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nossa adaptação de Ricardo III, 
de Shakespeare, faz uma ponte 
entre as circunstâncias do 
enredo original e a atualidade. 

Em Shakespeare a guerra tinha acabado 
e no presente queremos todos acreditar 

que a crise acabou. Sabemos, como Ricardo 
sabia, que a paz é podre e que para dominar 

precisamos de uma liderança forte. Entre a 
festa da retoma económica e da imobilidade 

do Estado para qualquer reforma, 
o terreno é fértil para se suspirar 

por novos Messias, Sebastiões ou 
Salazares. A nossa versão, contada 

pelas quatro rainhas vítimas de 
Ricardo e pelas quatro 

investigadoras que conduzem 
o processo da sua condenação, 

que vai apoiar-se nos depoimentos, 
acareações e reconstituições que nos 

deslindam a teia da sua chegada ao poder.
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Um país para todos.
Há lugar para todos. 
Ninguém fica para trás. 

Enquanto uns choram, outros vendem lenços. 
Enquanto as cigarras cantam, as formigas trabalham. 

A cada um conforme as suas necessidades, 
de cada um conforme as suas capacidades. 
Temos de ser uns para os outros. 

Somos os 99%. 
Somos 100% portugueses. 

Não há lugar para todos. 
O país não dá para todos. 
Fica sempre alguém para trás. 

A Europa não dá para todos. 
O planeta não pode mais. 
O mundo vai acabar. 

Quem correr mais, chega primeiro. 
Quem chegar primeiro, entra. 
Quem está dentro, não sai.

CENA DAS FRASES FEITAS
JORGE LOURAÇO FIGUEIRA
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Dizem as quatro cientistas:

“A investigação policial e judicial sobre o qual aqui nos 
dedicamos tem como ponto de partida o Ricardo III, do 
Shakespeare. Shakespeare se inspirou num fato trágico 
para compor esta biografia do rei que ficou conhecido como 
encarnação do mal e que seduziu tanta gente ao longo destes 
quase quinhentos anos. Shakespeare, como Tchecov e como 
Brecht, escreve em ocasião e a partir de profundas mudanças 
que estão sendo processadas na história, na organização 
política e social, no jeito dos homens de viverem. No caso 
de Shakespeare, a passagem da Idade Média para a Idade 
Moderna, na Inglaterra monárquica. O grande interesse de 
Shakespeare, seus reis, rainhas, príncipes e princesas é o 
poder, os mecanismos do poder e suas escaramuças. Ricardo 
III, o rei, já havia sido biografado por Thomas More e é nele 
que Shakespeare se nutre para contar a historia do guerreiro 
general que morto aos trinta e dois anos, vai se transformar no 
mito que toda a gente conhece.”

Notas de imprensa datadas em 2015: 

“Ricardo III, o rei inglês vilipendiado por Shakespeare e cujos 
restos foram achados em um estacionamento de Leicester 
em 2012, foi enterrado nesta quinta-feira (26) na catedral 
desta cidade. O último monarca inglês morto em combate - na 
batalha de Bosworth, em 1485, que pôs fim à guerra civil 
das Duas Rosas e supôs a chegada ao trono dos Tudor em 
detrimento dos Plantagenet, foi alvo de uma grande cerimônia 
antes de receber sepultura neste templo que começou a ser 
construído no século XI.”

RICHARD’S
MARCO ANTONIO RODRIGUES
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Prosseguem as investigadoras:

“Como todo trabalho científico, este também tem lá as suas 
peculiaridades. A bem da verdade e da ciência legista e 
criminal, é necessário apontá-las. Como existem muitas 
versões a respeito da vida e morte do nomeado Ricardo, 
e no sentido de prospetar a verdade, houvemos por bem 
circunscrever a experiência aos fatos, provas, documentos 
e objetos da época, desprezando versões e julgamentos de 
autores, por mais privilegiados que fossem, como o do festejado 
William Shakespeare. Vejam que, no original shakespeariano, 
o narrador é o próprio protagonista, fazendo do leitor/
espectador seu confidente. Assim, ele narra cruamente a sua 
versão dos fatos. Supostamente, é absolutamente sincero e, 
talvez venha daí a veneração publica durante séculos pela 
prédica de tal personagem. Ao se declarar como culpado 
de centenas de crimes, inclusive regicídios, fratricídios, 
infanticídios e feminicídios, o real genocida talvez conquistasse 
a compaixão dos interlocutores. Daí seriam dois passos para 
sua redenção pública e descanso para sua alma atormentada e 
seu esqueleto corcunda. O mal encarnado no rei com problemas 
graves de escoliose nos purgaria de nossas escolioses de corpo 
e espírito. Seria o Rei Ricardo na versão shakespeariana primo 
distante do cruel Creonte do grego Sofócles?”
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No entanto, a bem da verdade, houveram por bem as 
investigadoras desconsiderar as supostas confissões íntimas, 
levando em conta somente os documentos públicos que revelavam 
Ricardo primeiramente como estratega militar da mais alta 
competência, segundamente como homem da corte preocupado 
com os destinos do país, terceiramente enquanto tutor dos 
príncipes e portanto como administrador do reino – gerente 
digno de atitudes corajosas e radicais. Por último, e por trágicas 
circunstâncias, levado ao cargo máximo do reino.

As circunstâncias trágicas, que aqui se fazem notar, dizem 
respeito ao misterioso desaparecimento do herdeiro da coroa, 
do qual era Ricardo tutor, fato que vai levá-lo ao trono. Um crime 
que abalou toda a sociedade inglesa da época e que repercutiu 
durante décadas, sendo então reaproveitado por 
Shakespeare em sua famosa obra. Mas porque 
teria Ricardo, plenipotenciário, sacrificado 
o príncipe imberbe, na flor de seus doze anos, 
se já gozava de todas as prerrogativas da coroa 
como tutor?

Devolve-se a palavra às investigadoras na figura 
da Elisabete, à testa da valente equipe de 
procuradoras, que de forma curiosa é 
descendente direta da rainha Elizabeth, 
personagem da trama shakespeariana:

“Embora o caso estivesse arquivado há muito tempo, uma 
vez que o suposto réu há séculos já se finara, peticionamos 
ao Ministério Público no sentido de reabrir as investigações, 
inclusive porque é tido e sabido que na obra de William 
Shakespeare, as vozes mais débeis eram sempre a das mulheres. 
Como já dissemos acima, o narrador, Ricardo III, apresenta a 
sua versão dos fatos, que não necessariamente corresponde 
à realidade. É nosso papel, não só como agentes públicas, 
mas como mulheres, como mães, como cidadãs, resgatar à 
sociedade a memória real, libertando-a da virtualidade das 
fofocas, dos mexericos, dos disse-que-disse. O conhecimento 
do passado nos permitirá orientação e propedêutica com 
relação à instrumentalização e modernização de diplomas 
de lei no presente imediato, apontando o caminho para 
um futuro radiante que o país merece. Não era senão outra 
nossa pretensão quando da reabertura do inquérito que 



8RICHARD’S

tantas dores-de-cabeça nos iriam trazer. Não se 
suponha aqui qualquer parcialidade no sentido 
de ilibar esta ou aquela personagem. Seja 
Ricardo culpado ou inocente, mandante ou 
responsabilizado mesmo que por atos de ofício 
desconhecidos, trabalhamos dentro das mais 
modernas técnicas periciais e judiciais. A 
instrução permitirá o julgamento mesmo que 
não haja a materialidade de provas, mas pela 
novíssima teoria de domínio dos fatos, onde 
só a proximidade do local do crime já permite 
condenação do réu.”

