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resumo O presente trabalho propõe-se apresentar a gênese de uma 
ópera comunitária ligada ao tema da violência contra a mulher. A 
ópera conta com a participação do coletivo artístico comunitário 
“D’Arte”, do Coro “Voz Nua” e com dois solistas da Universidade 
de Aveiro.



keywords Community Opera, Violence against women, Social Theatre 

abstract This work aims to present the genesis of a Community Opera 
based on the subject of the violence against women. The opera 
counts on the participation of the artistic community collective 
“D’Arte”, of the "Voz Nua” Choir, and of two soloists from the 
University of Aveiro.
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INTRODUÇÃO 

________________________________________________________ 

  
“ B y i t s n a t u r e , a r t i s 
experiential, not theoretical. 
Without concrete expression, 
art becomes philosophy ".  

François Matarasso 

 Este projeto nasce pela necessidade de criar uma performance musical a conclusão do meu 

percurso de Mestrado em Música, variante de performance (canto). 

A escolha, a escrita e a organização, não foram fáceis. Tive de mudar de projeto várias vezes: para 

além da dificuldade em encontrar e juntar pessoas com as quais poder realizar as minhas ideias, 

sentia falta de motivação e nenhuma razão verdadeira para o fazer, senão a conclusão do percurso 

académico. 

 É graças a Eunice Aires Almeida, atriz e diretora artística de grande sensibilidade, e acima 

de tudo amiga inteligente e generosa, que cheguei a este produto final (final, mas nunca definitivo). 

Perante um café com mini croissant ao pé do edifício da Segurança Social de Aveiro, a Eunice 

propôs-me um trabalho sobre o tema da violência doméstica. É um tema terrivelmente atual e 

incrivelmente pesado, principalmente pela leveza com que a gente esquece das notícias que ouve 

quase todos os dias (ora perto de casa, ora longe, ora muito longe). E eu, que tinha pensado numa 

comédia, encontrei-me de repente num drama. Mas quanto mais falávamos, mais sentia que o tema 

era urgente e que para além de concluir o mestrado, podia chamar a atenção sobre um crime tanto 

absurdo quanto subestimado.  

 Começámos logo a pensar nas músicas, no código (mais simbólico, mais realista, mais 

convencional, mais fora da caixa, mais poético, mais pragmático…) e no meu cérebro começou a 

nascer uma confusão atrás da outra. As escolhas são infinitas. Como podia escolher sem 

experimentar? O tempo era menos que pouco. Sabia que podia contar com a participação do Coro 

“Voz Nua” e do Projeto Artístico Comunitário “D’ARte”, do qual a Eunice é diretora artística.  
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 Eu que tinha tido dificuldades em juntar mais de quatro pessoas, reparei que tinha um monte 

de gente para gerir. Sem a ajuda da Eunice e da Aoife, maestrina do Coro “Voz Nua”, nunca ter-me-

ia atrevido a apresentar um projeto tão ambicioso, que pelo pouco tempo a disposição resulta ser 

uma pura e simples loucura.  

 A presente dissertação é uma tentativa de apresentar o trabalho feito. A intenção era que aqui 

estivesse tudo: a gênese, o diário de bordo, o guião de base, as músicas, as partituras, os materiais e 

o registo fotográfico, mas a verdade é que a essência desta performance, como a de todo o teatro, 

está na sua potência em palco. 

 Na secção da galeria fotográfica encontra-se também um link para o material vídeo, embora 

uma gravação nunca poderá substituir a experiência ao vivo. 

 A dedicatória é para todas as mulheres que vivenciaram uma história como a da Eva, com a 

esperança que um dia não muito longe o número de mau-tratos e feminicídios no mundo chegue a 

zero. 

Valentina Idini. 
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1. O ARGUMENTO 
____________________________________________________________________ 

Love is blindness 
I don't wanna see 
Won't you wrap the night 
Around me? 
Oh my heart 
Love is blindness 

Love is Blindness, U2 

Achtung Baby (1991) 

1.1 Uma violência com muitas faces 

 A violência contra a mulher é algo que se perde na noite dos tempos. Não é notícia de hoje e 

tem raízes muito profundas, que assentam na suposta inferioridade da mulher em relação ao 

homem. Domínio, desigualdade e discriminação são palavras chave deste fenómeno global, que 

muitas vezes é definido “violência doméstica” ou “violência de género”. Contudo, estas últimas 

duas denominações não são específicas, pois de facto, tanto as pessoas LGBTI (lésbicas, gays, 

bissexuais, trans e intersexo) como os homens podem igualmente ser vítima de violência doméstica 

ou de género (embora o número seja bem inferior em relação ao das vítimas de sexo feminino ).   1

 Segundo a definição da Organização da Saúde: 

Violence against women comprises a wide range of acts – from 
verbal harassment and other forms of emotional abuse, to daily 
physical or sexual abuse. At the far end of the spectrum is 
femicide: the murder of a woman . 2

 A Convenção de Istambul reconhece que “as mulheres e as raparigas estão expostas a um maior risco de 1

violência baseada no género que os homens”, que “a violência doméstica afecta desproporcionalmente as 
mulheres e que os homens podem também ser vítimas de violência doméstica” e que “as crianças são vítimas 
da violência doméstica, inclusivamente como testemunhas de violência no seio da família”.  
Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as Mulheres e a 
Violência Doméstica, disponível online no link https://rm.coe.int/168046253d, [consultado pela última vez a  
27/10/2019].

