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Memória/ficção/realidade
A construção de Eu Salazar começou no 
convite que fizemos ao Ricardo Vaz Trindade 
para trabalhar com o Teatrão. Interessa-nos 
alimentar regularmente o nosso trabalho com 
a vinda de outros criadores, processos e lin-
guagens, numa ideia de estrutura de criação 
aberta, dinâmica e próxima das pessoas. 
Neste caso, a ideia de trabalhar a partir 
da figura do Salazar foi proposta por ele, 
acolhida e desenhada por todos. Construímos 
a equipa e as diferentes atividades e criações 
suportados pelo debate e a convicção que 
para “mergulhar” no Salazar era preciso 
mais do que um espetáculo. Chegaram assim 
as preciosas colaborações com os historiadores, dramaturgo, 
cineasta e restantes criadores; as discussões de trabalho a partir 
das pesquisas, das ideias e dos conhecimentos de cada um; as 
filmagens pelo país real e ardido; as improvisações na sala de 
ensaios para a dramaturgia se encontrar, as sessões de trabalho 
com os alunos das Classes do Teatrão para perceber o que pensam 
as novas gerações do Ditador. Trabalhámos em laboratório, 
misturando os nossos diferentes Salazares, inventando outros, 
sempre com a consciência da complexidade deste caminho, do 
peso desta imagem que nos enche de curiosidade e que, se não 
nos mantivermos atentos, facilmente nos engole. O sucesso da 
temporada, das mesas-redondas, dos workshops que envolveram 
parcerias com seis escolas secundárias de Coimbra tornaram 
clara a necessidade de questionar a história. 

ISABEL CRAVEIRO

Eu Salazar

“ Foi com a minha avó que eu 
aprendi que as mulheres se 
podem separar dos homens 
e também aprendi que há 
sangue bom e sangue mau. 
E ao mesmo tempo eu acho 
incrível que a minha avó 
tenha guardado a argola do 
meu avô, do meu primeiro 
avô. Ela está aqui, ainda 
está aqui.”
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Uma pergunta 
Portuguesa 
Há algumas figuras assim, sobre as quais 
já tudo foi dito e sobre as quais está tudo 
ainda por dizer. Por mais odiado, seguido, 
idolatrado, contestado e questionado, é o 
vulto maior da política portuguesa do séc. 
XX, pela sua longevidade no palco político 
e pelo carácter que imprimiu ao imaginário 
nacional. Ainda hoje, nós portugueses, nos 
definimos pró ou contra Salazar, porque teve 
ao mesmo tempo a inteligência e a perversi-
dade de destilar um modelo de portugalidade, 
cheio de contradições e atavismos, de fanta-
sias e estereótipos que podemos combater 
mas não podemos ignorar. 

Salazar e os seus correligionários 
sabiam mais de nós do que por vezes nós 
queremos admitir. E foi sobre essas fraque-
zas, sobre essa ignorância, que construiu 

uma ditadura ao mesmo tempo cruel e apa-
rentemente branda, à medida da sociedade 
em que vivíamos, explorando-lhe as debili-
dades e aproveitando-se das suas potências. 
Salazar somos nós às vezes, e outras não, um 
monstro delicado e profundo, a que os nossos 
pais e avós se afeiçoaram ou foram obrigados 
a aceitar, a que uns poucos resistiram vivendo 
para contar. 

O espetáculo que aqui apresentamos: 
“Eu, Salazar”, não pretende explicar o que há 
muito foi entendido, tampouco maquilhar o 
monstro ou ainda domesticá-lo. Nos 50 anos 
da queda de uma cadeira, Salazar é uma 
questão ainda sem resposta e este espetáculo 
é apenas mais uma pergunta, pelo prazer 
inútil e sublime de perguntar. 

NUNO CAMARNEIRO
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Sou filho do 25 de Abril. Sou filho de duas pessoas que depois 
74 encontraram a idade certa e o momento certo para casar e 
constituir família – a família que eles sonhavam ter, não a que 
o antigo regime convidava a formar. Essa geração, a dos meus 
pais, é a dos últimos filhos do Estado Novo, os que nasceram 
e cresceram com ele e chegaram à idade adulta na altura certa 
de matar o pai, essa revolução íntima Freudiana que se atinge 
na maturidade e que liberta a consciência de cada um. Feitas 
as contas, sou neto do Estado Novo e, já bem dentro da idade 
adulta, formou-se em mim uma vertigem por conhecer esse avô 
que morreu antes de eu nascer, mas cujas fotografias ainda param 
lá por casa, como fantasmas proibidos de um passado difícil de 
desenterrar. Esse avô coletivo está em todas as casas e não é fácil 
falar dele. 

A minha geração – eu nasci em 78 – tem a distância sufi-
ciente do Estado Novo para lhe não conhecer qualquer impacto 
direto, mas tem proximidade que chegue para sentir os seus 
efeitos tardios na consciência e definição do que somos cole-
tivamente. Somos uma espécie de millenials 
português-suave que usa a expressão lápis 
azul com propriedade em piadas académicas, 
mas que se indigna com a censura automática 
no Facebook; que se fascina com as histórias 
de Angola do tio retornado, mas que não 
conheceu o serviço militar obrigatório; que 
viu a mãe a cozinhar uma vida inteira, mas 
que milita nas fileiras do feminismo interna-
cional. Somos dualidade. Todos o são, esta 
é a nossa.

