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Dizemos “Bovary” em voz alta e 
sentimos imediatamente o cheiro  
a perfume e escândalo. Retrato da 
vida de uma mulher que, buscando 
fugir ao tédio de uma vida banal, 
embarca em relações adúlteras  
e vive muito acima das suas 
possibilidades, Madame Bovary  
é hoje considerada a obra seminal 
do realismo e um dos marcos  
da literatura mundial. Publicado 
pela primeira vez em fascículos  
em La Revue de Paris, em 1856,  
o romance de Gustave Flaubert  
foi acolhido por uma parte da 
sociedade francesa como um 
atentado à boa moral cristã.  
Em Janeiro de 1857, começa  
o julgamento que senta o autor  
no banco dos réus, acusado  
de obscenidade pelo Ministério 
Público. Tal como em Três dedos 
abaixo do joelho, a multipremiada 
colagem teatral de relatórios  
dos censores do teatro durante  
a ditadura em Portugal, Tiago 
Rodrigues visita o território do 
confronto entre arte e lei, entre 
artistas e Estado. Em Bovary,  
o julgamento de Gustave Flaubert 
por atentado à moral serve  
como ponto de partida para  
uma adaptação da sua obra  
prima Madame Bovary. 
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tudo o que inventamos é verdade

“Tudo o que inventamos é verdade; podes  
ter a certeza. A poesia é uma matéria tão 
objectiva como a geometria... A minha pobre 
Bovary está sem dúvida a sofrer e a chorar 
agora mesmo em vinte aldeias de França”

carta de gustave Flaubert a louise colet, 
14 de agosto de 1853

Quando gustave Flaubert mostrou o 
manuscrito de uma primeira versão de  
A Tentação de Santo António a um grupo  
de amigos, foi aconselhado a queimar todas 
as páginas, por serem demasiado líricas.  
uma vez que tinha uma tendência tão clara 
para o lirismo, Flaubert propôs-se encontrar 
um tema onde usar desse lirismo fosse 
obviamente ridículo e se visse obrigado a 
reinventar a sua escrita. o seu amigo Maxime 
du camp sugere-lhe que se dedique a  
temas terra-a-terra, como um desses banais 
incidentes domésticos da vida burguesa.

gustave Flaubert inspira-se então na 
história de um médico de província, delaunay, 
que tinha sido aluno de seu pai, o grande 
cirurgião de rouen. delaunay tinha-se casado 
com uma mulher mais velha em primeiras 
bodas e depois tinha ficado viúvo. o segundo 
casamento foi com uma mulher não particu-
larmente bonita mas provocadora, que o 
desprezava por ser um homem entediante. 
apesar do marido lhe dedicar uma adoração 
constante, ela alimentou inúmeras aventuras, 
adultérios e luxos. perseguida pelos credores 
e abandonada pelos amantes, recusando 
admitir que roubara o marido, ela acabaria 
por se envenenar e morrer. delaunay fica  
com uma filha pequena para criar mas, 
cercado de dívidas, arruinado e nas bocas  
do mundo, acaba por também ele se suicidar. 
Flaubert escreve a primeira linha de Madame 
Bovary em 19 de setembro de 1851 e as 

últimas correcções são feitas em 1856.  
o romance é publicado nesse mesmo ano,  
em seis fascículos, na revue de paris.  
ainda em dezembro de 1856, Flaubert é 
convocado pelo juiz de instrução, acusado  
de ter com o seu livro “atentado à moral e à 
religião”. Quando, em Janeiro de 1857 começa 
o julgamento, Flaubert está convencido que  
a sua obra não é mais que um pretexto para 
demolir a revue de paris, numa França onde 
o autoritarismo católico está de regresso ao 
poder. absolvido por falta de provas, Flaubert 
torna-se famoso e a aura de escândalo criada 
pelo julgamento contribui para o esmagador 
sucesso de vendas de Madame Bovary. um 
ano mais tarde, o livro é de tal modo conheci-
do que, em hamburgo, podem ser alugadas 
carruagens para fins sexuais a que se dão  
o nome de Bovarys , numa clara alusão à  
mais controversa cena do romance, quando  
léon seduz emma bovary num fiacre. 

