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Imagine-se uma ruína, um não-lugar do outro lado de uma ponte suspen-
sa pelos fios da imaginação. Lá, mora gente – gente estranha que sobrevi-
ve matando o tempo no faz-de-conta, fragmento a fragmento. Desvendam 
um crime muito antigo, jogam às tabernas e brincam com pedras, vaga-
bundos, reis, adivinhos, heróis, assassinos e guerras longínquas. A sua vida 
é fazer algo acontecer enquanto esperam que algo aconteça. Olho por 
olho, durante uma hora, somos suas testemunhas e cúmplices. Ou não 
fosse também nosso este tempo que se mata.

quando o telefone toca
é já um cliché do nosso século dizer que temos uma relação de amor/
ódio com o nosso telefone. Se às vezes parecemos seus prisioneiros, e do 
tempo que ele nos rouba/impinge, outras há (mais raras, sem dúvida) em 
que ele toma a forma de uma corda de salvamento do marasmo em que, 
não raras vezes, mergulhamos. 
Desta feita, 14 anos depois, andava eu nas minhas vinte vidas de sobrevi-
vência do teatro e pelo teatro quando o telefone tocou. Do outro lado da 
linha, o António Fonseca: 
“Projeto de Intervenção”. Fiz o que fiz da primeira vez que o curso de  
Teatro e Educação me chamou: afinal de contas, quando o telefone toca 
para nos salvar a vida, diz-se “presente”. 
Projeto de Intervenção: hoje, como ontem, é a cadeira- -bandeira deste 
curso que a pouco e pouco se vai refazendo das feridas causadas pelas 
bombas pós-Bolonha. É uma cadeira única nos currículos dos cursos de 
teatro em Portugal, diferencial de formação. Reflete uma abordagem sis-
temática que junta o fazer teatral à sua função social, de questionamen-
to, de participação, de juntar gente para se pensar o que andamos todos 
aqui a fazer. 
E o que é que andamos todos aqui a fazer? Partimos desta pergunta. Não 
temos respostas. Temos provocações. A nossa preferida é a de que an-
damos aqui todos a matar o tempo, ou nas palavras da Cassandra, “an-
damos a fazer algo acontecer enquanto esperamos que algo aconteça”. 
Ocupamo-nos. Distraímo-nos? Entretemo-nos? Manipulamo-nos? Como 
se nos movesse a sensação de controlar o nosso destino, ou então, de ao 
menos escaparmos a ele. 
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Texto do grupo, a partir da releitura de obras da dramaturgia universal, notícias  
locais e elementos da cultura pop
Finalistas do curso de Teatro e Educação da ESEC em colaboração com O Teatrão
Direção António Fonseca, Pedro Lamas
Interpretação Adriana Martins, Cassandra Monteiro, Joana Nobre, Luís Costa,  
Marcela Fanqueiro, Mariana Ferreira, Mónica Cadete
Cenografia e figurinos Filipa Malva
Assistência de cenografia e figurinos Cassandra Monteiro, Mónica Cadete
Desenho de luz Jonathan Azevedo
Direção musical Cristina Faria
Músicos Diogo Figueiredo e Miguel Alves
Cabeleireiro Carlos Gago (Ilídio Design)
Direção de produção Cátia Oliveira (O Teatrão)
Produção Joana Nobre, Mariana Ferreira, Mónica Cadete
Comunicação Mariana Pardal (O Teatrão), Adriana Martins, Joana Nobre e Marcela Fanqueiro
Agradecimento Celso Pedro, João Paiva, JMR Cadete, Jorge Cadete, Manuel Augusto Cadete 
(Seixo Mármores), Marco Oliveira, Salete Ferreira, Samuel Magalhães, Sam’s Tech,  
Trincheira Teatro, Vítor Oliveira
Fotografia Carlos Gomes
Duração 1h00 
Para maiores de 14
QUI 08 JUN - 21H30

Em entre ruínas, entre gente o que temos são pessoas estranhas, 
que vivem a vida matando o tempo, jogando ao faz-de-conta. Vidas ex-
plodidas, em fragmentos, presentificadas e elevadas à cena por estes 
finalistas de teatro. Quem sabe o que são, o que esperam? E isso que 
interessa? Interessa mais aquilo que fazem enquanto esperam pelo to-
que do telefone? Para nós no teatro, estudantes ou profissionais, com-
prometidos com o nosso tempo, that is the question. Contas feitas, es-
tamos sempre em jogo na fronteira entre a resistência e a complacência. 
No palco, recordamos Millôr Fernandes na epígrafe para Um Elefante no 
Caos: Também não sou um homem livre. Mas muito poucos estiveram 
tão perto. Fazemo-lo conscientes de que podemos passar a nossa vida 
inteira sem que o telefone toque. Como não toca para tantos de nós,  
bichos humanos. Ou como tocou, tarde demais, para Anas al-Basha,  
o Palhaço de Alepo.
 — Pedro Lamas