Não no sentido da espetacularização e 
mediatização do caso, mas tendo por escudo 
e objetivo uma metodologia de exemplaridade, com vistas à 
educação geral que um caso rumoroso como esse possa promover, 
as investigadoras, generosamente facultaram à visitação e 
testemunho público todos os procedimentos levados a cabo na 
busca da verdade. Numa sociedade que se pauta cada vez mais pela 
promoção dos valores de transparência, que faz parte da grande 
cruzada nacional anticorrupção, a inauguração deste tipo de 
procedimento pode ser saudada como uma contribuição inovadora 
ao Direito Internacional. Assim, os cidadãos interessados no 
processo podem acompanhar a faina cotidiana e exaustiva das 
investigadoras dentro da própria sala de investigação, tendo 
acesso às provas materiais, aos indícios e às testemunhas. No 
âmbito ainda do sucesso do trabalho as investigadoras fazem 
questão de frisar todo o apoio e incentivo do poder central da 
República que não olvidou esforços e recursos para que esta ação 
meritória chegasse a bom termo. Nunca é demais relembrar que 
o atual mandatário chefe da nação proporcionou e promoveu a 
tão desejada paz nacional ao combater e vencer seu antecessor de 
análoga e sanguinária memória.
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NOTAS BIOGRÁFICAS DA EQUIPA

Jorge Louraço Figueira
Escreveu “Cassandra de Balaclava”, 
“XmasqdKiseres” e “O Espantalho Teso”, entre 
outras peças. Fez a Oficina de Escrita Teatral 
de Antonio Mercado no TNSJ, o Seminário 
TraverseTheatre, com EndaWalsh e John Tiffany, 
nos Artistas Unidos, a Residência Internacional 
do Royal Court Theatre, e o Seminário de 
Escrita Teatral de J. S. Sinisterra no Teatro 
Nacional Dona Maria II. No Brasil, trabalhou 
com os encenadores Marco Antonio Rodrigues, 
Cibele Forjaz e Marcelo Lazzarato e publicou 
“Verás Que Tudo É Verdade”, sobre o grupo 
Folias (SP). Doutorando em Estudos Artísticos, 
pela Universidade de Coimbra, com uma bolsa 
atribuída pela FCT, é docente na Escola Superior 
de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE). Foi 
dramaturgo residente na Oficina Municipal 
de Teatro, em Coimbra; diretor artístico do 
Teatro Oficina, em Guimarães; crítico de teatro 
no jornal Público; e Júri dos Apoios Pontuais 
ao Teatro em 2004 e em 2007. Colaborou com 
várias publicações, como o Léxico de Pedagogia 
do Teatro, editado pela editora Perspectiva, 
e com as revistas Drama, Sinais de Cena, 
Camarim, Crioula, Hemisférica, Caderno de 
Ensaios e Adágio, e coordenou numerosos 
eventos, seminários, encontros e workshops 
ligados à dramaturgia, em Portugal e no Brasil. 
Tem várias peças publicadas e levadas à cena, 
tendo a sua peça “Êxodos” sido nomeada para o 
Prémio de Melhor Dramaturgia da APCA.

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. 

Cláudia Carvalho
Atriz e professora de teatro e coordenadora do 
Curso de Interpretação e Artes do espetáculo do 
Colégio São Teotónio, em Coimbra. Formada no 
CENDREV (2001), frequentou até ao 4.º ano a 
licenciatura em Estudos Teatrais (U. de Évora). 
Licenciatura de Teatro e Educação na Escola 
Superior de Educação de Coimbra (2006). 
Iniciou-se em 1998, pelo Teatro do Rio (Alcácer 
do Sal), onde participou em vários projetos. 
Ao longo da sua carreira trabalhou textos de 
Brecht, Paul Zindel, Eugéne Ionescu, Gil Vicente; 
com encenadores como Antonio Mercado, 
António Fonseca, Gil Nave, João Mota, Marco 
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Antonio Rodrigues, MárioBarradas, Nuno 
Pino Custódio, Luís Varela, José Moura Ramos, 
Leonor Barata, Ricardo Correia, entre outros, 
nas companhias: CENDREV, Teatrão, Teatro 
das Beiras. Em 2012, trabalhou com Custódia 
Gallego, Inês Castel- Branco, Paula Mora e Diana 
Costa e Silva na peça “As lágrimas Amargas de 
Petra Von Kant”, encenada por António Ferreira 
numa coprodução entre o Teatro do Bolhão e 
o Teatro Nacional D. Maria II. Além do teatro, 
participou nas curtas-metragens “À Flor da 
Pele” e “O Voo da Papoila”, de Nuno Portugal, 
produção da Persona Non Grata Pictures; 
“Dellarte”, na Universidade Lusófona de Lisboa, 
e em vários videoclips. “Embargo”, de António 
Ferreira foi a sua primeira longa-metragem. 
Recentemente participou no filme “Pedro e 
Inês”, do mesmo cineasta. No trabalho como 
professora de Interpretação orientou e dirigiu 
vários espetáculos com alunos. “Há tempo para 
tudo” foi a sua primeira encenação profissional 
(2014, Teatrão). No âmbito do projeto PANOS, 
no Teatrão, orientou juntamente com Isabel 
Craveiro “Refuga” e “Bela Vista”, mais tarde a 
solo, “Desligar e voltar a ligar” e “Só há uma 
vida e nela quero ter tempo para construir-me e 
destruir-me”.

