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O Teatrão, com o seu projeto de intervenção artística e comunitária 
De Portas Abertas, chegou à Arregaça há três anos. A partir de um 
mapeamento cultural que se iniciou em 2019, a companhia criou um 
primeiro espetáculo — De Portas Abertas — que se apresentou em 
setembro de 2020 no Campo Municipal da Arregaça, adaptando-se às 
circunstâncias pandémicas vividas nessa altura. A criação do segundo 
espetáculo deste projeto conta, desta vez, com a participação de 
pessoas da comunidade, desejo há muito adiado por conta da evolução 
pandémica. A sua dramaturgia original resultou do processo de 
mapeamento cultural e pesquisa documental em torno das questões do 
mundo laboral, procurando relacionar os modos de vida dos habitantes 
da Arregaça com o seu trabalho, e estabelecendo as relações existentes 
entre trabalho, identidade, relações sociais e subsistência.
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SINOPSE 
Num futuro algo distante em que já ninguém 
trabalha, Telmo e Vilma decidem conhecer 
um sítio no planeta que parece ter ficado 
parado no tempo, onde as pessoas ainda 
trabalham como se estivessem em 2022. 
Não são hologramas, são pessoas normais, 
reais, que continuam a produzir os seus 
alimentos, a fazer roupas, a cozinhar, 
a tentar criar negócios. Um sítio aonde 
chegamos sem a ajuda do teletransporte. 
Esse sítio é em Coimbra, chama-se Arregaça. 
E para o conhecer verdadeiramente, é 
preciso ir lá, caminhar entre os campos, as 
ruas, as ruínas e as novas urbanizações para 
perceber como é que o trabalho condiciona 
as vidas daqueles com quem nos cruzaremos 
neste percurso. Num tempo em que a força 
produtiva de cada um de nós é cada vez 
mais desvalorizada e desprotegida, em 
que as máquinas e a inteligência artificial 
caminham para a substituição quase total 
dos trabalhadores, de que serve e como nos 
serve o trabalho na vida?

As recolhas decorrentes das Assembleias de 
Rua organizaram a escrita da Sandra para cenas 
que dividimos em núcleos: trabalho/identidade, 
trabalho/subsistência e trabalho/relações sociais. 
O material sugeriu-nos sempre uma relação muito 
forte entre o espaço e a cena já que nos interessou 
explorar a relação aparentemente desconexa entre 
o Vale da Arregaça e os espaços interiores onde 
as cenas se passam — escritórios, salas de estar, 
cozinhas. Instalar a intimidade da casa na rua, ter 
os vizinhos a fazer teatro no quintal do outro, numa 
rua, num espaço que se resignifica pela presença 
do espetáculo, mostrando as entranhas das nossas 
difíceis e frustradas relações com o trabalho, 
pareceu-nos a melhor forma de procurar que 
caminhos são estes que tomamos para o trabalho. 

São inspirados pelos percursos que os habitantes 
riscaram nos mapas das Assembleias de Rua, 
quando os desafiámos a mostrar as suas linhas/
caminhos do passado, presente e futuro.
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Vamos à Arregaça
Para perceber
Quem ali habita
O que está a fazer
Vamos perguntar
Porque estão a trabalhar

NOTAS DE CRIAÇÃO ENCENAÇÃO por Isabel Craveiro
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Ao longo da nossa vida trilhamos um caminho. O 
trabalho faz parte desse caminho e acompanha-nos 
durante muitos anos. Para uns, o caminho começa 
cedo, na alvorada da juventude, quando ainda não 
se faz ideia de que podemos e devemos escolher os 
nossos caminhos. Para outros, o caminho reinventa-
se a cada curva, numa busca constante. Para outros 
ainda, o caminho é uma linha reta, sem desvios, um 
plano que é preciso seguir. Cada um de nós tem o seu 
caminho e, na verdade, só conseguimos desenhar o 
nosso mapa, quando o percurso chega ao fim.