 “As passagens que, à primeira vista,  
parecem as mais repreensíveis não serão 
elas, por isso mesmo, as mais indispensáveis? 
Os livros sinceros têm por vezes amarguras 
que salvam. Não aceito reduzir-me às 
literaturas adocicadas que se absorvem sem 
repugnância e que envenenam sem escânda-
lo. Eu acreditava que o romancista, como  
o viajante, tinha a liberdade das descrições. 
Eu poderia, como muitos outros, escolher  
o meu sujeito nas classes excepcionais  
ou ignóbeis da sociedade. Pelo contrário, 
escolhi o meu sujeito na classe mais numero-
sa e mais banal. Que a reprodução seja 
desagradável, estou de acordo. Que seja 
criminosa, recuso.” 

notas de gustave Flaubert partilhadas com o seu 
advogado durante o processo, Janeiro de 1857



José luís ferreira
  

dizemos teatro e queremos dizer cidadania. 
dizemos invenção, criação artística, e 
queremos dizer que não temos outro 
remédio senão construirmo-nos como 
sujeitos, como protagonistas de um mundo 
que gosta de parecer que nos foge. dizemos 
bovary e lembramo-nos de Flaubert e de 
todo o contexto em que o romance, o 
discurso artístico, nos aparece como 
transgressivo para lá daquilo que a comuni-
dade está já preparada para aceitar. dizemos 
teatro, dizemos lei e transgressão, dizemos 
busca e superação. podíamos dizer mundo 
perfeito. Mas é melhor não exagerarmos...
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imaginação ao poder
thomas Walgrave
director artístico do alkantara festival

“A minha opinião é a seguinte: se há 
alguma coisa na nossa época que possa  
ser útil, é a violência. Nós sabemos o que 
esperar dos nossos príncipes. Tudo o que 
eles nos concederam foi-lhes arrancado  
pela necessidade. E mesmo essas conces-
sões foram-nos atiradas como uma  
esmola mendigada e um miserável  
brinquedo de criança.” 

estas foram as primeira palavras – de uma 
carta de georg büchner aos seus pais em 
1833 – que ouvi o tiago rodrigues dizer  
em palco. Foi no verão de 1997, quando 
Jorge silva Melo convidou os tg stan a  
vir ao centro cultural de belém apresentar 
uma série de espectáculos e realizar um 
workshop de duas semanas com cerca  
de 25 jovens artistas de teatro portugueses. 
tudo e todos eram jovens nessa época:  
o ccb existia há cerca de cinco anos, os 
stan há pouco mais de oito, o Jorge ainda 
nem sequer tinha cinquenta. o tiago, com  
21 anos (a mesma idade de büchner quando 
escreveu a carta em causa), era o mais jovem 
de todos nós. ainda estava no conservatório 
(escola superior de teatro e cinema), 
provavelmente não tinha a bagagem técnica 
de alguns dos seus colegas mais velhos,  
mas ele entrou naquele palco da black box  
e pronunciou as palavras de büchner com 
uma tal clareza, autenticidade e inteligência 
que não havia como ignorá-lo. seria o início 
de um longo romance com os stan. o tiago 
co-criaria cerca de sete espectáculos com  
a companhia flamenga (além de participa-
ções pontuais em várias outras peças),  
mas essa é toda uma outra história. 

outra vez Julho, agora em 2006. o tiago 
rodrigues convidou-me para colaborar em 
urgências 2006, a segunda edição de um 
projecto no teatro Maria Matos, cujo ponto 

de partida era uma série de peças curtas  
de uma dúzia de dramaturgos portugueses e 
um grupo de actores perante uma pergunta: 
o que é que tens de urgente para me dizer? 

o Mundo perfeito tinha sido fundado  
três anos antes e urgências era a primeira 
cristalização da forma de uma companhia 
que, nos anos que se seguiram, assumiria  
um lugar crucial no panorama do teatro 
português e internacional. centrado no 
actor/encenador/escritor tiago rodrigues  
e na produtora/fotógrafa/
financeira/e-muitas-outras-coisas Magda 
bizarro, o Mundo perfeito gera trabalho 
muito diverso mas sempre inovador, que 
concilia o contemporâneo com o acessível,  
a densidade com o humor. a um ritmo 
vertiginoso (32 produções em 10 anos!),  
o Mundo perfeito desenvolve projectos  
que começam, muitas vezes, pela escrita  
de um novo texto. o resultado é um reportó-
rio espantoso, guiado pela urgência de 
despoletar o debate de uma série de 
questões prementes. 

a sucessão de produções do Mundo 
perfeito também pode ser lida como um 
processo de aprendizagem, reflectindo  
uma curiosidade insaciável e uma crença 
profunda no mote humanista do homo 
universalis, a imagem do artista que adquire 
um conhecimento geral sobre o mundo  
ao invés de optar pela especialização. 

