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JUVENTUDE
INQUIETA
DE JOANA CRAVEIRO ARTISTA RESIDENTE
TEATRO DO VESTIDO

TEATRO
local
Sala de Espetáculos

COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO
E TEATRO NACIONAL D. MARIA II
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OBRIGADA JOANA CRAVEIRO! OBRIGADA, TEATRO DO VESTIDO!
PATRÍCIA PORTELA

Augusto Abelaira escreveu, em 1959, A Cidade das Flores, um romance
que se passava num futuro muito próximo e numa Europa que não sofria
mais com o fascismo que a assombrava. Passado em Florença, Abelaira
denunciava o que se passava em Portugal contando incitar assim uma
geração à resistência e à luta ativa. Três gerações mais tarde, Joana
Craveiro pega na obra de Abelaira e leva-a à cena no Teatro Nacional D.
Maria II e no Teatro Viriato, os dois coprodutores do espetáculo. E com ela
volta a colocar as mesmas questões:
Como avançamos daqui para a frente?
Como combater os velhos e novos fascismos, as velhas e novas ameaças,
as velhas e novas estratégias que apenas pretendem manter o sistema a
funcionar, como se não fosse possível mudá-lo, melhorá-lo?
Qual a nossa parte de responsabilidade nesta inação que sempre parece
instalar-se antes de uma nova catástrofe, política, social, cultural,
ecológica?
Como sonhamos com a mudança e como nos movemos a caminho da
desejada transformação?
Haverá flores à nossa espera nas cidades do futuro? Quem as plantou?
Quem as plantará? Quantas revoluções e quantos campos (de batalha e de
flores) estamos nós, agora, a semear?
Estaremos eternamente apaixonados não pelo amor mas “pela infância do
amor”, como diz o autor? Querendo sempre estar no começo de qualquer
coisa que não terá um fim? Que não pode acontecer? Viveremos nós
embevecidos não pela vontade séria e resoluta de mudança mas pela ideia
de um horizonte utópico, que nos mantenha sempre o sonho a um palmo
de distância, e a catástrofe iminente mas irrealizável no nosso tempo de
vida?
Fui ver este espetáculo com os meus pais, arautos de um tempo para quem
este livro foi escrito. Sentámo-nos lado a lado na sala, comovemo-nos sem
olharmos para o lado, enquadrados no início e no fim do espetáculo numa
tela de projeção no palco que nos inclui a todos na revolta e na angústia e
na vontade que se partilha em cena.
Durante o espetáculo os meus pais acenavam com a cabeça, reconheciam
passagens do livro e das suas vidas de ativistas na peça do Teatro do
Vestido.
Durante o espetáculo eu sorria, recordava histórias que me contavam,
reconhecia o trabalho mastodôntico do elenco e da equipa técnica e
artística de uma companhia que acompanhamos, noTeatro Viriato, durante
os últimos dois anos na construção de espetáculos impossíveis de fazer e
no entanto tão naturalmente urgentes e óbvios sobre o nosso quotidiano, o
que construímos, e o que estamos por construir, num diálogo permanente
entre promessas e planos cumpridos, entre passados utópicos e presságios
evidentes. Ouvia a Joana Craveiro em palco a passar o seu testemunho a
um elenco jovem e pronto a arrebatar as suas próprias vidas com o espírito
da mudança e pensava: criar é isto! É uma prova de estafetas, é aceitar
carregar a chama olímpica durante sete gerações sem a deixar cair, sem
a deixar apagar-se. É construir o próximo espetáculo com mais dúvidas do
que o anterior, com mais desafios do que o anterior e com mais verdade do
que o anterior. Estou sentada ao lado dos meus pais, incluída na imagem
do espetáculo do Teatro do Vestido e penso que me falta mais uma próxima
geração, a dos nossos filhos e filhas. E a plateia estaria completa. Nisto o
espetáculo terminou e foram os meus pais os primeiros a aplaudir de pé
numa sala esgotada.
Deixei-me ficar por um segundo na cadeira porque perdi as forças. Eles
aplaudiam o seu passado, que reconheciam, mas sobretudo aplaudiam
os filhos, aceitavam a voz do presente. Eles aplaudiam-nos, aos filhos de
Abril, e a todos aqueles que vieram depois e que agora carregam a chama
da revolução, da luta, da ação.
Este é um espetáculo que cruza gerações, ideias, vontades, propostas,
desejos, e de onde saímos, com muita, mas mesmo muita energia e de
braço dado com os nossos fantasmas, mas também as melhores ilusões.
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Obrigada Joana Craveiro, nossa eterna e mui admirada residente no
Teatro Viriato. Obrigada Teatro do Vestido. Obrigada Augusto Abelaira pela
intemporalidade que só a literatura tem por ser tão ligada à condição
humana, para lá do seu boletim metereológico emocional de um século!