Para assinalar os 50 anos da queda 
do ditador, levantamo-nos para falar dele. 
Em Eu Salazar caímos no erro consciente 
da sinédoque – tomar o todo pela parte, 

Eu, tu, ele, 
nós, vós, eles: 
Salazar

“ Deixemo-lo ir assim como 
está, entregue aos des-
tinos da nação, convicto 
de ter sido escolhido por 
deus e pelo povo. Deixemos 
o homem senhor de si 
mesmo, indiferente às mui-
tas marés do sangue e a to-
dos os caprichos da carne. 
Deixemo-lo ir, a história 
precisa dele.”
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confundir o homem com o regime que ele presidiu. Criámos para 
isso um laboratório teatral onde um ator quer ser Salazar, quer 
experimentar-lhe a pele, as virtudes, as inquietações, as paixões 
e os medos. Nesta especulação sinestésica andámos à procura 
de respostas que não encontrámos, mas pelo caminho fomo-nos 
confrontando com as dúvidas que desde sempre tivemos, num 
processo que teve tanto de catártico como de lúdico. Não se 
trata portanto apenas de nos compreendermos – individual e 
coletivamente – através do padrasto vernáculo, mas também de 
brincar com Salazar, dessacralizá-lo, exumá-lo, amassá-lo como 
uma criança amassa plasticinas de cores diferentes numa mole 
desorganizada e caleidoscópica, o que é por si só um ato político 
e especialmente insurreto dada a nossa particular inclinação 
para o pudor quando falamos de coisas sérias. 

Reconhecemos que o lugar do teatro é o do debate estético, 
tal como reconhecemos que todo o teatro é político. Mas nem o 
debate estético, nem o gesto político, nem tão pouco a soma dos 
dois, parece chegar para circunscrever este projeto. Na sensação 
que temos de estar a trabalhar uma coisa que é muito maior do 
que nós, esperamos que o espetáculo produza, em quem vê, 
experiências significativas que promovam o confronto de cada 
um consigo próprio e com a (sua) História. Até lá, resta-nos, 
como escreveu Salazar, chamar a atenção de Vossas Excelências 
/ E a sua caridade p’ra as deficiências / Da nossa execução.

RICARDO VAZ TRINDADE
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A história e a memória não são, de todo, a mesma coisa. Se devem 
dialogar, corrigindo os seus olhares e os seus argumentos, não se 
devem confundir. Ambas são decisivas para compreendermos o 
passado, mas também o presente. E podermos imaginar o futuro. 
Exatamente o mesmo nos permitem as artes. Interrogar o que 
passou de modo rigoroso, criativo e produtivo. Escutar várias 
vozes, dar voz a outras vozes. Fazer outras perguntas. Pensar 
em mundos possíveis e alternativos. Por vezes até exigi-los, 
iluminando a pobreza material ou moral, destapando traumas e 
aspirações. Permitem ainda convocar a utilidade da história e da 
memória e testar os seus limites. Em suma, acrescentar mundos 
ao mundo. Trabalhando a história e a memória, o projeto Eu 
Salazar é um excelente exemplo da importância do diálogo fru-
tífero de saberes e de ofícios, de formas diversas de interrogação 

