-se (a distribuição dos papéis, o 
ponto), até a visita se transformar numa peça 
de teatro. Mas deve ser complicado ensaiar sem 
os visitantes, com esse espaço dos interlocutores 
vazio, com um público abstracto. Como foram 
os ensaios? 

 
Procurámos ter público durante os ensaios para 
poder testar essas cenas, mas também para 
poder aferir a recepção do espetáculo por parte 
de uma criança de 8 anos, ou de um adulto, por 
exemplo. Os ensaios assistidos fazem parte do 
nosso processo. E a estratégia da cumplicidade, 
o pacto que procuramos estabelecer com o 
público, logo desde o início, garante-nos de 
algum modo que haverá disponibilidade do 
público para participar, assim que convocado. 
Agora decidimos pôr, logo no início, duas 
crianças a servir de vigias, para ver se o 
funcionário do Teatro não aparece. Isso cria logo 
uma tensão, e uma cumplicidade. Porque há 
uma diluição das fronteiras entre o palco e a 
plateia – ao fazer o espetáculo passar por  visita 
guiada, fazemos com que os códigos e as 
convenções formais do teatro tenham de ser 
misturados, re-arrumados. E ao longo da Visita 
Escocesa vamos oscilando, criando e desfazendo 
essa distância entre o palco e uma plateia mais 
instalada. Ou seja, há momentos que precisam 
de mais respiração, como num palco, e outros 
em que se apela mais à participação. Há um jogo 
de abre-fecha, de bloqueia-desbloqueia. 
Também por isso é muito importante fazermos 
ensaios com crianças, para os atores também 
aprenderem a gerir essas reações.  



 

 

 
 

 

 
 

Fotos de ensaios 
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Macbeth: alinhamento dos 
acontecimentos da peça cena a cena 

 
[LISTAGEM E DESCRIÇÃO RESUMIDA DOS ACONTECIMENTOS-CHAVE] 

 
 
 
ACTO I 
 
Cena I 
Encontro das Bruxas 
 
Cena II 
Guerra Escócia/Noruega 
Macbeth herói (decapita capitão da Noruega) 
Barão de Cawdor traidor 
Macbeth Herdeiro do título de Cawdor 
 
Cena III 
Bruxas encontro com Macbeth e Banquo 
Profecias 
Macbeth: Cawdor , depois Rei 
Banquo: fautor de Reis 
 
Cena IV 
Nomeação Macbeth Cawdor 
Rei anuncia que vai a casa de Macbeth 
 
Cena V 
Lady Macbeth recebe carta do marido 
Invoca os espíritos do mal e decide que vão matar o Rei 
 
Cena VI 
Chegada do Rei 
 
Cena VII 
Hesitação de Macbeth 
Lady Macbeth convence-o 
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ATO II 
 
Cena I 
Macbeth certifica-se de que Banquo tomará o seu partido 
Primeiro delírio de Macbeth com o punhal 
Sai para matar o Rei Duncan 
 
Cena II 
Macbeth regressa tendo morto o rei 
Trouxe as adagas e as mãos sujas 
Lady Macbeth leva as adagas de novo ao quarto do Rei e suja os guardas com 
sangue 
 
Cena III 
Cena do porteiro 
Chegam Lennox e MacDuff 
MacDuff vai acordar Duncan e descobre que o Rei foi morto 
Lady Macbeth desmaia 
Macbeth mata os guardas 
Malcolm e Donalbain pressentem perigo e fogem 
 
Cena IV  
Velho e Ross conversam sobre a inversão da ordem natural das coisas 
Todos acusam Malcolm e Donalbain de terem morto o pai 
MacDuff desconfia de Macbeth e não vai à sua coroação 
 
 
ATO III 
 
Cena I 
Banquo já percebeu tudo 
Macbeth prepara assassinato de Banquo e do filho, Fleance 
Reúne com os assassinos e instiga-os contra Banquo 
 
Cena II 
Macbeth e Lady Macbeth preparam o banquete 
Macbeth afasta-a dos seus planos 
 
Cena III 
Assassinos matam Banquo 
Fleance foge 
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Cena IV 
Banquete 
Assassino vai anunciar que Fleance fugiu e Banquo morreu 
Macbeth tem um segundo delírio: o fantasma de Banquo aparece e senta-se no 
seu lugar  
Lady Macbeth desculpa-se aos convidados 
 
Cena V 
Encontro das três Bruxas com Hécate 
Hécate acusa Bruxas de terem dado demasiada força a Macbeth 
É preciso desfazer o erro 
Preparam novas profecias 
 
