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As 7 casas da inFortuna

Teatro e Marionetas de Mandrágora - Feira viva
Santa Maria da Feira
Junho 2009

1

Pelos meandros de uma maravilhosa Viagem Medieval, num contexto 
pleno de História de Portugal e de algumas das suas mais emblemáticas 
figuras, acontece “Era uma vez… no Castelo da Feira”.

Porque é de viagem no tempo que se trata, fazemos uma alusão aos 7 
Pecados capitais em quadros de representação espalhados pelo 
imponente Castelo de Santa Maria da Feira. 

autor: Teatro e Marionetas de Mandrágora

As recriações históricas, contextualizadas em pequenas histórias, 
aventuras e desventuras, de D. Sancho a D. Dinis, passando pela 
maravilhosa história de Amor de D. Inês e D. Pedro, ao bravo Mestre 
d’Avis, ao “Africano” D. Afonso V, assim cognominado pela suas 
façanhas conquistadoras do Norte de África. Com fascínio e entusiasmo 
os 7 Pecados são entrelaçados com magníficas ressalvas  da Ira à 
Inveja, da Avareza à Luxúria, da Vaidade à Gula, terminando com a 
reprovadora Preguiça!

autor: Feira viva
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Marionetas: Marta Fernandes da Silva 

Encenação: Filipa Alexandre
Adereços: envide nefelibata
Figurinos: Patrícia Costa
Interpretação e Manipulação: André Pedro Roussel, Carla 
Alves, Clara Ribeiro, Filipa Alexandre, Janela Magalhães, Patrícia 
Costa
Sapatos e Acessórios: José Machado
Apoio à construção: Florbela Ferreira, Sérgio Moras, Clara 
Ribeiro, André Pedro Roussel e Filipe Tavares
Participação Especial: Espada Lusitana
Organização: Feira Viva, cultura e despeorto, e. e. m.
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queima e rebentamento do judas_noves 
fora nada

Trigo Limpo teatro ACERT 
Tondela
11 Abril 2009

4

Espectáculo de rua resultante da mobilização cultural de mais de 
uma centena de participantes.  Há já alguns anos, a ACERT 
retomou a tradição da queima do Judas e renovou-a, fazendo 
convergir neste acontecimento distintas disciplinas do espectáculo 
(interpretação, música, cenografia, adereços, figurinos, 
coreografia, pirotecnia e artes visuais, entre outras).
Sob a direcção artística do Trigo Limpo teatro ACERT que, para 
este evento, convida muitos outros nomes nacionais  e 
estrangeiros, constrói-se uma produção fortemente marcada pela 
componente comunitária, na qual se tratam quaisquer temáticas 
locais, nacionais e internacionais que se prestem a ser 
esconjuradas.
Ao longo de uma semana, actores, músicos, artistas e 
participantes fabricam uma gratificante aventura de troca de 
saberes e de vivência colectiva. 
O argumento decorre da visão imaginativa e da 
consequente leitura teatral que possibilite esconjurar os 
males que nos atormentam.

Ano Novo, Judas Novo! Festa ímpar, concebida e construída pela 
ACERT, por muitos outros criadores e pelos participantes nas 
Oficinas da Queima. Aliando o tradicional e o contemporâneo, a 
Queima e Rebentamento do Judas continua a ser um momento 
comunitário ímpar e efémero onde o fogo lava todos os males, 
num ritual pagão que procura reunir gentes e culturas.

autor: Trigo Limpo teatro ACERT
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Cenografia e Construção: Marta Fernandes da Silva

Coordenação Geral: Pompeu José
Dramaturgia e  Concepção do Espectáculo: Equipa Artística do Trigo 
Limpo teatro ACERT
Música e Direcção: Musical Fran Pérez
Coordenação de Percussões: Tsetse
Participação Musical Especial: Coral Polifónico da Casa do Povo de 
Tondela e New Sketch
Direcção Coral: Cristóvão Ramalho
Encenação dos Quadros: Ilda Teixeira, Raquel Costa e Sandra Santos
Coreografia e Movimento: Ruy Malheiro
Coordenação de Montagem: Pompeu José e Miguel Torres
Cenografia e  Construção: Adriana Ventura, Carla Matos, Cláudia 
Barato, Gustavo Cruz, João Duval, João Silva, Marta Fernandes da 
Silva, Pompeu José, Sérgio Moras, Teresa e ZéTavares
Figurinos: José Rosa Neves
Técnica Luís Viegas, Paulo Neto, Cajó Viegas e Rui Ribeiro
Design Gráfico: ZéTavares
Vídeo e Multimédia: Zito Marques
Fotografia: Carlos Fernandes e Carlos Teles
Pirotecnia: Pirotecnia do Dão
Som e Luz: Strong, Lda
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Saia Curta e consequências

Auditório Municipal de Olhão / Décima Colina
Olhão
Abril 2009

7

« Gosta do meu rabo ? Não pára de olhar para ele é porque 
gosta ! »
Antes de ter tempo para uma resposta, o nosso personagem 
masculino, sentado a ler o seu artigo de economia, num banco 
de jardim, vê-se confrontado por aquela mulher revoltada com 
os homens. Ela, decidida a ajustar contas com o primeiro que 
lhe aparecer, lança-se num desafio arriscado que passará por 
ameaças, declarações e até confissões inesperadas.

«  Você vem de saia curta… porque está calor. E de botas 
altas… porque está frio »
Depois de um primeiro round claramente derrotado, o homem 
mostra-se capaz de contestar e de elaborar o seu contra-
ataque. E a situação torna-se ainda mais surpreendente. As 
duas personagens vão agora a caminho dum “encontro” que 
mudará as suas vidas para sempre. 

O texto de Devolder mostra-se no seu esplendor, cheio de 
surpresas. Aquilo que poderia ser um banal momento retirado 
de um qualquer texto de revista, eleva-se e leva-nos com ele, 
fazendo-nos rever e reflectir sobre a nossa própria alcova e 
sobre as nossas relações com o sexo oposto. O amor é visto e 
analisado de todos os ângulos, e descobrimos que a procura 
pela Paixão absoluta, que todos alimentamos secretamente, é, 
afinal, o tema central da nossa peça. 

E sorrimos e rimos, durante pouco mais de uma hora, de nós e 
de todos os nossos  amores que ali vemos dissecados, partindo 
com o secreto desejo de passar por um qualquer banco de 
jardim e termos a oportunidade de vivermos  o nosso 
« encontro ».

autor: Paulo Matos
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Aderecista: Marta Fernandes da Silva

Texto: Hervé Devolder
Versão portuguesa: Hirondina Cavaco / Paulo Matos
Cenografia: Bruno Guerra
Figurinos: José António Tenente
Interpretação: Cláudia Vieira, Luís Gaspar e Paulo Matos
Desenho de luz e som: Paulo Santos
Direcção Geral e Produção: Décima Colina
Fotografias: Pedro Soares
Desenho Gráfico: Mar-Bar Graphics
Comunicação: Madalena Braga Vidal / Décima Colina
Co-produção: Câmara Municipal de Olhão
Apoio: Teatro da Trindade
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guarda rádio memória

TMG - Trigo Limpo teatro ACERT
Guarda
Novembro 2008
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É um espectáculo que a partir de uma emissão ficcionada da 
Rádio Altitude (que se homenageia, a pretexto dos  seus 
sessenta anos), evoca figuras  e momentos da nossa vida 
colectiva. Personagens do nosso imaginário. Ou do nosso 
imaginário que há-de vir. Cruzando passado e presente, 
invenção e realidade crua, estória e história, a emissão 
conduz-nos por caminhos prováveis e improváveis, da vidinha 
ao sonho. A rádio, essa magnífica descoberta, leva-nos a 
recordar episódios que nos  orgulham, mas também nos 
recorda o quanto temos que fazer para que a Guarda cresça, 
se desenvolva e enriqueça. 
Esta emissão de rádio é no fundo, a nossa vida como cidade. 
Neste espectáculo “entram” Lusitanos e Romanos, quando a 
Guarda era só...o Tintinolho. Através desta peça se há-de 
entender também quem foi Álvaro Gil Cabral e o que fez para 
que continuássemos portugueses. Sabe-se também o que 
Sousa Martins tem a ver com a nossa terra. José Neto, um 
pastor escrevinhador é para nós tão importante como qualquer 
herói com estátua e tudo. A fábrica da Renault (fundada em 
Junho de 1964) não pertence já e por direito próprio ao nosso 
património? E Abril, o dos sonhos mil, não tem que ser 
recordado, para que acreditemos que a democracia se há-de 
cumprir...todos os dias?...

autor _ Américo Martins Director do TMG, coordenador do 
espectáculo e co-autor

Da cenografia: No ponto mais  alto do cenário, num estúdio de 
rádio os locutores conduzem uma emissão especial sobre a 
Guarda, “cidade mais  alta”, a propósito da comemoração do 
seu  809º aniversário.
É em rádios gigantes que acontece a representação da 
emissão em “directo”, onde personagens, heróis  e anti-heróis, 
poetas e estudantes, almas do Além e Historiadores, figuras 
ilustres e não ilustres da cidade dão vida ao espectáculo.
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva, Pedro Santos e enVide 
neFelibata 

Coordenação Geral: Américo Rodrigues
Dramaturgia: Américo Rodrigues e José Rui Martins, a partir de textos 
de Américo Rodrigues, António Godinho, Helder Sequeira, Honorato 
Esteves, José Rui Martins, Norberto Gonçalves, Osório de Andrade e 
Rui Isidro
Encenação: José Rui Martins
Actores, músicos e dançarinos mais de 300 artistas de organizações 
culturais do Distrito da Guarda.
Direcção Musical: César Prata
Assistência de Encenação: Raquel Costa e Ruy Malheiro
Vídeo: Meca (RM 21) e Zito Marques
Técnicos de som, luz, audio-visuais, assistência de cenografia, 
montagem, direcção de cena e  maquinistas de cena: Alcides 
Fernandes, Armando Neves, Alex Pereira, Cajó Viegas, Eduardo 
Martins, José Pedro Gonçalves, Luis Viegas, Ricardo Fernandes, 
Ricardo Pereira, Tiago Dias, Tiago Lopes
Assistente de Coordenação Geral: Sílvia Fernandes
Coordenação de Produção: Lucinda Gomes
Produção Executiva: Elsa Miragaia
Desenho Gráfico: Sérgio Currais e ZéTavares
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m. a sede dos outros

Teatro Micaelense - Descalças – Cooperativa Cultural
Ponta Delgada
Novembro 2008
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M. é uma viajante. Enfermeira, passou os últimos 40 anos a viajar. Volta 
aos Açores, pela primeira vez desde que partiu, para participar no 
Mabaça 2008, II Edição do Congresso Internacional de Recolecção, nos 
Açores. Mabaça é um seminário que recolhe pessoas que recolectam 
vida de todo o mundo e M. é convidada nessa condição.
Clarificando: M. é recolectora de vidas, de profissão. De vocação é 
enfermeira de pastagens.
Ou, posto de outra forma, M. é uma curiosa manta de retalhos cerzida 
através dos séculos, bordada à mão por milhares de corpos e seus 
respectivos poemas. Repete gestos milenares impregnados até aos 
ossos. Vive emprestada das outras. Chupou-lhes tudo, com mais força 
do que elas próprias. Viajando… viajando a vida toda, escuta, escuta, 
em cada som… de volta a casa. De volta às memórias, com resguardos 
de fotografias e outros  sem textura de memórias. Apanharam humidade, 
e tem de as  pendurar. Cada foto é uma peça de roupa. Peças da sua 
roupa de pessoa inexistente sem outras. 