Memória, história 
e criação artística: 
o projeto Eu Salazar
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e imaginação do passado e do presente, de modo informado e 
crítico. Livre e democrático. Inquisitivo e criativo. Interrogando 
os mundos de Salazar e o modo como estes perduram, na socie-
dade portuguesa, nos pequenos gestos e nas grandes omissões, 
na memória ou na falta dela, na história ou ainda fora dela. Da 
construção da persona à sua despersonalização – a criação do 
mito que não desvanece, apesar dos buracos, das inverdades, da 
vacuidade –, passando pelos múltiplos Salazares – dele e de cada 
um de nós –, esta peça aborda sobretudo o modo como a geração 
nascida na década que se seguiu ao 25 de Abril de 1974 se relaci-
ona com a figura histórica. Procurando compreendê-la, dialoga 
com outras gerações, anteriores e posteriores, portadoras de 
relações e silêncios não menos complexos, que são convocados 
e questionados em palco. Sem pretender arrumar ou normalizar 
um passado sentido como desconfortável e dissonante, o espetá-
culo pensa Salazar a partir do presente. O olhar que a partir dele 
se lança ao passado concentra-se num período específico, o da 
ascensão política do ditador e da afirmação do Estado Novo, sem 
a pretensão de cobrir todas as dimensões de cada um ou de des-
trinçar as suas sobreposições. A ficção construída, a qual integra 
também aspetos biográficos dos vários atores envolvidos, não 
detém um propósito de reconstituição historiográfica. Abordou, 
sem os limites do método científico, mas abraçando o processo 
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de interrogação que também o caracteriza, um “Salazar” que nos 
persegue a nós, ainda, no nosso dia a dia, nos fantasmas do nosso 
quotidiano, nos nossos sonhos e pesadelos. Um Salazar que se 
abre como oportunidade de reflexão, numa peça que se pensa 
também a si própria e no modo como recordamos e esquecemos. 
O processo criativo contou com o apoio de uma equipa de quatro 
historiadores. Não para o fiscalizar, não para lhe garantir uma 
qualquer pretensão de verdade. No limite, contribuiu para o 
problematizar ainda mais, para lhe acrescentar mais camadas 
de significação, demonstrando que o caráter laboratorial e o 
subjacente cruzamento de perspetivas distintas são um dos 
pilares fundamentais da produção do conhecimento científico. 
Esta colaboração, se por um lado se traduziu em ações concretas, 
que visaram orientar o esforço de confronto bibliográfico e 
documental, encontrou a sua dimensão mais frutífera no diálogo 
espontâneo e contínuo com a equipa artística, contribuindo para 
disponibilizar mais e melhor informação ao trabalho artístico. 
Contudo, longe de descrever uma relação unidirecional, este 
projeto revelou-se uma oportunidade privilegiada para, enquanto 
historiadores, refletirmos sobre o nosso ofício e as formas como 
o conhecimento historiográfico se transfere para a sociedade. As 
barreiras que encontra, os atalhos que o moldam, os desafios que 
cumpre e os que deixa sem resposta. Um ciclo de mesas redondas, 
concebido em torno de aspetos estruturantes do Estado Novo, 
acompanha a apresentação da peça de teatro. Com ele, visa-se 
promover um debate plural e alargado tanto das temáticas 
evocadas pelo espetáculo, como de outras não afloradas, mas 
vitais para compreender o período histórico em análise. Para tal 
foram convidados vários especialistas, de várias gerações, com 
várias perspetivas sobre a figura e o regime, o seu tempo, os seus 
legados. Simultaneamente, o projeto conta, ainda, com um docu-
mentário e um conjunto de oficinas para jovens, vias distintas 
que incentivam e enquadram, junto de públicos diversificados, 
a discussão de e a partir de Salazar. 

 JOANA BRITES, LUÍS REIS TORGAL,  
MIGUEL BANDEIRA JERÓNIMO, RUI BEBIANO
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Ficha Técnica e Artística

ENCENAÇÃO E DRAMATURGIA  
Ricardo Vaz Trindade
TEXTOS António de Oliveira Salazar, 
Nuno Camarneiro e  
Ricardo Vaz Trindade 
INTERPRETAÇÃO Isabel Craveiro, 
João Santos, Margarida Sousa 
e Ricardo Vaz Trindade
CRIAÇÃO COLETIVA Isabel Craveiro, 
Joana Brites, João Santos, 
João Vladimiro, Luís Reis Torgal, 
Margarida Sousa,  
Miguel Bandeira Jerónimo,  
Nuno Camarneiro, Ricardo Vaz Trindade 
e Rui Bebiano 
DESENHO DE CENOGRAFIA E FIGURINOS 
Joana Saboeiro 
FIGURINO SALAZAR Filipa Malva 
DESENHO DE LUZ Alexandre Mestre 
MÚSICA Filipe Raposo 
COREOGRAFIA Ana Figueiredo e Ana Seiça 
DESIGN GRÁFICO Paul Hardman 
FOTOGRAFIA Carlos Gomes 
CABELEIREIRO Carlos Gago (Ilídio Design) 
MONTAGEM Danilo Pinto, 
Jonathan Azevedo e José Baltazar 
OPERAÇÃO DE LUZ, SOM E VÍDEO 
Jonathan Azevedo 
EXECUÇÃO DE FIGURINOS Joaquim Meira 
e Fernanda Tomás 
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Isabel Craveiro;
PRODUÇÃO EXECUTIVA Cátia Oliveira 
DIREÇÃO TÉCNICA Jonathan Azevedo

REALIZAÇÃO (PROJETO CINEMATOGRÁFICO)
João Vladimiro  
COORDENAÇÃO MESAS-REDONDAS E CONSULTORIA 
CIENTÍFICA Joana Brites, Luís Reis Torgal, 
Rui Bebiano, Miguel Bandeira Jerónimo

Teatrão 2018
M12 anos
duração aproximada 1h30



10EU SALAZAR

Filme
Deste lado do projeto, a câmara acompanhou 
o processo de um ator em direção à sua  perso-
nagem e, sobre isso, duas pessoas a tentarem 
encontrar o seu próprio discurso sobre uma 
época, um regime e o homem à frente desse 
regime,  neste caso a personagem da peça “Eu 
Salazar”. Drº Oliveira Salazar, “Ti-ti” pra uns, 
“Toninho” para outros e sr Dr. para a maioria; 
quem foi este homem? 

Pegando na narrativa do sacrifício, o 
Ricardo lembrou-se de fazer caminhadas 
entre os locais significativos do percurso 
identitário desta personagem. Saímos de 
casa, e fomos de transportes em direção 
ao Vimieiro, daí a pé até Viseu; passamos 
por Coimbra, e acabamos em Lisboa, mais 
concretamente no Forte de S.João do Estoril. 

