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António Ferro – O povo gosta, na verdade, que pensem neles, que procurem diverti-lo e
acarinhá-lo… “Contentar o Povo e não descontentar os grandes, eis a máxima dos que
sabem governar” disse Maquiavel que não era tão feio como o pintavam.
Salazar – Tem toda a razão (…) A música, na minha opinião é um dos grandes elementos
dessa animação do povo. (…) Convenceremos assim o povo, pouco a pouco, de que
pensamos nele, de que a sua felicidade e o seu bem-estar constituem uma das nossas
maiores preocupações.
FERRO, António, Entrevistas a Salazar, 1933

A Grande Emissão do Mundo Português é o segundo
capítulo da Casa Portuguesa do Teatrão, o conjunto de
produções, debates e estudos que a companhia produz
atualmente sobre o Estado Novo. Depois de Eu Salazar,
o foco transfere-se agora para a Emissora Nacional (EN)
e para o seu papel na difusão da ideologia do Estado
Novo, especialmente no período em que António Ferro
assume a sua direção. Interessam-nos as correlações
entre a política cultural do estado e a programação da
EN, nomeadamente nas estratégias de “encenação” do
regime e nos processos de aportuguesamento. A
grande alteração dos meios de produção da EN para
atingir estes objetivos, o seu sucesso e duração são
pistas

