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Este texto, do dramaturgo argentino Mauricio Kartun, 

baseia-se num facto real, ocorrido em janeiro de 1919, quando 

a cidade de Buenos Aires foi agitada por uma greve geral e 

pela terrível repressão que se seguiu. Conhecido na Argentina 

como “Semana Trágica”, este conflito, que opôs as classes 

trabalhadoras à classe política e ao meio empresarial, serve 

como pano de fundo de todo o enredo.

Repleta de ambiguidades, a história intercala o mundo de 

três primos aristocratas ao do empregado e comerciante 

emergente Pedro. Há no encontro destas personagens a 

construção de metáforas que deslocam os seus diálogos 

para temas que podem discutir a situação política, o estado 

social e de costumes na América Latina e a sua relação com a 

colonização europeia. O texto de Kartun mistura o drama com 

trechos narrativos, desenha personagens que se afastam da 

objetividade esperada de um narrador frente à história contada 

para exprimir uma reação crítica, um comentário. Como nas 

fábulas brechtianas, a peça contém o recorte de uma situação 

quotidiana que acaba por desenhar o retrato da América Latina 

e da sua relação com a Europa.
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Em janeiro de 2019 cumpriu-se o centenário da Semana Trágica 
de Buenos Aires, o acontecimento funesto que vitimou mais de 
seiscentos grevistas ligados ao movimento operário argentino. É 
considerado o primeiro pogrom da América Latina. Ala de Criados, 
dramaturgia de emergência de Mauricio Kartun, é construída a 
partir daí. 

Colocado desta maneira parece ser um assunto sério e o risco 
de carimbar a obra com algum selo de cartografia geopolítica 
ou antropologia da latinidade obriga a algum cuidado com este 
escrito, pensado para o palco e para a plateia.

Kartun, nome superlativo da cena argentina e latino americana 
e figura obrigatória em qualquer compendio da dramaturgia 
universal contemporânea, ao fazer da Semana Trágica matéria de 
atormentada poesia, cria uma parábola à colonização espanhola. 

Buenos Aires, para além de ser uma magnífica cidade, foi o centro 
político da colonização espanhola na América. Mas não é aí que 
a cena se desenrola, mas sim numa estância balnear, novinha em 
folha à época, a costa de Mar Del Plata. 

Los Bichos, ocupam a cena. Los Bichos são os netos do Tata, a 
figura aristocrática e autoritária que representa o poder paternal 
argentino e que comanda na Capital a resistência à greve, em cívica 
cruzada em que reuniu cidadãos voluntários para o combate em 
perfeita e aguerrida ordem unida. Dada a inadequação e fragilidade 
dos netos em situação de conflito, Tata envia-os de férias para a 
bucólica Mar Del Plata, enquanto milita ferozmente pela ordem 
na Capital. É que o Tata não tem tempo a perder – ele comanda 
uma cruzada santa: é preciso dobrar os espíritos subversivos que 
animam a greve e causam tantos contratempos à vida quotidiana 
em geral e à economia em particular. Repaginando e atualizando 
a colonização e a mão de ferro europeia, a tarefa que em 1918 se 

CENTENÁRIO DE LOS BICHOS
O TEATRÃO
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impõe, tem na mão-de-obra migrante, anarquista, pobre, semita, o 
correspondente ao povo selvagem dos idos dourados da conquista da 
colónia. É missão civilizadora domá-los, já que não têm capacidade de 
discernimento.

Na bucólica Mar Del Plata, os Guerra, patronímico dos Tata, passam 
um mau bocado. O Pidgeon Club, o elegante clube de tiro aos pombos, 
onde se hospedam, está praticamente vazio. Os netos são jovens 
adultos e o clube deserto não apresenta grandes opções de lazer. Não 
há parceiros disponíveis para o tango nem munições para exercitar 
o tiro. Parece que todos os recursos humanos e materiais foram 
disponibilizados para conter o movimento grevista na capital, nada 
fácil de sufocar. Pior, a greve alastra até Mar del Plata e é difícil sequer 
um criado que possa segurar o guarda-sol que garanta a sombra 
refrescante no escaldante verão. Não há o que fazer, não há diversão 
e os netos, dois rapagões e uma perspicaz rapariga, entediam-se com 
concreta e absoluta razão logo no primeiro dia. Aguentar uma semana 
ali não será nada fácil. Mas, como não há mal que sempre dure, como 
por magia, surge das ondas Pedro Testa, marplatense de origem 
italiana que vem salvar a festa e garantir aventura e adrenalina. Pedro 
é um desses tipos que sabe tudo e mais um pouco, capaz de resolver 
qualquer problema, disponível para todos os serviços e – por sorte 
– não aderiu ao movimento grevista viral e epidémico que começa a 
tomar conta também de Mar del Plata.

Bem, esta é a estrutura 
montada por Kartun. A obra 
não se organiza a partir dos 
protagonistas da Semana 
Trágica, ou seja, dos patrões  
e dos grevistas/trabalhadores, 
mas da periferia da cena, 
aqueles que de alguma forma a 
coadjuvam ou nela figuram. É 
um procedimento tchekhoviano; 
situar o conflito sobre os jovens 
netos e o próspero negociante/
prestador de serviços, não apontando para um efeito de difusão 
de ondas que enfraquece do centro para a periferia mas que, 
dialeticamente, se fortalece e se renova a partir da força jovem. 
Assim, o centenário de Los Bichos faz uma ponte direta com a 
jovialidade contemporânea dos nossos tempos.
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São curiosas e exóticas estas quatro figuras. E simpáticas. Os 
primos têm em comum as suas convicções culturais de classe, são 
nacionalistas, ou seja, ludicamente ocupados não em identificar 
quem são os argentinos, mas quem não o são. O caráter jocoso 
e lúdico desta preocupação nacionalista é central, porque como 
membros da elite, por conta do berço nobre, nunca tiveram que 
trabalhar. Para eles a vida é uma festa e o encontro com Pedro Testa, 
uma providência divina. Porque Pedro é o entretainer. Pedro tem 
a matéria- prima e Los Bichos, os meios e a vontade de explorá-la. 
Réplica dos termos e dos tempos da colonização. 