Atividades 
Paralelas

Eu fui gravando conversas informais 
de fim de dia de trabalho ou desabafos estilo 
Big Brother, que fomos tendo ao longo do 
processo para ajudar a construir este objeto 
que ainda não tem forma. Filmamos muito. 
Será um filme? Na minha opinião temos 
material para uma série, mas não sei se 
passa no lápis azul da televisão?! Estaremos 
prontos para largar esta figura?

JOÃO VLADIMIRO

Teasers filme:

https://www.youtube.com/watch?v=RUpH7Uxiddk

https://www.youtube.com/watch?v=DvLkZ0qsL38

https://www.youtube.com/watch?v=4wzz4F26bcI
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Mesas-redondas
O processo colaborativo e as residências criativas em equipa 
tiveram reflexos claros na dramaturgia, que se amparou em 
investigação social e histórica – com o apoio dos investigadores 
Joana Brites (CEIS20), Luís Reis Torgal (CEIS20), Miguel Bandeira 
Jerónimo (CES) e Rui Bebiano (Centro de Documentação 25 
de Abril). Além do acompanhamento ao espetáculo, a equipa 
assumiu também a curadoria do ciclo de mesas-redondas que 
acompanha o projeto, realizado durante a temporada em Coimbra 
e que acompanhará a digressão, que pretende conjugar várias 
perspetivas e abordar diferentes temas sobre o Estado Novo. 
Pretende ainda, ao envolver investigadores de vários centros de 
investigação, de várias academias e gerações, trazer a produção 
de conhecimento para fora do circuito fechado das universidades 
e imprimir um novo paradigma de trabalho que é muito caro ao 
Teatrão – entre a criação artística, a comunidade e a academia.
Ciclo realizado em Coimbra:

O Portugal do Estado-Novo 
25 de Abril
Moderação de Miguel Bandeira Jerónimo com a partici-
pação de Álvaro Garrido, Cláudia Castelo, Joana Brites e 
Pedro Monteiro

Arte, Tradição e Modernidade 
5 de maio
Moderação de Joana Brites com a participação de Manuel 
Deniz Silva e Maria Pinto dos Santos

Oposições e Resistências 
12 de maio
Moderação de Rui Bebiano com a participação de Irene 
Flusner Pimentel, Luís Trindade e Miguel Cardina

Salazar – O Homem e o Mito 
13 de maio
Moderação de Luís Reis Torgal com a participação de 
António Araújo e Fernando Rosas

Em digressão pretende-se que possam circular versões destas 
mesas-redondas que congreguem estas diferentes temáticas.
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Workshop escolas
A ligação ao meio escolar procura compreender, incluir e 
discutir a visão das gerações mais novas sobre Salazar e o 
Estado-Novo. A relação entre o espetáculo e a oficina para 
públicos escolares serve para complementar, questionar 
ou contradizer o que se sabe desta história comum. A 
oficina tem duração de 120 minutos e uma estrutura 
que conjuga a discussão/reflexão com exercícios teatrais 
que partem do processo laboratorial de construção 
do espetáculo, tais como “O meu primeiro Salazar” ou 
“O Equilibrista”. Finaliza com exercícios de dramatização 
de cenas que partem de verbos – viajar, trabalhar, estudar, 
namorar, sonhar – e congregam as experiências dos exer-
cícios anteriores numa relação entre o tempo passado e 
presente.

Público-Alvo: alunos de ensino secundário
Número mínimo de participantes: 10
Número máximo de participantes: 30
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Ricardo Vaz Trindade
É licenciado em Arquitectura e encontra-se a 
finalizar o Mestrado em Estudos de Teatro pela 
FLUL. Começou a sua carreira teatral em 1996 
no CITAC. Obteve formação com Alan Richardson, 
João Brites, José Peixoto, John Frey, Paulo 
Castro, Paulo Filipe Monteiro, Rachel Chavkin, 
Peter Michael Dietz, KellyMaurer, entre outros e 
destaca as colaborações como actor com Sónia 
Barbosa, Amarelo Silvestre, Nuno Cardoso, 
Circolando, Madalena Victorino, Giacomo Scalisi e 
David Pereira Bastos. Encenou e escreveu várias 
peças no TEUC e no Teatro Toitoi, companhia que 
fundou com Marta Félix. No cinema participou 
em filmes de Paulo Abreu, Eduardo Brito e 
Pedro Pinho. Em 2015/16 foi bolseiro da FC 
Gulbenkian e da Fundação GDA para um estágio 
de teatro colaborativo com a companhia The 
Team, em Nova Iorque. Participou na 1ª edição 
do Laboratório de Escrita para Teatro do 
TNDMII, com orientação de Rui Pina Coelho, onde 
escreveu o texto Terás a promessa de voltar ao 
lugar departida.