Cena VI 
Lennox percebe que Macbeth é culpado 
MacDuff partiu para Inglaterra 
 
 
ATO IV 
 
Cena I 
Macbeth visita as Bruxas 
Três novas profecias aprovadas por Hécate: 
- uma cabeça provida de elmo: atenção a MacDuff 
- uma criança ensanguentada: nenhum que de mulher seja nascido poderá 
prejudicar-te 
- uma criança coroada com uma árvore na mão: não serás vencido enquanto o 
bosque de Birnam não avançar ao teu encontro em Dunsinan 
 
Cena II 
Lady MacDuff e filho(s) são assassinados 
 
Cena III 
Malcolm faz um teste a MacDuff 
É feito o anúncio a MacDuff: a sua família foi assassinada 
MacDuff vai agir 
 
 
ATO V 
 
Cena I 
Médico e Dama de Companhia falam da loucura de Lady Macbeth (sangue nas 
mãos) 
 
Cena II 
Nobres ingleses unem-se para lutar contra Macbeth 
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Cena III 
Seyton anuncia a Macbeth que as tropas inglesas avançam 
Macbeth nada teme enquanto o bosque não avançar 
Anúncio do médico acerca da doença de Lady Macbeth (delírios) 
 
Cena IV  
Tropas tomam ramos de árvores e avançam: floresta em marcha 
 
Cena V 
Seyton anuncia a morte de Lady Macbeth (suicídio) 
O bosque avança e Macbeth vê 
 
Cena VI 
Avançam 
 
Cena VII 
Macbeth luta com o jovem Siward e mata-o 
MacDuff luta com Macbeth, revela que foi retirado do ventre da mãe após a sua 
morte 
MacDuff volta com a cabeça de Macbeth e entrega o trono a Malcolm 
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Porque é que os atores evitam a 
palavra “Macbeth”? 

 
[PEQUENA HISTÓRIA DE UMA GRANDE SUPERSTIÇÃO] 

 
 
Qualquer pessoa que tenha feito carreira nas artes, ou conheça quem tenha feito, deve 
saber que dizer a palavra “Macbeth” dentro de um teatro é completamente tabu a não 
ser que se esteja a ensaiar ou a representar a sombria tragédia de Shakespeare. É 
crença quase universal que isso trará azar ou até uma catástrofe. Para evitar a poderosa 
maldição, os atores referem-se à peça através de uma variedade de eufemismos como 
“A Peça do Bardo” ou “A Peça Escocesa”. 
Segundo a tradição, a história dos azares em torno da peça começou com a sua primeira 
representação (por volta de 1606), quando o ator escalado para fazer o papel de Lady 
Macbeth morreu subitamente, e Shakespeare foi obrigado a substituí-lo. Noutra 
produção durante o século XVII, em Amesterdão, o ator que fazia de King Duncan foi 
alegadamente morto à frente do público quando se usou um punhal verdadeiro em vez 
do adereço, na cena em que era apunhalado. Também o ator Harold Norman, que 
supostamente não acreditava em superstições, morreu enquanto fazia de Macbeth em 
1947, no momento em que a batalha em palco se tornou um bocadinho realista demais. 
Houve ainda encenações da peça que foram palco de violentos tumultos junto do 
público, incluindo um em 1721 no Lincoln’s Inn Fields Theatre e outro em 1772, em 
Covent Garden. Em 1849, uma rivalidade de longa data entre fãs do ator britânico 
William Charles Macready e os do americano Edwin Forrest tornou-se violenta durante 
uma encenação na Astor Place Opera House em Nova Iorque, provocando 22 mortos e 
mais de 100 feridos. 
Há quem acredite que Shakespeare foi o causador da maldição da sua própria peça, ao 
usar feitiços verdadeiros nos diálogos das três bruxas, enquanto outros acreditam que 
um texto que é encenado há mais de 400 anos tem necessariamente a sua quota parte 
de acidentes. Seja como for, a maior parte dos atores não quer correr riscos. Qual é 
então o antídoto para quando se pronuncia sem querer a palavra proibida? Sair do 
teatro, dar três voltas sobre si mesmo, cuspir por cima do ombro esquerdo e então 
recitar um verso de Shakespeare, ou proferir uma obscenidade. 
 