autor _ Maria Simões

Da cenografia: A personagem M. foi o mote de orientação no processo 
de criação da cenografia. Os longos anos de vida passados em viagem, 
os vários continentes por onde passou, a experiência partilhada e 
adquirida, a forma como viveu cada um dos momentos influenciaram as 
opções tomadas na cenografia. 
Primeira fase (uma das mais importantes): Tal como M. começei por, 
recolectar...recolectar e recolectar, não vidas mas objectos! Pela 
procura incessante de o maior e variado número de elementos 
desgastados pelo tempo, portadores de estórias  e memórias, que 
pudessem servir o cenário e por consequência o espectáculo. É perante 
esta amálgama de objectos que me confronto com o desafio da 
desconstrução da sua forma e função, é atribuído a cada um deles 
novas características, passando a ter uma papel específico no 
espectáculo. O resultado é um cenário portátil que transpira as várias 
vidas de M.
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva

Texto: Judite Fernandes
Encenação e Interpretação: Maria Simões
Música: Teresa Gentil
Figurinos: Sandra Botelho | Oficina Têxtil
Design Gráfico: Júlia Vieira, André Laranjinha | Alice's House
Fotografia cartaz: André Laranjinha
Fotografia/Adereços: Pedro 'o Bué' Cerqueira (fotografia), Andrea 
Inocêncio (criação plástica)
Desenho de Luz: Rui Viveiros (TM), Maria Simões
Desenho de Som: André (TM), Teresa Gentil
Assistência de ensaios: Catarina Ferreira
Assistência de Cenografia: Alfredo Tavares, Mestre Jorge, Rui 
Viveiros (lampadinhas)
Diário: M. Maria Simões, Judite Fernandes
Interpretação musical: Teresa Gentil (piano), tigela tibetana, música 
electrónica, etc e tal, Miguel Calhais (contrabaixo), Manuel Maio 
(violino)
Pintura pré-divulgação: Luís Roque
Fotografia de Cena: Pedro 'o Bué' Cerqueira, Fernando Resendes
Co-produção Teatro Micaelense/Descalças - Cooperativa Cultural
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golpe d’asa

Trigo Limpo teatro ACERT
Expo Saraçoça-Espanha
Julho 2008
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Desenganem-se os que esperam descobrir, por entre as 
camadas de penas do nosso passaroco, a resposta àquela 
redondinha questão, quase tão velha como o mundo: quem 
nasceu primeiro foi o ovo ou a galinha? Pois bem: 
permanecemos na incógnita!

Contudo, mesmo desconhecendo qual dos dois inaugurou 
o ciclo da vida, sabemos que o nosso animal teve origem 
no ovário da rica inventiva popular.
Aí se aconchegou, embebido num líquido amniótico 
imaginativo destinado a conservá-lo durante a incubação.

Com tão intensos cuidados pré-natais, não é de estranhar 
que o bicho tenha desenvolvido um especial gosto por 
estórias, um sentido de aventura e uma sede de 
descoberta. Um pássaro inerte encontrado por um grupo 
de animadores, uma avalanche de ovos em catadupa, as 
estações do ano, a festa, a viagem errática, a normalidade 
e o andamento – todos estes  ingredientes  se escondem 
debaixo da asa do nosso protagonista. 

autor_Pompeu José
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Assistência de Cenografia e Coordenação Plástica: Marta Fernandes da Silva
Apoio técnico e acompanhamento de montagem

Dramaturgia e Encenação: José Rui Martins e Pompeu José
Direcção de Construção: Pompeu José (Trigo Limpo teatro ACERT)
Pedro Pais de Brito (Escola Superior de Tecnologia de Viseu)
Actores: lda Teixeira e Ruy Malheiro
Técnico/Condutor/Actor: Cajó Viegas
Músicos/Actores: Abílio Liberal – Sousafone, Brian Carvalho - Trompete, Bruno Abel - 
Saxofone, Gabriel Caseiro - Bombo, Júlio Morgado – Trombone, Ricardo Oliveira – 
Tarola e Pratos, Rui Bandeira - Trombone, Tito Oliveira - Tuba
Cenografia: Zétavares
Música: Fran Pérez
Figurinos: Concepção e realização em colaboração com o CEARTE – Centro de 
Formação Profissional do Artesanato - Coimbra, sob a direcção de Filipe Faísca.
Confecção dos fatos dos músicos: Swetelana
Desenho Gráfico: Zétavares
Fotografia: Eduardo Araújo
Vídeo: Zito Marques
Estudo técnico e construção em madeira: ESTV - Escola Superior de Tecnologia de 
Viseu
Coordenador – Pedro Pais de Brito
Construção em metal: Tondagro - José Carlos Coimbra; Amândio Silva; Carlos 
Henriques; Eduardo Vilareto; Hilário Vieira; Jorge Almeida;
Apoio técnico e  acompanhamento de montagem: André Silva (Néné); Eduardo 
Araújo; Ilda Teixeira; João Arede; Jorge Almeida; José Ernesto; José Rosa; Luís Viegas; 
Marta Fernandes da Silva; Miguel Torres; Pedro Santos; Paulo Neto; Rui Ribeiro; Ruy 
Malheiro; Sandra Santos; Sérgio Moras;
Produção e Secretariado: Marta Costa, Paula Coelho e Raquel Costa
Gestão Financeira: Rosa Marques e Rui Vale
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lenheiras de cuca macuca

Teatro e Marionetas de Mandrágora
Gondomar
Abril 2008
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“Lenheiras, mulheres que carregam lenha é uma viagem para a construção de 
uma identidade. A escavação por dentro daquilo que “parece ser” para tornar 
visível o invisível. Esteticamente é um tempo e espaço de ambiguidade, 
provocador de descobertas, reconhecimento e recriação por parte do 
espectador. Conhecedores que são destas lendas os espectadores sentir-se-
ão de certa forma incluídos nela através do seu imaginário e da proposta 
cénica que deixará espaços em branco onde o público possa inscrever o seu 
texto interior.
As duas personagens transportam os dois feixes de lenha, duas pequenas 
máquinas de cena que se desdobram teatralmente nas várias cenografias e 
ambiências do espectáculo. Feixes que contém toda a
matéria do sonho e da realidade cénica, objectos metamorfos que são fontes 
sonoras, complementos dos  figurinos e apetrechos na construção das formas 
animadas.
O espectáculo é atravessado por narrativas interrompidas  pelas narrações 
sonoras e visuais. com pequenos diálogos essenciais na progressão dramática 
e pelo movimento das actrizes e das formas animadas que criam um outro tipo 
de diálogos, remetendo para o metatexto simbólico.
A valorização da tradição é a intenção maior do trabalho mas ao mesmo tempo 
articula-la com a nossa contemporaneidade deitando um novo olhar aos 
fantasmas da nossa identidade.”

autor: José Caldas

Da cenografia: O espaço e o tempo não são definidos, para conquistar uma 
intemporalidade que estas lendas transportam através dos  tempos. Arquétipos 
da cultura e sabedoria populares  que encerram aspectos da nossa maneira de 
ser e sonhar.
Por isso a cenografia é a materialização deste mundo para além da realidade 
mas paradoxalmente utilizando matérias  muito concretas que em constante 
transformação nos remeterão para outras dimensões do
real. Ao mesmo tempo procurará criar um contra ponto contemporâneo às 
lendas, jogando com instalações que se articulam com a musica, a luz e as 
formas animadas.
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Cenografia: Marta Fernandes da 
Silva 

Encenação: José Caldas
Texto: João Pedro Mésseder
Dramaturgia: José Caldas, Clara 
Ribeiro e Filipa Alexandre
Apoio à pesquisa: Serafim Gesta
Interpretação: Clara Ribeiro, Filipa 
Alexandre
Marionetas: EnVide nefelibata
Figurinos e Design Gráfico: Patrícia 
Costa
Desenho de luz: João Abreu
Música de Cena: Hugo Morango
Operação de Luz: Irene Almeida
Página Web: enVide neFelibata
Produção: Clara Ribeiro, Filipa 
Alexandre
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queima e rebentamento do judas_estamos feitos 
num oito

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
22 de Março 2008

19

Espectáculo de rua resultante da mobilização cultural de mais 
de uma centena de participantes.  Há já alguns anos, a 
ACERT retomou a tradição da queima do Judas e renovou-a, 
fazendo convergir neste acontecimento distintas disciplinas do 
espectáculo (interpretação, música, cenografia, adereços, 
figurinos, coreografia, pirotecnia e artes visuais, entre outras).
Sob a direcção artística do Trigo Limpo teatro ACERT que, 
para este evento, convida muitos outros nomes nacionais e 
estrangeiros, constrói-se uma produção fortemente marcada 
pela componente comunitária, na qual se tratam quaisquer 
temáticas locais, nacionais e internacionais que se prestem a 
ser esconjuradas.
Ao longo de uma semana, actores, músicos, artistas e 
participantes fabricam uma gratificante aventura de troca de 
saberes e de vivência colectiva. 
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Concepção Plástica: Marta Fernandes da Silva, Pompeu José e ZéTavares 

Coordenação Geral: Equipa Artística do TRIGO LIMPO teatro ACERT
Direcção artística e dramatúrgica: José Rui Martins
Encenação: colectiva
Direcção de Montagem: Pompeu José e Miguel Torres
Música e Direcção Musical: Fran Pérez
Coordenação Musical: Lydia Pinho
Coordenação de Percussões: Maria João Neves e Miguel Cintra
Participação Musical Especial: Coral Polifónico da Casa do Povo de Tondela, 
Fanfarra Kaustica e New Sketch
Direcção Coral: Cristóvão Ramalho
Direcção Técnica: Luís Viegas, Paulo Neto e Cajó Viegas
Cenografia e Construção: Colectiva
Encenação dos Quadros: Ilda Teixeira, Sandra Santos e Raquel Costa
Direcção Coreográfica e de Movimento: Ruy Malheiro
Coordenação Vídeo e Multimédia:Zito Marques
Design Gráfico: ZéTavares
Fotografia: Carlos Teles e Eduardo Araújo
Pirotecnia: Pirotecnia do Dão
Som e Luz: Strong, Lda
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interiores I_Chovem amores na rua do matador