Isabel Craveiro
Iniciou o seu percurso no TEUC. Curso Livre de 
Interpretação da ESEC com Antonio Mercado, 
1999/2000. Licenciada em Teatro e Educação pela 
ESEC em 2006. Estágio pedagógico no Centro 
Educativo dos Olivais. Seminário O Teatro em 
Contextos Especiais, Dragan Klaic–Sérvia (2002). 
Fundamentos do sistema de Stanislavski (2005 e 
2006) com Valentyn Teplyakov – GITIS Moscovo. 
Curso Livre de Cenografia I e II com José Dias 
(Brasil). A. de encenação de João Mota O efeito 
dos raios gama nas margaridas do campo 
(2007) e A. Mercado (2012). Como atriz trabalhou 
com Rogério de Carvalho, António Mercado, 
Manuel Guerra, Marco António Rodrigues, 
Jorge Louraço,  Patrick Murys, entre outros. 
Encenou para o Teatrão Refuga, Abi Morgan 
(2009), Dom Quixote de Coimbra, Jorge Louraço 

Figueira (2009), Belavista, Lisa Macgee (2010), 
Punk Rock, Simon Stephens (2016), Sophia, 
a partir de Sophia de M. B. Andresen (2016). 
Doente Imaginário, de Moliére (2017) e Manuel, 
a partir de Manuel António Pina (2017). Encenou 
os projetos de T. Comunidade – Coimbra 1111 
(2011), Shakespeare no Castelo (M.-o-Velho2012), 
Arruinados (Coimbra, M.-O-Velho e F. da Foz 
2013) e Alvazil de Coimbra (2014). Coordena o 
Bando à Parte (Partis/Gulbenkian). Diretora 
artística do Teatrão desde 2009.

Margarida Sousa
Curso Livre de Interpretação com Antonio 
Mercado (2000). Licenciatura em Teatro e 
Educação pela ESEC (2006). Iniciou a sua 
atividade profissional no Teatrão em 2005, onde 
exerce funções na direção, como atriz e pedagoga 
do Serviço Educativo da companhia. 
Como pedagoga, desenvolve vários projetos de 
formação nas Classes de Teatro da companhia, 
como a coencenação de projetos no contexto do 
Projeto Panos da Culturgest e ainda a direção 
de O Bojador, de Sophia de Mello Breyner. 
Como atriz, já integrou várias produções da 
companhia, nomeadamente A Boa Alma de 
Setzuan de Brecht (2009), Noite de Reis, a 
partir de Shakespeare (2010), Dom Quixote (de 
Coimbra) (2009), Três Irmãs (Making Of), a 
partir de Tchekhov (2015). Tem trabalhado com 
encenadores como Antonio Mercado, António 
Fonseca, Corrina Manara, Dagoberto Feliz, Isabel 
Craveiro, Leonor Barata, João Mota, Nuno Pino 
Custódio, Marco António Rodrigues, Patrick 
Murys, entre outros. 

João Santos 
Nasceu em 1991 em Coimbra. Licenciado 
em Gestão pela Faculdade de Economia da 
Universidade de Coimbra e Mestre em Gestão e 
Estudos da Cultura -Gestão Cultural, pelo ISCTE-

Notas Biográficas
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IUL. Começa no teatro nas Classes de Teatro 
d’O Teatrão(2006-2010), participando em Refuga 
de Abi Morgan e em Belavista de Lisa McGee. Em 
2013, integra o Teatrão, entrando nas criações de 
Patrick Murys, Marco Antonio Rodrigues, Joana 
Mattei, Isabel Craveiro, Jorge Louraço Figueira 
e Cláudia Carvalho. Em contexto de formação, 
trabalhou com Joana Von Mayer Trindade e 
Hugo Calhim Cristovão, Marcelo Evelin, Antonio 
Mercado, Marina Nabais e Rachel Chavkin (The 
TEAM). Dá aulas de teatro e expressão dramática 
a crianças e jovens e fez assistência de encenação 
a Isabel Craveiro nos espetáculos Os Avôs, de 
Rory Mullarkey, e Punk Rock, de Simon Stephens, 
entre outros. Em 2017, encenou Atalhos, de Joana 
Craveiro, com os alunos das classes de teatro 
do teatrão, no contexto do projeto PANOS da 
Culturgest.

Nuno Camarneiro 
Nasceu na Figueira da Foz em 1977. Licenciou-
se em Engenharia Física pela Universidade de 
Coimbra, trabalhou no CERN e doutorou-se em 
Ciência Aplicada ao Património Cultural pela 
Universidade de Florença, Itália. Em 2011 publicou 
o seu primeiro romance, No Meu Peito Não 
Cabem Pássaros, saudado pela crítica, publicado 
também no Brasil e em França. Em 2012 venceu 
o prémio Leya com o romance Debaixo de Algum 
Céu, já traduzido em italiano e brevemente em 
francês. Em 2015 publicou Se Eu Fosse Chão um 
livro de contos, e Não Acordem os Pardais, um 
livro infantil, ambos pela editora Dom Quixote. 
No mesmo ano estreou o seu primeiro texto para 
teatro, Ainda hoje era ontem, com encenação de 
Ricardo Vaz Trindade.