Laura Schumm, History.com, 2014 
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A visita guiada 
 

[DESCRIÇÃO DO QUE É E DO QUE SE ESPERA DE UMA QUALQUER VISITA GUIADA] 
 

 
A visita guiada é um percurso preestabelecido em que se visita uma série de locais com 
pontos de um interesse específico, e em que cada um desses locais e pontos de interessa 
guardam uma informação específica para ser consultada. Adicionalmente, dentro das 
visitas guiadas, o visitante pode realizar uma série de interações com os pontos de 
interesse que visita, geralmente tiram-se fotografias, fazem-se vídeos ou comentários 
sobre o ponto que se está a visitar com outros visitantes. Estas interações fazem parte 
das apreciações pessoais de cada um dos visitantes, e em geral são conteúdos alheios 
àquilo que o guia turístico pensou originalmente, o que aumenta a base de 
conhecimento que se pode verificar numa visita guiada, pois de um lado de está a 
pessoa especialista no lugar, e por outro estão as apreciações pessoas de cada um dos 
visitantes, geradas por cada um dos visitantes dentro da visita. 
Estas interações são complexas, mas podemos encontrar três tipos de atividades: as 
levadas a cabo pelo guia turístico, as levadas a cabo pelos visitantes e as atividades de 
interação entre turistas e guia. 
 
Começando pelo guia turístico, as atividades que leva a cabo são as seguintes: 
- Desenho de um percurso pré-estabelecido em que se visitarão diferentes pontos de 
interesse para os turistas. 
- A modificação ou eliminação dos percursos anteriores, no caso de ter necessidade de o 
fazer, pois pode ter necessidade de os descartar ou modificar nalgum momento em que 
sinta necessidade de os melhorar. 
- O desenho de diálogos, guiões ou scripts que o guia turístico deve memorizar para os 
recitar quando visita cada ponto de interesse. Estes diálogos são geralmente pequenas 
exposições com os conceitos mais relevantes relacionados com o ponto de interesse 
turístico que se está a visitar, conhecimentos estes diretamente relacionados com o 
lugar que se visita. 
- Guiar os turistas através do percurso previamente estabelecido de maneira a que se 
siga o desenho original do percurso e se garanta que cada um dos visitantes o respeite e 
não se perca. 
 
Quanto às atividades levadas a cabo pelos turistas, identificaram-se as seguintes: 
- Seguir as indicações do guia turístico e maneira a respeitar o esquema da visita guiada 
e receber todo o conhecimento possível por parte do guia turístico, da maneira que o 
guia deseja. 
- Interagir com o ponto de interesse que se está a visitar, ouvindo atentamente as 
indicações do guia para obter o conhecimento para esse ponto de interessa, e de igual 
maneira recebê-lo através dos vários sentidos para enriquecer a sua experiência, pois 
terá memórias através de todos os sentidos que utilize. 
- Dialogar com os outros turistas-visitantes de maneira a enriquecer a sua experiência 
com interações sociais, partilhando opiniões e apreciações. 
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- Compilar informação para seu próprio benefício ou memória; geralmente o turista 
traz consigo equipamento de fotografia e vídeo para poder tirar fotografias e ficar com 
recordações; esta produção de conteúdos é geralmente partilhada com outras pessoas 
tanto durante a visita como depois da mesma. 
Finalmente, as atividades de interação entre turista e guia são as seguintes: 
- O turista pode fazer perguntas ou comentários ao visitante, já que é uma fonte de 
consulta de informação adicional à que estava previamente preparada para a visita. 
Estas consultas são geralmente feitas por turistas curiosos que querem aprofundar os 
seus conhecimentos sobre os pontos de interesse que estão a visitar. 
- De maneira recíproca, o guia turístico deve providenciar de modo atento e diligente 
qualquer informação adicional que os visitantes lhe peçam, e se possível modificar o 
conteúdo original da visita para ir a pontos de maior interesse para a maioria dos 
visitantes dentro do grupo, permitindo uma experiência mais enriquecedora, 
baseando-se nos interesses dos mesmos turistas-visitantes.  
 
Identificação de Conceitos Principais e suas Relações 
 
Visita Guiada: É um percurso pré-estabelecido em que se encontra uma série de 
pontos de interesse para se transmitir a informação específica desses pontos. Dentro do 
contexto do turismo, a série de pontos são geralmente sítios de interesse turístico, 
como um lugar histórico, ou monumento, ou até um estabelecimento comercial que 
ofereça serviços ou produtos de interesse para os turistas. 
 
Guião ou script: Formalmente pode-se definir como um relato previamente definido 
pelo guia que cria a visita guiada. O relato comunica-se geralmente aos turistas-
visitantes de maneira oral, mas também se pode representar de maneira escrita. 
 
Temática: Define-se como temática o conjunto de palavras-chave que descrevem o 
conteúdo de uma visita guiada. Pode definir-se a temática como uma meta-informação 
simples das visitas guiadas, composta por uma ou no máximo duas palavras. Para 
tornar mais claro o conceito podem-se fazer dar vários exemplos de temáticas para 
visitas guiadas: Ecoturismo, Vida Noturna, Centros Históricos, Monumentos, etc. 
 