um one-man-ensemble. no entanto, o 
Mundo perfeito é tudo menos um empreen-
dimento solitário. a companhia manifesta-se 
explicitamente como uma casa aberta, em 
busca constante de companheiros para a 
sua auto-proclamada “batalha contra as 
forças do mal” que assume a forma de uma 
série de colaborações com uma impressio-
nante lista de artistas portugueses  



e internacionais: com os libaneses rabih 
Mroué e tony chakar em Yesterday’s Man 
(2007); com João canijo, o congolês Faustin 
linyekula, a companhia norte-americana 
nature theater of oklahoma e o croata 
sergej pristas, apenas para destacar alguns 
do colaboradores das várias edições de 
estúdios (2008 a 2010); com, entre outros, 
tim etchells, alex cassal, Miguel castro 
caldas, José luís peixoto, José Maria vieira 
Mendes e Jacinto lucas pires, em hotel 
lutécia (2010); com companhias como os 
stan em berenice (2005), a companhia 
Maior em bela adormecida (2010), os 
holandeses dood paard em the Jew (2011)  
e os brasileiros Foguetes Maravilha  
em Mundo Maravilha (2012). 

além disso, esta casa aberta contou  
com uma série de hóspedes regulares. ao 
longo dos anos, ganhou forma um grupo  
de actores que passaram a pertencer de 
facto à companhia, ainda que mantivessem  
a liberdade de realizar outros projectos fora 
do Mundo perfeito. o ensemble descompro-
metido, formado por cláudia gaiolas, tónan 
Quito, paula diogo, gonçalo waddington e 
outros, é fundamental porque, essencialmen-
te, o Mundo perfeito faz teatro vivo: espectá-
culos que estão ancorados a 200 por cento 
no aqui-e-agora, longe das convenções de 
ensaiar (no sentido francês da palavra, 
répéter - repetir) e reproduzir, completamen-
te empenhados no encontro singular entre 
estes actores e este público, neste espaço, 
nesta noite. isto implica a grande responsa-
bilidade (e liberdade) de os actores reinven-
tarem o espectáculo a cada noite.

É, acima de tudo, uma forma muito 
generosa de fazer teatro, que tira o máximo 
proveito do singular poder deste meio de 
comunicação e que dá origem a espectácu-

los particularmente acessíveis, sem nunca  
se tornarem paternalistas ou populistas. 

teatro vivo. há outra maneira através  
da qual o Mundo perfeito entrelaça o palco  
e a vida. convida pedro passos coelho, João 
adelino Faria, Marcelo rebelo de sousa,  
ou alberto João Jardim directamente para  
o palco. desenha um mapa de beirute nas 
paredes do teatro. os cheiros e os barulhos 
da cozinha de o que se leva desta vida são 
mais fortes do que os de uma cozinha da 
vida real. para seu grande espanto, persona-
gens e situações reencontram-se a si 
próprias numa sala de teatro, mais reais  
que reais, hiper-reais. nos espectáculos do 
Mundo perfeito, a distância metafórica entre 
palco e realidade parece, à primeira vista,  
ser quase zero. este é o movimento oposto 
ao que acontece tradicionalmente no teatro 
de reportório: um grego antigo, um shakes-
peare, ibsen ou Molière é encenado para 
demonstrar a universalidade da condição 
humana, através do tempo e do espaço.  
com o Mundo perfeito não é um creonte que 
nos coloca frente a um espelho da corrupção 
e cegueira do poder; é antes um pedro 
passos coelho, que tira os sapatos e come 
um croissant, que se torna creonte. situa-
ções do jornal diário são elevadas a um 
patamar universal. É um modo de fazer 
teatro talvez próximo a alguém como  
o húngaro bela pinter, que usa temas  
muito locais e datados para contar  
histórias absolutamente universais.

aqui, a ficção cumpre um papel central.  
o que o Mundo perfeito faz é tudo menos 
teatro documental. pelo contrário, arrasta  
a realidade para o palco duma maneira 
descaradamente manipulada e ficcionada, 
com uma fortíssima qualidade de “e se...”,  
na qual a imaginação tem toda a liberdade. 

>



existe algo extremamente subversivo neste 
poder da imaginação, em reivindicar o direito 
de voltar a sonhar uma realidade inteiramen-
te nova, ainda que esta tenha os mesmos 
ingredientes da antiga. É algo muito próximo 
da quase infantil e provocadora ingenuidade 
dos dadaístas (basta olharmos para o nome 
da companhia), de um Kurt schwitters que 
afirmaria: exigimos a abolição imediata  
de todos os abusos em todo o mundo  
(no manifesto an alle bühnen der welt).