Trigol Limpo teatro ACERT
2007
Dezembro Tondela

22

Esta nova criação, da autoria de Mia Couto e José Eduardo Agualusa, é a segunda 
etapa do projecto Interiores e resultado do desafio lançado a estes dois escritores  para 
criarem um texto inédito para o Trigo Limpo teatro ACERT.
Em finais de 1992, o Trigo Limpo teatro Acert adaptou alguns contos de Mia Couto e 
criou com eles o espectáculo á roda da noite, estreado no Nordeste do Brasil em 1993.
Foi o início de uma relação muito especial com este escritor e com Moçambique.
A amizade estendeu-se entre os continentes e envolve hoje um grande número de 
pessoas.
É desta teia de relações que surge um texto a quatro mãos: chovem amores na rua do 
matador de José Eduardo Agualusa e Mia Couto.
Como eles próprios explicam mais do que trabalho a feitura deste texto foi puro prazer.
E é com esta matéria feita de palavras, com este pretexto, que o Trigo Limpo teatro 
Acert constrói a sua 75ª produção. Trabalhando na busca incessante desse prazer que 
continua a ser, para todos nós, fazer teatro.
E se já no princípio dos princípios, na génese, o princípio era o verbo, a feitura deste 
chovem amores… parte dessa atitude quase mágica de começar a proferir as palavras 
para que as coisas aconteçam. E da filigrana das letras  nasce demorada e 
gostosamente um mundo pequenino onde vivem as nossas personagens.
“…os sonhos são mapas que nos ajudam a orientar na vida. Aqueles que não sabem 
ler os sonhos, esses, sim, estão perdidos...”

autor: Pompeu José

Da cenografia: O espaço de representação é delimitado pelo chão de terra 
em forma trapezoidal, concentrando nele grande parte da acção. O objecto 
cénico central é composto por um aglomerado de caixas/malas de diversos 
formatos entre outros objectos que, pela forma como estão dispostos se 
assemelham à figura de um carro. É de carro e com a sua bagagem que a 
personagem Baltazar chega à aldeia e é também com ele que o espectáculo 
se inicia. No desenrolar da acção esta imagem de carro vai sendo 
desconstruída dando lugar ao desvendar do interior dessas caixas/malas 
que vão criando um ambiente específico em cada uma das cenas.
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Cenografia: Zétavares e Marta Fernandes da Silva 

Texto: José Eduardo Agualusa e Mia Couto 
Encenação: Pompeu José 
Actores: José Rosa e Sandra Santos
Música: Cheny Mahuaie, Fran Perez, Lígia Zango, 
Matchume Zango e Tinoca Zimba
Figurinos: Ruy Malheiro
Desenho de luz: Luís Viegas
Técnicos: Cajó Viegas e Paulo Neto
Assistência de encenação: Gil Rodrigues
Bonecas: Luís Pacheco 
Fotografia: Carlos Teles, Eduardo Araújo
Carpintaria: Carmosserra
Serralharia: Rui Ribeiro
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Andar nas nuvens

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
Maio 2007

Espectáculo que explora técnicas tão variadas como, animação 
vídeo, produção musical, poética, bem como a práticas de teatro 
de sombras e marionetas.

“Uma viagem até ao país das nuvens onde, pelo caminho, se 
passeia num sítio frio em que há lojas para congelar as ideias e 
os pensamentos, e no qual a amizade é para sempre, por estar 
num icebergue que o sol desconhece que exista.Andar nas 
Nuvens como exercício poético de embelezamento do trabalho 
dos actores e das múltiplas  linguagens artísticas que o teatro 
partilha em momentos imaginativos e loucos…  Andar nas 
Nuvens para encontrar afinidades com múltiplos criadores e 
aprender com eles o encantamento da permuta criativa…Andar 
nas Nuvens com um autor colombiano que, sem coincidências, 
nos embeleza sentimentos com uma mensagem deitada ao mar 
em direcção a Portugal…Andar nas Nuvens para quebrar a 
normalidade de só aceitar o que nos dizem ser real…” 

autor _ José Rui Martins
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Direcção de Construção: Marta Fernandes da Silva

Adaptação livre a partir de um conto de Mario Lamo Jiménez “Un Viaje al País de las Nubles” 
Texto e Encenação: José Rui Martins
Cumplicidade Artística: Teatro e Marionetas de Mandrágora
Interpretação: José Rosa, Raquel Costa, Ruy Malheiro e Sandra Santos
Poemas: Fernando Pessoa e José Rui Martins
Música: Fran Perez
Músicos (vozes e  instrumentistas):  Alexandra Ávila, Carlos Peninha, Fran Perez, João 
Almeida, José Medeiros, José Rui Martins, Lydia Pinho, Mariana Abrunheiro, Miguel Cardoso, 
Paulo Nuno, Quine
Voz Off: Catarina Estrela, Ilda Teixeira, José Medeiros, José Rui Martins, Lydia Pinho, Miguel 
Torres e Pompeu José
Story board – José Rui Martins, Zétavares e Zito Marques
Animação e 3D: Zétavares e Zito Marques
Construção de Marionetas e Apoio à Manipulação: Teatro e Marionetas de Mandrágora - 
Clara Ribeiro, enVide neFelibata, Filipa Alexandre e José Machado
Mecanismos: Luís Viegas e Manuel Matos Silva
Apoio à Construção de Marionetas: Ana Duarte, Carlos Fernandes, Ilda Teixeira, Luis Viegas, 
Marta Fernandes da Silva, Marisa Ezequiel, Pompeu José, Sílvio Neves, Raquel Costa, Ruy 
Malheiro e Sandra Santos
Desenho de Luz:  Luís Viegas e Paulo Neto
Misturas e Masterização: Quico Serrano
Técnico de Som: Cajó Viegas
Figurinos: José Rosa
Fotografia: Carlos Fernando e Carlos Teles
Carpintaria: Sílvio Neves
Serralharia: Rui Ribeiro (coordenação), Fernando Brás e João Carlos
Revisão de Textos: Ana Martins
Produção: Marta Costa e Paula Coelho
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queima e rebentamento do judas_judas zero sete 

Espectáculo de rua resultante da mobilização cultural de mais de 
uma centena de participantes.  Há já alguns anos, a ACERT 
retomou a tradição da queima do Judas e renovou-a, fazendo 
convergir neste acontecimento distintas disciplinas do 
espectáculo (interpretação, música, cenografia, adereços, 
figurinos, coreografia, pirotecnia e artes visuais, entre outras).
Sob a direcção artística do Trigo Limpo teatro ACERT que, para 
este evento, convida muitos outros nomes nacionais e 
estrangeiros, constrói-se uma produção fortemente marcada pela 
componente comunitária, na qual se tratam quaisquer temáticas 
locais, nacionais  e internacionais que se prestem a ser 
esconjuradas.
Ao longo de uma semana, actores, músicos, artistas e 
participantes fabricam uma gratificante aventura de troca de 
saberes e de vivência colectiva. 
O argumento decorre da visão imaginativa e da 
consequente leitura teatral que possibilite esconjurar os 
males que nos atormentam.

Isto está a cheirar mal
Há razão p’ra suspeitar
P’lo andar da carruagem
O Judas vai rebentar!

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
7 Abril 2007
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Coordenação de construção cenográfica: Marta Fernandes da Silva, Pompeu José 

Direcção Artística: José Rui Martins
Música: Fran Pérez
Cenografia: Pompeu José, Zétavares 
Trabalho Vocal e Direcção Coral: Cristóvão Ramalho 
Músicos: Brian Carvalho, Carlos Marques, Carlos Gustavo, Carlos Peninha, Celso Ferreira, Cláudio 
Lima, Diego Moreno, Fran Pérez, Lydia Pinho, Miguel Cardoso, Milene Matos, Paulo Nuno, Pedro 
Almiro, Pedro Marques, Pedro Silva, Simão Gomes, Simonal Bié, Zéquinha
Figurinos: José Rosa 
Participação Especial: Coro Polifónico da Casa do Povo de Tondela
Coordenação Teatral dos Quadros: Ilda Teixeira, Raquel Costa, Sandra Santos 
Coordenação de Movimento: Ruy Malheiro
Monitor de Malabares de Fogo: Daniel Lopes
Coordenação de Montagem: Miguel Torres, Pompeu José
Construção Cenográfica: António Costa, Adriana Ventura, Carlos Fernandes, Filipe Teixeira, João 
Arêde, Marta Fernandes da Silva, Pompeu José
Técnicos de Montagem: Cajó Viegas, Luís Viegas, Paulo Neto, Sílvio Neves
Manchas Negras: Filipe de Jesus, João Arêde, João Fernandes, José Seixas, Marta Fernandes da 
Silva, Miguel Torres, Nuno Antunes, Paulo Correia, Pompeu José, Rui Ribeiro
Produção e Secretariado: Ana Bastos, Irene Pais, Lizete Lemos, Marta Costa, Miguel Valentim, Paula 
Alexandra, Paula Coelho, Rita Martins, Rosa Marques, Rui Vale, Silvia Leão
Fotografia: Carlos Teles, Carlos Fernandes, Eduardo Araújo
Pirotecnia: Pirotecnia do Dão
Som e Luz: Strong, Lda
Vídeo: Hugo Neves, Manuel Martins, Zito Marques
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interiores I_duas histórias de solidão

Trigol Limpo teatro ACERT
2006
Dezembro Tondela

Na primeira história, uma personagem feminina reinventa o 
passado através  do que tem guardado na sua memória 
esburacada. Relembra principalmente um companheiro e 
amigo do período revolucionário do pós-25 de Abril. Ele é 
agora membro do Governo. Ela viu a tomada de posse na 
televisão. Sozinha representa, entre a realidade e a ficção, o 
eu e o outro, os outros…Sem nunca perceber completamente 
quem é quem. Quem é um, quem é o outro. “Recomeça 
sempre baralhada pelo desespero de ver andar o mundo, 
sentindo que já não faz parte dele.” Na segunda história, uma 
personagem masculina, Ortov, é também um desesperado. 
Toma o público como testemunha de um crime que não 
sabemos se cometeu. Acredita mais no mediático do que na 
Justiça. Diz que matou a vizinha e explica detalhadamente as 
razões do acto, dando expressão às vozes que ainda ouve na 
cabeça: da própria vítima e respectivo marido, do psiquiatra…
Relata a sua situação ao pormenor. Está mal, muito mal. 
Descobriu o mal de Ortov.
autor _ Pompeu José

Da cenografia: duas histórias, duas personagens, a mesma 
cenografia. Duas histórias de vida contadas na primeira 
pessoa. São aparentemente diferentes mas com muito em 
comum. É indiferente o espaço onde a acção se desenrola, 
aliás, poderiam ser muitos, ou talvez sejam, mas por que não 
proporcionar ao público uma visão destas histórias como se 
encontrassem nos bastidores do teatro? As costas de um 
telão, uma cadeira e um cinzeiro compõem o quadro onde a 
acção acontece.
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva e 
Zétavares 

a partir de “do avesso e do direito” de Eduarda 
Dionísio e de “o mal de Ortov” de Jaime Rocha
Dramaturgia e encenação: Pompeu José
Interpretação: Raquel Costa e Ruy Malheiro
Assistência: Gil Rodrigues
Música: Miguel Cardoso
Figurinos: Colectivo
Carpintaria: Sílvio Neves e Carmosserra
Desenho de luz: Luís Viegas
Técnico: Paulo Neto
Fotografia de Cena: Carlos Teles
Vídeo: Zito Marques
Som: Cajó Viegas, João Paulo Martins e Zito 
Marques
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Agakuke e Mamadu o Marabu

Lua Cheia teatro para todos
Lisboa
Novembro 2006

Espectáculo que faz parte dum ciclo de cinco, construídos a partir de 
contos de todo o mundo – 5 continentes, 5 países, 5 contos, 5 
espectáculos que convidam a descobrir ou redescobrir e partilhar as 
diferenças que cada cultura traz consigo. Agakuke é o personagem 
principal de um ciclo de histórias, fruto das suas memórias de viagem.