Especialista ou Guia Turístico: Mais do que um conceito, pode ser um ator; no 
entanto, desempenha um papel direto nas interação dos diferentes conceitos 
anteriormente mencionados. O guia é que cria realmente as visitas guiadas, desenha os 
percursos e os guiões a recitar para cada um dos pontos de interesse que julgue 
conveniente incluir na visita guiada. 
 
Turista ou Visitante: Tal como o anterior, pode-se identificar mais como um ator do 
que como um conceito; no entanto, tem a mesma relevância que o conceito anterior, e 
como tal pode ter diferentes instâncias, razão pela qual é importante identificá-lo neste 
contexto. O turista-visitante é o cliente do guia turístico e é a entidade que realiza a 
visita guiada e obtém conhecimento através da mesma sobre os pontos de interesse 
incluídos na visita guiada que pretenda realizar. 
 

Carlos Fernando Omaña Mafla, em Documento de Especificación de las Actividades Realizadas en las Visitas Guiadas: 
Indentificación de conceptos principales y sus relaciones para representar las visitas guiadas 
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O que é um Teatro Nacional? 
 

[PERMANÊNCIAS E ROTURAS, MEMÓRIA, PATRIMÓNIO, MISSÃO, ESTADO-NAÇÃO E 
TEATRO NACIONAL, PROGRAMA IDEOLÓGICO E IDENTIDADE] 

 
Na verdade, pensar sobre a instituição de que se falará nas páginas seguintes, isto é, 
sobre um Teatro que se vem inscrevendo nesse tempo longo e cuja 
existência/resistência dá a ver marcas de época, permanências e roturas, permitindo 
traçar as transformações sociais, económicas, ideológicas, políticas e artísticas de 
167 anos de prática teatral em Portugal, é, por si só, razão para que este livro veja a 
luz do dia. A fugacidade dos tempos que vivemos, à transitividade dos nossos gestos 
e à generalização de práticas que passámos a considerar cultura, procura este livro 
responder com a recuperação daquilo que permaneceu memorável, onde 
reconhecemos a nossa identidade, e que pede para ser revisitado e questionado, 
contrariando assim o senso comum para o qual as práticas do presente dispensam as 
representações do passado. Restauram-se neste livro documentos e imagens, papéis 
onde vozes e afetos se fixaram, traços de vidas que partilharam um espaço e um 
tempo e nos dizem quem somos e de onde vimos, mesmo que desse passado (como 
da lei da morte?) nos queiramos eventualmente libertar.  
Mas este convite a pensar o Teatro Nacional D. Maria II encerra um propósito mais 
amplo: o de levar o leitor a interrogar o que pode significar hoje a existência deste 
teatro nacional, através, como acima. se disse, do confronto entre conceitos como 
local e global, intemporal e fugaz, estável e precário, serviço público e iniciativa 
privada, arte e mercado; ou, a inquirir como se reconhece o caráter nacional do 
Teatro Nacional D. Maria II; ou ainda a perguntar para que serve salvaguardar e 
transmitir a dimensão patrimonial que lhe está associada, num tempo que proclama 
a função educativa da arte e em que simultaneamente se confunde arte com 
indústria cultural.  
A existência na Europa de teatros nacionais tem suscitado alguma reflexão 
justamente provocada pela situação paradoxal que eles hoje evidenciam. Mantêm 
uma dimensão simbólica - fazendo parte do património cultural - e ostentam uma 
missão - a de participar, com a escola, na educação dos membros da nação. 
Permanece inscrita nos estatutos de muitos teatros nacionais a função civilizadora 
da arte do teatro que compete ao Estado fazer cumprir. 
Assim pensava Almeida Garrett e assim pensaram Schleghel ou Lessing que através 
dos seus escritos (Dramaturgia de Hamburgo, por exemplo) construíram os 
fundamentos do teatro escrito e representado em língua alemã, contra a prevalência 
dos modelos importados de França e Itália. Uma classe, a burguesia, acabou por 
inventar e impor o teatro da nação, por vezes acolhido em edifícios que provinham 
da generosidade dos príncipes.  
Todavia, tornaram-se uma herança demasiado pesada para muitos Estados 
suportarem financeiramente, a exemplo daqueles palácios que persistem nas 
cidades, mas que os seus proprietários não podem nem habitar, nem conservar. E 
não existindo aristocratas, nem burguesia endinheirada para quem faça sentido 
"frequentar o que fora o seu teatro, há que pensar para que servem hoje os teatros 
nacionais e que espaço ocupam no mundo, entendido como cultura, que 
inventámos.  