para

a

interpretação

da

transformação

sociocultural operada no nosso país pelo Estado Novo.
No confronto com o presente, este material permitenos uma reflexão crítica sobre as novas vagas
populistas, a influência dos meios de comunicação de
massa na propagação de ideais que atualizam as
ditaduras como soluções inevitáveis para os males
sociais e conduzem a encenação das realidades.
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SINOPSE
Num estúdio da Emissora Nacional, cinco trabalhadores levam a cabo um programa que
dura 21 anos de vida de um país encolhidos numa 1h30m de emissão. O seu início, em
1940, é marcado pela mudança na direção da Emissora – a saída de Henrique Galvão e
entrada de António Ferro – que passa a coproduzir o programa com a Frente Nacional
para a Alegria no Trabalho, procurando educar sem aborrecer a nação. Para este efeito,
a emissão, gravada com público em estúdio, segue um alinhamento variado. Os famosos
diálogos radiofónicos de Olavo d’Eça Leal, o Correio Sentimental Cousas Caseiras, os
momentos poéticos ou de teatro radiofónico são abrilhantados por momentos musicais
gravados ao vivo com as vedetas da Emissora, compondo um bouquet de bonitas
atrações para alegrar as famílias. O programa dá ainda conta das novidades que abalam
o mundo, mas que não nos abalam, e publicita os melhores produtos para consumo
pelos radiouvintes. Serão horas passadas com orgulho, com exaltação, com alegria, mas
também com amizade, sem sairmos do mesmo lugar, ou talvez a sair só um bocadinho.
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Manuel Deniz e Pedro Russo Moreira
Educar, entreter, serviço público, concorrência, são alguns dos termos que têm marcado
as discussões sobre o papel da rádio pública em Portugal. Durante o período do Estado
Novo, este debate foi dominado pela tentativa de transformar a rádio pública num
veículo de propaganda do regime e de doutrinação ideológica. As diferentes
administrações que se sucederam à frente da Emissora Nacional procuraram, cada uma
à sua maneira, contribuir para a criação através da rádio de uma “comunidade nacional”
idealizada, que se deveria estender aos territórios coloniais e aos portugueses
emigrados. No entanto, a Emissora Nacional teve igualmente de encontrar estratégias
para lidar com a crescente circulação dos produtos das indústrias da cultura, procurando
acomodar ou enquadrar na sua programação as tendências do mercado internacional,
sobretudo no que à música diz respeito. De que forma poderia o ímpeto nacionalista ser
articulado com os modelos performativos que chegavam de Hollywood, com os géneros
musicais popularizados internacionalmente, do foxtrot ao tango, do charleston ao
samba? De que modo foram enquadradas as noções de “nacional" e "internacional” nos
discursos das diferentes administrações da rádio pública durante o período ditatorial?
Como poderia a rádio do regime cumprir o seu projecto de "aportuguesamento", sem
“aborrecer” o seu público? De que forma se reflectiram essas opções no repertório dos
artistas formados e difundidos pela Emissora Nacional? Qual era, afinal, a função da
rádio para os dirigentes do Estado Novo?
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A VOZ DO SENHOR
Por Jorge Palinhos
A radiodifusão foi a primeira arma do fascismo. O fascismo é feito de ausências e emoções, e
nasce de uma nostalgia pela união com aquilo que cremos ser-nos próximo e familiar.
A rádio, soprando música e vozes por todo o lado, era a ferramenta perfeita para os
totalitarismos da primeira metade do século XX. A voz dos ditadores e seus representantes
entrava nas casas e sussurrava promessas e sonhos, convencendo todos de que aquilo que
queriam era o que dizia aquela voz amiga - que mais podemos chamar a alguém que nos fala e
dentro da nossa própria casa? O som é a dimensão da intimidade. Os nossos cérebros dizemnos que apenas escutamos quem está perto, quem é querido e quem nos quer bem. Por isso,
meio mais emocional do que os jornais, mais intimista do que o cinema, mais subtil do que a
televisão, a rádio foi fazedoras de nações, normalizadora de culturas, ditadora de línguas e
ouvidos, e grande preocupação do Estado Novo, que tomou medidas cuidadosas para a moldar
e definir, para assim inventar um Portugal à sua imagem.
Teatralizar a rádio parece um paradoxo, mas um paradoxo vital, para
nos recordar como a rádio nos seduziu, nos ensinou, nos distraiu e nos
enganou. Um paradoxo também para resgatar vozes, canções, jingles,
notícias, que achávamos esquecidas, mas que ainda latejam na nossa
memória cultural. E nesse resgate recordar como a rádio foi também
teatro - encenação de um país, de uma cultura, de uma política - mas
também espectáculo ao vivo, feito de protagonistas e figurantes,
entusiasmo e imprevistos, problemas e milagres, roteiros e
improvisações, e um longo, longo bastidor de histórias que neste
espectáculo procurámos reproduzir ou apenas adivinhar, na busca de,
unindo-nos a uma emissão do passado, melhor entendermos os
interstícios do país de hoje.
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A GRANDE EMISSÃO DO MUNDO
PORTUGUÊS: D O S U P E R F I C I A L E D O A R T I F I C I A L
Por Filipa Malva
Olhar para o período do fascismo em Portugal é sempre um trabalho difícil e cheio de
armadilhas. É também um desafio investigar o nascimento da emissão de rádio portuguesa, o
entusiasmo dos seus intervenientes, as contradições entre algo que nascia e inovava num
contexto de censura e controlo ideológico. Trata-se de enfrentar as nossas memórias daquilo
que é, ainda hoje, considerado clássico e conhecido, que nos entrou pela casa dentro desde os
primeiros tempos de infância. É olhar de frente aquilo que achamos que é ser português mas
que sabemos ter nascido manipulado e constrangido para nos apaziguar e pacificar enquanto
povo em luta pela liberdade, política, social e artística.
No seguimento da decisão de montar o espectáculo
num

espaço

habitualmente

pertencente

aos

espectadores d’O Teatrão, a Tabacaria, um espaço de
mediação entre o exterior e o nosso palco, tornou-se
imprescíndivel lidar com dois aspectos aparentemente
contraditórios:
profundamente