Agakuke o inuit, recorda a sua primeira viagem ao Senegal. À noite, 
sentado junto a um embondeiro, Agakuke, um verdadeiro griot, conta a 
história de Mamadu um homem simples e modesto que se torna uma 
figura importante e respeitada numa aldeia da savana africana.
Recorrendo a todo o imaginário africano no seu aspecto místico e 
sobrenatural, a fabulosa história de Mamadu faz-nos mergulhar no 
coração da cultura africana, na sua diversidade e complexidade.
Mamadu o Marabu, um conto do Senegal, fala-nos do bem e do mal 
claro, mas também e sobretudo das  capacidades  fantásticas da mente 
humana. Nesta história africana o sagrado junta-se ao profano para nos 
mostrar a que ponto é o próprio homem que constrói o seu destino 
mesmo submisso a misteriosas forças. 
autor _ Lua Cheia

Da cenografia: a viagem é o ponto de partida, e associada a esta um 
conjunto de malas que transportam os  elementos necessários para dar 
inicio a mais um conto. É delas  que surge o cenário e são elas também 
que perdem a condição de mala e se transformam em embondeiro, 
aldeia, etc...
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva, Mª João 
Trindade e Sylvain Peke

Ideia e Interpretação: Mª João Trindade e 
Sylvain Peker
Música: Victor Gama
Construção de Marionetas [Agakuke]: Lua 
Cheia - Teatro para Todos
Construção de Marionetas [Conto]: Teatro e 
Marionetas de Mandrágora
Confecção de Figurinos: José Rocha e 
Eugénia Tomás
Desenho de Luz: Ricardo Trindade
Operação Técnica: Ricardo Trindade e Rui 
Alves
Ilustração: Fátima Afonso
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em paz

Espectáculo de rua que resulta da adaptação e cruzamento de “A paz” e “Lisístrata” de 
Aristófanes.  
Há uma espécie de alto castelo medieval (em ruínas) com as portadas fechadas...
É noite...
No pátio anda gente aflita, que acaba por ir “aliviar-se” a uma estrumeira no centro pátio...
Quando o dia nasce um criado começa a amassar a merda da estrumeira fazendo bolos que 
entrega a um outro criado que os leva para alimentar um escaravelho que está fechado no 
interior do castelo.
O patrão de ambos, um camponês, está a alimentar o escaravelho para que ele lhe sirva de 
montada e o leve, voando, à mansão dos deuses onde pretende pedir a paz para a sua terra.
Trigeu, o patrão, inicia o voo, montado no escaravelho, os criados tentam demovê-lo, as 
filhas também, mas Trigeu segue viagem e chega à Mansão dos Deuses. (...)
O criado dos deuses que recebe Trigeu indica-lhe, entretanto, que a Paz está encerrada 
numa das portas.
 As  mulheres, depois disto, reúnem-se e decidem, num ritual onde juram sobre uma taça de 
vinho que bebem de seguida, fazer greve de sexo enquanto os homens não acabarem com 
aguerra e libertarem a Paz. Ocupam o centro da cidade e trancam as portas. Os homens 
tentam entrar com o fogo e o fumo mas as mulheres apagam-lhes o fogo com água...
Eles ficam “perdidos” por não se porem nas mulheres...
O fogo que os consome une-os num único propósito, acabar com a guerra.
Trigeu reúne toda a gente e tenta libertar a Paz.... mas  não se entendem e cada um faz força 
para seu lado. Lisistrata e as mulheres  beijam os homens e ajudam-nos, todos à uma 
libertam a Paz... 
autor _ Pompeu José

Da cenografia: Assume-se castelo, torre, muralha. Elemento inultrapassável que delimita  as 
duas posições: os homens que num primeiro acto lutam pela paz no seu exterior (na guerra) e 
no segundo, as mulheres que no interior  fazem greve de sexo para alcançar a paz .

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela

Setembro 2006
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva e Pompeu José   
Adereços: Cláudia Barato, Marta Fernandes da Silva, Pedro Santos e Vitor Sá Machado   
Interpretação e contra-regra

Texto: a partir de “A paz” e “Lisístrata” de Aristófanes  (tradução de Maria de Fátima de 
Sousa e Silva)   
Dramaturgia: Pompeu José    
Encenação: José Rui Martins e Pompeu José   
Interpretação: Bruno Oliveira, Gil Rodrigues, Jorge Oliveira, José Rosa, José Rui Martins, 
Miguel Fragata, Paula Coelho, Raquel Costa, Ruy Malheiro, Sandra Santos e Zekinha + 
Adriana Ventura, André Silva, Catarina Coimbra, Cristiana Cruz, Helder Silva, Helena 
Jorge, Joana Cavaleiro, Joana Rodrigues, Mafalda Matos, Marta Marques, Marta 
Fernandes da Silva, Rita João, Susana Alves, Teresa Machado, Tiago Laborinho, Tony, 
Wladimir António e Zito Marques   
Música: Carlos Peninha e Fran Pérez   
Músicos: Carlos Gustavo, Carlos Peninha, Cláudio Lima, Joaquim Tavares, Lydia Pinho e 
Miguel Cardoso
Poemas: José Rui Martins   
Figurinos: José Rosa   
Confecção de Figurinos: Pape 5, Ruy Malheiro, Svetelana   
Desenho de Luz: Luís Viegas   
Técnicos: Cajó Viegas, Luís Viegas e Paulo Neto   
Contra-regra: Marta Fernandes da Silva e Zito Marques   
Serralharia: Rui Ribeiro   
Carpintaria: Sílvio Neves   
Apoio à construção: Filipe Abelheira, Gonçalo Cruz, Manuel Matos Silva, Luís Viegas e 
Zito Marques
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Terra Fértil

Espectáculo de rua  inserido no I Encontro dos Imaginários  Tradicionais 
Durienses que envolveu o elenco do ENTREtanto teatro e a população 
de Sabrosa. Trata-se de uma viagem teatralizada às perplexidades e 
encantos do(s) mundo(s) árabe e cristão.

Dádiva 

“No rio dourado brota
O vento andante sopra
A lua clara mostra
Na pedra rochosa cola

A dádiva de se projectar
A dádiva de imaginar
As lendas, os mitos
Os uivos e os gritos

Cantam entre rios e montes
Longe do mundo, distantes
Expostos às paisagens tantas
Seres encantados errantes
Recheiam os habitantes”

autor: Júnior Sampaio

ENTREtanto teatro
Sabrosa
9 Setembro 2006
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Adereços: Marta Fernandes da Silva e São Ferreira

Texto, Encenação e Espaço Cénico: Júnior Sampaio
Assistência de Encenação: Hugo Sousa
Elenco: Filomena Gigante, Índio Queiroz, Sandra Esteves, Sandra Santos, Daniela Pego, Hélio Sequeira, 
Carolina Rocha, Rebeca Cunha
Participação: Ana Isabel Freitas, António Pedro Silva, Bárbara Amaral, Carina Silva, Carina Teixeira, 
Cláudia Alves, Cláudia Bonina, Cláudio Almeida, Daniel Mourão, Diana Melo, Diego Moreno, Diogo Reis, 
Edi Dias, Eurico Machado, Fábio Costa, Fátima Matos, Filipe Saiote, Hélio Moreira, Inês pinto, João Pérez 
Von Hafe, José João Carvalho, José luis Almeida, José Manuel Neto, Luis Cardoso, Luis Gomes, Luis 
Pinto, Márcis Guerra, Maria de Lurdes Alves, Maria Domitília Sousa, Maria João Pinto, Mário Varela, Paula 
Amaral, Pedro Barros, Pedro Rogério Alves, Ricardo Narciso, Rodolfo Lopes, Vânia Guerra e Vera Marisa.
Músicas: Rui Filipe Lima e Sérgio Martins
Cenografia: Júnior Sampaio e São Ferreira
Figurinos: José Rosa e São Ferreira
Desenho de Luz: Wilma Moutinho
Pesquisa Sonora: Sérgio Gomes
Preparação Corporal: Índio Queiroz
Técnicos: Luis ribeiro, Tiago Catarino, Fred Lobo, e Tiago Dâmaso
Fotografia e Vídeo de Cena: House of Photography
Design Gráfico: Casensitive
Assistência de Produção: Eunice Sousa
Produção Executiva: Mónica Rocha
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 queima e rebentamento do Judas_judax 666

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
15 Abril 2006

Espectáculo de rua resultante da mobilização cultural de mais  de uma centena de 
participantes.  Há já alguns anos, a ACERT retomou a tradição da queima do Judas e 
renovou-a, fazendo convergir neste acontecimento distintas disciplinas do espectáculo 
(interpretação, música, cenografia, adereços, figurinos, coreografia, pirotecnia e artes 
visuais, entre outras).
Sob a direcção artística do Trigo Limpo teatro ACERT que, para este evento, convida muitos 
outros nomes nacionais e estrangeiros, constrói-se uma produção fortemente marcada pela 
componente comunitária, na qual se tratam quaisquer temáticas locais, nacionais  e 
internacionais que se prestem a ser esconjuradas.
Ao longo de uma semana, actores, músicos, artistas e participantes fabricam uma 
gratificante aventura de troca de saberes e de vivência colectiva.
O argumento decorre da visão imaginativa e da consequente leitura teatral que 
possibilite esconjurar os males que nos atormentam.

Felicidade na vida
É o que nos faz juntar 
P’ra mostrar a nossa força
O judas vai rebentar
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Coordenaçcção Cenográfica: Marta Fernandes da Silva, Pompeu 
José, Zétavares 

Coordenação Artística: José Rui Martins, Pompeu José
Imagem Gráfica: Zétavares
Música: Fran Pérez
Trabalho Vocal e Direcção Coral: Cristóvão Ramalho
Participação Especial: Coro Polifónico da Casa do Povo de 
Tondela
Coordenação Teatral dos Quadros: Miguel Fragata, Raquel 
Costa, Sandra Santos
Coordenação de Movimento: Ruy Malheiro
Fotografia: Carlos Teles, Eduardo Araújo, Paulo Leão
Som e Luz: Strong
Técnicos da Strong: Teixeira Matos, Miguel Gomes, Pedro Costa, 
Eduardo Almeida, José Saraiva, Luís Filipe
Vídeo: Hugo Neves, Zito Marques
Produção e Secretariado: Irene Pais, Marta Costa, Miguel 
Valentim, Oscar Pinto, Paula Alexandra, Paula Coelho, Rosa 
Marques, Rui Vale
Técnicos de Montagem: Cajó Viegas, Luís Viegas, Paulo Neto, 
Sílvio Neves
Manchas Negras: Filipe de Jesus, João Arêde, João Fernandes, 
José Seixas, Marta Fernandes da Silva, Nuno Antunes, Paulo 
Correia, Rui Ribeiro
Figurinos: José Rosa
Músicos: Carlos Gustavo, Carlos Peninha, Carmen Couto, Cláudio 
Lima, Diego Moreno, Gustavo Arêde, Lydia Pinho, Marta Nunes, 
Miguel Cardoso, Paulo Nuno, Pedro Almiro, Víctor Nunez
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materna doçura