Isabel Craveiro
Diretora Artística do Teatrão, onde trabalha 
desde 2001. 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 (2003 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 Molière; 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.

Margarida Sousa 
Curso Livre de Interpretação “Os Fundamentos 
do método de Stanislavsky, com Antonio 
Mercado (2000). Licenciatura em Teatro de 
Educação pela Escola Superior de Educação 
de Coimbra em 2006.  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. Como atriz, integrou 
33 produções do companhia, entre as quais: 
“A Boa Alma de Setzuan”, de Brecht  (2009); 
“Noite de Reis”, a partir de Shakespeare (2010); 
“D. Quixote de Coimbra”  (2009); “Três Irmãs 
(Making Of)”, a partir de Tchekhov, (2015); 
“Eu Salazar” (2018) e, mais recentemente, 
“Richard’s”, a partir Ricardo III de Shakespeare 
(2019). Tem desenvolvido trabalho com 
encenadores como Antonio Mercado, António 
Fonseca, Corrina Manara, Dagoberto Feliz, 
Isabel Craveiro, Leonor Barata, João Mota, 
Nuno Pino Custódio, Marco Antonio Rodrigues, 
Patrick Murys, Ricardo Vaz Trindade.
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No plano formativo destaca a participação no 
Workshop “Teatro do Gesto”, com Norman 
Taylor (2010) e os Os Fundamentos do método 
de Stanislaski, com Valentim Tepliakov, da 
academia teatral de Moscovo – GITIS (2006); 
Devising Dentro de uma Democracia, com a 
companhia nova-iorquina The TEAM, e, mais 
recentemente, o curso Consciência do Ator 
em Cena, orientado por João Brites n’O Bando 
(2018).

Mónica Cadete
Licenciada em Teatro e Educação na Escola 
Superior de Educação de Coimbra, trabalhou 
como atriz numa série de espetáculos teatrais, 
entre eles: “Promessa”, no âmbito do estágio da 
licenciatura; “Entre Ruínas Entre Gente”, projeto 
de intervenção social apresentado na Oficina 
Municipal do Teatro; no projeto de psicologia 
comunitária “RRRR”. Realizou, também, vários 
workshops e formações. Desenvolve atualmente 
o seu estágio profissional no Teatrão.

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 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 
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“Performance: Visual Aspectsof Performance 
Practice” (Oxford: Inter-DisciplinaryPress) 
e do e-book “ActivatingtheInanimate: Visual 
Vocabulariesof Performance Practice” (Oxford: 
Inter-DisciplinaryPress). É membro fundador da 
Associação Portuguesa de Cenografia.

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 “Commediadell’arte”, com 
Simoni Boer; “Devisingwithin a Democracy”, da 
nova-iorquina The TEAM; “Teatro do Objeto”, 
com Patrick Murys; “Teatro e Educação”, com 
HélèneBeauchamp; 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 Antonio 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, integrou o elenco de “A Grande 
Emissão do Mundo Português”, de Jorge 
Palinhos, para o Teatrão.

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.