 Understanding and addressing violence against women, World Health Organization 2012, disponível online 2

no link https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf?sequence=1, 
[consultado pela última vez a  31/10/2019].
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Trata-se de um grave problema social, presente em todo o mundo, apesar de ter modalidades e 

números diferentes em cada País. 

1.2 Políticas em defesa da mulher 

 Por ter sido reconhecida como uma violação de direitos humanos e uma forma de 

discriminação, em 11 de Maio de 2011 o Conselho da Europa abriu em Istambul as assinaturas para 

a Convenção do Conselho da Europa para a Prevenção e o Combate à Violência Contra as 

Mulheres e a Violência Doméstica , conhecida também como Convenção de Istambul. Os primeiros 3

Estados Membros a assinar foram Turquia, Suécia, Espanha, Portugal, Montenegro, Luxemburgo, 

Islândia, Grécia, Alemanha, França, Finlândia e Austria. A Convenção entrou em vigor a 01 de 

Agosto de 2014 em 11 Estados membros, sendo hoje 34 os que a respeitam . 4

 A implementação da Convenção é monitorizada pelo GREVIO  - um órgão de peritos 5

independentes - e pelo Comité das Partes, um órgão político composto por representantes oficiais 

dos Estados partes da Convenção. 

 A Convenção abrange todas as mulheres e raparigas, de qualquer meio, idade, raça, religião, 

origem social, estatuto de migração ou orientação sexual, sendo reconhecido que existem grupos de 

mulheres e raparigas que se encontram frequentemente em maior risco de sofrer violência . 6

1.3 A Convenção de Istanbul 

 A Convenção de Istambul reconhece “que a realização de jure e de facto da igualdade entre 

as mulheres e os homens é um elemento chave na prevenção da violência contra as mulheres ”, que 7

“a violência contra as mulheres é uma manifestação das relações de poder historicamente desiguais 

entre mulheres e homens que levou à dominação e discriminação das mulheres pelos homens, 

 Convenção, cit., disponível online no link https://rm.coe.int/168046253d, [consultado pela última vez a  3

27/10/2019].

 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures, [consultado pela 4

última vez a  27/10/2019].

 https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/grevio [consultado pela última vez a  27/10/2019].5

  Opúsculo informativo do Conselho de Europa acerca da Convenção de Istambul, disponível no link https://6

rm.coe.int/1680685fcb [consultado pela última vez a 27/10/2019]. 

 Texto da Convenção, disponível online no link https://rm.coe.int/168046253d, [consultado pela última vez 7

a  31/10/2019].
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privando assim as mulheres do seu pleno progresso ”, “que a natureza estrutural da violência contra 8

as mulheres é baseada no género, e que a violência contra as mulheres é um dos mecanismos sociais 

cruciais através dos quais as mulheres são mantidas numa posição de subordinação em relação aos 

homens ”. 9

 Como reportado no preâmbulo da Convenção, Mulheres e raparigas estão muitas vezes 

expostas a formas graves de violência, tais como a violência doméstica, o assédio sexual, a 

violação, o casamento forçado, os chamados “crimes de honra” e a mutilação genital, e que durante 

os conflitos armados que afectam a população civil, as mulheres são as vítimas mais afetadas: 

violações e violência sexual generalizadas ou sistemáticas são abusos que acontecem regularmente. 

 Sem ter de falar de cenários de guerra, a evidência demonstra que em todo o mundo, as 

raparigas e as mulheres são vítimas de desigualdade social e política, discriminadas pelo facto de 

serem mulheres no lugar de trabalho: em muitos países da moderna Europa, as mulheres ganham 

menos dos colegas homens com as mesmas funções, são muitas vezes desencorajadas em ter filhos;, 

ou quando já têm filhos são desfavorecidas nas entrevistas para um emprego. 

 As sociedades contemporâneas continuam a ser injustas para com as mulheres e a presença 

de uma mentalidade ainda fortemente machista tem um papel fundamental nas relações de poder 

entre os dois sexos.  

 A Convenção não é que um tratado entre os Estados Membros do Conselho de Europa. 

Contudo, entre a assinatura e a entrada em vigor passaram três anos - e nem em todos os Estados. 