“Os caminhos de trabalho” é o culminar de um 
processo, que foi também uma longa caminhada. 
As histórias das vidas com que nos cruzámos na 
Arregaça, desde o início do projeto, em 2019, são, 
quase todas, histórias de trabalho, de esforço, de 
sobrevivência, de dedicação a um ofício ou uma 
profissão. Foi para explorar qual a importância do 
trabalho na vida das pessoas que encetamos este 
caminho, percorrendo as ruas, conhecendo outros 
enredos e novos protagonistas, num espaço de 
partilha e de reflexão sobre a relevância do trabalho 
na nossa existência: o que nos dá e o que nos 
tira? Como nos molda e de que forma nos define? 
Ao longo de semanas reunimos em volta de uma 
mesa, de um mapa, as pessoas de vários pontos da 
Arregaça, dispostas a falar sobre a sua vida e o seu 
trabalho. A generosidade com que partilharam esses 
fragmentos, as suas opiniões, os episódios mais e 
menos felizes é algo que vou guardar para sempre. 
Do operário, ao engenheiro; do jardineiro ao 
político; do feirante ao empresário; do reformado, 
à criança que um dia quer ser professora. Uma 
amostra que é também um retrato da cidade e do 
país, numa altura em que o mundo do trabalho sofre 
a maior transformação desde a era industrial.

Ao longo das semanas de escuta, os percursos 
foram sendo desenhados. Percursos que se cruzam 
sem que ninguém saiba que alguma vez se cruzaram. 
As histórias de um que afinal são a vida de tantos; as 
dúvidas que achávamos serem só nossas, mas que 
descobrimos serem as mesmas dos vizinhos (que 
nem sequer conhecíamos) as dificuldades que afinal 
são transversais a ocupações que em nada se tocam.

Este espetáculo é um repositório dessas histórias 
trabalhadas com base em três grandes temas e que 
são comuns a algumas das vivências recolhidas nas 
assembleias de rua: a subsistência, a identidade e 
as relações. Podemos imaginá-los como gráficos de 
barras que se movem, aumentando ou diminuindo 

a cada cena, a cada vida. Porque, se é verdade que 
trabalhamos porque tem de ser (há contas para 
pagar, bocas para alimentar); é também verdade que 
somos o que somos, porque fazemos o que fazemos 
e pelos percursos que construímos. Quantas vezes 
nos definimos pelo que fazemos? Quantas vezes 
o nosso caminho muda de rumo, por uma opção 
profissional? Quantas vidas se reinventam, atrás 
de uma oportunidade de carreira? Tudo isso faz 
parte de quem somos, da nossa identidade, da 
forma como construímos o caminho a cada passada. 
E o que resta? Essa foi a minha maior descoberta 
no processo: as relações. Para além do salário, 
da experiência, da carreira... foram as histórias 
sobre a troca, sobre a amizade, sobre o que se 
ganha quando fazemos algo pelo outro, quando 
partilhamos a dificuldade, quando construímos algo 
em conjunto. Resta a vida que se constrói: os filhos 
que conseguem um emprego melhor; a casa que 
se aumenta, a ambição que se cumpre. Mesmo as 
histórias de relações tóxicas, em algum momento, 
davam a volta para um mas... um mas que é outra 
história: uma amizade, um apoio, um vínculo com o 
outro; uma memória que constrói um sentido maior 
para o trabalho que desempenhamos.

Foi essa a perspetiva que quis trazer para este 
projeto. Uma perspetiva criada em cima de histórias 
e de pessoas que se encontram neste espaço: a 
Arregaça. Um espetáculo em que os protagonistas 
da história são protagonistas de outras cenas que 
não as suas; em que a força das cenas é a soma das 
suas histórias, mas é também a força das vozes 
do coro das maravilhosas melodias que são agora 
também uma parte dos caminhos do trabalho.

Que bela forma de encerrar um projeto de 
intervenção comunitária como este na Arregaça! 
A palavra central esteve lá desde o início: a 
comunidade. Foi um gosto construir esta relação 
e  fazer este caminho convosco.
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DRAMATURGIA por Sandra Pinheiro
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Regressar à Arregaça e ao projeto de intervenção 
artística e comunitária foi uma imensa alegria! 
O reencontro com os fantásticos poemas da Sandra 
Pinheiro, despertaram as memórias de um tempo 
passado, que, enquanto criador de histórias cantadas, 
foi muito marcante e enriquecedor. Desta vez, 
coube-me construir canções em torno do universo 
do trabalho, o que, na minha leitura, extravasa o 
território geográfico, cultural e sociológico do Vale 
da Arregaça, assumindo um papel de destaque 
e discussão de problemáticas socioeconómicas, 
relacionais e emocionais da nossa sociedade.