Vitor Torpedo
Inicia a sua carreira musical em 1985 com 
o projeto Objetos Perdidos. Já a carreira 
discográfica, iniciar-se-á apenas em 1994, com 
o primeiro álbum dos Tédio Boys, formados em 
1989. Ativos até 2000, editaram três álbuns e 
dois EPs, e fizeram três digressões nos EUA. 
Com o fim dos Tédio Boys, cria PlanetJacumba. 
2005 é o ano que vê a estreia “Revolution Rock”, 
dos 77, banda de Coimbra liderada por Paulo 
Eno, na origem da qual esteve também Victor 
Torpedo. Em 2000, muda-se para Londres 
com Pedro Chau e formam os TheParkinsons. 
Lançam o primeiro álbum “A Long Way to 
Nowhere”, em 2002, que é bem recebido pela 
crítica britânica. Dois anos depois é a vez de 
“New Wave” e, em 2005, regressam às origens 
para editar “DownWithTheOldWorld”. Em 
2012, regressam às edições discográficas com o 
disco “Back To Life”. Durante o interregno dos 
TheParkinsons, Victor Torpedo e Pedro Chau 
juntam-se ao baterista Glenn Chapman e ao 



vocalista Charlie Fink e criam Blood Safari. Em 
2007, surgem os TijuanaBible, apresentados ao 
público através da compilação “Novos Talentos 
FNAC 2008”. Em 2008, também, surge o convite 
de Henrique Amaro para a participação na 
primeira série de lançamentos da editora virtual 
Optimus Discos. O EP “ChildoftheMoon” é 
editado a abril de 2009, com excelente aceitação 
por parte da imprensa e do público geral. Desde 
2013, tem estado mais envolvido em concertos 
com os SubwayRiders, uma ideia de Carlos 
Dias e Victor Torpedo. Para além da formação 
dos The Great MoonshinersBand, tem vindo a 
apresentar o seu trabalho a solo com o projeto 
“Karaoke Victor Torpedo”.

Rafael Silva
Rafael Borges da Silva nasceu a 22 de novembro 
de 1991 no Porto, Portugal. Aos quinze anos 
de idade iniciou o seu percurso musical como 
autodidata, começando pelo Baixo Elétrico e 
pela Guitarra. Daí surgiu o seu interesse pela 
produção musical, tendo em 2009 iniciado a 
licenciatura em Música - Variante Produção 
e Tecnologias da Música (PTM), na Escola 
Superior de Música, Artes e Espetáculo 
(ESMAE). Após terminar a sua formação 
superior em 2012, iniciou um estágio interno 
do Instituto Politécnico do Porto (IPP), como 
Técnico de som no Teatro Helena Sá e Costa. 
Mais tarde, entre 2015 e 2017, desenvolveu 
competências comoespecialista de produto 
na loja de instrumentos musicais Ludimusic, 

no Porto. Ao longo de 2018 colaborou 
com a JACC - Jazz Ao Centro Clube, sendo 
Técnico de Som residente no Salão Brazil, 
em Coimbra. Paralelamente aos eventos 
descritos anteriormente, foi exercendo 
atividade freelancer como técnico de som ao 
vivo e de estúdio e também manteve activo o 
seu percurso como músico com bandas como 
TheLazyFaithful, Throes + TheShine e mais 
recentemente Fugly, passando por inúmeras 
salas e festivais de relevo nacional, e efetuando 
também algumas digressões europeias.

Ricardo Brito
Ricardo Alexandre Cabaço de Brito, baterista 
natural de Castelo Branco, começou o seu 
percurso musical com apenas 14 anos, na 
Associação Filarmónica Retaxense, organismo 
onde dois anos mais tarde viria a dar aulas de 
música(?). Com 15, inicia os seus estudos no 
Conservatório Regional de Castelo Branco, onde 
permaneceu até 2018, altura em que concluiu a 
sua formação e obtendo o 8º grau em Percussão. 
2018 também igualmente o ano em que iniciou a 
licenciatura em Estudos Artísticos, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Coimbra. Ao longo 
dos últimos anos tocou em várias orquestras 
e BigBands do Conservatório. Atualmente faz 
parte do leque de elementos de diferentes 
bandas. São elas TheParkinsons, Wakadelics e 
Piñata. A participação nestes projetos valeu-lhe 
a passagem por diversas salas e festivais 
de renome.