a

necessidade
aquilo

que

de
era

transformar
familiar

e

marcadamente parte da história do teatro, e a nossa
vontade de fazer ver que o cenário que acolhia o
espectáculo era, não uma reprodução de época da
Emissora Nacional, mas uma ténue pintura cénica, frágil
e superficial, desenhada para ser lida como uma
superfície artificial. Assim tanto o cenário, desenhado
para ser desenho, e os figurinos, usados como uma capa
pelos actores, procuram esta artificialidade. À imagem
das contradições entre os discursos de António Ferro
sobre os objectivos da Emissora e a realidade do país
onde esta existia. Parece-nos que esta crescente tensão
entre os espaços interior, controlado e parado no
tempo, e o exterior, em evolução e em luta, descreve
bem o papel da EN no desenrolar dos acontecimentos
em Portugal entre 1940 e 1960.
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NOTAS SOBRE COLABORAÇÃO
Por Luís Figueiredo
Trabalhei com o Teatrão em várias produções a partir de 2008, e de todas guardei as melhores
memórias. Aprendi imenso, fui constantemente desafiado, aprendi a fazer uma temporada e a
andar em digressão, coleccionei experiências maravilhosas e fiz amigos para a vida. Depois de
alguns anos de distância, em 2017 fui convidado pela Isabel Craveiro a participar neste projecto
quando ainda não se sabia ao certo que projecto seria este. No entanto, musicalmente havia já
uma região, uma estética, um ambiente. Havia também um conjunto de repertório musical que
suscitava uma profunda ternura ao mesmo tempo que acicatava a nossa consciência política. Ao
lado do Manuel Deniz Silva, do Pedro Russo Moreira e da Cristina Faria, senti imediatamente
que a música seria um elemento muito acarinhado neste projecto, e isso deixou-me feliz e
motivado. Sabia que estaria entre amigos, e propus chamar ainda mais um para colaborar.
A integração do Daniel Bernardo na equipa veio completar
um elenco capaz de dar corpo a esta ideia sonora que
estávamos a construir: a de interpretar e reinventar o
universo sónico da rádio em Portugal durante o Estado
Novo, através de alguns dos seus mais icónicos
representantes. Neste conjunto incluo naturalmente os
cantores e cantoras que deram voz a esse repertório, mas
também os ensembles que os acompanhavam e o conjunto
de recursos técnicos e artísticos que caracterizaram estas
performances. Trabalhando de perto com o Daniel,
procurámos criar uma dupla dimensão no que ao som diz
respeito: por um lado, uma referência clara àquele
universo musical e aos seus maneirismos; por outro lado,
uma nova camada de criação artística que trouxesse
contemporaneidade e uma outra profundidade à música e
à sonoplastia. Oxalá o resultado final faça justiça a estas
intenções. Oxalá este espectáculo deixe impressos no
público esse desconforto e essa ternura. Oxalá seja
tremendamente divertido.
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FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
Dramaturgia Jorge Palinhos
Direção Isabel Craveiro em cocriação com os atores
Consultoria Científica Manuel Deniz Silva e Pedro Russo Moreira
Interpretação Ana Bárbara Queirós, Celso Pedro, Isabel Craveiro, João Santos,
Margarida Sousa
Cenografia e figurinos Filipa Malva
Desenho de luz Jonathan Azevedo
Direção Musical Luís Figueiredo
Preparação Vocal Cristina Faria
Design de som Daniel Bernardo
Vídeo Sérgio Gomes
Design gráfico Paul Hardman
Fotografia Carlos Gomes
Teasers Rui de Almeida
Cabeleireiro Carlos Gago (Ilídio Design)
Construção de Cenário José Baltazar
Construção de adereços Cristovão Neto
Costureira Fernanda Tomás
Montagem de luz e som Jonathan Azevedo e Rafael Silva
Operação de luz Jonathan Azevedo
Direção de produção Cátia Oliveira
Direção técnica Jonathan Azevedo
Comunicação Margarida Sousa e Raquel Vinhas
Interpretação língua gestual Andreia Esteves, Pedro Oliveira e Rafaela Cota e Silva
(interpretes profissionais), Ana Jacinta Neves, Catarina Abrantes, Cedson Furtado, Joana
Lopes, Rita Costa e Sofia Soares (alunos do 3º ano da Licenciatura em Língua Gestual
Portuguesa da ESEC)