A forma como encaramos o trabalho e as relações 
laborais adjacentes, bem como a carga emocional 
que carregamos no nosso quotidiano familiar, fruto 

O Vale da Arregaça é ponto de encontro de 
trabalhadores de muitas áreas profissionais diferentes. 
Neste vale temos secretárias, operadoras de fábrica, 
padeiros, enfermeiras, costureiras, sapateiros 
e homens do lixo. Empreendedores e executivos, 
cozinheiras e mulheres de limpeza, todos vivem do seu 
trabalho. A dependência da sua força de trabalho para 
sobreviver cresceu em paralelo com o orgulho no que 
produzem ou nos serviços que prestam.

A cor cinzento aponta precisamente para a 
condição de todas estas personagens. Cada um 
deles tem a forma, o corte e as características de 
cada profissão mas a sua cor cinzenta unifica-os 
na sua condição social de trabalhadores. É a cor da 
rotina e da dependência de um sistema económico 

que lhes determina a vida, profissional e privada. 
A maquilhagem define uma máscara, onde a 
boca deslocada indica precisamente a estranha 
sobreposição entre quem estas pessoas são e o 
que se obrigam a ser perante os outros.

O que anima os figurinos e introduz cor 
são precisamente os objectos ou adereços que 
os rodeiam. Aquilo que é produzido por estas 
personagens é de todas as cores, já que é feito da 
esperança, do saber e da dignidade que pode existir 
no gesto de trabalhar. Espera-se que o contraste 
entre o cinzento dos figurinos e as cores dos 
adereços gere perguntas sobre a riqueza que criamos 
todos os dias com o nosso trabalho. Riqueza que no 
entanto, para já, não nos pertence.

MÚSICA por Rui Lúcio 

CENOGRAFIA & FIGURINOS por Filipa Malva 

das “infeções” laborais, são questões prementes 
e estiveram patentes na construção das melodias 
de lamento, satíricas e de revolta e de certa forma 
caracterizam a dicotomia: obrigação versus paixão, 
o gostar do seu trabalho ou o ter que trabalhar 
por necessidade, mesmo que isso não seja uma 
predileção.

No processo criativo tentei alinhar alguns 
motivos musicais com os materiais do primeiro 
espetáculo, criando assim uma unidade musical que 
permitisse definir a estética e o carácter global da 
banda sonora, no entanto, tentei trazer elementos 
alóctones, que representassem um olhar forasteiro 
sobre o universo da ação, e que, de forma inquietante, 
ajudassem a pontuar as questões sobre a necessidade 
do trabalho enquanto afirmação do indivíduo.

Na sua globalidade as canções são introspectivas 
e colocam questões, que, no decorrer da dramaturgia 
irão, eventualmente, obter respostas.

Para esta banda sonora tive como objetivo a 
interpretação vocal em grande grupo, pontuada 
aqui e ali por um momento solístico, mas que na sua 
generalidade, pretendeu assumir a voz coletiva como 
portadora das vicissitudes de um povo.

Por último, não posso deixar de referir que é 
sempre uma satisfação e um privilégio trabalhar com 
os atores do Teatrão e partilhar a construção de um 
projeto de comunhão, feito em comunidade, mas 
para o Mundo.

“Vamos à Arregaça para perceber quem ali 
habita, o que está a fazer!”
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PARCEIROS
Associação de Moradores do Bairro da Fonte 
do Castanheiro
Centro de Estudos Sociais — Universidade de Coimbra
Clube de Pessoal EDP
Clube Ténis de Coimbra
Curso de Jazz do Conservatório de Coimbra
EDP Distribuição
Externato João XXIII
Grupo Desportivo da Arregaça
Grupo Folclórico de Coimbra
Junta de Freguesia de Santo António dos Olivais
Licenciatura em Animação Socioeducativa/Escola 
Superior de Educação de Coimbra
Licenciatura em Sociologia/Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra
Marchas da Arregaça
Município de Coimbra — Divisões de: 
Cultura, Urbanismo, Habitação Social, Obras 
e Infraestruturas, Ambiente e Espaços Verdes
Museu da Paisagem
Rancho Folclórico do Grupo Desportivo da Arregaça