Paul Hardman
Designer gráfico britânico sediado em 
Coimbra, Portugal. Estudou artes gráficas em 
Liverpool ArtSchool ( JMU) e tem mestrado em 
Design Gráfico pela CamberwellCollegeofArts 
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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COMUNICAÇÃO SOCIAL
REVISTA VISÃO, 11 DE ABRIL DE 2019
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Três rainhas decidem reabrir o processo de investigação do assassínio 
dos príncipes herdeiros da Casa de Iorque, no século XV. Ignoram a 
versão de Ricardo III e a narração da sua estratégia de conquista do 
poder, escrita por Shakespeare (já na transição entre a Idade Média e a 
Idade Moderna), e optam por circunscrever o caso aos factos, provas, 
documentos e objetos da época. Apoiadas em depoimentos, acareações 

e reconstituições, deslindam a teia da ascensão do monarca, visto ao longo dos 
tempos como a encarnação do mal. “A verdade histórica funciona como uma 
metáfora, uma parábola sobre o mundo atual; é só um pretexto para 
compreender como se organiza hoje o poder, os média, a sociedade, o cidadão”, 
conta Marco António Rodrigues, encenador e autor do texto, em conjunto com 
Jorge Louraço Figueira. O público, como acontece nos julgamentos mediáticos,  
é convidado a tomar uma posição.

Como é habitual nas produções do Teatrão, a música (neste caso, o punk rock) 
ocupa um papel fundamental no espetáculo, tendo sido convidado Victor Torpedo 
(Tédio Boys, The Parkinsons) para compor os temas originais, interpretados ao 
vivo por Rafael Silva (The Lazy Faithfull, Fugly) e Ricardo Brito (The Parkinsons, 
Wakadelics). “A música articula-se com a ideia de que Ricardo III é aquele sujeito 
que ganha o poder, porque tem a capacidade de falar a língua do povo, e ao mesmo 
tempo faz a ponte entre o Shakespeare e o nosso contributo”, sublinha o encenador 
brasileiro. Esta é a primeira de três criações originais do Teatrão, que assinalam  
os 25 anos da companhia e que inauguram o ciclo temático Casa do Poder, 
dedicado às “estruturas que submetem, alienam ou domesticam o corpo social”  
e à “incapacidade de construção de uma alternativa ao upgrade do sistema 
capitalista”. Tudo isto, enquanto se assiste ao crescimento dos movimentos 
nacionalistas/fascistas e ao discurso manipulativo dos novos messias.  J.L.

Richard’s Coimbra
Reescrever a História 
Novo espetáculo do Teatrão faz a ponte entre o enredo original  
de “Ricardo III”, escrito por Shakespeare, e a atualidade


Oficina Municipal do Teatro > R. Pedro Nunes, Quinta da Nora, Coimbra > T. 239 714 013 > 4-18 abr, 
qua-sáb 21h30, dom 19h > €4 a €10 

Hello my name is... 
Lisboa e Porto
O ponto de partida de 
Hello my name is... é a 
peça de Edward Bond, 
Coros para Depois dos 
Assassinatos (1998), em 
que o dramaturgo britânico 
ficciona uma sociedade 
futura, militarizada, 
opressiva e devastadora 
dos direitos e liberdades do 
Homem. Neste monólogo, o 
ator Rashidi Edward, natural 
do Congo/Ruanda, assume 
o papel de um soldado que 
organiza uma conferência 
de cariz político com 
representantes de vários 
países (Congo, Ruanda, 
França, Bélgica, Inglaterra 
e Portugal). Enquanto 
espera, “vai fazendo 
declarações, citações, 
descrições de situações 
de guerra e massacres 
ou reza pelas vítimas”. A 
linguagem poética de Bond 
reforça o seu discurso e 
“chama a atenção para o 
lugar que cada um ocupa 
nas dinâmicas de jogos de 
poder tirânicos”.  
O espetáculo é o regresso 
ao teatro político e aos 
palcos portugueses 
do controverso Paulo 
Castro, criador radicado 
na Austrália, que partilha 
com a bailarina Jo Stone 
a direção artística da 
companhia Stone/Castro, 
com sede em Adelaide 
desde 2006. Inserido 
na programação da 
BoCa – Bienal de Arte 
Contemporânea, sofreu 
uma adaptação para  
estas apresentações  
em Portugal (na estreia,  
a peça era interpretada  
pelo ator timorense José  
Da Costa), com o texto de 
Bond a aplicar-se a um novo 
contexto geopolítico.  J.L.


