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Em lugar nenhum. Dois homens sentados num banco corrido de madeira, 
discorrem sobre as suas vidas como quem percorre um “guião de cinema”. 
Entre o real e o imaginário, entre o trágico e o cómico, teremos tudo 
para nos debruçarmos sobre as memórias e peripécias das vidas que 
reinventam.

MOMENTO - ARTISTAS INDEPENDENTES

Fundada em 2017 por Daniel Silva e Diogo Freitas, nasce da pluralidade 
desses jovens criadores com vontade de criar uma identidade enquanto 
artistas pensadores. Repensam e reescrevem os clássicos, no seu 
tempo e ao seu tempo; produzem textos originais, incentivando, assim, 
a dramaturgia contemporânea, um dos pilares da estrutura. Pretendem 
ser um aglomerado de estudos de texto, corpo, voz, música e movimento, 
a fim de impulsionar novas criações, através da cooperação artística. “O 
Grande Deus Pã”, encenação de Pedro Galiza, estreia na Casa das Artes de 
Famalicão, abriu a jornada desta estrutura. A Direção Artística está a cargo 
de Diogo Freitas. 

Enquanto estrutura, já fizeram textos de Jacinto Lucas Pires, Fernando 
Pessoa, Filipe Gouveia, entre outros, e passaram pela Casa das Artes 
de Famalicão, Teatro Viriato, Teatro Diogo Bernardes, Teatro Municipal 
Baltazar Dias, Teatro Virgínia, Teatro Nacional São João – TeCA, Teatro 
Municipal São Luiz, 23 Milhas, Theatro Circo e Teatro de Bragança. 

Colaboraram com o projeto “HÁ CULTURA”, da Câmara Municipal de Vila 
Nova de Famalicão, com“Despertar” e “Diários da uma quarentena”. 

Recentemente, estiveram em criação para “Como Perder Um País”, 
encenação de Diogo Freitas, apoiada pela DGArtes, além da Bolsa de 
Criação Espaço do Tempo e Fundação La Caixa. Receberam um apoio 
pontual da DGArtes para o espetáculo “dilúvio”, criado por Diogo Freitas, 
em residência artística em Gondomar, em parceria com a InSkéne. 

Vão estrear, em outubro de 2021 o espetáculo “Sétimo Céu”, de Caryl 
Churchill, em Riba D’Ave – Famalicão, na antiga Fábrica Sampaio Ferreira, 
firmando assim o propósito desta estrutura de repensar clássicos ao nosso 
e para o nosso tempo. 

JACINTO LUCAS PIRES [texto]

Escreve romances, contos, peças de teatro, filmes, música. Depois d’ 
“A Gargalhada de Augusto Reis” (Porto Editora, 2018), publicou em 2020 
“Oração a que Faltam Joelhos”. Também nesse ano foi publicado, na 
coleção do TNDM II, “Canto da Europa” (Bicho do Mato, 2020). No teatro, 
Lucas Pires trabalha com diferentes grupos e encenadores. Realizou o 
filme “Triplo A”. Faz parte da banda Os Quais (que lançou o disco Geral 
em 2019) e da companhia Ninguém. Recebeu o Prémio Europa — David 
Mourão-Ferreira (Univ. Bari/IC, 2008) e o Grande Prémio de Literatura DST 
2013 (com o romance “O verdadeiro ator”). Durante o confinamento, lançou 
um livro de contos, “Doutor Doente” (Húmus, 2021), e, em setembro de 
2021, venceu o Prémio John Dos Passos.

SIMÃO DO VALE AFRICANO [encenação]

Nasceu em Viseu, em 1984. Licenciou-se em Psicologia Clínica e da Saúde 
pela Universidade do Porto sem nunca ter exercido a profissão. Viveu 
em Génova, onde estudou representação na Scuola di Recitazione del 
Teatro Stabile di Genova (com Anna Laura Messeri e Massimo Mesciulam, 
entre outros). Mais tarde, em Turim, trabalhou com encenadores como 
Pierpaolo Congiu e Antonio Villella tendo também desenvolvido projetos 
independentes nos quais encenava e representava. É fundador da 
Subcutâneo - Associação Cultural, cuja atividade se iniciou em julho de 
2014. 

Como ator interpretou textos de Shakespeare (“Hamlet”, “A Fera 
Amansada”, “Muito Barulho Por Nada”, “O Rei Lear”), Goldoni (“A 
Estalajadeira”, “O Teatro Cómico”), Pirandello (“O Homem da Flor na 
Boca”, “Cecé” e “) e Molière (“Tartufo”). Dos encenadores com quem 
Trabalhou destaca Antonio Villella, Joana Africano, Sara Carinhas, Rogério 
de Carvalho e Ricardo Pais.  