COMEÇOS, CONTINUAÇÕES, PERSISTÊNCIAS,
OU A HISTÓRIA DO AMOR POR UM LIVRO
começa em 1955, ou talvez antes — não sei quanto tempo Augusto Abelaira
levou a escrever A Cidade das Flores, sei que o terminou em Fevereiro de
1957, porque assim surge na última página da obra. Depois, os relatos
sucedem-se: que não conseguia publicar o livro; que fez uma edição de
autor,
e em 1959, o livro surge publicado. A Inês Minor, uma das jovens actrizes
desta peça, conseguiu comprar uma primeira edição da obra (eu tenho
inveja disso); o livro que ela comprou está autografado pelo autor.
em 1961 rebenta a guerra colonial e, talvez em 1970, o meu pai comprou
uma terceira edição deste livro.
em 1987 a minha mãe entregou-me o livro: lê. Reparei que tinha a
assinatura de posse do meu pai.
li. Na verdade, não sei se o terminei na altura. Lembro-me que o desalento
daquele grupo de jovens – ‘o livro é sobre um grupo de jovens...’ – me
deixava a mim desalentada. Pensava, isto não vai a lado nenhum. Tinha
uma amiga na escola, a Helena, passei-lhe o livro para ela ler também.
Não sei se ela o leu todo, acho que sim. Ela era mais certa do que eu
nessas coisas.
talvez por desconhecimento ou por inconsciência do contexto histórico em
que o livro foi escrito e cuja acção Abelaira aproveitou para situar na Itália
dos anos 30 — um longo deserto por entre o reinado fascista de Mussolini,
que levou até estes jovens a saudarem a chegada da guerra como a saída
possível para aquele marasmo — talvez por desconhecimento pleno
de tudo isso, dizia, não compreendi o livro inteiramente (nem a atitude
daqueles jovens). Mas não me esqueci.
em 2011 comecei a pensar fortemente em fazer um espectáculo sobre
este livro. Parecia-me que estávamos numa esquina da história, em que a
reflexão sobre a ascensão do fascismo, as formas de resistência a isso, os
apagamentos sucessivos da memória e reescrita da história, pediam-me
que lesse de novo este livro.
querer fazer um espectáculo e consegui-lo é um sinuoso caminho que
não se faz sozinho e sem parceiros. Na altura, não conseguimos quem se
quisesse juntar a nós nesta empreitada.
em 2017 a Tânia Guerreiro leu o livro, enquanto, dentro de um espectáculo
chamado Quando o museu vivo se torna físico, esperava pelo público, na sua
figura de zeladora dos valores do Estado Novo — esse período histórico que
ainda hoje tem as suas marcas impressas em muitas das estruturas mais
invisíveis da nossa sociedade.
em 2018, num espectáculo chamado Ocupação, prometemos ao público,
com o livro do Augusto Abelaira em punho: este será um espectáculo
futuro.
E aqui estamos.
A genealogia de um projecto é importante, sobretudo para se aferir o
carinho e dedicação no seu crescimento, na sua criação. E por isso este
detalhado relato.
este é um espectáculo processual, espectáculo-filme, peça de teatro em
experiência constante, que envolveu uma viagem a Florença em busca
dos lugares da obra, um detalhado laboratório de filmes documentais,
entrevistas a pessoas que ‘viveram aquele tempo’, e um processo de
audições — real e simulado — que está muito na génese da construção
desta dramaturgia.
este é o nosso projecto-amor, com que habitámos a Sala Garrett do
TNDMII; e agora o Teatro Viriato, uma casa para nós.
Joana Craveiro (a escrever na antiga ortografia desde 1980)
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JUVENTUDE INQUIETA
As utopias, sonhos e aspirações políticas de jovens de diferentes épocas.
Os sonhos e aspirações da juventude em diferentes épocas, sob inspiração
do romance de Augusto Abelaira, “A Cidade das Flores”, de 1959. Passado
em Florença, na época da ascendência do fascismo de Benito Mussolini,
este livro tem inspirado e levado Joana Craveiro a refletir sobre a
resistência ou a luta ativa contra os sistemas autoritários – velhos e
novos – e a inércia que se instala e à qual, em tempos, se dava o nome de
conformismo, resignação, ou mesmo, colaboração.
Escrevia Abelaira em 1961, “tenho esperança de que, dentro de 50 anos, a
‘Cidade das Flores’ já não seja lida.” O seu desejo, contudo, não se cumpriu.
E daí esta peça.
“Juventude Inquieta” cruza várias gerações de atores-criadores em cena,
empenhados numa mesma pergunta: como se avança daqui para a frente,
e haverá uma “Cidade das Flores” que nos espera?