Falando do mundo: surpreendentemente,  
o Mundo perfeito, com os seus espectáculos 
partindo de temas muito específicos e locais, 
é, de longe, a companhia de teatro portugue-
sa com mais ampla visibilidade internacional. 
isto diz muito acerca da necessidade de 
autenticidade e identidade no teatro, tal 
como também diz muito sobre o mal-enten-
dido do chamado euro teatro universal.  
Mas a prosperidade da vida internacional  
do Mundo perfeito é também um sinal claro 
do singular modo de operar desta estrutura: 
é uma entidade orgânica, muito distante do 
funcionamento quase marcial da companhia 
de teatro convencional, com os seus 
generais artísticos, as suas brigadas de 
administradores, escritórios de produção  
e especialistas em comunicação, as suas 
tropas de actores e técnicos. no Mundo 
perfeito, a mesa da cozinha e a cabina 
técnica, a casa de banho e o camarim, estão 
intimamente ligados. eles não precisam  
de muitas reuniões para organizar as coisas. 
o tiago comparou o funcionamento do 
Mundo perfeito a “um pequeno comércio 
local, a mercearia da esquina, onde a tónica  
é o humano, o autêntico e o honesto, onde 
sabemos de onde vêm os produtos e para 
onde vão”. Mas também lhes podemos 
chamar uma companhia de guerrilha, 

altamente manobrável, viajando com pouca 
carga, diminuindo ao mínimo a distância 
entre as fileiras. uma estrutura completa-
mente alinhada com as necessidade do 
projecto artístico.

dez anos de Mundo perfeito. É uma 
armazém cheio de cenários. uma estante 
com guiões de textos, as falas sublinhadas  
a caneta de feltro fluorescente. um percurso 
feito de desafios, percorrido à velocidade  
de uma montanha russa, guiado pela fome 
de descobrir novo territórios, de ultrapassar 
limitações. e ainda há um mundo inteiro  
lá fora, à espera de perfeição.   

imaginação ao poder
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tiago rodrigues
texto, encenação e interpretação
 
actor, dramaturgo e encenador cujo teatro 
subversivo e poético o afirmou como um dos  
mais relevantes jovens artistas portugueses.  
o seu ritmo de trabalho é surpreendente: com  
a sua companhia, Mundo perfeito, criou mais  
de 30 peças durante a última década que foram 
apresentadas tanto em portugal como em França, 
reino unido, bélgica, holanda, hungria, noruega, 
suécia, itália, eslovénia, espanha, itália, suíça, 
líbano e brasil. aos 21 anos, desiste da escola  
de teatro para trabalhar com a companhia belga 
tg stan, com a qual continua a colaborar desde 
1998, tendo co-criado e interpretado espectácu-
los apresentados em mais de 15 países.
também colaborou com outras companhias, 
coreógrafos e cineastas, assim como tem 
dedicado uma parte da sua actividade ao ensino, 
à curadoria e ao desenvolvimento de projectos 
artísticos comunitários. desde os 26 anos, que 
trabalha como professor convidado na escola  
de dança contemporânea parts, em bruxelas, 
dirigida pela coreógrafa anne teresa de 
Keersmaeker. profundamente enraizado numa 
tradição de teatro colectivo, as suas últimas 
peças destacam-se pela forma como manipulam 
documentos com ferramentas teatrais, combinan-
do as vidas pública e privada e desafiando  
a nossa percepção de fenómenos históricos  
e sociais.

carla maciel
interpretação

carla Maciel estreou-se em teatro em 1992.  
tem colaborado com Miguel seabra, gonçalo 
amorim, solveig nordlung, nuno p. custódio, 
tiago rodrigues, Marco Martins, gonçalo 
waddington, João lourenço, sofia dias & vítor 
roriz e recentemente com beatriz batarda.
em cinema participou em Alice de Marco Martins, 

A Morte de Carlos Gardel de soveig nordlung, 
Adriana de Margarida gil, Jaime de antónio 
pedro vasconcelos, Capitão Falcão de João 
leitão. em espanha integrou o elenco da série 
Pepe Carvalho. participou na série francesa 
Maison Close, e nas séries portuguesas laços  
de Sangue da sic e Os Nossos Dias, Odisseia,  
e recentemente Mulheres de Abril para a rtp.