Em Buenos Aires, como em qualquer lugar civilizado do mundo, a 
democracia existe para gerir o contrato social, que quando rompido 
precisa ser preservado a todo o custo. Greves, em geral, não são 
propriamente bem-vindas e quando põem em causa a ordem e 
a disciplina precisam ser rapidamente sufocadas. Novamente, a 
distância oceânica, permite uma percepção brechtiana, crítica e 
madura, plausível de ser aplicada noutras tantas geografias como a 
de aqui e de agora. Laboratório para o mundo, o continente latino-
americano e o centenário trágico desta semana tão cheia de emoções 
e aventura, podem discutir a relatividade da democracia e da real 
necessidade de um estado social nos tempos que correm. Mas talvez 
seja esse um território perdido.
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No dia 9 de janeiro de 1919, um cortejo fúnebre pelas ruas de 
Buenos Aires transformou-se num massacre. Foi a meio da Semana 
Trágica, os sete dias mais violentos da história da capital argentina, 
que comemoram agora cem anos. As forças policiais e militares 
atacaram os trabalhadores grevistas das oficinas Vasena, a maior 
empresa metalúrgica da América do Sul, e todos aqueles que com 
eles solidarizaram. Também foram perseguidos, torturados e 
assassinados dezenas de judeus que, nesse momento, se vincularam 
à Revolução Russa. Numa semana, houve pelo menos 700 vítimas 
mortais e milhares de feridos, detidos e deportados. 

Há um século, com a Primeira Guerra 
Mundial findada, a Argentina era o 
país mais rico e industrializado do 
continente. Era, também, o país 
com o movimento operário mais 
organizado. A ascensão do radical 
Hipólito Yrigoyen, em 1916, como 
o primeiro presidente eleito pelo 
povo argentino - ainda sem o 
voto feminino - permitiu “que a 

classe média conseguisse aceder 
a certos segmentos do poder, ainda que o poder 

continuasse  a ser detido pelos oligarcas, e permitiu que os 
trabalhadores se organizassem”, diz o historiador Horacio Silva (...) 

A SEMANA TRÁGICA
MAR CENTENERA, EL PAÍS, 9 DE JANEIRO DE 2019

Em dezembro de 1918, os operários da Vasena entraram em greve. 
Exigiam turnos de oito horas, um aumento salarial e o pagamento 
das horas extra. Alfredo Vasena negou-se a receber a carta com as 
condições exigidas pelos trabalhadores e a lidar com delegação 
sindical. O clima ficou mais tenso com o passar dos dias. Duas 
semanas depois, (...) os proprietários chamaram (...) grupos 
parapoliciais armados. 
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A 7 de janeiro de 1919, quando a medida de força já exedia um mês, 
a polícia (...) disparou contra os trabalhadores que se encontravam 
na sede do sindicato metalúrgico, matando três deles. Outro 
morreu com um golpe e cerca de trinta ficaram feridos. Este 
massacre foi o início da Semana Trágica. As centrais operárias 
solidarizaram com os trabalhadores metalúrgicos e convocaram 
uma greve geral que paralizou Buenos Aires. O Governo de 
Yrigoyen convocou o Exército. 

A 9 de janeiro a cidade amanheceu sem metro nem elétricos e 
com as fábricas e o porto suspensos. Às duas da tarde, partiu 
do sindicato um cortejo funebre com os caixões dos quatro 
operários assassinados. A acompanhar pela Avenida Corrientes, 
no centro da cidade, estavam cerca de 300 000 pessoas. Tiros 
disparados de uma igreja foram contestados com pedras e objetos 
incendiários. Os grevistas assaltaram armarias, mas os polícias e 
militares embuscaram-nos no cemitério de Chacarita. Os agentes 
de uniforme apareceram por detrás dos muros a disparar contra a 
multidão, resultando em dezenas de mortos.

 Não há nenhum registo oficinal das vítimas, o Governo 
tentava ocultar os crimes, assinala Silva, que assegura que “as 
estimativas mais conservadoras” falam de 700 mortos. (...) 

A violência continuou nos dias que se seguiram. Houve confrontos 
no bairros adjacentes à fábrica metalúrgica e um grupo anarquista 
tentou deixar a cidade sem fornecimento de água com um assalto 
falhado aos depósitos. Elementos das famílias oligarcas argentinas 
criaram uma força de choque que se dedicou a saquear 
negócios judáicos e a perseguir membros dessa 
comunidade, por considerá-los partidários da 
revolução russa. 

“Prendiam um judeu e, depois dos 
primeiros golpes, saía sangue em 
abundância da sua boca. Nessa 
altura, mandávam-no cantar o Hino 
Nacional. Se não o conseguisse 
fazer, matavam-no no lugar”,

escreveu o jornalista e 
escritor judeu Pinie Wald 
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no livro Koshmar, onde relata as torturas sofridas por ele e por 
outros judeus durante esses dias. (...) 

“O meu pai diz que aprendeu duas coisas: até onde é que uma 
pessoa pode suportar torturas e até onde é que uma pessoa 
pode torturar outras”,

disse Flora Wald, a filha do autor (...). 

O conflito terminou a 14 de janeiro. Os trabalhadores regressaram 
à fábrica com as suas condições satisfeitas: reconhecimento da 
organização sindical como interlocutor, turnos de oito horas, 
descanso ao domingo, aumento dos salários e remuneração das 
horas extra. “Foi uma vitória dos trabalhadores”, sublinha Silva, 
“pediam coisas elementares que hoje fazem parte da legislação 
laboral de qualquer país, mas custaram pelo 
menos 700 vidas.”»
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NOTAS BIOGRÁFICAS DA EQUIPA