João Vladimiro 
Licenciou-se em Design Gráfico na FBA da 
Universidade do Porto. Entre 1999 e 2012 
integrou a companhia Circolando, participando 
como criador, intérprete e videasta em vários 
espetáculos. Com a coreógrafa Madalena 
Victorino colaborou como criador e intérprete 
nos espetáculos Vale (prémio SPA Autores 

2010) e Flecha. Em 2006 fez o curso de cinema 
documental dos Ateliers Varan na Fundação 
Calouste Gulbenkian e realizou Pé na Terra com 
o qual recebeu o prémio de melhor realizador 
Português de curta metragem no 3º Indie 
Lisboa. Em 2013 acabou a sua segunda longa 
metragem LACRAU estreada no 10º Indie 
Lisboa e com a qual ganhou os prémios Melhor 
Longa Metragem Portuguesa e Árvore da Vida. 
Estreia em 2014 o seu último filme A Lã e a Neve 
sobre a criação de um espetáculo de Madalena 
Victorino. Em 2015 recebeu apoio do ICA para 
realizar a curta metragem Do Berço prá Cova. 
Em 2016 foi cocriador e intérprete no espetáculo 
Inquietações de Joana Providência.

Joana Saboeiro
Nascida em Lisboa iniciou a sua ligação ao teatro 
e às artes ao frequentar a António Arroio e 
cursos de teatro. Em 2010 completou o Mestrado 
em Arquitectura, no IST, com a tese Lugares 
Mutáveis–Arquitectura e cenografia do Teatro 
O Bando. Trabalhou com O Bando e com o 
Rui Francisco, solidificando o interesse pela 
relação entre a arquitetura e a cenografia. Fez 
assistência de cenografia tanto no teatro como 
na televisão, nomeadamente em: ARTE UAU e 
na televisão no programa Brainstorm SP / RTP 
– 2017. Em 2011, como atriz, fez parte do grupo 
Holofote e fundou uma companhia de Teatro 
NOC, onde é responsável pelos espaços cénicos, 
nomeadamente Entre Este e o Outro em 2013 
e Os Piratas em 2017. Na área de Fotografia de 
Espetáculo destacam-se, Ainda Não é O Fim e 
Jangada de Pedra – Teatro O Bando; Noturnos e 
Torcicolo – GTT. Em 2014 concebeu a decoração 
dos núcleos de estacionamento do C.C. Allegro de 
Setúbal. E em 2016 colaborou na conceção da rua 
EDP do festival NOS ALIVE. Atualmente continua 
a desenvolver trabalhos na área de Fotografia de 
Espetáculo, Cenografia para Teatro e Televisão 
e Arquitectura.

Alexandre Mestre
Entre diversas formações destaca-se:  
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Pós-graduação em Realização de Documentário 
– Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, Lisboa (2005-2006); Produção 
Criativa para Vídeo e Cinema, Escola Técnica 
de Imagem e Comunicação, Lisboa (2005); Curso 
de Formação Teatral, Teatro dos Estudantes da 
Universidade de Coimbra (2003-2004); Curso de 
Ciências Informáticas – Imagem Digital, Centro 
de Formação de Coimbra(2003); Licenciatura 
em Pintura – A.R.C.A. – E.U.A.C. (1995-2000).
Trabalhou em inúmeros projetos de criação 
artística em vídeo e teatro desde 2003 com 
várias entidades, destacando-se: O Teatrão, 
Coimbra; Maria Matos Teatro Municipal, Lisboa; 
Centro Cultural Vila Flor, Guimarães; Casa da 
Esquina, Coimbra; Projeto D, Coimbra; TEUC, 
Coimbra; Cooperativa Teatro dos Castelos, 
Montemor-o-Velho; Teatro Para a Mudança, 
Lisboa; Mar a Mar Teatro, Figueira da Foz; CITAC, 
Coimbra; Andar Filmes, Lisboa; Câmara Municipal 
de Coimbra; Câmara Municipal de Mira; Fundação 
Inês de Castro, Coimbra.

Filipe Raposo
Nasceu em Lisboa 1979. Mestrado em piano 
jazz performance pelo Royal College of Music – 
Estocolmo. Licenciatura em Composição pela 
Escola Superior de Música de Lisboa. Desde 
2004 que trabalha como pianista / compositor / 
orquestrador com muitos nomes da música e do 
cinema Português. (José Mário Branco, Fausto, 
Sérgio Godinho, Vitorino, Janita Salomé, Amélia 
Muge, Sara Tavares, Mafalda Veiga, Camané, 
Carminho...). Em 2013 participou na exposição 
Fashion Inovation 3 – Museu do prémio Nobel 
–Estocolmo – com a composição I have in me 
allthedreamsoftheworld para o prémio Nobel da 
Física. Trabalha regularmente com a Cinemateca 
Portuguesa sendo pianista residente. Em nome 
próprio editou 3 discos: FirstFalls (2011), Prémio 
artísta revelação Fundação Amália; A Hundred 
Silent Ways (2013) – Disco a Solo; Inquiétude (2015).