 

18  

 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos afirmar que, por agora, assistimos, nos teatros nacionais, a uma 
permanente negociação entre valores persistentes dos Estados-nação e valores 
emergentes da cultura europeia e mundial, entre a função museológica de 
preservação do teatro clássico e o apontar de novas tendências dramatúrgicas e 
teatrais, mantendo ativo e sem muita questionação o binómio 
tradição/contemporaneidade. Reforçou-se também essa vocação educativa que fazia 
parte dos programas inaugurais, agora não apenas escola de (bom) gosto e de 
comportamentos civilizados, mas de introdução a modelos quer canónicos quer 
inovadores, sempre sob chancela de qualidade institucional. (…) 
Desde cedo, foi o D. Maria um teatro da Nação e para a Nação, uma peça de um 
programa ideológico mais vasto. Um teatro que foi alvo das maiores críticas e que 
serviu de modelo a todos os teatro criados depois dele, com o qual todos concorriam 
e se mediam. Um teatro que construiu a sua identidade ao mesmo tempo que 
marcou o estatuto de todos os que por ele passaram. Ontem como hoje, e sem 
ignorar a perda do lugar hegemónico que deteve, será sempre invejado, sempre 
escrutinado e sempre objeto de desejo. 
 
 
Maria João Brilhante, em introdução a Teatro Nacional D. Maria II – Sete Olhares sobre o Teatro da Nação, 2013 
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O incêndio no Teatro Nacional 
D. Maria II 

 
[ARTIGO DE 2015 SOBRE O INCÊNDIO E O QUE DELE FOI RELATADO EM 1964] 

 
 

 
O TEATRO 
Inaugurado a 13 de abril de 1846, o Teatro Nacional D. Maria II tinha como principal 
objetivo a representação do teatro de língua portuguesa, de acordo com a atmosfera 
cultural da época, tendo sido Almeida Garrett encarregado, em 1836, pelo então 
presidente do Conselho de Ministros, o liberal setembrista Passos Manuel, de 
concretizar o projeto. Gerido por sociedades de artistas até ao incêndio de 1964. Só em 
1978 reabriu portas, reconstruído e modernizado. 
Quando sucede o incêndio de 1964, a companhia Amélia Rey Colaço-Robles Monteiro 
dirigia o teatro desde 1929, de acordo como modelo de gestão que vigorou quase desde 
a sua inauguração, em 1846. Atriz excecional, Amélia Rey Colaço (na foto, na 
conferência de imprensa logo após o incêndio) e seu marido vão produzir uma série de 
peças que, desde a fundação da companhia em 1921, marcam a história do teatro em 
Portugal no século XX. Destaque será dado, numa primeira fase, até meados dos anos 
40, a autores portugueses. Mais tarde, serão privilegiados autores como Lorca, Valle 
Inclán, Tennessee Williams e Arthur Miller. A companhia cessou em maio de 1974.  
 