Teatro Nacional D. Maria II > 
Pç. D. Pedro IV, Lisboa > T. 21 325 
0800 > 11-13 abr, qui-sex 21h, 
sáb 19h > €11  > Teatro Carlos 
Alberto > R. das Oliveiras, 43, 
Porto > T. 22 340 1910 > 17-18 abr, 
qua-qui 21h > €10
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PÚBLICO, 4 DE ABRIL DE 2019
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DIÁRIO AS BEIRAS, 4 DE ABRIL DE 2019
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REPORTAGEM AGÊNCIA LUSA
https://www.dn.pt/lusa/interior/teatrao-traz-ricardo-iii-de-shakespeare-

para-a-atualidade-para-falar-de-poder-10755654.html

REPORTAGEM PORTUGAL EM DIRETO – RTP (MINUTO 29)
https://www.rtp.pt/play/p5286/e398843/portugal-em-direto/734218

ARTIGO JORNAL DE NOTÍCIAS
https://www.jn.pt/artes/interior/teatrao-traz-ricardo-

iii-de-shakespeare-para-a-atualidade--10755831.

html?fbclid=IwAR1CCgT0ePCllK7R30KeNqh9KYT8XAQ5oFo4NTLv_

KKx9vSvtihFae9RT3w

ARTIGO REVISTA COOLECTIVA
https://coolectiva.pt/2019/04/09/

experimentem-um-richards-on-the-rock-no-teatrao-por-estes-dias/

PEÇA RÁDIO UNIVERSIDADE DE COIMBRA
https://www.ruc.pt/2019/03/29/

teatrao-comeca-a-celebrar-25-anos-com-estreia-de-richards/

REPORTAGEM ESEC TV
https://www.youtube.com/watch?v=y4VdpDCIxA4&t=47s

TEASER VÍDEO DIVULGAÇÃO 
https://youtu.be/6-yo_8QJEkU

TRAILER
https://studio.youtube.com/video/m2G74qUIKns/edit

VÍDEO INTEGRAL
https://youtu.be/6-yo_8QJEkU

ON-LINE
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1.  CONDIÇÕES LOGÍSTICAS 

Camarins individuais para quatro atrizes e três músicos, 
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 atrizes + 3 músicos + 1 produtor + 1 técnico); 

Alojamento para nove pessoas;

Transporte de cenário – viatura de 3500kg peso bruto, 4,90m 
de comprimento e 2m de largura. 

2.  LEGALIDADES 

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

As referidas deverão constar do contrato assinado entre as 
duas entidades.

CONDIÇÕES DE APRESENTAÇÃO
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LUZ
Mesa e Control
1 GrandMA2 ou GrandMA2 onPC etc.
96 Canais de Dimmer
Projetores
44 Projetores PC de 1KW
2 Projetores PC de 2KW
7 Projetores CYC de 4 celulas de 1KW (ou 28 
projetores assimetricos)
6 Projetores PAR 64 com Lâmpada CP62
6 Projetores PAR 64 com Lâmpada CP61
11 Projetores Recortes Zoom 20º/40º
18 Projetores Recortes Zoom 12º/28º
Torres/Bases de chão
1 Base de chão para Recorte Zoom 20º/40º
2 Torres para 4 Recortes Zoom 12º/28º com 
minimo de 2m.

SOM
O seguinte rider contém informações técnicas de 
som necessárias para a realização do espectáculo 
Richard’s segundo a sua montagem original. Para 
cada plateia deverá haver um PA, de preferência 
voado, em configuração Stereo (min. 600W por 
lado) ou em configuração Mono através de um 
cluster central. Deverá também ser colocado 
um subwoofer (min. 1200W) por baixo de cada 
bancada. Para o palco onde ficam o músicos 
deverá também existir um sistema de reforço que 
poderá ser composto apenas por duas colunas 
“full-range” de 15” (min. 600W por lado) e três 
monitores de retorno (min. 300W).