Teatrão 2018
Duração aproximada 1h30
Maiores de 12 anos

7

NOTAS BIOGRÁFICAS DA EQUIPA
Jorge Palinhos
Escritor e dramaturgo, e peças suas já foram apresentadas e/ou editadas em Portugal, Brasil,
Espanha, França, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Suíça e Sérvia. Foi galardoado com o Prémio
Miguel Rovisco 2003 e o Prémio Manuel-Deniz Jacinto 2007, e esteve na short-list do Prémio
Luso-Brasileiro de Teatro António José da Silva 2011. As suas peças já foram levadas à cena por
Ácaro, Amarelo Silvestre, ArteCanes, CENA, Centro de Criatividade da Póvoa de Lanhoso,
Comédias do Minho, Corações com Coroas, Esbofeteatro, FJA, O Cão Danado, O Nariz, O Teatrão,
Teatro Art’Imagem, Teatro das Compras, Teatro Viriato, Terra na Boca, WEL, Associação Paulista
de Autores de Teatro, Teatromosca, Stand-upTall. Foi dramaturgo e dramaturgista convidado na
Capital Europeia da Cultura Guimarães 2012, é dramaturgista da companhia belga Stand-upTall,
e faz parte do projeto Plaka, da Câmara Municipal do Porto, de reflexão para as artes
performativas. É docente da Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de
Lisboa, na área do teatro, estando a ultimar uma tese de doutoramento sobre dramaturgia
contemporânea.

Isabel Craveiro
Diretora Artística do Teatrão, onde trabalha desde 2011. Na sua formação, passou pelo TEUC
(1996), 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 Dragan Klaic. 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 (2003 e 2006). Como atriz, participou em “Bodas de Sangue”, de Garcia Lorca, encenado
por José Neves (1997); “O Círculo de Giz Caucasiano”, de Brecht, com encenação de Marco
António Rodrigues (2007); “Anticorpos”, encenado por Patrick Murys, (2017), entre outros. Na
encenação, destaca-se a assistência de encenação de João Mota em “O efeito dos raios gama
nas margaridas do campo” (2007). 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 Molière; e “Manuel
ou como se constrói uma casa”. Coordenou e encenou diversos projetos de Teatro e
Comunidade entre os anos 2011 e 2014.
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Manuel Deniz Silva
Manuel Deniz Silva é investigador integrado do Instituto de Etnomusicologia - Centro de
Estudos de Música e Dança (INET-md) e professor auxiliar convidado no Departamento de
Ciências Musicais da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
Licenciado em Ciências Musicais pela FCSH-UNL, doutorou-se em 2005 na Universidade de
Paris 8 (St. Denis), com a tese “‘La musique a besoin d’une dictature’: musique et politique dans
les premières années de l’État Nouveau Portugais (1926-1945)”. Actualmente, trabalha sobre
a história da música no cinema em Portugal, da introdução do sonoro ao fim da ditadura (19311974), tendo sido investigador responsável do projecto de investigação “À escuta das imagens
em movimento: novas metodologias interdisciplinares para o estudo do som e da música no
cinema e nos media em Portugal”, financiado pela FCT (2010-2013). Participou na obra
conjunta A nossa telefonia: 75 anos de rádio pública em Portugal (Lisboa: Tinta da China, 2010)
e co-editou Indústrias de Música e Arquivos Sonoros em Portugal no Século XX: práticas,
contextos, patrimónios (com Maria do Rosário Pestana, INET-md e Câmara Municipal de
Cascais, 2014) e Composing for the State: Music in 20th-Century Dictatorships (com Esteban
Buch e Igor Contreras, Farnham: Ashgate e Fondation Cini, 2016). Entre 2009 e 2014 foi
coordenador do grupo de investigação “Estudos Culturais em Música Erudita Ocidental” do
INET-md, onde actualmente coordena a linha temática “Música e Média”. Foi vice-presidente
da Sociedade Portuguesa de Investigação em Música entre 2010 e 2013 e é co-editor da Revista
Portuguesa de Musicologia (Nova Série).

Pedro Russo Moreira
Pedro Moreira é doutorado em Ciências Musicais (Etnomusicologia) e investigador do INETMD. É professor convidado do IPL – Escola Superior de Educação de Lisboa, Universidade de
Évora e Universidade do Minho. Ocupou cargos de coordenação e direção em cursos de
licenciatura e mestrado em Música (performance) e Ensino de Música, no Instituto Piaget
(ISEIT-Almada) e na Academia Nacional Superior de Orquestra (Metropolitana). A sua tese de
doutoramento centra-se no caso da Música Ligeira no âmbito da Emissora Nacional (19351949), e o pós-doutoramento, concluído em 2017, abordou as representações mediáticas da
identidade da comunidade portuguesa na região de Paris. Em 2010, colaborou no livro A nossa
telefonia: 75 anos de rádio pública em Portugal, com Manuel Deniz Silva e Nuno Domingos,
editado por Joaquim Vieira. Em 2016 foi autor e produtor do programa Vozes com Alma, na
Rádio Amália, sobre os fadistas portugueses das comunidades migrantes. Colabora
regularmente com a Fundação Calouste Gulbenkian, Teatro Nacional de São Carlos e Casa da
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Música na redação de notas ao programa.