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela

Dezembro 2005

Ninguém sai ileso de um grande amor. Ou da falta dele. 
Esta é uma história sem fronteiras. E de reencontros. Os 
homens têm coração de mulher. Deixam-se amar em 
silêncio. As mulheres têm a força de homens. São elas 
que mais fazem avançar a acção…”
Encenação particular, invocando um ritmo 
cinematográfico em estreito laço com a narrativa literária, 
decorrendo a acção num espaço de arquitectura cénica 
multifacetada para a criação de um edifício teatral com 
capacidades múltiplas de surpresa, de funcionalidade e 
de magia. 
As músicas originais, de diferentes compositores 
convidados, têm um papel relevante.
autor _ José Rui Martins

Da cenografia: Materna Doçura = vários espaços físicos 
e temporais, muitas personagens, diversidade de 
acontecimentos...; Uma caixa dentro duma caixa de 
palco onde tudo acontece no seu interior. É dentro desta 
que as memórias dum passado presente são narradas 
pela personagem principal, Sacha. É no interior deste 
espaço fechado, uniforme e irreal que tudo se desenrola, 
tudo surge de fora para o dentro, ele é a prisão das 
memórias onde todos contracenam.
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva, Zétavares, Pompeu 
José
Contra Regra: Marta Fernandes da Silva

Adaptação Teatral do Romance de: Possidónio Cachapa
Adaptação e Encenação: José Rui Martins
Interpretação: José Rosa, José Rui Martins, Miguel Fragata, 
Pompeu José,
Raquel Costa, Ruy Malheiro, Sandra Santos
Assistência de Dramaturgia e Poemas: Daniel Abrunheiro
Assistência de Encenação: Pompeu José
Concepção Musical: Carlos Peninha, José Rui Martins
Música Original: Artur Fernandes, Carlos Guerreiro, Carlos 
Peninha, Fran Perez, João Lóio, José Medeiros, Osório 
Mahaie, Rafa Xaneiro, Teresa Gentil e Xacobe Lamas
Músicos: Artur Fernandes, Carlos Guerreiro, Carlos Peninha, 
Fran Perez, Lydia Pinho, Manuel Rocha, Miguel Cardoso, 
Osório Mahaie, Xacobe Lamas
Desenho de Luz: Luís Viegas, Paulo Neto
Técnicos: Cajó Viegas, Paulo Neto
Pintura de Cena: Miguel Figueiredo
Registo e Mistura de Som: João Paulo Martins
Desenho Gráfico: Zétavares
Figurinos: Rafaela Mapril
Coordenação de Figurinos: José Rosa
Fotografia de Cena: Carlos Teles
Vídeo: Zito Marques
Assistência Cenografia e Adereços: São Ferreira, Pedro 
Santos 
Produção: Carla Torres, Marta Costa, Paula Coelho

44



Marta Fernandes da Silva   cenografia 45



Marta Fernandes da Silva   cenografia e adereços

serra justa

ENTREtanto Teatro
Serra Santa Justa, Valongo

Setembro 2005 e Setembro 2006

 Espectáculo de rua que reuniu cerca de 70 actores, figurantes  e 
músicos, teve a particularidade de ser apresentado numa das serras 
que rodeiam a cidade de Valongo, a Serra de Santa Justa.
Assente na história de Valongo, este espectáculo desenvolveu um 
conceito de dramaturgia com base em factos históricos, 
antropológicos e na riqueza etnográfica do Concelho, como forma de 
divulgação e sensibilização. Girou em torno da descoberta e 
povoação do vale, dos diversos povos que por aqui passaram e dos 
ricos minérios que nesta serra existiam.
O espectáculo fez, em paralelo, uma sátira ao comportamento do 
público e ao dos agentes culturais. A singularidade da sua 
apresentação serviu de mote para lançar uma série de questões em 
torno do teatro. "O público não nos  percebe ou somos nós que não 
percebemos o público?"
«No princípio era o Caos! A Terra era fogo incandescente! Do fogo à 
água! Um mar universal! Das águas surge a terra! Nascem os 
planaltos, os montes... O monte da Santa Justa! O monte da Senhora 
dos Chãos! O monte do Castelo!!! Lá embaixo um grande lago em 
forma triangular!!! Depois um grande pântano triangular! Muito depois 
um grande vale, também triangular. Formando o vale os três montes. 
O solo rico em ouro!!! Vallis Longus!» 
autor _ Júnior Sampaio

Da cenografia: primeiro parte da apropriação do espaço natural, dos 
elementos do espaço vivo de lazer: vegetação, mobiliário de exterior . 
Segundo, são integrados na paisagem elementos que glorificam e 
perpectuam a história de uma comunidade: os minérios (ouro e prata) 
e o pão (regueifas) que convivem em sintonia.
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Cenografia e Adereços: Marta Fernandes da Silva

Texto, Encenação e Espaço Cénico: Júnior Sampaio
Assistência de Encenação: Hugo Sousa
Participação (elenco): Ana Ferreira, Ana Irene Vaz, Ana Meireles, Ana 
Sampaio, Ana Torres, Anabela Melo, André Horta, André Nunes, André 
Santos, André Vieira, Angelina Nogueira, Bruno Mendes, Carina Gomes, 
Catarina Pinto, Celso Vieira, Claúdia Silva, Conceição Lopes, Diana 
Melo, Diego Moreno, Diogo Santos, Emílio Cruz, Eugénia Miranda, 
Fátima Silva, Filipa Ferreira, Filipe Silva, Francisca Pinto, Glória Maria, 
Guilherme Carvalho, Hélder Rodrigues, Hélio Moreira, Hugo Nogueira, 
Inês Ferreira, Isabel Fernandes, Isaura Marinho, Joana Ferreira, Joana 
Vale, João Castro, João Filipe, Joaquim Costa, Jojó Nascimento, Jorge 
Magalhães, Laura Ferreira, Luísa Lopes, Luísa Ribeiro, Márcio Aguiar, 
Margarida Pereira, Maria Fontes, Maria João Pereira, Mónica Paulo, 
Nuno Lima, Nuno Salgueiro, Nuno Soares, Paula Silva, Paulino 
laranjeira, Pedro Basto, Rita Silva, Rosário Sousa, Sara Costa, Sofia 
Pereira, Sónia Gomes, Tânia Carvalho, Tiago Costa, Tiago Marques e 
Vítor Oliveira.
Música: monoLab
Figurinos: José Rosa
Desenho de Luz e Som: Tiago Catarino e Wilma Moutinho
Produção executiva: Sandra Santos e Sónia Mangas
Fotografia e Vídeo de Cena: House of Photography
Design Gráfico: cASE sENSITIVE dESIGN
Produção: ENTREtanto TEATRO
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bicicleta de recados

Três personagens, sem idades definidas, palmilham o percurso 
tomando as colorações das suas muitas idades.
O seu Mundo é o da poesia que neles habita, projectando-se 
em imagens e sons que lhes avivam memórias.
Os personagens pedalam as  palavras nas suas três  bicicletas, 
acenando aos poetas e ao público que, como numa prova, 
ladeiam a estrada.
O que lhes interessa, aos actores, é estabelecer um pacto com 
o espectador. Querem convidá-lo a aceitar as inverosimilhanças 
que o discurso poético permite.
Bicicleta, poesia e demais loucuras.
Bicicleta e poesia têm em comum o servirem ambos para andar 
sem ter os pés no chão. E ir na mesma a algum sítio. Ou a 
muitos.
Boa viagem.
autor _ Carla Torres e Pompeu José

Da cenografia: (...) o “kit” de sobrevivência” oferecido aos 
actores: 3 cadeiras, 3 monitores e 1 ecrã de projecção. A 
cadeira assume-se bicicleta, transporta-os na deambulação das 
palavras, das memórias de um tempo passado/presente. Os 
monitores trazem memórias. O ecrã de projecção é o mapa de 
orientação pelas variadas paisagens sonoras. Esta composição 
cenográfica pretende dar a possibilidade ao público de 
acompanhar os actores na viagem da “Bicicleta de Recados”

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
Julho 2005
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva e Zétavares
Vídeo e construção de cenário

Dramaturgia: Carla Torres
Encenação: Carla Torres e Pompeu José
Assistência de encenação: Gil Rodrigues, Ilda Teixeira, 
Raquel Costa e Sandra Santos
Interpretação: Carla Torres, José Rosa e Pompeu José
Vídeo: Marta Fernandes da Silva, Pompeu José, Zito Marques 
e Sandra Santos
Participação Vídeo: Afonso Cortez, André Melo, Carlos Arede, 
David Viegas, Gustavo Arede, Ilda Teixeira, João Bruno, José 
Rosa, Marta Fernandes da Silva, Miguel Torres, Paula Coelho, 
Rui Sérgio, Rute Lourinho, Ruy Malheiro, Sara Seabra, Solange 
Frazão e Vera Silva
Música: Fran Pérez e Neno Escuro
Músicos: Brian Carvalho, Fran Pérez e Neno Escuro
Figurinos: Ruy Malheiro
Desenho de Luz: Luís Viegas
Técnicos: Cajó Viegas, Luís Viegas e Paulo Neto
Construção de Cenário: Marta Fernandes da Silva e Rui 
Ribeiro
Desenho Gráfico: Zétavares
Fotografia: Carlos Teles
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queima e rebentamento do judas 2005_Judas 
superstar 

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
26 de Março 2005

Espectáculo de rua resultante da mobilização cultural de mais de uma centena de 
participantes.  Há já alguns anos, a ACERT retomou a tradição da queima do Judas  e 
renovou-a, fazendo convergir neste acontecimento distintas disciplinas do espectáculo 
(interpretação, música, cenografia, adereços, figurinos, coreografia, pirotecnia e artes 
visuais, entre outras).
Sob a direcção artística do Trigo Limpo teatro ACERT que, para este evento, convida 
muitos outros nomes nacionais e estrangeiros, constrói-se uma produção fortemente 
marcada pela componente comunitária, na qual se tratam quaisquer temáticas locais, 
nacionais e internacionais que se prestem a ser esconjuradas.
Ao longo de uma semana, actores, músicos, artistas e participantes fabricam uma 
gratificante aventura de troca de saberes e de vivência colectiva. 