O DIA EM QUE O DN CONTOU 
Eram 04.15 da madrugada quando é dado alarme de que estava em chamas a histórica 
sala de Lisboa. Horas antes, uma plateia repleta aplaudira “delirante e merecidamente” 
Amélia Rey Colaço e a sua companhia numa récita de Macbeth, que subira à cena havia 
dias. Era 2 de dezembro de 1964 e, como realçava no dia seguinte o DN, cumpria-se a 
“maldição” da “peça escocesa” de Shakespeare. Bastante passava da meia-noite mas 
parecia meio-dia no Rossio.  
Fogueira imensa. Cratera de fogo. Pavoroso braseiro. Incontrolável voracidade das 
labaredas. Destruição sistemática. Cenário de luto.  Representação apocalíptica. Final 
digno de uma tragédia de Shakespeare. Última cena. Incandescentes ruínas. Restos 
calcinados. Triste realidade. Ardeu a casa de Garrett – são expressões que povoam os 
textos da edição de 3 de dezembro de 1964, uma quinta-feira, em que se tentava 
traduzir a dimensão do incêndio sucedido nessa madrugada no Teatro D. Maria II, em 
Lisboa, e o choque causado pela redução do edifício a escombros. Dele só ficaria a 
fachada e paredes exteriores.  
O fogo terá deflagrado cerca das 04.00 e às “6 horas da manhã (...), este continuava 
ainda intenso, resistindo, com feroz teimosia, a todas as arremetidas dos bombeiros”.  
“Setenta e cinco agulhetas despejavam catadupas sobre o enorme braseiro. O fogo, 
porém, continuava a resistir-lhes. (...). Miríades de faúlhas persistiam em elevar-se da 
gigantesca fogueira e continuavam a cair em cerrada chuva sobre o pavimento do 
Rossio e da Praça D. João da Câmara onde se acumulavam densos emaranhados de 
mangueiras de muitos metros de extensão alimentadas pelos lagos ornamentais da  
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Praça D. Pedro IV umas, e muitas outras ligadas a todas as bocas de incêndio existentes 
no local ou até em pontos mais distantes”. 
O DN vai dedicar extenso espaço ao “drama mais cruel algum dia vivido na casa de 
Garrett”, como se lia na primeira página da edição de dia 3, dominada por uma 
fotografia feita a partir do Miradouro de São Pedro de Alcântara, com a legenda: “No 
centro da capital, que dormia tranquila, abre-se uma cratera de inferno, implacável, 
fantasmagórica, alucinante, levando revérberos de fogo pelas sete colinas.”  
A última pessoa a deixar o edifício e “a vê-lo intacto”, foi “o sr. Joaquim de Carvalho”, 
porque “como o porteiro está doente, ele, que é arrumador, foi nessa noite nomeado 
para a porta. Portanto a última pessoa a abandonar o teatro”, o que se verificou “cerca 
da 01.30”, após “uma volta regulamentar”. O que sucedeu entre esta hora e o momento 
do alarme era motivo de alguma especulação, tanto mais que “o subchefe 197, do B.S.B. 
[Batalhão de Sapadores Bombeiros], sr. Joaquim Rodrigues da Silva, que teve a seu 
cargo a direcção do regulamentar piquete dos bombeiros ao teatro durante o 
espectáculo”, garantiu “nada” ter notado de anormal. Depoimento de um “cantoneiro 
da CML [Câmara Municipal de Lisboa], José Antunes Henriques, recolhido pela 
reportagem do DN, explica que “cerca de um quarto de hora antes do incêndio ter 
irrompido (...) havia notado saída de fumo pelas frinchas de uma das portas do teatro e 
do facto dera conhecido na 8.a esquadra da PSP”. Tarde demais. “Num ápice, toda a 
cobertura do vetusto teatro se transformou num intenso e pavoroso braseiro. As 
chamas, em dança frenética, elevaram-se a grande altura, juntamente com densos rolos 
de fumo, às quais as labaredas davam matizes de vermelho e de laranja. Rubro clarão 
iluminava de forma impressionante as cercanias” do teatro. “Sucessivamente, sem 
tardanças, foram chegando viaturas saídas de todos os quartéis do B.S.B.” enquanto em 
“toda a área em redor do teatro caía (...) uma verdadeira chuva de faúlhas (...) enquanto 
na via pública não cessavam de cair (...) estilhaços de fibrocimento, de telhas e de 
madeiras incandescentes”. 
Sobre os bombeiros, o DN destaca a sua coragem, “enfrentando, destemidos, o fogo, 
fazendo-o com absoluto desprezo pela própria vida. Um deles erguer-se-á numa 
autoescada até ao topo da frontaria para impedir que a bandeira nacional se perca no 
incêndio. O que é fixado em fotografia na página 7. Outros momentos fixados pelo DN: 
o gesto do diretor–geral do Ensino Superior e das Belas-Artes, João de Almeida, que 
avançou para “as dependências do arquivo do teatro, que tem entrada pelo Largo do 
Regedor”, seguidos por jornalistas do DN e de O Século para salvar o seu acervo – o que 
se alcançou, como foi conseguido o resgate de “um precioso quadro a óleo de D. Maria 
II”, no gabinete do diretor do teatro. O que não foi possível salvar foram as pinturas de 
Columbano que decoravam o teto do teatro. Ao DN, Artur Bual, então com 38 anos, 
declarou-se capaz de as reproduzir “no mesmo estilo e nas mesmas dimensões”. O 
trabalho de Columbano datava de 1894.  
Entre a preocupação evidenciada pelos responsáveis sobre o futuro da companhia e a 
necessidade de rápida reconstrução do D. Maria II, o DN notava que a “antiguidade da 
construção e natureza dos seus materiais, o alto poder inflamável da camada de poeira 
acumulada no forro do telhado, circunstâncias estas agravadas pela existência de todo o 
material de cena e outros objectos guardados no vão superior do edifício, formado pelo 
falso tecto e utilizado como arrecadação, foram elementos que se conjugaram para dar 
tão terrível expansão ao incêndio”.  
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Para a história fica este detalhe: “No camarim que foi de Amélia Rey Colaço e que é o 
único sobrevivente intacto em corpo e alma – estranho e esperançoso símbolo de uma 
fénix renascida!... – mãos piedosas recolhem do enxurro das águas fuliginosas um 
ramo de orquídeas verdes, que é a cor da esperança...”  
 