gonçalo Waddington
interpretação

gonçalo waddington já foi dirigido em teatro 
pelos encenadores carlos avilez, João lagarto, 
bruno bravo, Miguel seabra ou Jorge silva Melo, 
entre vários outros. além do reconhecimento 
atingido no teatro, gonçalo waddington tem  
visto o seu percurso em cinema e televisão ser 
igualmente celebrado. no cinema trabalhou com 
os realizadores tiago guedes e Frederico serra 
em Coisa Ruim, participando depois em Alice,  
de Marco Martins e Mal Nascida, de João canijo. 
em televisão, destaca-se a sua interpretação  
na série Até Amanhã Camaradas, de Joaquim 
leitão, na série de humor Os Contemporâneos,  
na minissérie Noite Sangrenta e na série Odisseia, 
da qual é co-autor.

isabel abreu
interpretação

isabel abreu foi dirigida por encenadores como 
Marco Martins, tiago guedes, nuno cardoso, 
ana luísa guimarães, rui Mendes, João Mota, 
entre muitos outros. além do seu percurso 
premiado como actriz de teatro, isabel abreu 
também ganhou notoriedade e reconhecimento 
pelo seu trabalho em televisão e cinema. entre 
várias distinções, recentemente foi nomeada para 
o prémio de Melhor actriz no Festival internacio-
nal de televisão de Monte carlo, pela sua 
interpretação na minissérie Noite Sangrenta.  

biografias



em cinema, trabalhou com realizadores como 
sandro aguilar, tiago guedes e Frederico serra, 
entre vários outros. participou recentemente na 
fotonovela escrita por tiago rodrigues, editada 
pela revista granta.

pedro gil
interpretação

pedro gil é actor desde 1999. trabalha irregular-
mente com as companhias artistas unidos, o 
bando, Mala voadora e Mundo perfeito. colabo-
rou com criadores como Francisco salgado, 
gonçalo amorim, João brites, Jorge andrade, 
Jorge silva Melo, letizia Quintavalla, Miguel 
loureiro, Miguel seabra, pedro carmo, tiago 
rodrigues, rita calçada bastos ou rui horta. 
interpretou textos de autores como chris thorpe, 
José Maria vieira Mendes e Miguel castro 
caldas. entre 2004 e 2012 dirigiu com ana 
pereira uma estrutura de criação e de produção. 
residente assíduo no espaço do tempo em 
Montemor-o-novo, dirigiu vários projectos em 
colaboração com artistas como cláudia varejão, 
diogo Mesquita, João gambino, Jorge silva Melo, 
patrícia portela, pedro carmo, pedro costa, pedro 
silva, romeu costa e tónan Quito.

rui horta
desenho de luzes

rui horta começou os seus estudos de dança 
com 17 anos no ballet gulbenkian. Foi um dos 
nomes marcantes de uma geração de novos 
bailarinos e coreógrafos portugueses. em 1990 
iniciou a soap uma companhia residente  no 
Kunstlerhaus Mousonturm, Frankfurt, com quem 
criou diversas obras que circularam nos mais 
importantes teatros e festivais do mundo: nova 
York, berlim, toronto, tóquio, lyon ou paris. em 
2000 regressa a portugal (Montemor-o-novo), 
onde estabelece o espaço do tempo, um dos 

locais centrais de produção de arte do país.  
as suas peças continuam a circular no circuito  
de dança internacional por companhias de  
dança contemporânea de renome. rui horta foi 
responsável pelos desenhos de luz, cenário,  
em stravinsky’s rakes progess no theater basel 
ou recentemente no Flowering tree, de John 
adams na Fundação calouste gulbenkian.

alexandre talhinhas
música 

licenciado em tradução técnica, económica  
e literária pelo isla. colaborou semanalmente 
como crítico musical para o jornal correio da 
Manhã, como responsável pela coluna “novos 
sons” e selecção Myspace. também colabora 
bi-mensalmente com a revista dance club, onde 
é responsável pela coluna “bass galaxy”. exerce  
a actividade de djing, mais reconhecida na 
vertente drum’n’bass. É membro da cooltrain 
crew e já participou numa tour ibérica que 
potenciou a criação do cd-compilação southeast 
d’n’b Flavas, bem como um programa colectivo 
na rádio oxigénio. com dj riot , foi criador da 
banda sonora para o projecto Urgências 2007, 
com encenação de tiago rodrigues e apresenta-
do no teatro Maria Matos em lisboa. É membro 
da banda Macacos do chinês, cujo primeiro 
álbum “ruído reais” foi lançando em 2009,  
pela label enchufada, contando com o apoio  
da antena 3.