160 min. || m/ 12 anos

uma criação do Teatro do Vestido
com texto e direção de Joana Craveiro
a partir de Augusto Abelaira

texto e direção Joana Craveiro
cocriação e interpretação David dos Santos, Estêvão Antunes, Francisco Madureira,
Gonçalo Martins, Gustavo Vicente, Inês Rosado, Inês Minor, João Raposo Nunes,
Sara Ferrada, Simon Frankel, Tânia Guerreiro, Tozé Cunha e Violeta D’Ambrosio
música e espaço sonoro Francisco Madureira
cenografia Carla Martinez
figurinos Tânia Guerreiro
conceção visual, realização e imagem João Paulo Serafim
assistência e operação de câmara José Torrado
desenho de luz João Cachulo
operação de luz José Diogo
desenho de som Pedro Baptista e Sérgio Milhano (PontoZurca)
assistência de encenação e operação vídeo Henrique Antunes
assistência cenografia Camila Serafim e Rita Brito
assistência técnica FX Roadlights
direção de produção Alaíde Costa
apoio FX RoadLights, CITEMOR - Festival Montemor-o-Velho, Câmara Municipal de Lisboa
| Polo Cultural das Gaivotas, DuplaCena, Lusoracks, OPART | Estúdios Victor Córdon, RTP
produção Teatro do Vestido
coprodução Teatro Nacional D. Maria II e Teatro Viriato

Sara Ferrada participa no projeto no âmbito de estágio curricular, ao abrigo de protocolo
entre o Teatro do Vestido e ESAD.CR

O Teatro do Vestido é apoiado por República Portuguesa | DGARTES

agradecimentos Álvaro Pato, Ana Bento, Ana Filomena Mendes, Ana Margarida Nunes,
Ana Paula Nunes, André Marques, Antoine Denize, António Câmara Manuel, António
Nunes, Armando Pereira, Bárbara Marto, Bruno Pinto, Carla Sofia Esteves, Carlos
Carvalho, Carlos Mendes, Carlos Teixeira, Carlos Tomé, Carolina Silva, Clara Leitão,
Cristina Dias Vieira, Daniel Moutinho, Dário Santos, Elisabete Pereira, Elsa Tomás,
Ema Serafim, Gisela Dória, Inês Varandas, Irlando Dias, Ivo Marçal, Ivone Baptista,
José Bica, Josemery Esteves, Jorge Raposo, Laurinda Antunes, Leocádia Silva, Lurdes
Raposo, Maria do Céu Matias, Marco Ventura, Margarida Martins, Maria Alice Samara,
Maria Baptista, Maria da Luz Martins, Maria Ghira, Maria Gil, Maria Luísa Carles, Maria
Teresa Craveiro, Marta Martins, Paulo Seabra, Pilar Victória, Ricardo Jerónimo, Ricardo
Madureira, Ricardo Martins, Soraya Vasconcelos, Teresa Costa Reis, Vasco Neves;
ACERT, Cineclube de Viseu, Departamento de fotografia do Ar.Co, HÉLICE (dan, rtp, vv,
ap, Mário Gaspar)

© Filipe Ferreira

IMPRENSA
Em “Juventude Inquieta” encontramos também a tentativa de transmissão
da experiência de vida sob o fascismo e de diálogo estabelecido com uma
geração (a dos jovens actores) nascida passadas já mais de duas décadas
sobre a conquista da democracia em Portugal — através da dissecação
conjunta e do debate do livro de Abelaira –, numa peça inicialmente
disfarçada de casting que, na verdade, parece pedir que cada um de nós,
no seu tempo histórico, saiba assumir o seu papel. Mas Juventude Inquieta
fala-nos também da desadequação de “jovens de 28 anos que falam
como se a sua vida tivesse acabado”, amarrados a um tempo estagnado;
fala-nos do fosso entre aqueles que viveram de facto os acontecimentos
narrados e os outros que deles só têm um conhecimento mais ou menos
longínquo; fala-nos daqueles que se vêem desapossados da sua biografia
pelo revisionismo histórico que tenta transformar, suavizar ou limar os
acontecimentos. E fala de não querer “ficar preso no passado” quando “há
muitas lutas no presente”, diz Inês Rosado, às tantas.
Gonçalo Frota, PÚBLICO, 16 OUT’21