Abel Coelho de Morais, em Diário de Notícias, 17 de novembro de 2015 
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Pequena história do D. Maria em 
imagens 

 
 

 

 
 

Gravura antiga do TNDMII com Rossio 

 
 

Fachada do TDMII para o Rossio anos 50 
 
 
 

 
 

Corte longitudinal pelo eixo do Teatro 

 
 

Gravura da planta geral segunda versão 
do projeto de Fortunato Lodi 
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Sala do TNDM II antes do incêndio de 1964 
 

 
 

Cartazes de Macbeth, o espectáculo 
em cena à data do incêndio 

(18.11.1964) 
 

 
 

 
 

 
  

     
 

A população lisboeta assistindo 
à destruição do TNDM II; 

bombeiros e funcionários da CML subindo aos andares do 
lado poente tentando salvar o que era possível 

 

 
Imagem de Macbeth, encenação 

de Michael Benthall, cenografia de 
José Maria Marques e Michael 

Annais, com Mariana Rey 
Monteiro e João Guedes, estreado 

em 1964 
e cuja carreira foi interrompida 

pelo incêndio 
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Mariana Rey Monteiro e Amélia Rey Colaço com 

João de Almeida, director geral do Ensino 
Superior e Belas-Artes; operações de rescaldo que 

se prolongaram por seis dias 

 

Chegada ao Rossio de Mariana Rey 
Monteiro e Amélia Rey Colaço; resgate do 

arquivo do TNDM II; os salvados do 
incêndio; bombeiros no interior da sala 

 

 
 
 
 
 

 
 

Vistas do incêndio que em menos de uma 
hora destruiu por completo o telhado e quase 

a totalidade dos  interiores do TNDM II 
 

 
 

O telhado fumegante; a movimentação dos 
bombeiros e o arsenal de agulhetas e meta-

bombas montado no Rossio; choque e 
consternação de alguns actores que acorreram ao 

local 
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População lisboeta visita TDNM II no dia seguinte; 
Eduardo Arantes e Oliveira, ministro das Obras 

Públicas, em visita ao local; Inocêncio Galvão Teles, 
ministro da Educação, e João de Almeida, na 

varanda do salão nobre.; o presidente Américo 
Tomás, visitando os escombros a 3 de Dezembro 

Sala do TNDM II antes e depois do 

incêndio de 1964 

Fachada do TNDM II anos 60 – 

depois do incêndio de 1964 

Operações de rescaldo no dia seguinte 

 

Obras de reconstrução nos anos 70 

de 1964 
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A sala depois da reconstrução, entre 1964 e 1978; 
corte longitudinal destacando sala 

 

 
 

O telhado do TNDM II depois do incêndio 
 

 
 

O Presidente Ramalho Eanes assiste 
à reabertura do TNDM II em 1978 

 
 
Imagens retiradas de Teatro Nacional D. Maria II – Sete Olhares sobre o Teatro da Nação, 2013 
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Pistas de reflexão e trabalho 
 

- Discutir em que medida A Visita Escocesa é uma vista guiada (percorrer um espaço 
fazendo paragens determinadas, com informações que são dadas por um guia a um 
grupo de visitantes, havendo conhecimentos sobre o Teatro Nacional D. Maria II que se 
adquirem no decorrer da visita) e, pelo contrário, em que medida é uma encenação de 
Macbeth (texto, encenadores, actores, personagens, cenas, cenários, guarda-roupa, 
adereços, luz, efeitos sonoros; modos de representação, tons). 
 
- Pensar em que pontos a visita guiada e a encenação da peça de Shakespeare se 
intrincam, quer pela intriga (as questões de poder: a traição de Macbeth ao rei e a dos 
encenadores ao director do teatro; a conspiração de Macbeth e Lady Macbeth e a 
conspiração das actrizes e dos visitantes; as bruxas, as profecias, as superstições dentro 
e fora da peça) quer pela estrutura (espaço percorrido, paragens, passagem rápida pelas 
cenas representando-se apenas as mais emblemáticas – tal como numa visita só se 
falam de alguns objectos, algumas pessoas, algumas histórias).  
 
- De uma forma mais geral, analisar os pontos de contacto e de afastamento entre um 
guia de uma visita e um ator de teatro, um visitante e um espetador (quais são as 
expectativas de comportamento para uns e outros?); entre um discurso que se segue e 
uma peça a que se assiste. 
 
- Procurar os pontos em que verdade e representação se confundem, ou onde os seus 
limites se diluem (a vontade dos autores de A Visita Escocesa encenarem o Macbeth e a 
recusa do director; dados biográficos dos atores; outros). Discutir a questão da 
verosimilhança.  
 
- Trabalhar a ideia de resumo, a partir do Macbeth. Pesquisar no youtube várias 
versões comprimidas da peça (em um minuto, em três minutos, em dez minutos). Ler o 
original de Shakespeare e fazer três exercícios de resumo também: numa página, num 
parágrafo, numa frase. Será que uma lista sequencial dos acontecimentos da peça 
transmite da melhor maneira o que lhe é essencial? Ou é mais importante focar os 
temas que são tratados ao longo da peça (as coisas não são o que parecem; ambição 
cega, o poder corrompe; a superstição afecta o comportamento humano, etc.)? Quais os 
efeitos cómicos que podem resultar das diferentes escolhas? 
 
- Para testar a capacidade de síntese, fazer o jogo “falar até queimar”. Risca-se um 
fósforo e, no tempo que ele leva a arder, conta-se a história do Macbeth. Ninguém se 
pode queimar, nem provocar incêndios! 
 
- Lembrando que algumas das desgraças históricas das apresentações do Macbeth vêm 
de um deslize da representação para o acontecimento real (um punhal a fingir afinal é 
mesmo um punhal; um actor que é trespassado por uma espada) falar sobre como A 
Visita Escocesa joga com o nosso medo, um pouco como num Comboio Fantasma, e 
com as nossas superstições (a palavra “Macbeth” é constantemente repetida, no fim faz  
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disparar o alarme de incêndio).  
 
- Discutir o poder da palavra e falar do modo como é usado na peça. Alguns exemplos: 
como informação sobre alguma coisa (identificar quem a atriz que está representada 
num busto, por exemplo); como matéria elástica (comparações entre a Escócia e o 
teatro D. Maria II); como base para superstições (pronunciar o nome “Macbeth” no 
teatro, bem como as frases contra as possíveis desgraças); como profecia e maldição; 
como capacidade de transformar coisas noutras coisas. 
 
- Fazer o jogo do “isto é”: é escolhido um objecto qualquer, a turma senta-se em roda e 
o objecto vai passando de mão em mão. O jogador que tem o objecto na mão deve dizer 
(por exemplo) “isto é... uma espada” e usa o objecto como espada. Depois passa o 
objecto para o seu lado direito e o jogador pegando no objecto diz (por exemplo) “isto 
é... uma cabeça”, e assim sucessivamente. Assim que o objecto passa de mão deve 
transformar-se noutra coisa, devendo o jogador dizer a primeira coisa que lhe ocorre. 
No final, conversar sobre o jogo, sobre o que aconteceu ou não aconteceu ao objecto, 
como foi transformado, ou não,  pela palavra e pelo gesto. 
 
- Pôr os alunos a trocar ideias: durante o decorrer da vista-espetáculo, reagiram da 
mesma maneira a personagens que eram representadas por atores e personagens que 
eram representadas por objetos. Quais são as diferenças? E seria outra coisa se os 
objetos fizessem pensar em figuras humanas (por exemplo, em vez de um isqueiro, uma 
marioneta)? Como funciona a projeção de uma vida interior, de conflitos, intenções 
para as personagens; consciência da convenção no teatro. 
 
- Inventariar os exemplos de “coisas que não são o que parecem”: fachada do D. Maria 
II com as janelas falsas; kilts que são simbolicamente mais calças que saias (na Escócia 
são os homens que usam os kilts, na peça de Shakespeare poderíamos dizer que é Lady 
Macbeth quem usa as calças lá em casa); tampão que é Lady Macbeth; o ator que é 
afinal o grande traidor; visita guiada ao D. Maria II que é uma encenação do Macbeth... 
 
- Pegando no que foi discutido sobre o poder da palavra e nesta ideia de que as coisas 
não são o que parecem, confrontar com o famoso quadro de Magritte “Ceci n’est pas un 
pipe” e discutir a questão da representação. O Macbeth foi representado? E em que 
medida o incêndio do D. Maria II foi representado? 
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Informações e reservas  
Escolas 

 
 
 
 

A visita escocesa 
 
Teatro Nacional D. Maria II, Lisboa 
Vários espaços do Teatro 
 
 
19, 26 jan 
16, 23 fev 
1, 15 mar 
5, 19, 26 abr 
3, 10, 17 mai 
ter, 11h e 15h 
 

 
17 abr 
dom, 11h 
Sessão com interpretação em Língua Gestual Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informações e reservas para Escolas 
Deolinda Mendes 
+ 351 213 250 828  
escolas@teatro-dmaria.pt 
 
www.teatro-dmaria.pt/pt/escolas 

mailto:escolas@teatro-dmaria.pt
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