Este ano o Judas, em vez de ver sobre ele recaírem os pesadelos das nossas 
inquietações, tomou o lugar dos causadores dos males, assumindo os duplos que os 
caracterizam, camaleonando-se em disfarces.
Perante todos estes disfarces, o Povo reconhece-o desmascara-o com:  
 
Sabemos que és um Judas / Não dês mais trabalho / Mente a ti próprio / Ou vai 
p’ró…
Não dá, não dá  / Judas, não dá / Assim, não dá / Não dá! Não dá! Não dá!
Vem queimar o Judas / E enterrar as penas / Para que a Primavera / As converta em 
frutos

autor _ josé Rui Martins
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Coordenação Cenográfica: Marta Fernandes da Silva 

Dramaturgia e Encenação: José Rui Martins
Música e Concepção de Guião: Fran Perez
Coordenação Teatral: Ilda (Kioto), Sandra (Rotundas) ,Raquel (Socreias) 
Coordenação de Movimento e coreografia: Ruy Malheiro
Coordenação de Montagem: Pompeu José
Figurinos: José Rosa
Imagem e Design Gráfico: Zétavares
Vídeo: Zito Marques
Fotografia: Carlos Teles e Eduardo Araújo
Músicos / Coro: Alexandre Cardoso, Ana Bento, André Melo, André Rainho, Brian 
Carvalho, Carlos Peninha, Catarina Estrela, Cláudio Lima, Duarte Cardoso, Filipa 
Meneses, Fran Perez, Gustavo Figueiredo, José Rosa, Juca Monteiro, Maria Simões, 
Paulo Nuno, Ramon Bermejo, Ricardo Resende, Teresa Ferreira, Tiago Costa
Produção: Carla Torres, Maria Simões, Marta Costa, Paula Coelho, Sara Seabra
Coordenação Técnica: Cajó, Luís Viegas, Paulo Neto
Técnicos de Montagem: Rui Coimbra, Rui Ribeiro, Sílvio Neves, Vítor Sousa 
Som: Strong
Pirotecnia: Pirotecnia Dão Lafões
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uma história a penas

(Lá bem fundo na nossa memória colectiva está guardada, em 
pedacinhos, a noção de festa e de povo, de fartura e de pão, de 
fome e de prazer...)
Era um pássaro e uma menina (e a memória dessa menina agora já 
menos menina)...
Era o Russo e a Pisca, (ele um moço quase homem, ela uma outra 
menina), as andorinhas, Adão e Eva e a serpente, o boi, o cão e o 
gato, o galinheiro, o cuco, as  aranhas, o mocho, as pedras, os 
penedos e o caracol...
E um castigo...
O tempo chegou a passar? Ou apenas crescemos?
Foi um momento? Ou levou anos?
autor _ Pompeu José

Da cenografia: um ovo, uma casa, um ninho que pode ser uma 
árvore, um castelo ou uma nave espacial... ou um planeta de restos, 
de segredos ou de bichos.
A concretização deste cenário reciclou objectos doutros 
espectáculos do Trigo Limpo.
Foi a maneira que encontrámos de colocar em Uma história A 
Penas alguns pedacinhos da já nossa longa memória colectiva.

Trigo Limpo Teatro ACERT
Tondela
Fevereiro 2005
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva e Zétavares 
Escultura Cenográfica: Marta Fernandes da Silva

Texto: a partir de excertos de “Portugal Pequenino” de Maria 
Angelina e Raul Brandão “A Menina Coração de Pássaro” de Luísa 
Dacosta
Dramaturgia e Encenação: Pompeu José
Assistência de Encenação: Paulo Neto
Interpretação: Raquel Costa, Ruy Malheiro, Sandra Santos
Desenho de luz: Luís Viegas
Máscaras e Bonecos: Luis Pacheco
Música: Teresa Ferreira
Letras das Músicas: José Rui Martins
Figurinos: José Rosa
Confecção de Figurinos: Pap 5
Técnicos: Luís Viegas, Paulo Neto, Cajó Viegas
Carpintaria: Sílvio Santos
Construção e Serralharia: Matos Silva, Fernando Almeida e Rui 
Ribeiro
Apoio à Construção: Rui Coimbra, Rui Sérgio, Victor Sousa, Zito 
Marques
Vídeo: Zito Marques
Fotografia: Carlos Teles
Desenho Gráfico: Zétavares
Produção: Marta Costa
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mamã lusitânia

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
Dezembro 2004

"Cabaret com Isqueiro"

Um espectáculo de cabaret, “Mamã Lusitânia”, uma actriz, um 
músico, um isqueiro. “Dá para pôr lume a alguma coisa?”, 
“Quem dá lume ao primeiro ministro?”, “Eu tenho lume no olho 
e você tem fogo no cu”. Uma actriz em chamas. Generosa, 
versátil, sarcástica, hilariante. Um músico soberbo e cómico.

O texto “foi escrito para uma mulher. É portanto uma declaração 
de amor. A mulher é para mim quase sempre um animal 
mitológico.” autor_ Carlos Santiago

Texto e encenação de espanhóis, unidos a Portugal pelo 
humor. O cabaret permite essa liberdade. O actor joga com 
muitas técnicas.

14 quadros cada um com uma chave: bufão, clown, comédia, 
linguagem televisiva ou cinéfila, heavy metal, teatro absurdo, 
circo,... todos eles ligados pelo casal de intérpretes  , actriz e 
músico.
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Adereços: José Rosa, Sandra Santos,  Ruy Malheiro e 
Marta  fernandes da Silva

Mamã Lusitânia: Ilda Teixeira 
Cavaco (grande músico lusitano): Carlos Peninha
Texto: Carlos Santiago
Encenação e Dramaturgia: Marta Pazos
Assistência de Encenação: Ruy Malheiro
Música Original: Carlos Peninha
Cenografia:  Zétavares
Figurinos: Ruy Malheiro
Desenho de Luz: Luis Viegas
Técnica: Paulo Neto/Luis Viegas
Apoio à Construção: Rui Coimbra, Zito Marques, 
Pompeu José e Luís Viegas
Carpintaria: Silvio Neves
Serralharia: Rui Ribeiro
Cartaz e Programa: Zétavares
Vídeo: Zito Marques
Fotografia: Carlos Teles
Produção e Secretariado: Marta Costa e Sandra Santos
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alô, alô, terezinha!

Apesar do nome, o espectáculo não fala apenas do "Velho 
Guerreiro", Abelardo Barbosa, o Chacrinha, o inesquecível 
apresentador de programas  dos anos 70 e 80. Usando o 
formato de cenas curtas, o texto conta a história da televisão 
desde o início até os  dias actuais, ou melhor, até aos programas 
actuais.
São mais de 40 cenas ligadas  pela saga de Terezinha, uma 
rapariga de outro planeta que consegue captar as ondas de 
televisão da Terra e é uma assídua telespectadora de novelas. 
Por estar cansada de perder sempre o último capítulo, resolve 
"transportar-se" para a Terra com a sua galinha de estimação e 
assistir ao fim das intrigas. No "caminho" perde-se da galinha e 
acaba por participar em vários programas de televisão.
Personagens, apresentadores, cantores, artistas famosos de 
hoje e de ontem são lembrados sem perder o bom humor, a 
comicidade e agilidade. São representados três momentos bem 
distintos das telenovelas  brasileiras: a inocência, o pudor e o 
exagero dramático da época das primeiras produções; os anos 
80 e a inserção de temas um pouco mais polêmicos junto ao 
regionalismo carioca das novelas produzidas pela Rede Globo, e 
o momento actual com um apelo descarado ao consumo, mas 
sem esquecer os temas científicos e a grande mistura de raças e 
sotaques.
Algumas músicas foram compostas  especialmente para o 
espectáculo pelo director musical Pedro Paulo Bogossian, que 
toca ao vivo com mais dois músicos. 

Circo Grafitti
Centro Cultural Banco do Brasil, S. Paulo
Outubro 2004
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Estagiária em Cenografia, Adereços e Pintura de Arte: 
Marta Fernandes da Silva 

Direcção: Hugo Possolo
Actores: Pedro Vicente, Hugo Possolo, Helen Helene, 
Rosi Campos e Pedro Paulo Bogossian
Direcção Musical: Pedro Paulo Bogossian
Músicos: Pedro Paulo Bogossian (teclado),Tchelo Nunes 
(violino e guitarrra), Rodrigo Mardegan (bateria), Maurício 
Fernandes (saxofone)
Texto: Pedro Vicente
Argumento: Circo Grafitti
Cenografia: JC Serroni
Figurinos: Paula De Paoli
Iluminação: Guilherme Bonfanti
Adereços: Viviane Ramos
Estagiários em Cenografia e Adereços: Adriana Gontijo, 
Bruna Madureira de Pinho, Juliana Pedreira, Mariana 
Bacelar, Marta Fernandes da Silva, Ricardo Segatini
Pintura de Arte: Bianca S. Watson, Igor A. Martins, 
Mariana Bacelar, Marta Fernandes da Silva, Ricardo 
Segatini
Fotografia: Ary Brandi
Coreografia: Paulo Branco
Sonorização: Nelson KW
Direcção de Produção: Ary Brandi
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Espectáculo de rua criado em coprodução com Trigo 
Limpo teatro ACERT e o Teatroesfera a partir de um convite 
do Euro 2004 para a animação teatral das cidades onde 
decorreu o acontecimento. Pretendeu não só assinalar 
culturalmente a comemoração dos 30 anos do 25 de Abril, 
como possibilitar ao público, nacional e internacional, que 
se fixou em cada uma das localidades onde decorreu o 
Euro 2004, uma alternativa de festa em torno de um 
acontecimento teatral de grande impacto comunitário, em 
torno da divulgação da história portuguesa recente. O 
espectáculo assume-se não como uma reconstituição 
histórica dos acontecimentos ocorridos, mas antes  um 
ressurgimento do universo de catarse.

A participação do grupo musical de fusão (afro-jazz) 
moçambicano – Timbila Muzimba, para além da 
participação especial, como coordenador musical, do 
músico português, Júlio Pereira representou uma aposta na 
criação de um espectáculo de ópera popular, salientando as 
características etno-históricas da multiculturalidade 
portuguesa e da importância da comunidade de língua 
portuguesa na afirmação nacional contemporânea. A 
aposta neste espectáculo incidiu na exploração criativa de 
uma vertente teatral de grande público e no 
experimentalismo da transversalidade de linguagens 
cénicas: interpretação teatral e musical, implantação de 
grandes estruturas cenográficas e sua edificação em 
espaços públicos não convencionais  e utilização de fogo de 
artifício, como componente dinâmica. 

autor _ José Rui Martins

num abril e fechar d’olhos

Trigo Limpo teatro ACERT - Teatroesfera
Massamá, lisboa
Abril 2004
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Assistência e  Produção de Cenografia: Marta Fernandes da 
Silva

Dramaturgia criada a partir de “Abril”, do TEATROESFERA
Encenação: José rui Martins
Interpretação, Actores  e Músicos: Ana Marta, Carlos Peninha, 
Cheny Mahaei, Djibra, Emanuel Arada, Ilda Teixeira, Jorge 
Oliveira, José Rosa, José Rui Martins, Lucas Macuacua, Magule 
Ianga, Matchume Zango, Nene, Orlando Venhereque, Osório 
Mahaie, Paula Sousa, Paulo B., Paulo Oom, Pedro Silva, 
Raquel Costa, Sandra Santos, Teresa Faria, Tinoca Zimba, 
Tsetse, Zé Miguel e figurantes.
Cenografia: Zétavares, Carles De La Madrid
Figurinos: Rafaela Mapril, Paulo Oom
Música: Timbila Muzimba, Fran Perez
Desenho de Luz: Luís Viegas, Paulo Neto
Assistência Encenação: Paulo Oom, Raquel Costa
Direcção de Produção: São Ferreira
Assistência Geral: Maria Simões
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Vê-se no espaço um peixe-barco já só espinhas. É noite. Enquanto o público 
entra todos dormem. Quem tentava dormir desespera, vê o público e esconjura-
o“Peixes a primeira coisa que me desedifica de vós é que vos comeis uns aos 
outros. Não só vos  comeis uns aos outros, senão que os grandes comem os 
pequenos. Se fora pelo contrário era menos mal. Se os pequenos comessem os 
grandes, bastava um grande para muitos pequenos mas como os grandes 
comem os pequenos, não bastam dez pequenos, nem mil, para um só grande” 
Parece-vos  bem isto, peixes? Representa-se-me que como movimento das 
cabeças estais todos  dizendo que não, e vos  estais  admirando e pasmando de 
que entre os homens haja tal injustiça e maldade. Pois  isto mesmo é o que vós 
fazeis. Os maiores comeis os pequenos; não só de dia mas também de noite, às 
claras e às escuras...Dir-me-eis que o mesmo fazem os homens. Não vo-lo 
nego...”Quem dormia no barco acorda...“Tenho fome! – diz um. Também já comia 
qualquer coisa... – diz outro.”Os mantimentos acabaram e os 3 “náufragos 
esfomeados, um grande, um médio e um pequeno, (um pai, uma mãe e uma 
filha? Um conde, um lambe-botas e um pobretanas?) tentam desesperadamente 
encontrar o que comer até que rapidamente descobrem que não havendo que 
comer vão ter que comer alguém. 

autor_Pompeu José

Da cenografia: perante este quadro a cenografia tenta reforçar o isolamento 
e a inacessibilidade destas  personagens. Tudo acontece no destroço de um 
barco de madeira que ilusoriamente passou a comportar-se como um peixe, tal 
como as personagens. Também elas ultrapassam o “humano”, lutando pela 
sobrevivência onde não existem regras  e as  leis são infringidas. Perante tal 
isolamento a “cadeia animal” de alimentação aconteçe da forma mais cruel. A 
realidade passa a ficção barco-peixe; homem-peixe sem nunca deixar de ser a 
absurda realidade em que vivemos. 