Dá-se preferência a mesas de mistura digitais 
com processamento interno, com a possibilidade 
de fazer pelo menos 12 envios por auxiliar (ou 
combinar auxiliares com matrizes) e com inputs 
suficientes para cumprir a seguinte lista de vias:

1 – Bombo – AKG D112 ou similar
2 – Tarola – Shure SM57
3 –  Timbalão – Sennheiser e604 ou similar com 

clamp para tom
4 – Overhead – Share SM81 ou similar
5 – Baixo – DI out de amplificador
6 – Guitarra – Shure SM57
7 – PC1_L – DI
8 – PC1_R – DI
9 – PC2_L – DI
10 – PC2_R – DI
11 – Drone_synth – DI
12 – Serrote – Rode NT5
13 – Voz Vitor – Shure SM58
14 – Voz Rafa – Shure SM58
15 –  Mic em Cena 1 – Shure GLXD24 / SM58 

(wireless)
16 –  Mic em Cena 2 – Shure GLXD24 / SM58 

(wireless)
17 –  Mic em Cena 3 – Shure GLXD24 / SM58 

(wireless)
18 –  Mic Headset – sistema AKG WMS 420 

+ the t.bone HeadmiKe – O AKG

Poderão ser adicionados dois microfones de 
condensador na zona central do cenário para
fazer algum reforço sonoro de certos diálogos.

CENA
1 Tule de largura mínima de 12m
1 Fundo Negro.
Pernas para entradas e saídas, consoante 
o espaço. 
Implantação de piso feito de platex com 
dimensão máxima de 9m x 7m. É necessário 
aparafusar o piso no chão.

NECESSIDADES TÉCNICAS
RIDER TÉCNICO
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IMPLANTAÇÃO 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 espaço de acolhimento.
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DESENHO DE LUZ

154153

1

151

1

1

143

1

1

1

134

132

1

133

135

1

136

202201

203

1

76

1

11

E154 + R119

2

12

E154 + R119

1

15

E154 + R119

1

18

E154 + R119

1

21

E154 + R119

2

14

E154 + R119

2

17

E154 + R119

2

20

E154 + R119

4

31

E154 + R119

1

32

E154 + R119

2

35

E154 + R119

2

38

E154 + R119

1

40

E154 + R119

2

34

E154 + R119

2

37

E154 + R119

2

41

E154 + R119

1 2

E1
54

1 3

E1
54

3 1

E1
54

1 5

E1
54

1 4

E1
54

1 6

E1
541 7

E1
54

1 9

E1
54

1 8

E1
54

56

E2
43

54

E63 + R119

1

1 51

E6
3 

+ 
R1

19

1

52

E63
 + R11

9

1

53

E63 + R119

81

1

82

E366

1

22

E154 + R119

1

19

E154 + R119

1

16

E154 + R119

1

13

E154 + R119

2

33

E154 + R119

2

42

E154 + R119

2

39

E154 + R119

2

36

E154 + R119

1

92

E63

93

E63

1

94

E63

91

E6
3

2

95

E63

1

96

E6
3

122

123

1

124

2

121

1

61

87 1

1

1

62

1

57

E243

1 58

E2
43

63

2

73

4

10
4

E1
06

11
4

E1
04

10
4

E1
06

11
4

E1
04

3

10
5

E1
06

11
5

E1
04

10
5

E1
06

11
5

E1
04

1

10
7

E1
06

11
7

E1
04

10
7

E1
06

11
7

E1
04

2

10
6

E1
06

11
6

E1
04

10
6

E1
06

11
6

E1
04

5

10
3

E1
06

11
3

E1
04

10
3

E1
06

11
3

E1
04

6

10
2

E1
06

11
2

E1
04

10
2

E1
06

11
2

E1
04

7

10
1

E1
06

11
1

E1
04

10
1

E1
06

11
1

E1
04

1

205
204

R119

R
11

9

R119

R119

R119

E205
E205

E205

E205 E205

E154 + R119
E154 + R119R119

1

74R119

1

161

R376

162

R376

75

R119

1

77

E15
4 +

 R
11

9

2

17
1

R1
19

1

172

R119



CONTACTOS E INFORMAÇÕES

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

O Teatrão é uma estrutura financiada por: Apoio à Divulgação: Media-partners:

Apoio à Programação: Apoio à Produção: Parceiros científicos e pedagógicos:


