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80 min. aprox.

m/ 12 anos

texto e direção Joana Craveiro

interpretação Estêvão Antunes e Simon Frankel

música original e interpretação ao vivo Bruno Pinto

vídeo João Tuna

desenho e operação de luz Pedro Teixeira

produção Cláudia Teixeira

coprodução Teatro do Vestido, Teatro Viriato, 
Centro de Artes de Ovar, Teatro Municipal do 
Porto – Rivoli, Teatro Nacional D. Maria II

agradecimentos Ana Lúcia Palminha, 
Armando Valente, Carla Moreira, 
Conceição Teixeira, Daniela Santos, Joana 
Simão e Tomás Sapinho Frankel, João Tuna, 
Marcelo Almeida, Margarida Meireles, 
Maria Aguiar, Rosinda Costa, Rui Marques, 
Rute Luís, Tânia Guerreiro e Tiago Craveiro

Viajantes Solitários é uma criação do Teatro do 
Vestido, a partir de uma ideia do Teatro Viriato 
e Patinter, SA

teatro do vestido é uma estrutura financiada por 
Governo de Portugal/ Secretário de Estado da 
Cultura / DGArtes

mecenas do projeto



E: Tenho essas vozes na cabeça – José, António, Joaquim, Carlos, Manuel, 
Mário, José outra vez, Alexandre, Carlos, outra vez, António, António, Sergev, 
Rumav, Carlos, José,
S: essas vozes,
E: os olhares – às vezes vazios, às vezes focados na estrada.

de Viajantes Solitários

começos
De facto, partimos de vozes, de olhares, de encontros, de um conjunto de 
entrevistas a motoristas de camiões. Aliás, recuando no tempo, partimos 
de um desafio do Teatro Viriato em conjunto com a empresa Patinter, que 
acreditavam que as histórias de vida destes motoristas poderiam originar 
uma peça de teatro. Respondendo a este desafio, lançámo-nos a conhe-
cer uma classe profissional com a qual nunca tínhamos contactado de 
perto e que nos abriu um mundo de histórias e experiências que são o 
cerne deste Viajantes Solitários. 

perguntas
Tínhamos muitas, mas a pergunta central prendia-se com a solidão, com 
o que pensavam durante aquelas horas todas de estrada, com o medo 
também. Que medos os habitavam durante todos aqueles quilómetros. 
Cada pessoa com quem falámos, contudo, desvendou-nos todo um mun-
do de outros temas e problemáticas, que nos surpreenderam, ensinaram, 
questionaram e nos conduziram na viagem que foi a criação deste espe-
táculo. Como equipa, procurámos todos entrar dentro do universo destes 
motoristas – antes de mais, pessoas, com as suas singularidades, apesar 
das tentativas de generalização que circulam nos preconceitos e nos es-
tereótipos acerca de tudo e de todos e aos quais os motoristas não esca-
pam. Nessa procura, viajámos, até, de camião. Para além dessas ideias 
feitas, descobrimos pessoas reais com as suas histórias únicas, mesmo 
que algumas dessas histórias tenham pontos em comum – sobretudo ex-
periências de alguns lugares e situações, que advêm da sua profissão. 
Descobrimos, contudo, que o melhor deste trabalho foi descobrir o quão 
diferentes eles eram uns dos outros.

VIAJANTES 
SOLITÁRIOS
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homens
Como afirmamos no espetáculo, esta é, essencialmente, uma história de 
homens – pelo menos, eles são o lado visível desta história, o outro seria 
entrevistar as suas famílias – os que ficam quando eles partem – mas não 
conseguimos chegar até aí. Também tentámos chegar às mulheres que 
exercem esta profissão, mas estavam de viagem. Ao construir este es-
petáculo, nós próprios fomos apanhados no vaivém destas vidas, muitas 
vezes tentando arrancar uma palavra aos que chegavam, exaustos, ou 
aos que estavam prestes a partir, com alguma pressa. Penso que o nosso 
processo e dificuldades estão também presentes no espetáculo que, no 
fundo, é também sobre nós. Se houvesse um próximo capítulo, tentaría-
mos chegar às história das mulheres e das famílias – e talvez não mais 
largássemos o tema dos camiões, camionistas e viagens.

pessoas
Penso que este espetáculo é, essencialmente, sobre as pessoas com 
quem falámos e as suas vidas. É uma obra de ficção construída a partir de 
factos reais, de que a nossa imaginação se apropriou. Não pretendemos 
de forma alguma retratar o universo de uma empresa específica, apesar 
do grande apoio da Patinter neste processo, e por isso entrevistámos mo-
toristas de outras empresas e de outros ramos, procurando tornar este 
projeto abrangente e, sobretudo, humano. Com expliquei antes, interes-
sávamo-nos mais a história de cada pessoa e não as imagens de uma 
classe profissional, porque essas construções coletivas são sempre dis-
torcidas por generalizações. No Teatro do Vestido temo-nos empenhado 
em desmistificar generalizações e em concentrarmo-nos sobre a singu-
laridade de cada experiência vivida, mesmo que encontrando pontes que 
as unam. Viajantes Solitários é mais um capítulo nessa procura.

Resta-nos agradecer a todos os motoristas que generosamente nos ofe-
receram o seu testemunho, e que preferimos deixar no anonimato, por 
comum acordo.

Agradecemos também à Patinter pela generosidade, ao Marcelo e à Da-
niela pelos seus esforços incansáveis para que este espetáculo se con-
cretizasse e, claro, ao Teatro Viriato pela cumplicidade e pelo apoio per-
manentes que, desde 2013, têm sido fundamentais para o nosso trabalho 
de criação. É difícil explicar por palavras, mas este é um sítio onde ado-
ramos estar e trabalhar.

Joana Craveiro
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O Teatro do Vestido é um coletivo teatral fundado em 2001, que realizou até 
ao momento 36 criações, bem como diversas outras iniciativas de partilha dos 
seus métodos de trabalho, leituras encenadas, e desenvolveu um programa 
pedagógico regular entre 2006 e 2010. O trabalho da companhia pauta-se pela 
pesquisa e experimentação, bem como pelo desenvolvimento de uma drama-
turgia original, com base em diversos pontos de partida. Caracteriza-se ainda 
por uma forte relação com espaços de apresentação variados, tanto em con-
textos urbanos quanto rurais, bem como com o desenvolvimento de iniciativas 
que visam a criação de uma comunidade de espectadores atentos e implica-
dos na reflexão acerca da realidade. 

A companhia trabalha em colaboração, com direção artística de Joana Cra-
veiro. Em 2012, o Teatro do Vestido recebeu uma menção honrosa atribuída 
pela APCT – Associação Portuguesa de Críticos de Teatro por “uma atividade 
aberta a todas as formas de arte, atenta a todos os cidadãos e curiosa de tudo 
o que se passa no mundo em que as pessoas vivem.”

Um Museu Vivo de Memórias Pequenas e Esquecidas, foi nomeado para melhor 
espetáculo de teatro pela Sociedade Portuguesa de Autores e considerado um 
dos melhores 10 espetáculos do ano pelos jornais Público e Expresso.

É diretora artística do coletivo Teatro do Vestido, que fundou em 2001, e no 
qual dirigiu mais de 30 projetos até ao momento, tendo escrito a maioria 
deles e participado igualmente como atriz e cocriadora. Tem o curso de for-
mação de atores da Escola Superior de Teatro e Cinema (1997), é licenciada 
em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa, FCSH (2003), e tem o 
Mestrado em Encenação pela Royal Scottish Academy of Music and Drama 
(2004). Encontra-se de momento a realizar um doutoramento no departa-
mento de Teatro e Estudos da Performance da Roehampton University, em 
Londres, sobre formas de transmissão da memória do Estado Novo, 25 de 
Abril e PREC; é bolseira da FCT. 

A relação entre os acontecimentos históricos e as suas representações no 
presente, bem como a recolha de memórias e histórias de vidas, e as car-
tografias poéticas e afetivas das cidades são algumas das questões a partir 
das quais Joana Craveiro e o Teatro do Vestido têm trabalhado ao longo dos 
últimos 15 anos, e, mais recentemente, no seu projeto Um Museu Vivo de Me-
mórias Pequenas e Esquecidas – estreado em Lisboa em novembro de 2014, 



ESTÊVÃO

 ANTUNES

SIMON 

FRANKEL

Licenciado em formação de atores/encenadores pela Escola Superior de Tea-
tro e Cinema. Durante a sua formação académica trabalhou com Álvaro Cor-
reia, Bruno Bravo, Carlos Pessoa, Elsa Braga, Francisco Salgado, Jean-Paul 
Bucchieri, João Brites, Luca Aprea e Sara Belo. Tem participado em diversas 
oficinas de formação onde teve a oportunidade de partilhar experiências com 
pessoas como Bruno Schiappa, Fernanda Lapa, João Brites, Joana Craveiro, 
Mónica Calle e Nuno Pino Custódio. Colabora regularmente com o Teatro o 
Bando enquanto ator, encenador e assistente de encenação. Recentemen-
te participou no espetáculo Quarentena comemorativo do 40º aniversário do 
Teatro o Bando. Trabalha em televisão, cinema e teatro onde se encontrou 
com encenadores como David Silva, Dinarte Branco, Diogo Infante, Francisco 
Tavares, Jorge Silva Melo, João Brites, Joana Craveiro, João Neca e Miguel 
Sopas. Desde 2013 que vem estreitando a sua relação artística e pessoal com 
os Gambozinos e Peobardos – grupo de Teatro da Vela, onde tem colabora-
do como ator e encenador. Destaca o trabalho com Anatoly Praudin (diretor 
do Experimental Stage of Baltic House – São Petersburgo) no espetáculo Pedro 
e Inês, a partir do texto inédito INÊS MORRE, de Miguel Jesus (Teatro o Bando 
2011). Estreou-se no Teatro do Vestido com o espetáculo LABOR#2 em abril de 
2015 no Barreiro. Foi Oficial da Força Aérea Portuguesa entre 2000 e 2006. É 
praticante de Judo desde abril de 1984.

foi considerado pelo Expresso e pelo Público como um dos 10 melhores es-
petáculos de 2014, tendo sido igualmente nomeado para melhor espetáculo 
do ano pela Sociedade Portuguesa de Autores, e tendo recebido o Prémio 
do Público do Festival de Teatro de Almada em 2015. Partes deste espetácu-
lo foram apresentadas também em Nova Iorque, Bristol, Londres, Skopje, 
Montreal e Barcelona. 

Da sua formação complementar destaca as duas escolas de verão sucessi-
vas pelo ex-coletivo de performance Goat Island (agora Every House Has a 
Door), em julho de 2008 e 2009 na School of the Arts Institute, em Chicago, 
bem como o 2º Curso de Encenação do Programa Gulbenkian de Criativida-
de e Criação Artística, por Alexandre Kelly, dos Third Angel, em 2007, e para 
o qual criou o espetáculo Nº 33, que marcaria o início do seu trabalho a solo 
sobre autobiografia e memória. Foi docente de projetos de interpretação nas 
seguintes instituições: Royal Scottish Academy of Music and Drama (2004); 
Escola Superior de Teatro e Cinema (2004-06); Chapitô EPAOE (2007); Uni-
versidade de Évora (2009). É docente do Curso de Teatro da Escola Superior 
das Artes e do Design, nas Caldas da Rainha, desde 2007. 

Terminou o Bacharelato no curso de Atores pela Escola Superior de Teatro e 
Cinema em 2006.

Fez teatro de bonecos, espetáculos para a infância, juventude e adultos. Tem 
colaborado com estruturas como o TNDMII, o Teatro do Vestido, o Teatro do 
Pouco Siso, a Casa Conveniente, o Teatro dos Aloés, a Gato Que Ladra, a Lis-
bon Film Orchestra e a Dobrar. Trabalhou com os encenadores José Peixoto, 
João Mota, Natália Luíza, Joana Craveiro, David Pereira Bastos, Ricardo Alves, 
Ana Lázaro, Rute Rocha. Em Cinema, trabalhou com Marcos Cosmos e João 
Mário Grilo. Participou em séries e telenovelas. Faz, desde 2006, dobragens e 
locuções para séries e filmes de animação, publicidade, jogos e audio-books.



BRUNO

 PINTO

CLÁUDIA 

TEIXEIRA

Frequentou o conservatório de música de Viseu bem como o de Aveiro e con-
cluiu a licenciatura em Educação Musical em 2003. Teve aulas particulares, 
na área da música jazz, com Luís Lapa (guitarra e harmonia), Carlos Mendes 
(guitarra e combo), Mário Santos (combo), Paulo Pinto (guitarra), Nuno Fer-
reira (guitarra). Integra os grupos Cabeça de Peixe (guitarra, composição e 
letras), Tranglomango, Coletivo Gira Sol Azul, Moto Moto, Tributal. Compõe 
música para teatro e bandas-sonoras. Compôs uma banda sonora para o fil-
me mudo Paris qui dort, que estreou ao vivo a solo em julho de 2014 no Teatro 
Viriato - Viseu. Criou e interpretou pequenos espetáculos a solo para o Teatro 
mais pequeno do mundo. Colabora regularmente em projetos do serviço edu-
cativo da Casa da Música - Porto. 

Integrou em 2014 pela primeira vez o naipe de guitarras da STOPESTRA - Por-
to, sob a direção do maestro Tim Steiner. Cofundou a Associação Gira Sol Azul 
na qual colabora e integra a equipa de vários projetos musicais como con-
certos para bebés e famílias, Orquestra Criativa, Orquestra (in)fusão e A Voz do 
Rock.