Marta Fernandes da Silva   cenografia

Pela boca morre o peixe

Trigo Limpo teatro ACERT
Tondela
Março 2004
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Cenografia: Marta Fernandes da Silva e Zétavares

Dramaturgia e Encenação: Pompeu José
Interpretação: Ilda Teixeira, Pompeu José, Ruy Malheiro, Sandra Santos
Assistência de Encenação: Paulo Neto
Música: Fran Perez, Xacobe Lamas
Figurinos: José Rosa
Técnica: João Paulo, Luis Viegas, Paulo Neto
Produção: Marta Costa
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Ossos do ofício ou uma carga de trabalhos
Animação de rua integrada no evento SER PRO – Encontros de Educação e Formação em Coimbra. Pretendeu marcar todos aqueles que, de 

alguma forma, se cruzaram com os trajectos  desta animação, visitantes e população da cidade, com imagens  de uma memória colectiva popular. O 
desfile era iniciado pelo “Memoriar”, uma máquina de cena, reprodução gigante do brinquedo de madeira “ciclista”, - que nos remete para a 
memória e as raízes – seguido de dez gigantones que lembravam o mundo do trabalho.

“O velho e o burro” - Um velho passeia orgulhosamente o seu burro.O velho dá ordens. Para isso tem a mão direita com o dedo apontado como 
uma pistola e um criado que a manipula. Atrás do velho, do criado e do burro vão em procissão e para gozar o “pratinho”, o marreco, a cigana, as 
beatas, o bêbado e o cego. Tudo segue ordeiramente até o burro se recusar a andar e cada um tentar resolver o problema.

“A velha e a vaca leiteira” – Uma velha passeia orgulhosamente a sua vaca. Vai com os calores. Para a acalmar, duas criadas abanam-na com 
as suas próprias mãos. Velha, vaca e criadas são perseguidas por um velho. A velha não sabe mas o velho só persegue a vaca. Com a sua bilha e 
o seu banquinho, o velho, tenta tirar algum leite das enormes tetas da vaca. Velha, velho, criadas e vaca são também perseguidas por quatro 
forcados que desesperadamente tentam “pegar” o bicho.

“O homem e o galo capão” – Um homem passeia orgulhosamente o seu galo. Vai desesperado. Tenta matar o dito. Para isso tem a mão direita 
com um espeto, tipo bandarilha, e um ajudante carniceiro que a manipula. Atrás do homem e do galo, seis galinhas, também desesperadas, tentam 
impedir a morte do capão.

“O domador, o palhaço e as  feras” – Um domador passeia orgulhosamente os seus animais. Um elefante e um tigre. Tenta domar os ditos. Para 
isso tem a mão direita com um chicote e um ajudante que a manipula. Mas o palhaço tenta a todo o custo impedir esse domar. Domador, animais e 
palhaços são no entanto perseguidos por todo o circo, a porta-estandarte, os levantadores de pesos, o mágico e a partenaire e os palhaços dos 
balões, que, no meio desta luta tentam assegurar o espectáculo falhando redondamente os seus números... autor _ Pompeu José

Trigo Limpo teatro ACERT
Coimbra
Outubro 2003
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Coordenação de construção, construção e 
interpretação:  
Marta Fernandes da Silva

Concepção: Pompeu José e Zétavares
Coordenadores dos Quadros: Ilda Teixeira, Maria 
Simões,Sandra Santos e Ruy Malheiro
Moldes: Mariana Bacelar e Cláudia P. Amaral
Coordenação  de Pintura: Adriana Ventura 
Construção: Adriana Ventura, Ana Margarida 
Correia, Ana Rita Carvalho, Elisabete Oliveira, 
Filipe Jesus, Jorge Nascimento, Marta Fernandes 
da Silva, Mariana Bacelar, Rui Ribeiro, Sandra 
Santos, Yan Thual e Zito Marques
Figurinos dos gigantones: José Rosa
Figurinos dos animais, manipuladores e 
participantes no desfile: Ruy Malheiro
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Amo-te

Marta Fernandes da Silva   Instalação; co-autoria com mariana bacelar

Instalação vídeo
200 x 200 x 280 cm
Galeria FBAUP
2003

Numa sociedade em que as pessoas vivem da imagem, onde se espera que sejamos modelos fieis de 
cânones ditados pelos media que invadem involuntariamente os nossos dias, damo-nos conta de que são 
inúmeras as fugas que encontramos a este impositivo compromisso. Frustração, ansiedade, desejo oprimido, são 
algumas das palavras-chave que fazem de nós estranhos actores de vidas insólitas paralelas. As relações 
humanas passam a ser difíceis e, por isso, secundárias. Os sentimentos deslocam-se do plano espiritual para o 
material. As coisas sobrepõem-se às pessoas. São os objectos que requerem o nosso amor profundo, que nos 
dão verdadeiro prazer. Amo-te! Quero-te!

 Embrenhados em fetiches e obsessões, vivemos autênticas comédias humanas, criando nos outros, risos 
cruéis, sectários e intolerantes. Esses outros alheiam-se, assim, das suas próprias intimidades que, elas próprias, 
quem sabe, seriam também objecto hilariante. O que aqui propomos é uma situação que crie uma acção reflexiva 
no público que, possivelmente, pode ver-se, de alguma  forma, retratado neste trabalho. Mesmo que o 
espectador não partilhe da obcecação retratada no filme apresentado nesta instalação, ver-se-á participativo de 
um outro tipo de insólito fetiche que é a curiosidade. 

Convidamos o público a deitar-se confortavelmente na companhia virtual de uma mulher num acto solitário de 
amor. Numa sala escura deparamo-nos com uma cama de dossel de pêlo e tule vermelho através do qual 
podemos perceber uma imagem projectada no tecto da cama. Neste espaço, podemos ouvir uma música que 
nos proporciona uma certa envolvência e que só se completa quando nos deitamos e aí sim, podemos discernir a 
projecção das imagens de uma mulher que se deleita a comer mousse de chocolate e rosas vermelhas, devota e 
apaixonadamente. Ao entrarmos no seu espaço, exploramos a sua intimidade, assaltando os seus segredos 
como se de um reality-show  se tratasse. O público participante vê-se encerrado num autêntico ninho de amor, 
sob a asfixiante proximidade da projecção-vídeo de uma mulher que não corresponde ao ideal instituído e cujo 
gesto sensual em nada se assemelha ao de uma  playgirl envolta numa ambiência comparável. Esse cenário é 
repleto de elementos simbólicos que nos remetem para as mais variadas fruições, ou antes, “usufruições”:

A cama tem uma presença constante e essencial na existência humana, é o lugar      onde se nasce, onde se 
morre e principalmente é o lugar regenerador pelo sono e pelo amor. Apresentamo-la aqui como um espaço a ser 
habitado. 

Todo esse espaço é vermelho, funcionando aqui como um evidente elemento teatral  simulador, dissimulador, 
como uma outra dimensão onde tudo é fingimento e, como tal, permitido. Um palco permissivo. Além de nos 
transportar para um plano simbólico do fogo, da força, da energia, do perigo, do estímulo, da paixão, do amor, da 
alegria e festividade, sabemos o vermelho como cor de proibição e de castração. O vermelho é também um 
símbolo de guerra, porquanto, a cama vermelha torna-se um campo de batalha. Este combate é travado pela 
mulher que figura no filme em que, contraditoriamente, come mousse de chocolate e rosas vermelhas num misto 
de fúria e ternura.

 O chocolate, apesar de doce e apetecível, torna-se um excesso fetichista, com variadas conotações de todos 
conhecidas.

 As rosas, embora sejam símbolo de amor sagrado, romântico e sensual, os seus espinhos são o amor sofrido. 
É também um conflito que se pretende criar nos participantes, não sabemos qual (embora gostássemos!), mas 

pensamos  proporcionar  nesta encenação momentos de múltiplo benefício e criatividade.
Bom proveito!
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Marta Fernandes da Silva   curriculum vitae

                                  Dados Pessoais

                                 Nome: Marta Alexandra Fernandes da Silva
                                 Data de nascimento: 23 de Setembro 1979
                                 Local de nascimento: Mortágua
                                 B.I: 11571508 de 09/10/200 do A.I. de Viseu
                                 N.I.F: 219909083

                                            Morada: Rua João Pinto Ribeiro nº2 2ºA  Moscavide 1800-232 Lisboa      
                                            Telefone: 210153358

                                 Telemóvel: 913429752
                                            Estado civil: solteira
                                            Email: martafdasilva@gmail.com

Habilitações Académicas

2008-2009 Frequenta o Curso de Especialização de Cenografia da Faculdade de Arquitectura de Lisboa da Universidade Técnica de Lisboa;
1998-2003 Licenciatura em Artes Plásticas - Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto com a classificação final de catorze valores.

Outros Cursos e Seminários

2009-  Workshop de luz coordenado por Horácio Fernandes, 6 e 9 de Junho (8h), FA/UTL /Culturgest, Lisboa;
           Workshop de cenografia coordenado por Raymond Sarti, FA/UTL, 28 e 29 de Maio (8h), Lisboa;
           Workshop de cenografia coordenado por J. C. Serroni, FA/UTL, 17 a 21 Março (20h), Lisboa;
           European Intensive Project “A Theatrical City – private life / public space”, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Paris – 
La Villette, Centre National de La Danse, (1 a 14 de Fevereiro), Paris.
2007 - Workshop “I can fly, how to fly people in the entertainment”, coordenado por Joseph Champelli ZFX Flying Effects, (8h), 
Quadrienal de Praga, Praga.
           Workshop “Mooving castle of Bunraku”, coordenado por Noriuki Sawa, (8h), Quadrienal de Praga, Praga
2005 - Workshop de danças, instrumentos e música de Moçambique, coordenado por Osório Mahuaie (Orquestra Timbila Muzimba) 
e     Teresa Gentil (compositora), 15h, ACERT, Tondela
2004 - Curso de Cenografia do Espaço Cenográfico coordenado pelo cenógrafo e figurinista J. C. Serroni (3 meses), São Paulo.
           Curso de formação Design Gráfico (60 horas), Instituto de Informática do Porto, Porto
2000 - 1º Congresso Internacional EspaçoT “Arte pode ser terapêutica?”, Seminário do Vilar, Porto; 
1997 - Curso de formação informática (48 horas). Escolinfor, formação de informática Lda, Porto.

Curriculum Vitae
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  Exposições em que participou

2003 -  XII Bienal Internacional de Vila Nova de Cerveira – instalação colectiva do grupo Balão Dar Quente;
             “Pano para mangas”, exposição de fotografia do colectivo Identidades, Recife, Brasil;
             “Pano para mangas”, exposição de fotografia do colectivo Identidades, Galeria Alternativa, Mindelo, Cabo Verde; 
            “Convivendo com José Craveirinha”, exposição colectiva de desenho, Instituto Camões Centro Cultural Português, integrada 
no III Festival Internacional de Teatro d’Agosto, Maputo, Moçambique;
             “Finalistas da FBAUP”, exposição colectiva dos alunos finalistas da FBAUP, Junta de Freguesia do Bonfim, Porto;
2002 - “Caligrafias”, exposição individual de desenho, Teatro Avenida, Festival D’Agosto, Maputo, Moçambique; 
            “Caligrafias”, exposição individual de desenho, Tom de Festa 2002, ACERT, Tondela;
2001 -  “Nós mesmos numa imagem”, exposição colectiva de escultura, Tom de Festa  2001, ACERT, Tondela;
            “Calda1”, exposição colectiva de escultura, Caldeira 213, Porto.

 
             Cenógrafa e aderecista

2009 – “As sete casas da inFortuna”, marionetas, encenação de Filipa Alexandre, Teatro e Marionetas de Mandrágora / Feira 
Viva, Junho, Santa Maria da Feira;
             “Judas Noves Fora Nada - queima e rebentamento do Judas 2009”, dramaturgia e direcção artística de Trigo Limpo 
teatro ACERT, cenografia e construção, Trigo Limpo Teatro ACERT, 11 de Abril, Tondela;
             “Saia Curta e consequências”, texto de Hervé Devolder e encenação de Paulo Matos, adereços, Co-produção Auditório 
Municipal de Olhão / Décima Colina, Abril, Olhão.
2008 - “Guarda Rádio Memória”, dramaturgia de Américo Rodrigues e José Rui Martins e encenação de José Rui Martins, 
cenografia e adereços  com Pedro Santos e enVide neFelibata, co-produção TMG/Trigo Limpo teatro ACERT, Novembro, Guarda;
           “M. A Sede dos Outros”, dramaturgia de Judite Fernandes e encenação de Maria Simões, cenografia, co-produção Teatro 
Micaelense/Descalças – Cooperativa Cultural, Novembro, Ponta Delgada;

  “Golpe d’Asa”, dramaturgia e encenação José Rui Martins  e Pompeu José, assistente de cenografia e coordenação 
plástica, apoio técnico e assistente de montagem, Trigo Limpo teatro ACERT, Julho, Saragoça Espanha;
            “Lenheiras de Cuca Macuca”, texto de João Pedro Mésseder, encenação de José Caldas, cenografia, Teatro e Marionetas 
de Mandrágora, Abril, Gondomar;
         “Judas Estamos Feitos Num Oito – queima e rebentamento do Judas 2008”, direcção artística de José Rui Martins, 
concepção plástica com Zé Tavares e Pompeu José e construção cenográfica, Trigo Limpo Teatro ACERT, 22 de Março, Tondela.
2007 - “Interiores II – Chovem Amores na Rua do Matador”, texto de José Eduardo Agualusa e Mia Couto, encenação de 
Pompeu José, cenografia com Zé Tavares, Trigo Limpo teatro ACERT, Dezembro, Tondela;
         “Andar nas nuvens”, texto e encenação de José Rui Martins, coordenação da construção de marionetas, Trigo Limpo 
teatro ACERT, Maio, Tondela;
         “Judas Zero Sete – queima e rebentamento do Judas 2007”, direcção artística de José Rui Martins, coordenação da 
oficina de construção cenográfica, Trigo Limpo teatro ACERT, 7 de Abril, Tondela.
2006 - “Interiores I – Duas Histórias de Solidão”, dramaturgia e encenação Pompeu José, cenografia com Zé Tavares, Trigo 
Limpo teatro ACERT, Dezembro, Tondela;         
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            “Agakuke e Mamadu o Marabu”, texto e encenação Mª João Trindade e Sylvain Peker, cenografia com Maria João Trindade 
e Sylvain Peke,  Lua Cheia Teatro para Todos, Novembro, Lisboa; 
         “Em Paz”, a partir dos textos “A paz” e “Lisístrata” de Aristófanes com encenação de José Rui Martins e dramaturgia de 
Pompeu José, cenografia com Pompeu José, adereços com Cláudia Barato, Pedro Santos e Vítor Sá Machado, apoio à construção 
da cenografia, interpretação e contra-regra, Trigo Limpo Teatro ACERT, Setembro, Tondela;           
“Terra Fértil”, texto e encenação de Júnior Sampaio, adereços com São Ferreira, Entretanto Teatro, Largo da CMS, Setembro, 
Sabrosa;
       “Serra Justa 2006”, texto e encenação de Júnior Sampaio, adereços, Entretanto Teatro, Serra de Santa Justa, Agosto, 
Valongo; 
           “Cantos da Língua”, direcção musical de Carlos Peninha e direcção  teatral de José Rui Martins, cenografia com Zé Tavares, 
Trigo Limpo Teatro ACERT, Tondela;     
            “Judax 666 – queima e rebentamento do Judas 2006”, coordenação da oficina de construção cenográfica, Trigo Limpo 
Teatro ACERT, 15 de Abril, Tondela.
2005 –“Materna Doçura”, adaptação do texto de Possidónio Cachapa, encenação de José Rui Martins, cenografia com Zé Tavares 
e Pompeu José, apoio à construção da cenografia, contra-regra, Trigo Limpo Teatro ACERT, Dezembro, Tondela;
           “Serra Justa 2005”, texto e encenação de Júnior Sampaio, cenografia e adereços, Entretanto Teatro, Serra de Santa Justa, 
Setembro, Valongo;
           “Bicicleta de Recados”, encenação de Carla Torres, cenografia com Zé Tavares, Trigo Limpo Teatro ACERT, Julho, Tondela;
            “Judas Superstar – queima e rebentamento do Judas 2005”, direcção artística de José Rui Martins, coordenação da 
oficina de construção cenográfica, Trigo Limpo Teatro ACERT, 26 de Março, Tondela;

“Uma História a Penas”, dramaturgia e encenação Pompeu José, cenografia com Zé Tavares e escultura cenográfica, 
Trigo Limpo Teatro ACERT, Fevereiro,Tondela.
2004 – “Mamã Lusitânia”, texto de Carlos Santiago, encenação de Marta Pazos, adereços com José Rosa, Sandra Santos e Ruy 
Malheiro, Trigo Limpo Teatro ACERT, Dezembro, Tondela;
            “Alô Alô Terezinha”, texto de Pedro Vicente e encenação de Hugo Possolo, estágio em cenografia, aderecista 
cenográfica e pintura de arte do curso de cenografia do Espaço Cenográfico, Circo Grafitti, Centro Cultural do Banco do Brasil, 
Outubro, São Paulo, Brasil;
            “Num Abril e Fechar d’Olhos”, dramaturgia e encenação de José Rui Martins, produção e assistente de cenografia, 
Coprodução Trigo Limpo Teatro ACERT/Teatroesfera, Abril, Massamá;
            “Pela Boca Morre o Peixe”, ”, dramaturgia e encenação de Pompeu José, cenografia com Zé Tavares, Trigo Limpo Teatro 
ACERT, Março, Tondela.
2003 – “Ossos do Ofício ou uma carga de trabalhos”, direcção artística de Pompeu José e Zé Tavares, coordenação da 
construção de gigantones para o evento SER PRO, Encontros Educação/ Formação, Trigo Limpo Teatro ACERT, Outubro Tondela;
            “23 centímetros”, produção cenográfica, Cooperativa Bonifrates, Outubro, Coimbra;

 “Labirinto dos Sonhos”, texto de Pepe Séndon, encenação de José Rui Martins, assistente de cenografia, Trigo Limpo 
Teatro ACERT, Outubro,Tondela.
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            Formadora

2009 – “Workshop de cenografia” _ workshop para adultos, Teatro Micaelense / Corredor Associação Cultural, Ponta Delgada, (18 a 27 de Maio);
            “Do Plástico à Plástica” _ Workshop de fusão de plástico para adultos, Rotas, Ponta Delgada, (23 e 24 de Maio).
2008 -  “Aprender Brincando” _ oficina de teatro de sombras para crianças, ACERT, Tondela (8 a 12 de Setembro);
            “Máscaras de papel machê” _ oficina de máscaras, Associação Juvenil de Deão / Lohengrín teatro, Vigo /6 de Setembro);
            “Do Plástico à Plástica” _ oficina para crianças, Fintinha – Festival de teatro para a infância, ACERT, Tondela (2, 3 e 4 de Junho);
2007 -  “Pintar de Olhos Vendados” _ oficina para crianças, Fintinha – Festival de teatro para a infância, ACERT, Tondela (4, 5 e 6 de Junho);
            “Europa Criativa” _ atelier de artes plásticas, IEBA, Vila Pouca – Mortágua.

2006 - “Jornadas de Formação 2006” _ monitora da oficina de Expressão Plástica para educadores de infância, ACERT, Tondela;
           “Construção de fantoches” _ oficina para crianças, Fintinha – Festival de teatro para a infância ACERT, Tondela.
2005 - “Escultura com Lixos” _ oficina para crianças, Fintinha- Festival de Teatro Infantil, ACERT, Tondela;
           “Linguagens Cenográficas” _ oficina de cenografia integrada na Rede Comum, (36 horas por local) Tondela, Aguiar da Beira, Santa Comba Dão e 
Mangualde;
2004 - “Oficinas n’ACERT” – Oficina de Escultura para docentes, ACERT, Tondela.

           Outras Actividades

2007 - Produção e montagem da exposição “Homenagem a António Reis” no ENTREtanto MIT Valongo – Mostra Internacional de Teatro;
2005 - “Usina de ideias” Estagiária do projecto de transformação duma usina de compostagem num espaço cultural, Espaço Cenográfico, SESC Itaquera, 
São Paulo.
2003 - “Ossos do Ofício ou uma carga de trabalhos”, interpretação na animação de rua integrada no evento SER PRO, Encontros Educação/ Formação, 
Trigo Limpo Teatro ACERT, Coimbra.
2002 - “Punto a Ponto”,  intercâmbio artístico, Escuela de Arte, Soria, Espanha.
2001 - “40 anos Teatrando Maningue”, intercâmbio cultural, Maputo, Moçambique.

“Transviriato”, actriz / figurante permanente, Trigo Limpo Teatro ACERT, Julho, Agosto e Setembro,Tondela.

            Informações complementares

• De 2004 a 2008 programação, produção e montagem de exposições na galeria Novo Ciclo ACERT e outros espaços da ACERT.

• Carta de condução de 03 de Dezembro de 1997