“Juventude Inquieta” é, tal como “A Cidade das Flores”, uma obra sobre
política, sobre resistência, sobre traição, sobre arrependimento, sobre
compaixão, sobre amor e sobre desejo. É um espetáculo que recupera
palavras de Augusto Abelaira e as coloca numa ficção em que três
realizadores vão fazer um filme sobre “A Cidade das Flores”. “Juventude
Inquieta” interpela a obra de Abelaira, cria outras personagens, articula
diversas instâncias discursivas. Traz a obra até hoje, com instrumentos,
ferramentas, argumentos de hoje. Quando o romance foi reeditado, a seguir
ao 25 de Abril, Abelaira escreveu num posfácio que fora tentado a resituar
o romance no Portugal dos anos 50, como tinha pensado inicialmente, mas
reparou que não resultava. A ficção, o artifício e a arte acabavam por estar
mais perto da verdade.
João Carneiro, Expresso, 16 OUT’21

Ao vivo é muito mais elaborado, melhor, sofisticado por um texto e
uma acção fragmentados (servidos por um cenário exemplar de Carla
Martinez e pelo envolvente espaço sonoro criado por Francisco Madureira,
ou a precisão do desenho de luz de João Cachulo), onde convivem em
conflituosa harmonia o romance e a política, o desejo e a traição, a
resistência e o arrependimento. Enredo que entrelaça A Cidade das Flores
com a experiência da autora e dos intérpretes em inspirados e variados e
aliciantes artifícios cénicos até tudo fazer sentido em Juventude Inquieta,
encenação que traz o romance para uma actualidade, quer se queira quer
não, dominada pela inércia do desencanto tanto como pela vontade de
fazer, embora, muitas vezes, esta vontade pareça vã.
Resumindo: Joana Craveiro voltou a fazê-lo. Quer dizer: mais uma vez, e
nesta com particular felicidade e eficácia, usa o passado para compreender
o funcionamento do presente.
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Rui Monteiro, Público, 19 OUT’21

TEATRO DO VESTIDO
O Teatro do Vestido é um coletivo teatral fundado em 2001 e cuja primeira peça,
Tua, se estreou na Galeria Zé dos Bois. Tem na sua génese a escrita de textos
dramáticos originais, a procura de espaços de apresentação alternativos, a
observação da realidade, a investigação etnográfica e a história oral, como
principais metodologias de trabalho. A companhia procura constantemente novas
formas de fazer um teatro autobiográfico, político, engajado e poético, através de
processos colaborativos, com direção artística de Joana Craveiro.

JOANA CRAVEIRO
Joana Craveiro é dramaturga, encenadora, atriz e antropóloga.
É cofundadora do Teatro do Vestido, em 2001, e dirige-o desde então. É doutorada
pela Roehampton University, em Londres. No seu trabalho usa as metodologias da
história oral e da antropologia para investigar e criar peças de teatro, performances
e textos vários.
É investigadora associada do IHC/Nova e Coordenadora da Licenciatura em Teatro
da ESAD.CR. É membro da rede internacional de dramaturgos europeus, Fabula
Mundi. Interessa-lhe tudo o que tem a ver com memória, histórias de vida e a
história política portuguesa. Desenvolve uma pedagogia criativa e combativa que
ajuda a pensar um mundo livre de totalitarismo, de xenofobia, misoginia e de
racismo estrutural.
Joana Craveiro é artista residente do Teatro Viriato.

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 • Martin Obrist e Maria João de Ornelas Andrade Diogo Obrist • Né • Nanja
Kroon • Paula Costa • Paula Nelas • Júnior Gaspar Gomes • Margarida de Carvalho Loureiro • Rafael Cunha
Ferreira • E outros que optaram pelo anonimato.

MECENAS

APOIO

APOIO À DIVULGAÇÃO

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:

Próxima inicitiva

DANÇA // 19 e 20
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SEGUNDA 2

DE PAULO RIBEIRO | PRODUÇÃO COMPANHIA PAULO RIBEIRO
COPRODUÇÃO TEATRO VIRIATO
sex 21h00 e sáb 17h00 | 60 min. | m/ 6 anos
preço A: 10€ (plateia e camarotes) / 5€ (frisas) // descontos aplicáveis
local Sala de Espetáculos
5