Paul Hardman 
É um 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). Sua obra abrange a comunicação 
editoriale design de identidade em diversos projetos 
para cultura, publicação/edição e arquitetura. Os 
seus projetos combinam a funcionalidade com a 
experimentação baseada no processo. É Professor 
Auxiliar Convidado no curso de Design e Multimédia 
da Universidade de Coimbra.

Carlos Gomes
Licenciado em Artes Plásticas pela ARCA–EUAC, 
Escola Universitária das Artes de Coimbra. Foi 
docente de Artes Visuais entre 1996 e 2012.
Participou em diversas exposições de pintura 
e instalação, com destaque para as Estruturas 
da informação, trabalho desenvolvido no 
Departamento de Física da Universidade de 
Aveiro, com apresentação no Aveiro Digital 
1997. A partir de Abril de2013, dedica-se 
exclusivamente à fotografia, design e ilustração. 
Fotógrafo de cena residente das companhias 
de teatro O Teatrão, e Trincheira Teatro, tendo 
colaborado com projectos teatrais e de dança 
tais como Projecto d e Atrapalharte. Membro do 
coletivo de fotógrafos The Portfolio Project. Um 
dos dinamizadores do Photobook Club Coimbra. 
Participação e desenvolvimento de projetos de 
autor, quer coletivos quer individuais.

Joana Brites
Joana Brites é Professora Auxiliar do 
Departamento de História, Estudos Europeus, 
Arqueologia e Artes da FLUC, onde dirige o 
1.º ciclo em História da Arte. Doutorada em 
História da Arte pela UC, exerceu funções de 
historiadora de arte no Gabinete responsável 
pela candidatura da Universidade de Coimbra a 
Património Mundial. É investigadora integrada 
do Centro de Estudos Interdisciplinares do 
Século XX da UC (CEIS20), onde cocoordenou, 
entre 2012 e 2015, o grupo de investigação 
História e Memória. A sua atividade letiva e de 
investigação centra-se na arte dos séculos XIX e 
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XX em geral e na produção artística dos regimes 
fascistas em particular, na teoria e metodologia 
da História da Arte, na teoria e história do 
conceito de património, bem como na relação 
entre património “difícil”/“dissonante”, memória 
e arte contemporânea. No presente, encontra-se 
particularmente interessada em colaborar no 
desenvolvimento de criações culturais cuja 
génese resida no cruzamento das ciências sociais 
com o campo das artes.

Luís Reis Torgal
É professor catedrático da Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra e fundador do 
Centro de Estudos Interdisciplinares do Século 
XX (CEIS20). Investigador e professor na área 
de História Contemporânea, depois de ter 
trabalhado sobre a Época Moderna, área em que 
se doutorou em 1978 com uma tese sobre as 
ideias políticas da Restauração, foi convidado por 
várias universidades e centros de investigação. 
Tendo iniciado o estudo do Estado Novo nos 
anos 80, publicou em 1999 o livro A Universidade 
e o Estado Novo. A sua obra de referência é 
Estados Novos, Estado Novo. Recentemente 
foi ainda autor, co-autor ou coordenador das 
seguintes obras: Marcelo Caetano, Marcelismo e 
Estado Social (2013); Candidatos da Oposição à 
Assembleia Nacional do Estado Novo (1945-1973). 
Um Dicionário (2009) e Oposição e eleições no 
Estado Novo (2012), coordenação com autoria de 
Mário Matos e Lemos; e Feriados em Portugal 
(2012), co-autoria de Luís Oliveira Andrade.

Rui Bebiano
É historiador, Professor Auxiliar da Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra e 
Investigador do Centro de Estudos Sociais. Nos 
anos 80-90 trabalhou no barroco político e nas 
representações da guerra nos sécs. XVII-XVIII. 
Doutorou-se em 1997 com uma tese sobre a 
ideia de guerra em Portugal e na Europa durante 
o período moderno. Nas últimas duas décadas 
tem estudado temas de história da cultura, das 
ideias políticas no período que vem da década 

de 1950 até à atualidade, bem como da história 
da oposição nos anos finais do Estado Novo. Os 
seus atuais interesses são a história do tempo 
presente, dos intelectuais e das representações 
da utopia. Tem uma dúzia de livros e centenas de 
artigos publicados, colaborando com regularidade 
em cursos e projeto, bem como em publicações 
periódicas e blogues, em particular com crítica de 
livros e artigos de opinião. É Diretor do Centro de 
Documentação 25 de Abril.

Miguel Bandeira Jerónimo
PhD King’sCollege London, 2008 e Investigador 
do Centro de Estudos Sociais da Universidade 
de Coimbra, Portugal. É Professor no programa 
de doutoramento em Patrimónios de Influência 
Portuguesa (III/CES) da Universidade de Coimbra 
(desde 2012), do qual é cocoordenador científico 
(desde 2016). É ainda Professor Assistente da 
Faculdade de Ciências Sociais da Universidade 
Nova de Lisboa, Portugal. Foi Investigador no 
Instituto Universitário Europeu (Florença, Itália), 
Professor Visitante na Universidade de Brown 
(EUA, 2001 e 2012) e Investigador Visitante no 
King’s College London, Universidade de Londres 
(2012-2013). Os seus interesses de pesquisa 
centram-se na História Global e Comparada do 
Imperialismo e do Colonialismo (Sécs. XVIII-XX). 
Em 2015, publicou Os passados do presente: 
Internacionalismo, imperialismo ea construção 
do mundo contemporâneo (Almedina).
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1. Condições financeiras 

•	 O	cachet	de	apresentação	é	de	3000	euros,	podendo	a	equipa	
fazer	duas	apresentações	no	mesmo	dia	–	escolas	e	público	
em	geral-	por	este	valor.