FICHA TÉCNICA E ARTÍSTICA
DRAMATURGIA Sandra Pinheiro
DIREÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO Isabel Craveiro
MAPEAMENTO CULTURAL (COORDENAÇÃO)  
Cláudia Pato de Carvalho
MAPEAMENTO CULTURAL (ESTAGIÁRIOS) Daniel Lavrador 
(2019/2020), João Catulo (2019/2020),  
Onésio Intumbo (2021/2022)
CONSULTORIA CIENTÍFICA Hugo Cruz
MEDIAÇÃO COM A COMUNIDADE E PROGRAMAÇÃO PARALELA Sofia 
Coelho, Mariana Pratas (estagiária) e Sara Pascoal 
(estagiária)
ENCENAÇÃO Isabel craveiro, Joäo santos e Margarida Sousa
ELENCO Afonso Abreu, David Meco, Diogo Simões, 
João Santos, Margarida Sousa e Sofia Coelho (Teatrão)
CLASSES DE TEATRO DO TEATRÃO E MEMBROS DA COMUNIDADE:
NÚCLEO I — TRABALHO E IDENTIDADE Carlos Martins, 
Fernanda Martins, Graça Alves, Graça Reis, 
Mariana Figueiredo, Natália Cardoso
NÚCLEO II — TRABALHO E RELAÇÕES André Caiado, 
André Costa, Catarina Coelho, Hélder Santos, 
Luísa Saraiva, Maria José Silva, Mónica Alfaiate, 
Patrícia Oliveira, Rita Melo, Teresa Matias
NÚCLEO III — TRABALHO E SUBSISTÊNCIA Alex Varela, 
Carolina Lourenço, Carla Reis, Dulce Varela, 
Filipe Menezes, Francisco Malva, Luís Nogueira, 
Maria Isabel Pimentel, Mariana Pratas, Nelo Carvalho, 
Tomás Caetano, Vera Rodrigues, Abílio Fortunato
DIREÇÃO MUSICAL E COMPOSIÇÃO ORIGINAL Rui Lúcio
MÚSICOS Gonçalo Carvalho (saxofone barítono), 
Guilherme Fradinho (saxofone soprano), João Nunes 
(acordeão)
ESPAÇO CÉNICO, FIGURINOS E ADEREÇOS Filipa Malva
GRAFISMO Studio And Paul
FOTOGRAFIA Carlos Gomes
VÍDEO Francisco Lopes e Rui Augusto
COMUNICAÇÃO Margarida Sousa
DIREÇÃO DE PRODUÇÃO Cátia Oliveira

PRODUÇÃO EXECUTIVA Filipe Gomes, Mariana Pereira
APOIO À PRODUÇÃO EXECUTIVA Afonso Abreu, David Meco, 
Diogo Simões
DIREÇÃO TÉCNICA Jonathan Azevedo
BANDA SONORA E OPERAÇÃO DE SOM Diogo Figueiredo 
e Nuno Pompeu
APOIO MONTAGEM Diogo Lobo
EQUIPAMENTO DE SOM Zonapro
COSTUREIRA Lídia Mota
FRENTE DE CASA António Gonçalves, Beatriz Guinapo, 
Clara Alves, Clara Eloy, João Bernardo Gomes, 
Margarida Quadros, Mariana Martins,  
Maria Inês Ferreira, Matilde Pereira, Onésio Intumbo

CLASSIFICAÇÃO ETÁRIA M/6 · DURAÇÃO 2h · PRODUÇÃO O TEATRÃO 2022
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(USC-CGTP-IN), António Padrão e Andreia (Clube 
Ténis de Coimbra), António e Maria Tavares, Arnaldo 
e Pedro Batista (Vasco da Gama/Praxis), Blendina 
Oliveira, Bruno Santos (Nexgym), Carlos Carvalho, 
Carlos Pinto (União das Freguesias de Coimbra), Carla 
Reis, Carlos Sousa, Celeste Silva, Cidália Silva, Cláudia 
Moura, Conceição Oliveira, D. Conceição e Sr. Luís 
(Mini Mercado Verde Pinho), Dulce Varela, Prof. Elísio 
Estanque, Estrêla Ferreira, Fátima Matos, Fernanda 
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