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acto r e s d e ste s d ias
Jo rg e s i lva m e lo

São tão extraordinários, tão dotados, tão livres, tão únicos os actores com quem 
há anos venho trabalhando uma, duas, só três ou quatro vezes, é tão extraordi-
nária a liberdade e a integridade conseguidas nestes já quase 20 anos dos 
Artistas Unidos. E estava a ver as rugas começarem a surgir, os cabelos brancos 
a aparecer e pensei: não quero que estes actores a quem tudo devo, a vida, a arte, 
o amor, tudo, a vida de todos os dias, não quero que percam aqueles papéis que 
foram escritos para eles, não quero deixar passar o tempo, quero ver a Maria 
João Luís, quero ver a Catarina Wallenstein, sim, quero ver o Rúben Gomes, 
quero ver o Américo Silva, quero ver a Isabel Muñoz Cardoso, quero ver a Vânia 
Rodrigues e o Nuno Pardal e o Tiago Matias e o João Vaz, estes que se têm junta-
do a nós, sim, quero vê-los decifrarem comigo as tortuosas peças de Tennessee 
Williams, aqueles papéis que só agora podem fazer, agora que o doce pássaro da 
idade lançou voo.

Comovi-me quando li o meu adorado Peter Stein dizer ao jornal Público 
“nunca quis ser encenador quando era novo, queria só ajudar uns actores.” É tal 
qual: ajudar uns actores que admiro, encontrar teatros, dinheiro, tempo, cole-
gas, roupas para eles nos darem o que só os actores sabem, lágrimas, risos, suo-
res, no fundo, abraços estreitos durante a noite.
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E assim nasceu esta ideia de revisitar Tennessee Williams, fazer Gata em 
Telhado de Zinco Quente em 2014, Doce Pássaro da Juventude agora, A Noite da 
Iguana lá mais para a frente, peças de outros tempos, de outros palcos, peças 
que saberei ajudar a fazer, peças que, garanto, foram escritas aguardando os 
seus corpos, estas vozes.

Pois só isso agora desejo: ajudar a fazer.
E que cada espectador possa guardar dentro de si a ousadia destes artistas 

cuja disponibilidade não sei se merecemos.
Assim, voltamos a ver aqui no Doce Pássaro da Juventude quase todos os ac-

tores com quem trabalhei Gata em Telhado de Zinco Quente que estreámos em 
Setembro de 2014 em Viseu e andou pelo país. E mais alguns que a nós se jun-
tam. Como se fôssemos uma companhia fixa, tivéssemos salas de ensaio, pro-
gramássemos horas e dias, temporadas e trabalhos. Porque os actores têm den-
tro de si inesperadas personagens, máscaras, poesias.

Estreada em Nova Iorque em 1959 com encenação de Elia Kazan e interpreta-
ção de Geraldine Page, Paul Newman e Rip Torn, Doce Pássaro da Juventude que 
Richard Brooks filmou em 1962 com quase todo o elenco original, é uma peça 
desequilibrada, poderosa, desarrumada, insólita em que Williams se debate 
com as convenções da sua Broadway e avança para campos apenas entrevistos. 
Joga técnicas consideradas impossíveis, escreve um primeiro acto que é em si 
mesmo uma longa peça de duas personagens, desenvolve no segundo persona-
gens e temas imprevistos, abandona personagens, são duas horas de vertigens 
várias, dolorosas. 

E mais uma vez pede ao espectador que partilhe um segredo. Não vos peço 
piedade, só vos peço compreensão... Não, nem isso. Apenas que me reconheçam a 
mim dentro de vós, e reconheçam o inimigo que temos: o tempo, o tempo que passa 
em todos nós, diz Chance Wayne e podia acrescentar com o imenso Baudelaire 
hypocrite lecteur, mon semblable, mon frère. 

Talvez seja esse o seu apelo, tratar-nos como irmãos.
Mas será possível devolver ao teatro aquilo que aparentemente o cinema fi-

xou? Será possível voltar a estas peças sem as cores esplendorosas de Hollywood? 
Será possível voltar a St. Cloud sem Kazan nem Richard Brooks? Será possível 
ver outra vez Alexandra Del Lago e Chance Wayne e ver como eles falam mesmo 
de nós, da nossa cobardia, dos nossos medos, do tal “tempo que passa por cima 
de nós”? Será possível voltar a pôr no palco estes dilemas, esta ansiedade, esta 
sofreguidão? 

Olha, é uma aposta. E aqui estamos.



Doce Pássaro da Juventude, Um Retrato do Mal e da Corrupção
Nada parece planeado. Começa com uma sordidez cómica num quarto de 
hotel. No segundo acto a acção passa-se numa casa e depois num bar de 
hotel. Mas nada parece ter sido composto para dar uma sensação dramá-
tica. Conhecendo o seu assunto com descontraída intimidade, Williams 
retira camada a camada a pele, corpo e espírito das suas personagens e 
deixa a sua natureza exposta ao hediondo humor e pathos da verdade. 
Apesar de dramaturgo, Williams tem a genialidade de um poeta.
Brooks Atkinson, The New York Times (1959)

Tennessee Williams, O Artista Degenerado 
A acção decorre no domingo de Páscoa e todas as personagens 
aguardam a redenção – Chance Wayne, Heavenly, a Princesa (o seu 
nome original era Ariadne, a princesa que conduziu Teseu para fora 
do labirinto) e Boss Finley. Para R. Brustein a peça é uma declaração  
parcialmente cristã, parcialmente ateia sobre a inocência e a cor-
rupção; que o doce pássaro da juventude é um eco desse pássaro 
lendário descrito em O Homem da Pele de Serpente; que o pássaro é 
um símbolo da inocência e que a força da corrupção é experiência 
sexual.
John M. Clum, in The Cambridge Companion to Tennessee Williams  
(ed. Mattheew C. Roudané)

O Macho Corrompido
Talvez o momento mais estranho em Doce Pássaro da Juventude seja o 
fim, no qual Chance fica perante o público. (...) Williams raramente se pre-
ocupou tanto com dar a última palavra ao protagonista, e que fala estra-
nha esta. Devemos sentir-nos mais perto do iludido Chance, o perdedor, 
ou de Alexandra del Lago, que segue em frente? Chance só desiste das 
suas ilusões quando Alexandra o confronta com a verdade sobre ele pró-
prio e sobre Heavenly. Não será viver com o “inimigo, o tempo” mais he-
róico do que desistir por causa deste? Como muitas das mulheres heróicas 
de Williams, Alexandra tem força para enfrentar o incerto futuro. Chance, 
o macho passivo, parado no tempo, incapaz de transigência, só pode sub-
meter-se à sua desmasculinização. 
John M. Clum, in The Cambridge Companion to Tennessee Williams  
(ed. Mattheew C. Roudané)
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Tennessee Williams (1911-1983) nasceu em Columbus, Mississippi. Em 1944, 
Jardim Zoológico de Cristal vence o Prémio da Crítica em Nova Iorque. Um 
Eléctrico Chamado Desejo (1947) marca o início da relação com Elia Kazan, que 
dirigiu a estreia com Marlon Brando e Jessica Tandy. 

A partir do final dos anos 40, Williams começou a viajar insistentemente. 
Apenas as mudanças radicais podem inverter o caminho descendente do meu es-
pírito, pessoas ou locais novos e surpreendentes que impeçam a deriva, a queda, 
escreveu. 

Entre 1948 e 1959, sete peças suas foram estreadas na Broadway: Verão e 
Fumo (1948), A Rosa Tatuada (1951), Camino Real (1953), Gata em Telhado de 
Zinco Quente (1955), O Homem da Pele de Serpente (1957), Garden District (1958) 
e Doce Pássaro da Juventude (1959). Em 1959, venceu dois Pulitzer, três Prémios 
da Crítica, três Donaldson e um Tony. O seu trabalho atingiu fama mundial com 
os filmes a partir de Jardim Zoológico de Cristal, Um Eléctrico Chamado Desejo, 
Gata em Telhado de Zinco Quente, A Rosa Tatuada, O Homem da Pele de Serpente, 
A Noite da Iguana, Bruscamente no Verão Passado, Doce Pássaro da Juventude, 
Fumo de Verão, O Comboio da Madrugada, por realizadores como Kazan, 
Mankiewicz, Brooks, Losey, Alan Pakula, Paul Newman, Peter Glenville, Huston. 

Os anos 60 e 70 são marcados por sucessivos fracassos. Embora tenha conti-
nuado a escrever todos os dias, a qualidade do seu trabalho sofreu com o consu-
mo de álcool e drogas. Kingdom of Earth (1967), Tóquio Bar (1969), Small Craft 
Warnings (1973), Peça Para Duas Personagens (também chamada Out Cry, 1973), 
The Red Devil Battery Sign (1976), Vieux Carrè (1978), Clothes for a Summer Hotel 
(1980) foram fracassos de bilheteira e as críticas negativas foram destruindo o 
seu ânimo. Tanto os críticos como o público podem não ter conseguido perce-
ber o novo estilo de escrita que Williams desenvolveu, ele que nos anos finais 
disse: Tenho trabalhado loucamente desde 1969 para fazer um regresso artísti-
co... só a morte me pode aliviar.
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biografias

maria João luÍs estreou-se em 1985  
n’ a barraca. trabalhou ainda na casa da 
comédia, acarte, Malaposta, comuna, na 
cornucópia. interpretou várias peças na 
televisão, assim como séries e novelas. 
trabalhou com Fernando Matos Silva, teresa 
Vilaverde, João botelho e luís Filipe rocha.  
nos artistas unidos participou em Stabat 
Mater de antonio tarantino (2006) e  
Hedda de José Maria Vieira Mendes (2010).

rÚben gomes é uma presença regular na 
televisão. no teatro trabalhou com João Mota, 
Phippe leroux e Pedro Marques. com os 
artistas unidos participou em A Nova Ordem 
Mundial de harold Pinter (2010), Um Homem 
Falido de david lescot (2011), Dias de  
Vinho e Rosas de owen Mccafferty (2012),  
A Morte de Danton de Georg büchner (2012), 
Feliz Aniversário de harold Pinter (2012),  
A Estalajadeira de carlo Goldoni (2013),  
O Campeão do Mundo Ocidental de J. M. Synge 
(2013), O Regresso a Casa de harold Pinter 
(2014) e Gata em Telhado de Zinco Quente  
de tennessee Williams (2014).

amÉrico silva trabalhou com Ávila costa, 
José Peixoto, João lagarto, carlos avilez, rui 
Mendes, diogo dória, depois da uma… teatro? 
Francisco Salgado, Manuel Wiborg e no cinema 
com Jorge Silva Melo, alberto Seixas Santos  
e Miguel Gomes. colabora com os artistas 
unidos desde 1996, tendo participado ultima-
mente em A Morte de Danton  de Georg 
büchner (2012), Feliz Aniversário de harold 
Pinter (2012), A Estalajadeira de carlo Goldoni 
(2013), O Campeão do Mundo Ocidental de  
J. M. Synge (2013) e Gata em Telhado de  
Zinco Quente de tennessee Williams (2014).

catarina Wallenstein trabalhou  
com José nascimento, Gael Morel, Manoel de 
oliveira, João botelho, artur araújo, rúben 
alves. nos artistas unidos participou em  
Não se Brinca com o Amor de alfred de Musset 
(2011-12), A Estalajadeira de carlo Goldoni 
(2013) e Gata em Telhado de Zinco Quente  
de tennessee Williams (2014).

isabel muÑoz cardoso trabalhou com 
luís Varela, José Peixoto, José carlos Faria, 
José Mora ramos, diogo dória, Jean Jourdheu-
il, Solveig nordlund. Formou o teatro do tejo 
em 1989. nos artistas unidos participou em 
inúmeros espectáculos a partir de António,  
Um Rapaz de Lisboa de Jorge Silva Melo (1995) 
tendo interpretado textos de rijnders, beckett, 
Fosse, Pinter, onetti, Sarah Kane, brecht, arne 
Sierens, lagarce, irmãos Presnyakov. recente-
mente participou em Gata em Telhado de Zinco 
Quente de tennessee Williams (2014).

mauro HermÍnio trabalhou em teatro  
e cinema com Pedro barão, Ávila costa, lara 
Mesquita, bruno bravo, Patrícia Vidal delgado, 
ana cortez Frade. escreveu e encenou o 
monólogo Noman (2014). Participa na novela  
A Única Mulher.

nuno pardal participa regularmente em 
séries de televisão. no teatro, trabalhou com 
carlos almeida ribeiro, Paulo lage e Palco 13. 
nos artistas unidos participou em A Morte de 
Danton de Georg büchner (2012), A Paz de 
antonio tarantino (2013) e O Campeão do 
Mundo Ocidental de J.M. Synge (2013).
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pedro carraca trabalhou com antónio 
Feio, Fernando Gomes, aldona Skiba-lickel, 
clara andermatt, luís Miguel cintra, João 
brites, raul atalaia, Fernanda lapa, almeno 
Gonçalves, adriano luz, castro Guedes,  
diogo dória, Jorge listopad, José Mora ramos, 
Maria do céu Guerra. integra os artistas unidos 
desde 1996. ultimamente participou em 
Penélope de enda Walsh, Palácio do Fim  
de Judith thompson (2012), Por Tudo e Por 
Nada de nathalie Sarraute (2013), Punk Rock 
de Simon Stephens (2014) e Frágil de david 
Greig (2015).

pedro gabriel marQues participou 
nos artistas unidos em O Rapaz da Última Fila 
de Juan Mayorga (2012) e Punk Rock de Simon 
Stephens (2014), tendo também trabalhado 
com John romão em Cada Sopro de benedict 
andrews (2013).

rui rebelo foi membro fundador e director 
musical do grupo 5 por 4, co-autor do Projecto 
tao e tem trabalhado como instrumentista e 
compositor, com claude Krespin, Fernando 
Mora ramos, Francisco Salgado, Javier 
rodriguez, João azevedo, João brites, John 
Mowat, Jorge Silva Melo, José antónio Pires, 
José Peixoto, nuno carinhas e ultimamente 
com o teatro Meridional. Membro fundador da 
companhia do chapitô e do teatro dos aloés. 
trabalha com os artistas unidos desde 2003.

simon franKel colaborou com tndMii, 
teatro do Vestido, teatro do Pouco Siso, casa 
conveniente, teatro dos aloés, Gato que ladra, 
lisbon Film orchestra e ´dobrar. trabalhou 
com José Peixoto, João Mota, natália luíza, 
Joana craveiro, david Pereira bastos, ricardo 
alves, ana lázaro, rute rocha, Marcos cosmos  
e João Mário Grilo. Participou em séries  
e telenovelas.

tiago matias trabalhou com Mello alvim, 
nuno correia Pinto, antonino Solmer, Jorge  
listopad, carlos Pimenta, Pedro Penim,  
luís Miguel cintra e christine laurent. tem 
participado em diversas séries de televisão.  
nos artistas unidos participou recentemente 
em A Morte de Danton de Georg büchner 
(2012), Feliz Aniversário de harold Pinter (2012) 
e Gata em Telhado de Zinco Quente de 
tennessee Williams (2014).

vÂnia rodrigues trabalhou com andré 
uerba, Miguel Moreira, Mónica calle, João 
Mota, João abel, há Que dizê-lo, latoaria, 
tiago Vieira, Pedro Palma, raul ruiz. nos 
artistas unidos participou em Não se Brinca 
com o Amor de Musset (2011-12), A Morte de 
Danton de Georg büchner (2012) e Gata em 
Telhado de Zinco Quente de tennessee 
Williams (2014).

João vaz trabalhou com Stephen Medcalf, 
antónio Pires, luis castro, teresa Sobral,  
luís alvarães, Xosé blanco Gil, r. cott Kotecki, 
José Mora ramos, carlos Fogaça, José Peixoto 
e José Martins, andrzej Jakimowski, João 
canijo, artur ribeiro, João Pupo, telma Meira, 
Fernando Vendrell, antónio duarte, luís brás, 
alexandre Montenegro, edgar Feldman, ruy 
Guerra, ricardo espírito Santo, diogo collares 
Pereira, Mário barroso, Frederico Serra, tiago 
Guedes de carvalho, carlos assis, Fátima 
ribeiro, José carlos oliveira, Fernando lopes, 
João Pedro ruivo, Manuel Mozos, Pedro ruivo, 
Joaquim leitão e José Fonseca e costa. 
Participou em filmes publicitários.  
nos artistas unidos participou em Penélope  
de enda Walsh (2012) e O Campeão do Mundo 
Ocidental de J.M. Synge (2013) e Gata em 
Telhado de Zinco Quente de tennessee 
Williams (2014).