magda bizarro 
Direcção de produção, cenário e figurinos

licenciada em Química pela Faculdade  
de ciências da universidade de lisboa, foi 
pesquisadora científica antes de iniciar a sua 
carreiras nas artes. após ter colaborado com 
alguns grupos de teatro como produtora 
executiva e fotógrafa de cena durante a década 
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de 90, Magda bizarro criou a companhia Mundo 
perfeito em colaboração com tiago rodrigues 
em 2003. Magda bizarro  é directora de produção 
e responsável administrativa do Mundo perfeito e 
já contribuiu criativamente para  a concretização 
de mais de 30 espectáculos da companhia. nesta 
estrutura começou a assumir um papel criativo 
nas decisões artísticas relacionadas com cenário, 
figurinos, fotografia de cena, divulgação e 
desenvolvimento dramatúrgico, tornando-se uma 
produtora criativa com extrema versatilidade. 
além do seu trabalho no Mundo perfeito, tem 
também desenvolvido trabalho premiado na  
área da fotografia, colaborando nesta área  
com diversas companhias. recentemente,  
expôs algumas das suas obras na exposição  
“o desconcerto do Mundo” durante as celebra-
ções do 10.º aniversário do Mundo perfeito. 

rita mendes 
produção executiva

licenciada em enfermagem, tendo exercido 
funções como enfermeira até 2010. em 2007 
frequentou a esd. em 2009 inicia os estudos  
na Faculdade de letras de lisboa, em estudos 
artísticos. tem vindo desde então a colaborar  
em projectos vários como intérprete (drifting  
de gustavo ciríaco e antónio pedro lopes,  
world of interiors de ana borralho e João galante 
e Monster de carlota lagido), criadora e 
assistente de produção, nomeadamente, no 
alkantara 2012. trabalha com o Mundo perfeito 
como assistente de produção desde 2013.  
Faz parte do colectivo westwood & strides 
dedicado à ilustração com colagem.

Ângela rocha
construção de cenário e figurinos

É diplomada em teatro no curso de cenografia  
e Figurinos pela escola superior de teatro e cine-
ma em 2010. tem experiencia profissional na área 
de cinema como assistente do director de arte 
 e decôrs na longa-metragem O frágil som do 
meu motor de leonardo antónio (2011). Foi 
aderecista na curta-metragem Os vivos também 
choram de basil da cunha (2011). estagiou em 
roma como bolseira do programa leonardo  
da vinci na companhia Matéria viva trabalhando 
com Figurinista (2012). assinou os figurinos de 
luz para a performance Come in un sogno desta 
companhia (roma 2012). desde 2012 até ao 
presente foi assistente de cenografia e figurinos 
na companhia artistas unidos desde a inaugura-
ção na politécnica. também foi a cenógrafa  
da peça Monólogo sem título de daniel Keene já 
em 2013 e executou os figurinos e adereços da 
peça infantil O Mundo das Cores da escola das 
Mulheres no mesmo ano. Já em 2014 concebe  
o espaço cénico da peça Por um Dia Claro de  
ana lázaro, que participou no Festivalblacksea 
international theatre na turquia. É actualmente 
cenógrafa do grupo coletivo ch4, altamente 
inflamável. É também responsável pelos objetos 
cénicos do núcleo criativo dobrar. em 2014 
participa em parceria com outros artistas na 
concepção de um festival de cultura local em 
espaços habitacionais denominado Condomínio .
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WWW.mundoperfeito.pt
WWW.alkantarafestival.pt
WWW.teatrosaoluiz.pt
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José luís Ferreira
Directora
aida tavares
Adjunta da Direcção 
Margarida pacheco
Secretariado de Direcção
olga santos
Direcção de Produção
tiza gonçalves (directora)
susana duarte (adjunta)
Mafalda sebastião
Margarida sousa dias
Direcção Técnica
hernâni saúde (director)
João nunes (adjunto)
Iluminação
carlos tiago
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paulo Mira
vasco Ferreira
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ricardo Fernandes
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Encarregado Geral
Manuel castiço
Secretariado Técnico
sónia rosa 
Direcção de Cena
José calixto
Maria távora
Marta pedroso 
ana cristina lucas (assistente)
Direcção de Comunicação
ana pereira 
luís gouveia Monteiro
nuno santos
Bilheteira
cidalina ramos
hugo henriques
soraia amarelinho
Frente de casa
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Assistentes de sala
carla pignatelli 
carolina alves
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Filipa Matta
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