Natural de Guimarães, nasceu em 1983. Licenciada em Jornalismo e mes-
tre em Informação, Comunicação e Novos Media pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Coimbra, tem também um curso profissional de Design 
Gráfico (FLAG). No decurso do seu percurso académico, experimenta o jorna-
lismo através do Jornal Universitário de Coimbra e faz uma breve passagem 
pela RUC (Rádio Universidade de Coimbra). Enquanto estudante, trabalhou 
na bilheteira do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, onde se apro-
xima do teatro e das artes performativas. Em 2010, é convidada a colaborar 
com o Citemor – Festival de Montemor-o-Velho, na área da comunicação, onde 
assume, também, funções na área da produção. No Citemor produz obras de 
Francisco Camacho, Angélica Liddell, Paulo Castro, John Romão, Sergi Faus-
tino, Rafael Alvarez, Teatro do Vestido, entre outros. Colabora com o Festival de 
Montemor-o-Velho até 2014, ano em que integra a equipa do Teatro do Vestido.
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Sostenuto Abyss & Habidecor • Dão · Quinta do Perdigão • Allegro BMC CAR • Quinta das Marias • Tipografia Beira Alta • Moderato 
Família Caldeira Pessanha • Ladeira da Santa • Quinta da Fata • UDACA • Andante Farmácia Avenida • Grupo de Amigos do Museu Grão 
Vasco • Adágio Amável dos Santos Pendilhe • Ana Mafalda Seabra Abrantes • Ana Maria Ferreira de Carvalho • Ana Paula Ramos Rebelo 
• António Cândido Rocha Guerra Ferreira • Benigno Rodrigues • Centro de Saúde Familiar de Viseu, Lda. • Fernanda de Oliveira Ferreira 
Soares de Melo • Fernando Figueiredo Augusto • Fernando Soares Poças Figueiredo e Maria Adelaide Seixas Poças • Geraldine de Lemos 
• Isabel Pais e António Cabral Costa • Isaías Gomes Pinto • João José Garcia da Fonseca e Maria José Agra Regala da Fonseca • João Luís 
Veiga Fernandes • João Pedro Lopes Simões e Litao Huang • José Luís Abrantes • Magdalena Rondeboom e Pieter Rondeboom • Maria 
de Fátima Ferreira • Maria de Lurdes Poças • Maria Isabel Oliveira • Marina Bastos • Martin Obrist e Maria João Obrist • Miguel Costa e 
Mónica Sobral • Nanja Kroon • Patrícia Morgado Santos • Paula Nelas • Paulo Marques • Raul Albuquerque e Vitória Espada • Ricardo 
Jorge Brazete e Silva e Maria da Conceição e Silva • Vítor Domingues • 3XL Segurança Privada • Júnior Beatriz Afonso Delgado • Carla 
Filipa Seabra Abrantes • Eduardo Miguel de Amorim Barbosa • Maria Leonor Teixeira Ferreira • David Martins • Matilde Figueiredo Alves 
• Pedro Dinis de Amorim Barbosa • E outros que optaram pelo anonimato.

Paulo Ribeiro Diretor-geral e de Programação • José Fernandes Diretor Administrativo • Paula Garcia Diretora Adjunta • Sandra Correia 

Assessora Administrativa e Financeira • Raquel Marcos Assistente de Direção • Maria João Rochete Responsável de Produção • Carlos 

Fernandes Assistente de Produção • Nelson Almeida, Paulo Matos e Pedro Teixeira Técnicos de Palco • Ana Filipa Rodrigues Técnica 

de Comunicação e Imprensa • Teresa Vale Produção Gráfica • Gisélia Antunes Bilheteira • Emanuel Lopes Técnico de Frente de Casa • 

Consultores Maria de Assis Swinnerton Programação • Colaboradores António Ribeiro de Carvalho Assuntos Jurídicos • José António 

Loureiro Eletricidade • Contraponto Contabilidade • Paulo Ferrão Coordenação Técnica de Palco • José António Pinto Informática • Cathrin 

Loerke Design Gráfico • Acolhimento do Público Ana Rilho, André Rodrigues, Bruna Pereira, Bruno Marques, Carla Silva, Catarina 

Ferreira, Daniela Fernandes, Franciane Maas, Francisco Pereira, Joana Rita, Joel Fernandes, João Almeida, Lucas Daniel, Luís Sousa, 

Neuza Seabra, Roberto Terra, Ricardo Meireles, Rui Guerra, Sandra Amaral, Sara Cerdeira, Soraia Fonseca e Vania Silva 

• Colaboração Técnica 

estrutura 
financiada por:

Próxima espetáculo
RECITAL DE PIANO COMENTADO

28 OUT

VIAGENS NA MINHA TERRA
piano JOANA GAMA

qua 21h30 | 60 min. aprox. | m/ 6 anos

preço A: 103 (plateia e camarotes)/ 7,503 (frisas frontais)/ 53 (frisas laterais)

// descontos aplicáveis (ver pág. 71) // ESPAÇO CRIANÇA DISPONÍVEL 

PALESTRA COM JOANA GAMA 

ter 18h30

local Conservatório Regional de Música de Viseu
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