eugeniu ilco frequenta a eStc. em teatro, 
participou em Ilusão, teatro da cornucópia 
(enc. luís Miguel cintra) e O Aldrabão, tndMii 
(enc. João Mota); em telenovelas, nomeada-
mente “ Beijo do Escorpião”, “ Mulheres”,” 
Jardins Proibidos”; em cinema: “Nirvana”, 
“Odysseus”.
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aleXandra pato frequenta a eStc.  
em teatro participou em Vozes do trabalho, 
Barioná, o jogo da dor e da esperança e 
Segredos; no cinema trabalhou com antónio 
Vasconcelos. nos artistas unidos participou  
em Os Acontecimentos de david Greig.

andrÉ loubet é formado na ace e 
frequenta a eStc. Participou em Rei Édipo  
com enc. de Kuniaki ida e Marat/Sade com  
enc. de antónio Júlio.

francisco lobo faria frequenta  
a eStc. co-criou Na Penumbra do Vazio e  
(Im)Próprios, em que participou como autor, 
encenador e actor. Participa e promove 
intervenções relacionadas com poesia.

João estima é formado na ace (2011)  
e frequenta a eStc. em 2013 produziu e 
interpretou O Inventor de Ideias, com texto e 
enc. de ricardo alves. trabalhou com antónio 
capelo, antónio Júlio, Joana Providência,  
João Paulo costa, Maria do céu ribeiro,  
Victor hugo Pontes, andré Guedes,  
esperanza lopez e oskar Goméz-Mata.

mia tomÉ frequenta a eStc. trabalhou  
com rafaela Santos, leonor barata, Silvia brito, 
norman taylor, luca aprea e Álvaro correia. 
integrou o elenco de Rapsódia Batman de João 
Pedro Mamede (Os Possessos). nos artistas 
unidos participou em Os Acontecimentos  
de david Greig.

tiago filipe frequenta a eStc. Participou 
em O Carteiro de Neruda de antonio Skármeta 
e O Teatro Cómico de carlo Goldoni, como 
estagiário na companhia de teatro de almada.

Jorge silva melo fundou em 1995 os 
artistas unidos de que é director artístico.

rita lopes alves trabalha com Jorge 
Silva Melo desde 1987. assinou o guarda-roupa 
de vários filmes de Pedro costa, Joaquim 
Sapinho, João botelho, Margarida Gil, luís Filipe 
costa, cunha teles, alberto Seixas Santos, 
Pedro caldas, teresa Vilaverde, carmen castelo 
branco, José Farinha, teresa Garcia, Fernando 
Matos Silva e antónio escudeiro. É, desde 1995, 
a responsável, nos artistas unidos, pela 
cenografia e figurinos.

pedro domingos trabalha com Jorge 
Silva Melo desde 1994, tendo assinado a luz  
de quase todos os espectáculos dos artistas 
unidos. trabalha regularmente com o teatro 
dos aloés. É membro fundador da ilusom e  
do teatro da terra, sediado em Ponte de Sor, 
que dirige com a actriz Maria João luís.

andrÉ pires é membro fundador da 
locomotivo, do grupo de teatro-circo Plot e  
do Pé antemão. Foi baterista dos r.e.F., fez os 
arranjos e a direcção musical de Parece que  
o Tempo Voa e fez a música de Sons de Fogo 
do grupo tratamento completo, de que foi 
percussionista. trabalhou com Manuel Wiborg, 
Miguel hurst, rissério Salgado, Solveig 
nordlund, João Meireles, João Fiadeiro. 
trabalha com os artistas unidos desde 2001.

leonor carpinteiro trabalhou com o 
teatro archa e com o Grupo de teatro SPace. 
É actualmente assessora de imprensa dos 
artistas unidos. É co-fundadora do condomínio 
– Festival de cultura local em espaços 
habitacionais. nos artistas unidos participou 
em A Estalajadeira de carlo Goldoni (2013),  
O Regresso a Casa de harold Pinter (2014)  
e Gata em Telhado de Zinco Quente de 
tennessee Williams (2014).

nuno gonÇalo rodrigues é diploma-
do pela eStc. em 2013 funda Os Possessos 
com João Pedro Mamede e catarina rôlo 
Salgueiro. nos artistas unidos participou em  
O Regresso a Casa de harold Pinter, Rapsódia 
Batman, e II – A Mentira.
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