Luís Figueiredo
Luís Figueiredo nasceu em Coimbra em 1979. Estudou piano no Conservatório de Música de
Coimbra e mais tarde na Universidade de Aveiro e no Hot Clube de Portugal, em Lisboa. Ao longo
dos anos, estudou com Vitali Dotsenko, Mário Laginha, António Chagas Rosa, Bernardo Moreira,
Filipe Melo e Fausto Neves, entre outros. Editou o seu primeiro álbum como líder em 2010
(Manhã, JACC Records) e tem estado intensamente activo desde então, como líder e como
sideman em diversos projectos, particularmente na área da música improvisada. Trabalhou e/ou
gravou com Cristina Branco, Bruno Pedroso, Carlos Bica, André Fernandes, Luísa Sobral,
Alexandre Frazão, Reinier Baas, João Moreira, Ana Bacalhau, Mário Delgado, Bernardo Moreira,
David Binney, João Hasselberg, Perico Sambeat, Mário Laginha, Ricardo Toscano, Eduardo Raon,
Diogo Duque, Mário Franco, Carlos Barretto, Jorge Moniz e Jeffrey Davis, entre vários outros.
Em anos recentes tem trabalhado também como songwriter, arranjador, produtor e director
musical para diferentes projectos, incluindo música para teatro e cinema. Foi o arranjador da
canção vencedora do Festival Eurovisão da Canção 2017, “Amar Pelos Dois”, e foi também o
compositor da banda sonora original da edição de 2018 do mesmo festival. Luís Figueiredo é
doutorado em Música pela Universidade de Aveiro, onde é actualmente Professor Auxiliar
Convidado para a área do jazz.

Daniel Bernardo
A sua introdução e interesse por música eletrónica começou em 1995. Oito anos depois, em
2003, Dani editou o seu primeiro álbum, Natural Behaviour, sob o nome Menog, na editora grega
Starsounds Rec. Daniel é também um dos fundadores da editora portuguesa Spectral Records.
Em 2007, tira o curso de Som para Áudio na Restart, e começa a dar aulas na ETIC em 2009. A
partir de 2009, começa a fazer o design de áudio e som para algumas curtas e som/música para
jingles. Desde então, editou diversas faixas em várias compilações e labels de todo o mundo,
tais como: Spectral Rec., Planet Ben Rec., Tech, Phantasm Rec., Space Tribe Music, Nutek Rec.,
Digital Psionics Rec., Fungi Rec., Noize Conspiracy, Hadra rec., etc... Daniel toca praticamente no
globo inteiro, nos vários Festivais de Música eletrónica. É reconhecido por todo o mundo através
das suas emotivas e entusiásticas performances ao vivo.
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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.

Celso Pedro
Ator, professor e cantor. Licenciado em Teatro e Educação pela Escola Superior de Educação de
Coimbra. Trabalhou como ator com vários encenadores: António Mercado, Gustavo Trestini,
Clovis Levi, António Fonseca, Ricardo Correia, Gil Nave e João Brites. Colaborou com o Leirena
Teatro (Leiria), O Teatrão (Coimbra), Teatro das Beiras (Covilhã), Convento de S. Francisco, Casa
da Esquina (Coimbra) e colabora, desde a sua fundação, com o grupo Trincheira Teatro
(Coimbra). Paralelamente à sua atividade de ator e professor, canta Fado de Lisboa e Música
Tradicional Portuguesa.

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,
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“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.