Em abril de 2013, regressou ao Porto para encenar “Gertrude”, uma sua 
criação a partir de “Hamlet”. Em 2016, numa coprodução Subcutâneo/
TNSJ, encenou “As Criadas”, de Jean Genet, trabalho que recebeu a 
Menção Especial da Crítica, 2016 pela Associação Portuguesa de Críticos 
de Teatro. Traduziu quatro peças de  Pirandello (publicadas pelo TNSJ), 
duas das quais nunca antes editadas em português. Destas, três foram 
encenadas pelo próprio em “Trattoria Pirandello” (coprodução Subcutâneo/
TNSJ), que estreou a novembro, 2018, no Teatro Carlos Alberto, Porto. 

Nos primeiros meses de 2019, encenou “Escrever, Falar”, de Jacinto Lucas 
Pires, numa coprodução Momento - Artistas Independentes/Casa das Artes 
de Famalicão. Espetáculo em digressão. 

Fez assistência de encenação do espetáculo “talvez… Monsanto”, uma 
criação de Ricardo Pais, coproduzida por TNSJ, Câmara Municipal de Viseu 
e Subcutâneo - Associação Cultural.

DANIEL SILVA [interpretação]

Nasceu em 1994, em Vizela. Em 2012, começa a sua formação escolar no 
Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação, no Externato 
Delfim Ferreira, em Famalicão, atual ACE Famalicão. Em 2014, estreia-se 
profissionalmente com Ana Luena, na peça “O filho de mil homens”, no 
Teatro Carlos Alberto. 

Licenciou-se na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo do Porto. 
Em 2016, faz parte do elenco “Rei Lear”, no Teatro Nacional de São João. 
Em 2017, é um dos fundadores da companhia de teatro Momento - Artistas 
Independentes, estreando-se com “O Grande Deus Pã”, de Arthur Machen, 
encenação de Pedro Galiza, na Casa das Artes de Famalicão. Em 2018, 
encena o seu primeiro espetáculo, “Charlotte”, e interpreta o espetáculo a 
solo “Vida e Obra de um Homem Mais ou Menos Apresentável”, dirigido por 
Pedro Galiza. 

Em 2019, integrou o elenco do espetáculo “Escrever, Falar”, de Simão 
do Vale Africano e texto de Jacinto Lucas Pires e, mais recentemente, 
participou no espetáculo “Yo Ecribó, vos Dibujas?” de Federico Léon no 
Mosteiro São Bento da Vitória, inserido no FITEI. 

DIOGO FREITAS [interpretação]

Nasceu em 1996 em Joane, Vila Nova de Famalicão. Iniciou a sua formação 
em Lisboa, no Teatro da Trindade. Prossegue estudos na Escola de Teatro 
de Famalicão, atual ACE e, mais tarde, a licenciatura na ESMAE. Na sua 
formação artística salienta nomes como Jorge Pinto, Emília Silvestre, 
Margarida Gonçalves, Cristina Carvalhal, João Reis, Pedro Almendra, 
António Durães, Inês Vicente, Inês Lua, Catarina Lacerda, Gonçalo Amorim 
e Paula Branco. Realizou workshops com André Braga e Nuno M. Cardoso. 
Como ator trabalhou com Rogério de Carvalho, Ana Luena, Jorge Pinto, 
Pedro Galiza, Carlos Pimenta e Simão Do Vale Africano. Estreou-se como 
encenador em 2018 com um espetáculo sobre Fernando Pessoa, que está 
em digressão nacional. Recentemente foi convidado para dirigir o ano de 
Residência de 2019 em Gondomar, onde criou “Dilúvio” a partir de textos 
de Ricardo Neves. Em televisão e cinema trabalhou com a RTP, onde fez 
séries e filmes: “Por um triz”; “Os Dias da Casa Azul”; “ETVI: Valor da Vida”. 
É formador no projeto Desperta e Brinca da LIPA Cem Famalicão. É diretor 
artístico e fundador da companhia Momento - Artistas Independentes. 

Dois homens, aparentemente do nada, estão juntos e deixam-se ficar. Como 
chegaram ali, onde estão efectivamente? Detalhes insignificantes que a 
encenação de Simão do Vale Africano deste “Escrever, Falar” não quer 
resolver, despindo a cena, onde resta como único adereço um banco corrido 
de madeira e as marcações traçadas no chão negro, com as cores verde e 
vermelha que cada um dos personagens veste, como um semáforo onde 
desligaram o aviso de trânsito com cuidado. Coberto com um impermeável, o 
par parece ter parado depois de uma corrida à chuva, para fazer um balanço, 
medir a pulsação (inevitável tentar colocá-los num local/momento definido). 
Reza o cliché que quando se juntam dois ou mais homens, os assuntos pouco 
divergem: futebol, mulheres ou carros, e depois o resto, eventualmente. Aqui, 
uma Áurea e uma Clara dominam mentes e corações dos interlocutores, 
nomes próximos de luz, clareza talvez, algo que escasseia neste diálogo 
criado por Jacinto Lucas Pires, pleno de história em que real e imaginado se 
entrelaçam, e as sugestões prevalecem sobre os factos. O texto é chamado de 
“meta-literário”, esse palavrão tão disseminado, porque também, através dos 
diálogos, as personagens se situam espacial e emocionalmente numa peça que 
se desenrola “em tempo real”. 