Maurício Kartun
Dramaturgo, diretor e professor de dramaturgia. 
Desde 1973, escreveu cerca de 30 obras teatrais, 
entre originais e adaptações. Chau Mixterix, La 
casita de los viejos, Pericones, Sacco y Vanzetti, 
El partener, Desde la lona, e Rápido Nocturno, 
aire de foxtrot são algumas das suas produções. 
Como diretor fez La Madonnita e El niño 
Argentino, da sua autoria, ambas estreadas no 
Teatro General San Martín da cidade de Buenos 
Aires. Na temporada de 2009, estreou no Teatro 
del Pueblo Ala de Criados; em 2011, Salomé 
de chacra, e, este ano, a sua última produção: 
Terrenal. As suas peças ganharam alguns dos 
prémios mais importantes do seu país: Primer 
Premio Nacional de Literatura Dramática, 
Primer Premio Municipal de Teatro, Konex de 
Platino, Gran Premio de Honor Argentores, 
Fondo Nacional de las Artes, Teatro del 
Mundo, Premio Perfil a la inteligencia, Podestá, 
Léonidas Barletta, Clarín Espectáculos, María 
Guerrero, Teatro XXI, Pepino el 88, Florencio 
Sánchez, Trinidad Guevara e o ACE de Oro, o 
galardão máximo da Asociación de Cronistas del 
Espectáculo. Nas edições de 1999, 2001 e 2003, 
Kartun foi curador do Festival Internacional de 
Buenos Aires. Criou o Curso de Dramaturgia 
da Escola Metropolitana de Arte Dramática 
da Cidade de Buenos Aires, E.M.A.D., e é 
atualmente responsável pela Cátedra de Oficiais 
e pela Coordenação Pedagógica. É professor na 
Faculdade de Artes da Universidade Nacional 
do Centro, onde rege as cadeiras de Criação 
Coletiva e de Dramaturgia; no Curso de 
Promoção Teatral da Universidade das Mães da 
Praça de Maio detém o título de Redação Teatral; 
e ditou a dramaturgia para bonecos e objetos 
na Escola de Marionetes do Teatro General San 

Martín. Com atuação pedagógica continuada 
no seu país e no exterior, ministrou inúmeros 
workshops e seminários em Espanha, Brasil, 
México, Cuba, Colômbia, Chile, Venezuela, 
Uruguai, Bolívia e Porto Rico. Em 2014, a 
Universidade de Buenos Aires homenageou-o 
com Honoris Causa. Os alunos treinados nas 
suas oficinas foram creditados, até agora, em 
mais de 100 prémios nacionais e internacionais.

Marco Antonio Rodrigues
Encenador teatral. Foi fundador e diretor 
artístico do Folias, coletivo teatral paulistano 
e editor do “Caderno do Folias”. Especialista 
no Sistema de Stanilavski pela Academia 
Russa de Arte Teatral de Moscovo. Professor 
– Encenador na Escola Superior de Artes 
Célia Helena. Realizou mais de cinquenta 
encenações ao longo da sua carreira. Os seus 
trabalhos mais recentes como encenador são: 
“Solidão” de Sergio Roveri, a partir de “Cem 
Anos de Solidão” de Gabriel Garcia Marquez e 
“Terrenal” de Maurício Kartum. Em Portugal 
tem trabalhado regularmente com o Teatrão, 
destacando-se nesta colaboração “O Círculo 
de Giz Caucasiano“, de Bertolt Brecht, “Noite 
de Reis”, de William Shakespeare ou Três 
Irmãs (MakingOf)”, a partir de Tchekhov. Tem 
colaborado regularmente com o Curso de Teatro 
e Educação da ESEC e com a ESMAE. Alguns 
dos seus espetáculos foram apresentados no 
FITEI e Festival de Almada/Teatro Nacional D. 
Maria II. Como encenador é detentor, entre 
outros, dos Premio Shell, Prémio Mambembe e 
Prémio APCA. Alguns de seus espetáculos foram 
distinguidos com os prémios APCA, Qualidade 
Brasil, Prémio Mambembe, Premio Villanueva 
de Cuba, como melhores dos respetivos anos. 
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Isabel Craveiro
Diretora Artística do  Teatrão, onde trabalha 
desde 200 1. Na sua formação, passou 
pelo TEUC (1996/99), pelo Curso Livre de 
Interpretação da Escola Superior de Educação de 
Coimbra, com Antonio Mercado (1999/2000), 
tendo-se licenciado em Teatro e Educação, 
nessa mesma instituição de ensino, em 2006. 
Em 2002, participou no seminário “O Teatro 
em Contextos Especiais”, com DraganKlaic. 
Desta lista, constam ainda dois Cursos Livres 
de Interpretação, do sistema de Stanislavski, 
ministrados por Valentin Teplyakov – decano 
da academia teatral de Moscovo (GITIS, 2005 
e 2006) –, e os Cursos Livres de Cenografia I e 
II, com o cenógrafo José Dias (200 3 e 2006). 
Como atriz trabalhou textps de autores como 
Lorca, Brecht, Tchekhov, Shakespeare, Buchner, 
Shakespeare, Beckett, Pirandello, Edward Bond 
ou Tenesse Williams e ainda Jacinto Lucas Pires, 
Jorge Louraço Figueira, Jorge Palinhos, Pedro 
Marques e Sandra Pinheiro. Foi dirigida por 
António Mercado, Manuel Guerra, Deolindo 
Pessoa, Marco António Rodrigues, Rogério  de 
Carvalho, entre outros. Para o Teatrão, encenou, 
entre outros, “Refuga”, de Abi Morgan; “D. 
Quixote de Coimbra”, de Jorge Louraço Figueira; 
“Punk Rock”, de Simon Stephens; “Sophia”, a 
partir de Sophia de M. B. Andersen; “O Doente 
Imaginário”, de Molièr e; e “Manuel ou como se 
constrói uma casa”, a partir de Manuel António 
Pina. Coordenou e encenou diversos projetos de 
Teatro e Comunidade entre os anos 2011 e 2014.
Coordena pedagogicamente o Serviço Educativo 
do Teatrão.