Margarida Sousa
Licencia-se em Comunicação Organizacional pela Escola Superior de Educação de Coimbra em
2002 e em Teatro e Educação, em 2006, nessa mesma instituição de ensino. Antes, já tinha
participado no Curso Livre de Interpretação, com Antonio Mercado, em 2000. Iniciou a sua
atividade profissional no Teatrão em 2005, companhia onde exerce funções diretivas, como atriz
e como pedagoga do Serviço Educativo. Como professora, desenvolve vários projetos de
formação nas Classes de Teatro, como é o caso da coencenação dos projetos “Às Escuras”, de
Davey Anderson, e “Eles são mesmo assim?”, de Lucinda Coxon, no contexto do projeto Panos,
da Culturgest; e da direção de “O Bojador”, de Sophia de Mello Breyner Andersen. Como atriz,
já integrou várias produções do Teatrão, nomeadamente, “A Boa Alma de Setzuan”, de Brecht,
em 2009; “Noite de Reis”, a partir de Shakespeare, em 2010; “D. Quixote de Coimbra”, em 2009;
“Três Irmãs (Making Of)”, a partir de Tchekhov, em 2015; e, mais recentemente, “Eu
Salazar”,com encenação de Ricardo Vaz Trindade. Tem desenvolvido trabalho 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.

Filipa Malva
Cenógrafa e arquiteta. É doutorada em Estudos Artísticos pela Universidade de Coimbra e
Mestre em Espaço de Performance pela Universidade de Kent, Reino Unido. Tem desenvolvido
trabalho regular como cenógrafa, figurinista, artista cénica e desenhadora. Nos últimos quatro
anos, tem sido responsável pela cenografia e figurinos da Casa da Esquina, Teatrão, a
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Cooperativa Bonifrates, os Macadame, os Cornalusa e o GEFAC, entre outros. Distinguida com a
Bolsa de Doutoramento da FCT e Bolsa de Bolsa de mobilidade Sócrates/Erasmus para a escola
de Arquitetura IonMincu, Bucareste, Roménia, GAERI/Agência Nacional Sócrates/Erasmus.
Espaço em arquitetura e cenografia, desenho para teatro, fenomenologia do teatro e cenografia
digital e ambientes digitais tridimensionais constituem os seus atuais interesses na área de
investigação. Em 2010 e 2012, foi coeditora do e-book “Performance: Visual Aspects of
Performance Practice” (Oxford: Inter-Disciplinary Press) e do e-book “Activating the Inanimate:
Visual Vocabularies of Performance Practice” (Oxford: Inter-Disciplinary Press). É membro
fundador da Associação Portuguesa de Cenografia.

Cristina Faria
Doutorada em Ensino e Psicologia da Música pela Universidade Nova de Lisboa, é investigadora
no CESEM (Centro de Estudos de Sociologia e Estética Musical) da Universidade Nova de Lisboa,
desde 2009, no âmbito da Música e Desenvolvimento Humano, tendo vindo a participar e
orientar vários projetos nesta área. É Diretora Cultural do Instituto Politécnico de Coimbra e
docente da Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), desde 1989, onde tem lecionado
diversas unidades curriculares nas áreas da Teoria, Prática e Didática Musical, Prática Vocal para
Teatro e Comunicação Social, Conceção de Projetos de Artes e Música Comunitária, sendo
responsável pela orientação de estágios neste domínio. Formadora em “Didática da Expressão
e Educação Musical” e em “Boas Práticas na Utilização da Voz para professores, comunicadores
e atores”. É também autora e diretora musical em várias peças de Teatro. Foi, durante 9 anos,
maestrina do coral sinfónico “Choral Aeminium”, com o qual cantou com várias orquestras
portuguesas e estrangeiras. Maestrina do Coro D. Pedro de Cristo desde 2009.

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
uma paixão, já desperta, na área da iluminação de espetáculos de teatro. Trabalhou, desde
então, com encenadores como João Mota, Marco António 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
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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.

Paul Hardman
Designer gráfico britânico sediado em Coimbra, Portugal. Estudou artes gráficas em Liverpool
Art School (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)animated scenes”, 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”
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fotografia – Sala da Cidade, Câmara Municipal de Coimbra (2017); e a exposição coletiva “Drop
in the Ocean” (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 Geoff Beale, 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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INFORMAÇÕES E CONTACTOS
Teatrão (Oficina Municipal do Teatro)
T. 239 714 013 | 912 511 302
geral@oteatrao.com | info@oteatrao.com