A encenação acrescenta fisicalidade às cenas, originalmente parcas em 
didascálias, conferindo-lhes dinâmica e uma comicidade que quebra o 
dramatismo latente nas vidas que se vão desvelando a cada frase. O homem 
de vermelho (Nicolau, representado por Daniel Silva) apaixonou-se por Clara, 
estática no Parque da Cidade, ensopada à chuva, a quem vislumbrou um 
sorriso de Mona Lisa, e confia mais na sorte do que na acção para que repare 
em si. Cria toda uma narrativa para justificar o facto de nunca ter encontrado 
a coragem para quebrar o muro que o separa da realidade, focando-se em 
moscas mortas ou no uso descabido do humor para afogar em gargalhadas 
o terror da solidão. O homem de verde fluorescente (Hugo, representado 
por Diogo Freitas) confessa ter matado a mulher Áurea, que o traiu na casa 
partilhada, possivelmente simulando um acidente de automóvel, e vive 
atormentado pelos detalhes que o levaram a esse desenlace e, desde então, 
lhe pesam no coração. 

Duas almas destroçadas detalham os despojos de uma batalha de cuja derrota 
são os únicos responsáveis, carregando de imagens memoráveis (a noite 
da chuvada com as flores amarelas afundadas no pântano, ou o incidente 
num daqueles “dabliú-cês(?) só para o pessoal que está a trabalhar” ao lado 
da amada que esperava por um encontro, são de antologia, em espectros 
diametralmente opostos de dramaticidade) um diálogo duro mas bem 
temperado, traduzido por actuações intensas e generosas de Daniel Silva e 
Diogo Freitas. 

Paulo Ribeiro da Silva, Revista Intro

60 min. aprox. | m/ 12 anos 

nota: o espetáculo terá luzes strobe
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Vivace Dão · Quinta do Perdigão • Andante Seridois • Adágio Ana Cristina Santos Almeida • Ana Maria 
Albuquerque Sousa • Ana Paula Ramos Rebelo • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Conceição e Ricardo 
Brazete • Fernando Gomes Morais • Fernando Poças Figueiredo e Maria Adelaide Poças • Isabel Pais e António 
Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • Joana Santareno Ferreira • José Luís Abrantes • Júlia Alves • Júlio da 
Fonseca Fernandes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria de Fátima Ferreira • Maria de 
Lurdes Poças • Marina Bastos • Nanja Kroon • Martin Obrist e Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist • 
Paula Costa • Paula Nelas • Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael Cunha Ferreira • 
E outros que optaram pelo anonimato.

Patrícia Portela Direção Artística • Sandra Correia Direção Administrativa e Financeira • Maria João Rochete 
Adjunta de Direção • Carlos Fernandes Coordenação de Produção • Gi da Conceição Produção • Paulo Matos 
Coordenação Técnica • Nelson Almeida e João Rodrigues Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues e Isabel 
Campante Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Coordenadora de Frente 
de Casa e Bilheteira • Susana Cardoso Assistente de Bilheteira e Comunicação • Consultores Maria de Assis 
Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 
Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • José António Pinto Encarregado da Proteção de Dados • 
Info Things Informática • Carlos Fernandes e Raquel Balsa Fotografia de Espetáculo • Colaboração Especial 
José Fernandes • Acolhimento do Público André Rodrigues, Catarina Loureiro, Diana Silva, Filipa Antunes, 
Francisco Pereira, Joana Silva, João Almeida, José Vaz, Leonor Esteves, Luís Sousa, Natália Rodrigues, Raquel 
Gonçalves, Roberto Terra, Ricardo Meireles e Sandra Amaral

estrutura 
financiada por:

APOIO APOIO À DIVULGAÇÃO

MECENAS

MÚSICA
02 OUTUBRO 

TRISTANY
CICLO DE MÚSICA GALERIA ZÉ DOS BOIS

sáb 21h00 | 60 min. | m/ 6 anos
preço único 5€ // descontos não aplicáveis // local Sala de Espetáculos
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Próximo espetáculo

https://www.teatroviriato.com/pt/calendario/tristany/