•	 A	Entidade	de	Acolhimento	deverá	ainda	assegurar	despesas	
de	deslocação,	alimentação	e	alojamento,	de	acordo	com	o	
plano	de	trabalho	definido	atempadamente	entre	a	mesma	e	
O	Teatrão.	

2. Legalidades 

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

3. Condições logísticas

•	 Camarim	conjunto	ou	camarins	individuais	para	4	atores	
com	WC,	duche	quente	e	espelhos.	

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

•	 Refeições	para	6	pessoas	(4	atores	+	1	elemento	da	produção	
+	1	técnico)

•	 	Alojamento	para	6	pessoas	(2	quartos	twin	+	2	single).	
•	 Transporte	de	cenário	–	carrinha	fechada	com	

aproximadamente	8	m3	de	espaço	de	carga.	

Condições de apresentação
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Destaque Público, 25 de abril 2018

Comunicação Social
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Diário As Beiras, 12 de abril

Comunicação Social
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Diário As Beiras, 24 de abril

Comunicação Social
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Diário de Coimbra, 24 de abril

Comunicação Social
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Reportagem Lusa
https://www.lusa.pt/article/24070359/um-salazar-imaginado-pelos-filhos-da-
revolu%C3%A7%C3%A3o-apresenta-se-em-coimbra-a25-de-abril

Reportagem Portugal em Direto – RTP (minuto 17:20)
https://www.rtp.pt/play/p4224/e343323/portugal-em-direto/654967

Reportagem TSF
https://www.tsf.pt/cultura/interior/eu-salazar50-anos-depois-de-ter-caido-da-
cadeira-salazar-sobe-ao-palco9279519.html

Artigo Rádio Universidade de Coimbra
https://www.ruc.pt/2018/04/19/25-de-abril-com-estreia-de-eu-salazar-no-
teatrao/

Reportagem ESEC TV
https://www.youtube.com/watch?v=ej30Wp1_wFk&feature=youtu.be

On-line

C
ar

lo
s 

G
om

es
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Necessidades Técnicas 
Luz 

•	 84 canais de Dimmer.
•	 Plataforma de elevação para a afinação de todos os 

equipamentos de iluminação.
•	 Circuito de 220v no lado direito do palco.
•	 Ficha macho DMX ( 5 pinos) para a ligação à  mesa de Luz 

do  Teatrão. 
•	 Máquina de fumo com comando DMX. 

Nota: Os filtros são assegurados pela equipa do Teatrão.

Espaço Cénico

•	 Espaço cénico ideal com 15 metros de profundidade x 7 
metros de largura. Adaptável a dimensões a partir de 6 
metros de profundidade x 7 metros de largura.  

•	 Caixa alemã.
•	 inóleo preto que cubra a totalidade da área de representação 

(negociável). 

Vídeo

•	 Projetor de Vídeo com mínimo de 4000 ansilumens, 
pendurado em vara, para projetar no cenário com shutter 
comandado por  DMX e ligado à regie.

Som

•	 Leitor CD c/duplo deck e função autopause.
•	 PA.
•	 Monitores de Palco.
•	 Mesa de Mistura com mínimo de 4 entradas (leitor de CD) e 

com master (PA) e sub-grupos (monitores).
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Dimensões do Cenário
Esta é a planta do dispositivo original criado para o espaço da 
Oficina Municipal do Teatro, em Coimbra. A adaptação deverá 
ser feita consoante as características do local de acolhimento, 
maioritariamente para uma relação frontal com o público e 
menor profundidade.
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Programação de canais
Channel Schedule (All Layers)

05/08/2018

Venue: OMT Show: Eu, Salazar
Designer: Alexandre Mestre Technical Director: Jonathan Azevedo

Channel Dimmer Patch Purpose Type Lens Position
9 GERAL 3

(FRIO)
Stran
d
Lighti
ng
Bamb
ino
1kW

Grid
Fundo

10 GERAL 4
(QUENTE)

Stran
d
Lighti
ng
Bamb
ino
1kW

11 GERAL 4
(QUENTE)

Stran
d
Lighti
ng
Bamb
ino
1kW

12 Geral 4
(quente)

Stran
d
Lighti
ng
Bamb
ino
1kW

Grid Lat
Dir.

13 GERAL
1.2(OW)

ADB
Europ
e
C101

Bi lite
Grid 1

14 GERAL 1.2
(OW)

ADB
Europ
e
C101

Bilite
Extra

15 Geral
1.2(OW)

ADB
Europ
e
C101



INFORMAÇÕES E CONTACTOS

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