João Santos
Formado na área de gestão, pela Faculdade de 
Economia da UC e Mestre em Gestão e Estudos 
da Cultura, pelo ISCTE-IUL. A formação nas 
artes performativas foi feita no seio do projeto 
pedagógico da companhia de teatro Teatrão 
(Coimbra), entre 2006 e 2010, tendo esta sido 
complementada pelo trabalho desenvolvido com 
experiências pontuais com criadores nacionais 
e internacionais. Destacam-se as formações 

com Antonio Mercado, Marcelo Evelin (Festival 
Materiais Diversos), Marina Nabais, Joana 
Von Mayer Trindade e Hugo Calhim Cristovão, 
“Devising within a Democracy”, com a 
companhia nova-iorquina The TEAM (2011), e 
Estação Fantasma, a partir de uma dramaturgia 
original de Jorge Louraço Figueira e com direção 
de Marco Antonio Rodrigues (Teatrão e o 
Grupo XIX de Teatro, de São Paulo). A partir 
de 2013, integra o Teatrão, como ator e como 
pedagogo do serviço educativo, dando aulas 
de teatro a crianças, jovens e sensores. Como 
ator, destaca o trabalho com Marco António 
Rodrigues, Isabel Craveiro, Joana Mattei, Patrick 
Murys e Jorge Louraço Figueira. Enquanto 
professor das classes de teatro, fez assistência 
a Isabel Craveiro na direção de Punk Rock 
(2016), O Doente Imaginário (2017) e dirigiu 
Atalhos (2017), no âmbito do Projeto PANOS 
da Culturgest.

Rui Raposo 
Nascido em setembro de 1984, começou a 
interessar-se pelas artes dramáticas ainda no 
ensino secundário. Frequentou e concluiu a 
Licenciatura de Teatro e Educação pela Escola 
Superior de Educação (2004 a 2008), tendo 
participado como ator em cinco espetáculos e 
trabalhando com os encenadores Marco Antonio 
Rodrigues, Antonio Mercado, Júlio Castronuovo 
e Nuno Pino Custódio. De 2008 a 2012 integrou 
a companhia Teatro das Beiras, participando 
em treze espetáculos teatrais e onde trabalhou 
com os encenadores Gil Salgueiro Nave, Sónia 
Botelho, Isabel Bilou, Antónia Terrinha e 
Rogério de Carvalho. Com o Teatrão integrou 
o elenco de “Três Irmãs (Making Of)” (2015), 
enc. de Marco Antonio Rodrigues e “As três 
Rainhas Magas”, enc. de Isabel Craveiro (2015). 
Ministrou, em 2016, sessões de teatro no 
Programa Intergeracional da Sub-Região do 
Baixo Mondego, que envolveram seniores e 
alunos do Pré-escolar de IPSS de Mira.
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Telmo Ferreira
Licenciado em Teatro e Educação pela ESEC 
- Escola Superior de Educação de Coimbra 
(E.S.E.C) onde atualmente desenvolve o 
projeto de Mestrado em Educação Especial 
(Domínio Cognitivo e Motor). Divide a sua área 
de intervenção em três grandes diretrizes: 
o trabalho artístico como ator e criador, o 
trabalho educativo com público geral ou com 
deficiência e os projetos de intervenção teatral 
as mais variadas comunidades. Como ator 
participou em várias produções, das quais se 
destacam: - “Perdidos na Casa de Partida”. 
Criação coletiva a partir de Vermelhos, Negros 
e Ignorantes, de Edward Bond, encenação 
de António Fonseca (2013); “Cândido ou o 
Optimismo”, adaptação da obra homónima 
de Voltaire, encenação de António Mercado 
(2013); “À Direita de Deus Pai”. Criação coletiva 
pela Trincheira Teatro em co-produção com o 
Teatrão (digressão nacional entre 2014 e 2016); 
“Os Enigmas de Bagdad”, criação coletiva, 
por DRA/MAT, com Dramaturgia de António 

Mercado (digressão nacional de 2015 até à data); 
“Caminho Marítimo para a Desgraça”, criação 
coletiva, por DRA/MAT (digressão nacional de 
2016 até à data) No que diz respeito a projetos 
comunitários, destacam-se os seguintes: “DCI 
– Dinâmicas Culturais Internas”. Mapeamento 
dos grupos de teatro amador em Santa Maria 
da Feira e suas respetivas necessidades 
(2013); “Teatro a Metro”, coordenação de 
projeto lúdico-terapêutico para o público com 
necessidades especiais no Espaço-t (2013 a 
2015); “Donos do Tempo”, direção do espetáculo 
com público escolar inserido na noite Europeia 
dos Museus, Produção Imaginarius (2016); 
“Loja de Memórias”. Coordenação de projeto de 
teatro comunitário no concelho da Cantanhede 
(2017); Para além do acima referido, é professor 
de expressão dramática no Colégio Dandélio, 
Escola E.B. 2/3 de Vilarinho do Bairro e Escola de 
Artes da Bairrada.
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Jonathan Azevedo
Nasceu em 1978, no estado de Connecticut 
(Estados Unidos da América), e formou-se 
como ator, em 2001, na Universidade de 
Vermont. Ainda em 2001, vem para Portugal 
desenvolver estudos na área da iluminação de 
espetáculos de teatro. Trabalhou, desde então, 
com encenadores como João Mota, Marco 
Antonio Rodrigues, Antonio Mercado, Ricardo 
Correia, Leonor Barata, entre outros. Em 2011, 
concluiu o Mestrado de Teatro em Design de 
Luz na Escola Superior de Música e Artes de 
Espetáculo. Pertence ao corpo docente da Escola 
Superior de Educação de Coimbra, onde leciona 
a disciplina de Técnicas de Cena, do curso de 
Teatro e Educação. De 2007 a 2015, integrou a 
equipa permanente da companhia o Teatrão, 
onde assinou desenhos de luz de produções 
várias. Nos anos 2012 e 2013, fez parte da equipa 
portuguesa do Projeto Internacional École de 
Maitres (Teatro Académico Gil Vicente), como 
Diretor Técnico. Fez a direção técnica e desenho 
de luz do espetáculo da Casa da Esquina, “O Meu 
País É O Que O Mar Não Quer e O meu País é o 
que o mar não quer – Exílio(s) 61/74”, encenado 
por Ricardo Correia. Integra, atualmente, a 
equipa técnica do Teatrão.

Ana Bárbara Queirós
Iniciou a sua formação nas Classes de Teatro 
do Teatrão, as quais integrou entre 2003 e 
2010. Concluiu a sua licenciatura em Teatro e 
Educação na Escola Superior de Educação de 
Coimbra em 2012, tendo tido como professores 
estruturantes do curso António Fonseca, 
Antonio Mercado e Clovis Levi. Participou em 
várias formações, destacando-se “Commedia 
dell’arte”, com Simoni Boer; “Devising within 
a Democracy”, da nova-iorquina The TEAM; 
“Teatro do Objeto”, com Patrick Murys; “Teatro 
e Educação”, com Hélène Beauchamp; e “Voz 
em Cena”, com Rui de Matos. Colaborou 
vários anos com o Teatrão, participando como 
atriz residente em várias produções. Nesta 
companhia desenvolveu também o trabalho 
de professora de expressão dramática e de 

produtora. Trabalhou com encenadores como 
Marco António Rodrigues, Antonio Mercado, 
Jorge Louraço Figueira, Isabel Craveiro, Joana 
Mattei, entre outros. Em 2015, integrou o 
coletivo de atores Trincheira Teatro onde tem 
vindo a desenvolver trabalho regular. Encenou 
ainda o concerto “Via Crucis”, de Franz Liszt, 
estreado em 2016 pelo Orfeon Académico 
de Coimbra. Em 2017, idealizou e produziu o 
espetáculo “Triste Sina de Uma Coisa Feliz”, 
dirigido por Pedro Lamas. No cinema, fez 
figuração em “Handicap”, de Nuno Portugal, 
e em “Embargo”, de António Ferreira. Mais 
recentemente, interpretou a Freira na longa-
metragem “Pedro e Inês” (2018), de António 
Ferreira.

Pedro Fonseca
Licenciado em Língua e Cultura Portuguesas 
(ramo científico) pela Universidade da Beira 
Interior, Covilhã, e tem repartido a sua 
atividade pela produção, iluminação de cena/
sonoplastia e design gráfico, destacando destes 
itens a participação com diferentes entidades e 
instituições, tais como o CENTA, Quarta Parede, 
a Moagem - Cidade do Engenho e das Artes, 
Circolando, CRL, d’Orfeu – Associação Cultural, 
Teatrão, Teatro das Beiras, ASTA – Associação 
de Teatro e outras Artes, SCOCS/Festival Bons 
Sons, entre outras. Integrou igualmente a equipa 
técnica e/ou coordenação técnica de diversos 
festivais, dos quais são exemplo o Festival 
Materiais Diversos, Festival O Gesto Orelhudo, 
FESTIM – Festival Intermunicipal de Músicas do 
Mundo, Festival Y e PT.15 – Portuguese Platform 
for Performing Arts, e espaços de programação 
regular, no caso, A Moagem – Cidade do 
Engenho e das Artes, o Centro de Artes do 
Espetáculo de Sever do Vouga e o Teatro 
Académico de Gil Vicente, Coimbra. Ao nível 
da produção, o leque de atividade reparte-se 
por projetos de criação e pedagógicos, festivais 
e espaços de programação. Colaborou, entre 
outros, com os seguintes criadores: Ana Trincão, 
Carlos “Zíngaro”, Fernando Mota, Florian 
Bilbao, Graça Ochoa, Harvey Grossmann, 



Iris Julian, Joana Capucho, João Bento, Leonor 
Barata, Ludger Lamers, Mafalda Saloio, Maria 
Vasconcelos, Mathilde Monnier, Monsenhor 
enVide neFilibata, Patrick Murys, Paula Sá 
Nogueira, Ricardo Jacinto, Rui Sena, Vera 
Alvelos, Vera Mantero e Yola Pinto. Durante 
os últimos anos tem investido algum do seu 
tempo na criação de projetos pessoais e em 
parceria com outros criadores, nomeadamente 
através do desenvolvimento de objetos 
multidisciplinares sob a forma de instalação 
(visual e sonora) com uma forte componente 
de interação com o público. Atualmente integra 
a equipa técnica, como iluminador cénico, do 
projeto 23 Milhas – Município de Ílhavo.

Ana Figueiredo
Nascida em Coimbra, estudou dança e música 
desde os 5 anos. Aos 18 anos vai para Lisboa 
onde se licenciou no curso de Dança da Escola 
Superior de Dança. Começou a lecionar dança, 
corpo e movimento em Lisboa e na escola 
superior de Educação de Coimbra, em 2009. Em 
2013 abriu o seu próprio estúdio e companhia 
de dança (Flic-Flac). Desde 2016 é professora 
de movimento do curso profissional de Artes 
de Espetáculo - vertente de Interpretação no 
Colégio São Teotónio em Coimbra.

Ana Seiça
Natural de Coimbra, é doutorada em Poética e 
Hermenêutica, pelo Centro de Estudos Clássicos 
e Humanísticos da Faculdade de Letras da 
Universidade de Coimbra, desde 2016. Tem-se 

dedicado à recepção dos clássicos na literatura 
portuguesa contemporânea, concretamente 
temáticas como a relação entre medicina 
e narrativa, o envelhecimento e a morte, o 
corpo e a corporeidade, pensados a partir da 
literatura e da filosofia. Actualmente, a sua 
investigação de Pós-Doutoramento baseia-se 
no estudo do fenómeno da dança como terapia 
(teoria, análise de casos e aplicação prática) e 
da Filosofia do Corpo e da Dança. Além destes 
interesses científicos, é responsável pela 
delegação da Dance Point Coimbra. A Dance 
Point, que conta já com dez anos de existência, é 
um projeto que atua no âmbito das Artes (dança, 
música, teatro, artes marciais, expressão 
plástica e dramática) e da Saúde (educação 
pela e para a saúde baseado nos conceitos de 
prevenção primária e secundária), sediada na 
Leça do Balio. AÉ dançarina de Danças de Salão 
desde os 16 anos, professora e competidora, 
desde 2014, na APPDSI (Associação Portuguesa 
de Professores de Dança de salão Internacional). 
Detentora do Grau 1 de Treinadora de Dança 
Desportiva, reconhecida pela Federação 
Portuguesa de Dança Desportiva, desde 2018. 
É membro do CID (Conseil Internacional de 
Dance) e conta já com três anos de Formação em 
Dança Movimento Terapia. Tem-se justamente 
dedicado, na sua profissionalização 
em Dança, à lecionação de 
dança de salão social, 
incluindo 



turmas de pessoas com necessidades especiais e 
turmas de seniores, nas zonas de Coimbra e de 
Leiria, trabalhando em Universidades Seniores 
e diversos Lares de Idosos.

Paul Hardman
Designer gráfico britânico sediado em 
Coimbra, Portugal. Estudou artes gráficas em 
Liverpool ArtSchool ( JMU) e tem mestrado 
em Design Gráfico pela Camberwell College of 
Arts de Londres (UAL). A sua obra abrange a 
comunicação editorial e design de identidade 
em diversos projetos para cultura, publicação/
edição e arquitetura. Os seus projetos combinam 
a funcionalidade com a experimentação 
baseada no processo. Utiliza frequentemente 
o desenho, fotografia e criação de imagem no 
seu design. É professor no curso de Design e 
Multimédia da Universidade de Coimbra. Em 
2016, ilustrou o livro “Palavras Viageiras”, de 
João Pedro Mésseder, e fez o seu primeiro livro 
infantil, “A Almoçarada de Billy Bolly”, ambos 
editados por Xerefé. Atualmente gere a empresa 
Studio And Paul.

Carlos Gomes
Licenciado em Artes Plásticas pela 
ARCA–EUAC, Escola Universitária das Artes 
de Coimbra, realiza posteriormente estudos 
na pós-graduação em “Ótica e laser”, no 
Departamento de Física da Universidade de 
Aveiro, sob a coordenação do Professor João 
Lemos Pinto. Participa na EIF(E), “Fotografia 
de Espetáculo” (2013-14) e “Memória e 
Imaginação” (2014-15), sob a coordenação da 
fotógrafa Susana Paiva. Fundador fundadores 
da ®DOIS fotografia. Fotógrafo da Mutante 
Magazine, entre 2013 e 2014, e fotógrafo de 
cena residente do Teatrão e da Trincheira 
Teatro, colaborando pontualmente com outras 
companhias e encenadores. Foi membro 
do coletivo de fotógrafos “The Portfolio 
Project”. Obteve uma menção honrosa no 1º 
“photo - museu do Vinho da Bairrada”, em 
2014, e o 1º Prémio Fotograf ’arte – Memórias 
(Leiria, 2014). Foi um dos dinamizadores do 

Photobook Club Coimbra nas edições de 2013 
e 2014. Coautor do livro “20 fotografia de rua” 
e “20 retrato” (Ed. Vieira da Silva, 2014/2015 
e 2016/2017, respetivamente). Participou no 
projeto “EXPOINT - expõe-te tu” (2014/2015). 
Responsável pela edição e publicação do projeto 
“(in)animatedscenes”, em livro de autor (2016). 
Participou em várias em exposições, das quais 
se destacam as edições dos “jardins efémeros” 
(Viseu, 2015 e 2016); “Eu não sou uma ilha” 
(Lisboa e Figueira da Foz, 2017); “Palcografias” 
(Coimbra, 2017); exposições solidárias em 
Lisboa (Museu das Telecomunicações) e Porto 
(Galeria Espaço Mira) (2017); exposição coletiva 
“17 - 17” fotografia – Sala da Cidade, Câmara 
Municipal de Coimbra (2017); e a exposição 
coletiva “Drop in theOcean” (Coimbra, 2017).

Cátia Oliveira
Em 2011 conclui a licenciatura de Direção de 
Cena e Produção Teatral na Escola Superior 
de Música Artes e Espetáculo. No segundo ano 
do curso, participou como coorganizadora da 
3ª Edição do Festival SET (Semana Escolas de 
Teatro), desempenhando funções de produção 
e de direção de cena. Na escola, trabalhou com 
os encenadores Howard Gayton e GeoffBeale, 
João Mota, Nuno Cardoso, e Fernando Mora 
Ramos. Nestas produções, desempenhou 
funções de diretora de cena, de produção 
e contrarregra. Em 2011, colaborou com a 
companhia Limite Zero, como produtora. 
Atualmente, colabora com o Teatrão, companhia 
de teatro de Coimbra, desempenhando funções 
de Direção de Produção e de Direção de Cena em 
espetáculos próprios da companhia e em vários 
acolhimentos. No Teatrão, trabalhou com os 
seguintes encenadores: Isabel Craveiro, António 
Mercado, António Fonseca, Ricardo Correia, 
Joana Mattei e Marco Antonio Rodrigues. No 
trabalho desenvolvido com a companhia, destaca 
a participação nos espetáculos de Teatro e 
Comunidade, assim como as produções próprias 
da companhia e o seu serviço educativo.
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DIÁRIO AS BEIRAS, 29 DE MAIO DE 2019

culturas
viver

6  O Centro Cultural Penedo da 
Saudade acolhe,amanhã, às 18H30, 
no Centro Cultural Penedo da Sau-
dade: o “Pôr-do-sol com a Canção 
de Coimbra”, com Grupo de Canção 
de Coimbra do IPC, que encerra o 
ciclo “1969: Quando os estudantes 
ergueram a voz- Memórias”.

6 João Rasteiro, poeta de Coim-
bra, apresenta, o livro “Levedura” 
no próximo dia 8 de junho pelas 
15H30 na Quinta das Lágrimas. 
Apresentação será de Álvaro La-
borinho Lúcio e terá ainda leitura 
de poemas pelo poeta e diseur 
Aurelino Costa. 

“Lugar” regressa 
ao Teatro Amador 
de Brasfemes

111 O Teatro Amador 
de Brasfemes repõe “Lu-
gar”, um espetáculo e um 
percurso “a que vale a pena 
voltar”. As apresentações 
acontecem nos próximos 
dias 1 e 2 de junho (às 
21H00) e 8 de junho (às 
18H00), no Centro de Re-
creio e Animação Cultural 
de Brasfemes. 

De acordo com Adriana 
Campos, intérprete, pro-
fessora de expressão dra-
mática e encenadora do 
Teatro Amador de Brasfe-
mes, “Lugar” é “um espetá-
culo em que “sem profis-
sionalismos e sem pressas, 
voltaremos a convidar as 
pessoas a passar pelas ruas 
que tão bem conhecem, 
pelas casas que falam dis-
so que o humano é, por 
guarda-fatos que guardam 
memórias, recantos onde 
se encontram segredos e 
janelas que nos debruçam 
sobre o espanto. Poderá 
este lugar comover-nos ou 
surpreender-nos ainda?”, 
questiona.

É por isso aconselhável 
que o público leve roupa e 
calçado confortável e uma 
cadeira, banco ou almofa-
da. Os bilhetes estão dis-
poníveis no próprio local.

Coimbra acolhe 
Mostra de Teatro 
Universitário

111 A Mostra de Teatro 
Universitário — MTU 19, foi 
apresentada ontem no Café 
TAGV com a Direção do 
TAGV, A 8.ª edição decor-
rerá até 11 de junho, com 
espetáculos no TAGV, Casa 
das Caldeiras, Colégio Das 
Artes da Universidade de 
Coimbra, na sala de en-
saios do GEFAC - Grupo de 
Etnografia e Folclore da 
Academia de Coimbra e 
Café TAGV. Amanhã, pelas 
21H30, é exibida no TAGV 
a primeira peça “E nela é 
que espelhou o céu”, uma 
Produção CITAC para a 
21.ª Semana Cultural da 
Universidade de Coim-
bra

111 O Teatrão apresenta 
em Coimbra, hoje, a peça 
“Ala de Criados”, de Mauri-
cio Kartun, que tem lugar 
no início do século XX, na 
Argentina, com a luta de 
classes no centro da história.

“Ala de Criados” tem como 
pano de fundo a “Semana 
Trágica de 1919”, que viti-
mou cerca de 700 trabalha-
dores que se manifestavam 
por melhores condições na 
capital da Argentina, Buenos 
Aires.

Enquanto em Buenos Ai-
res o confl ito ganha escala, a 
peça do dramaturgo argenti-
no Mauricio Kartun decorre 
na cidade costeira de Mar 
del Plata, num clube de tiro, 
para onde foram mandados 
três primos - “uma mulher, 
um homossexual e um sujei-
to que é meio burro” - pelo 
seu avô aristocrata, por este 
considerar que eles não ser-
viam para nada.

Lá, “encontram um sujei-
to, que é um faz tudo, que 
ensina as pessoas a atirar, a 
dançar tango ou que forne-
ce cocaína”, conta à agência 
Lusa o encenador da peça, 
Marco Antonio Rodrigues, 
referindo que, com essa per-
sonagem, os três primos vão 
viver “algumas aventuras”.

“Há no encontro destas 
personagens a construção 
de metáforas que deslocam 

os seus diálogos para temas 
que podem discutir a situa-
ção política, o estado social 
e de costumes na América 
Latina e a sua relação com a 
colonização europeia”, refre 
uma nota do Teatrão. 

Como nas fábulas brechtia-
nas, “a peça contém o recorte 
de uma situação quotidiana 
que acaba por desenhar o re-
trato da América Latina e da 
sua relação com a Europa”.

“O centro da peça é a luta 
de classes”, vinca o encena-

dor, referindo que os ecos 
da greve em Buenos Aires 
chegam também a Mar del 
Plata.

Para Marco Antonio Ro-
drigues, a peça acaba por 
se assumir como uma tra-
gicomédia, numa narrativa 
clássica à imagem do “Jar-
dim das Cerejeiras”, última 
peça de Anton Tchekhov, em 
que o personagem que faz de 
tudo em “Ala dos Criados” 
faz lembrar o comerciante 
Lopakhin do texto do dra-
maturgo russo.

A nova produção da com-
panhia de Coimbra estreou-
se no Festival Internacional 
de Teatro de Expressão Ibéri-
ca (FITEI), no Porto, estando 
agora em exibição na Ofi cina 
Municipal do Teatro até 9 
de junho, de quarta-feira a 
sábado, às 21H30, e aos do-
mingos, às 19H00.

Os bilhetes têm um preço 
entre quatro e dez euros.

Este espetáculo inclui ses-
sões com interpretação em 
Língua Gestual Portuguesa 
(sábados),  em colaboração 
com a licenciatura em Lín-
gua Gestual Portuguesa da 
Escola Superior de Educação 
de Coimbra. 

Com encenação de Marco 
Antonio Rodrigues, a peça 
é interpretada por Isabel 
Craveiro, João Santos, Rui 
Raposo e Telmo Ferreira

Peça está em exibição, a partir de hoje, na Ofi cina Municipal do Teatro até 9 
de junho, de quarta-feira a sábado, às 21H30, e aos domingos, às 19H00

Teatrão refl ete sobre a 
luta de classes à boleia de 
peça de Mauricio Kartun

Ala de Criados

1   Na Ofi cina Municipal do 
Teatro: 29 de maio a 9 
de junho

2 De quarta a sábado às 
21H30 | Domingo às 
19H00

3 Entrada: 4€ a 10€

4 Duração aproximada: 
1h45m

 28 | viver
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Olhares sobre a 
violência em debate 

111 “Silêncio(s)- Olhares so-
bre a violência” é uma tertúlia or-
ganizada pelo Psique Teatro – As-
sociação Cultural e Social, que se 
realiza no dia 31 de maio às 21H00, 
na sede da Junta de Freguesia de 
Ceira. O Psique Teatro é uma asso-
ciação cultural e social, ofi cializada 
em 2018, com a fi nalidade de unir o 
teatro e a psicologia. Os seus pro-
jetos caracterizam-se pelo pen-
dor educativo e de cidadania e em 
2019, em colaboração com a Junta 
de Ceira, irá dinamizar um Ciclo de 
Tertúlias, que procurará discutir as-
suntos de relevância e atualidade.

“Que Floresta 
Atrapalhada!”

111 No próximo dia 2 de ju-
nho, no grande Auditório do Con-
servatório de Música de Coim-
bra, às 15H30 e às 18H00, são 
apresentadas duas sessões do 
espetáculo “Que Floresta Atrapa-
lhada!”, promovido pelas turmas 
de teatro AtrapalhArte.  A criação 
fi cou a cargo de Carolina Paulete 
e Guilherme de Bastos Lima. Os 
atores são os alunos das Turmas 
AtrapalhArte, projeto que envol-
ve mais de 120 crianças de várias 
escolas da cidade de Coimbra. A 
entrada custa 4  euros.
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 JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO, 30 DE MAIO DE 2019
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JORNAL DE NOTÍCIAS, 16 DE MAIO DE 2019
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ARTIGO REVISTA GERADOR
https://gerador.eu/alas-dos-criados-em-estreia-no-teatrao-em-coimbra/

ARTIGO NOTÍCIAS AO MINUTO
https://www.noticiasaominuto.com/cultura/1260780/

teatrao-reflete-em-coimbra-sobre-luta-de-classes-com-ala-de-criados

REPORTAGEM ESEC TV
https://www.youtube.com/watch?v=WEZOlDMZNIA&t=14s

TEASER VÍDEO DIVULGAÇÃO
https://www.youtube.com/watch?v=5Eu9C4pCqcg 

 

TEASER ESPETÁCULO 

https://www.youtube.com/watch?v=_xRiJCVrLNc&feature=youtu.be

VÍDEO INTEGRAL
https://youtu.be/2NDz_1KplDs 

ON-LINE
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1.  CONDIÇÕES LOGÍSTICAS 

Camarins para quatro atores, com WC, duche quente e espelhos;

Serviço de engomadeira ou possibilidade de engomar os 
figurinos antes da apresentação do espetáculo; 

Refeições para nove pessoas (4 atores + 2 contra-regra + 
1 produtor + 2 técnicos); 

Alojamento para nove pessoas;

Transporte de cenário – viatura fechada com aproximadamente 
8 m2 de espaço de carga.

2.  LEGALIDADES 

A Entidade de Acolhimento deverá assegurar as devidas licenças 
relativas ao espaço de apresentação, bem como os direitos 
autorais do espetáculo. 

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO
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LUZ
Mesa e Control
1 GrandMA2 ou GrandMA2 onPC etc.
90 Canais de Dimmer
Projetores
43 Projetores PC de 1KW
 2 Projetores PC de 2KW
12 Projetores PAR 64 com Lâmpada CP62
17 Projetores Recorte Zoom 12º/28 1KW
10 Projetores Recorte Zoom 20º/40º 1 KW
 3 Projetores Cyclorama de 4 celulas de 1KW 
(Ou 12 Projetores Assimétricos de 1KW)

CENA
1 Fundo Negro
Pernas a definir consoante o espaço
Há circulação dos atores e contra-regra pelo 
backstage durante o espetáculo
É necessária a montagem de uma vara por cima 
do cenário para fixar uma caixa com alçapão. 
O sistema de abertura da caixa é manuseado a 
partir da esquerda do palco.

SOM
FOH
P.A. compatível com o espaço de apresentação, 
devendo ser um sistema profissional, estéreo e 
faseado, capaz de debitar alta potência sonora, 
compreendendo full range/subwoofer esquerda e 
direita ( JBL, Axys, Nexus, etc);
4 monitores full range (2 suspensos em vara 
cénica e 2 em tripé ao fundo da plateia*).

*no caso de existir surround para cinema 
e de ser possível a ligação a esse sistema, 
utilizaremos este

Processo (no caso de sistemas analógicos)
3 Equalizador Gráfico de 30 bandas paramétricas 
(Klark Teknik, DBX, etc).
Mistura
1 Mesa de mistura analógica ou digital com um 
mínimo de 8 canais mono/2 estéreos e 6 envios 
através de auxiliares e/ou sub-grupos em pre e 
post fader (Soundcraft, Midas, Mackie,
Yamaha, etc).
Microfones/DI
1 AKG CK91 (ou outro microfone de
condensador similar);
6 DI BSS.

NECESSIDADES TÉCNICAS
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IMPLANTAÇÃO DO CENÁRIO

Estas são as plantas do dispositivo 
original criado para o espaço da 
Oficina Municipal do Teatro, em 
Coimbra. A adaptação deverá ser 
feita consoante as características 
do espaço de acolhimento.

0.000m
0.500m0.500m 1.000m1.000m 1.500m1.500m 2.000m2.000m 2.500m2.500m 3.000m3.000m 3.500m3.500m 4.000m4.000m 4.500m4.500m 5.000m5.000m 5.500m5.500m 6.000m6.000m 6.500m6.500m 7.000m7.000m 7.500m7.500m 8.000m8.000m 8.500m8.500m 9.000m9.000m9.500m10.000m10.500m11.000m11.500m12.000m12.500m13.000m13.500m14.000m14.500m15.000m
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DESENHO DE LUZ

Seating

Video/Light/Sound Control
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DESENHO DE LUZ (CONT.)

Seating

Video/Light/Sound Control

Seating
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RIDER DE SOM

(

OUT#1

L R

OUT#2

L R

L R

OUT#3

ESCALA 1:100

RAIDER E IMPLANTAÇÃO TÉCNICA
SOM
ALA DE CRIADOS
de Marcelo Kartun
Encenação Marco Antonio Rodrigues
TEATRÃO 2019

FOH
P.A. compatível com o espaço de apresentação, devendo ser um 
sistema profissional, estéreo e faseado, capaz de debitar alta potência 
sonora, compreendendo full range/subwoofer esquerda e direita (JBL, 
Axys, Nexus, etc);
04 monitores full range (2 suspensos em vara cénica e 2 em tripé ao 
fundo da plateia*).

*no caso de existir surround para cinema e de ser possível a ligação a esse 
sistema, utilizaremos este

PROCESSO 
(no caso de sistemas analógicos)
03 Equalizador Gráfico de 30 bandas paramétricas (Klark Teknik, DBX, 
etc).

MISTURA
01 Mesa de mistura analógica ou digital com um mínimo de 8 canais 
mono/2 estéreos e 6 envios através de auxiliares e/ou sub-grupos em 
pre e post fader (Soundcraft, Midas, Mackie, Yamaha, etc).

MICROFONES/DI
01 AKG CK91 (ou outro microfone de condensador similar);
06 DI BSS.



CONTACTOS E INFORMAÇÕES

Teatrão (Oficina Municipal do Teatro), Coimbra
T: 239 714 013 | 912 511 302
info@oteatrao.com | www.oteatrao.com
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