 Arménia, Bulgaria, República Checa, Hungria, Letónia, Lituânia, a República da Moldávia, 

Liechtenstein, a República Eslovaca, a Ucrânia e o Reino Unido assinaram-na mas ainda não a 

ratificaram. A Federação Russa e o Azerbaijan nem sequer assinaram a Convenção . 10

 1.3.1   O quê exige a Convenção 

 A convenção exige aos Estados partes que instituam como infração penal ou outra os 

seguintes comportamentos:  

• violência doméstica (violência física, sexual, psicológica ou económica);  

 Ibidem8

 Ibidem9

 https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/210/signatures10
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•  perseguição; 

• violência sexual, incluindo violação; 

• assédio sexual; 

• casamento forçado; 

• mutilação genital feminina; 

•  aborto forçado e esterilização forçada. 

 Para além da punição dos agressores, a Convenção visa trabalhar de forma a prevenir a 

violência por meio das seguintes medidas :  11

• Mudar as atitudes, os papéis de cada género e os estereótipos que tornam a violência contra as 

mulheres aceitável; 

• Formar os profissionais que trabalham com as vítimas; 

• sensibilizar para as diversas formas de violência e a sua natureza traumatizante; 

• incluir material de ensino sobre questões de igualdade no currículo a todos os níveis de ensino; 

• cooperar com as ONG, os meios de comunicação social e o setor privado para chegar até ao 

público. 

 Em relação à proteção  das vítimas, a Convenção declara que os Estados devem: 12

• assegurar que as necessidades e a segurança das vítimas são colocadas no centro de todas as 

medidas; 

• estabelecer serviços de apoio especializados para oferecer assistência médica, assim como 

aconselhamento psicológico e legal, às vítimas e aos seus filhos; 

• estabelecer abrigos em número suficiente e introduzir linhas telefónicas de ajuda permanentes 

e gratuitas. 

 Opúsculo informativo do Conselho de Europa acerca da Convenção de Istambul, disponível no link https://11

rm.coe.int/1680685fcb [consultado pela última vez a 27/10/2019].

 Ibidem.12
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1.4 O Ciclo da Violência Doméstica 

 O assunto da nossa performance entra na temática da Violência Doméstica, sendo a vítima 

uma mulher injuriada pelo marido.  

 No site da APAV  - Apoio à Vítima - lê-se: 13

Para a APAV o Crime de Violência Doméstica deve abranger 
todos os actos que sejam crime e que sejam praticados neste 
âmbito. Qualquer acção ou omissão de natureza criminal, entre 
pessoas que residam no mesmo espaço doméstico ou, não 
residindo, sejam ex-cônjuges, ex-companheiro/a, ex-namorado/
a, progenitor de descendente comum, ascendente ou 
descendente, e que inflija sofrimentos: físicos, sexuais, 
psicológicos, económicos . 14

A APAV distingue ainda em  violência doméstica em sentido estrito (os actos criminais 

enquadráveis no art. 152º: maus tratos físicos; maus tratos psíquicos; ameaça; coacção; injúrias; 

difamação e crimes sexuais) e violência doméstica em sentido lato, que inclui outros crimes em 

contacto doméstico, tais como a violação de domicílio ou a perturbação da vida privada; a devassa 

da vida privada (imagens; conversas telefónicas; emails; revelar segredos e factos privados; etc. 

violação de correspondência ou de telecomunicações; violência sexual; subtracção de menor; 

violação da obrigação de alimentos; homicídio: tentado/consumado; dano; furto e roubo). 

  

 1.4.1    Tipos de violência doméstica 

A violência doméstica compreende vários tipos de abuso , entre os quais: 15

• violência emocional: qualquer comportamento do/a parceiro/a que faça sentir o outro 

inútil, ou que incuta medo. Geralmente inclui ameaças contra a vítima ou os seus filhos, 

violência contra os animais de estimação da vítima; humilhação da vítima na presença de 

amigos, familiares ou em público. 

 https://apav.pt/vd/ [consultado pela última vez a 31/10/2019]13

 https://apav.pt/vd/index.php/features2 [consultado pela última vez a 31/10/2019]14

 Ibidem15
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• violência social: qualquer comportamento que queira controlar a vida social da vítima 

(impedir que esta visite familiares ou amigos, cortar o telefone ou controlar as chamadas e 

as contas telefónicas, trancar a vítima em casa). 

• violência física: qualquer forma de violência física que o agressor inflija à vítima 

(esmurrar, pontapear, estrangular, queimar, induzir ou impedir que a vítima obtenha 

medicação ou tratamentos). 

• violência sexual: qualquer comportamento em que o agressor force a vítima a vivenciar 

atos sexuais que não deseje. 

• violência financeira: qualquer comportamento que procure controlar o dinheiro dia vítima, 

sem que esta o deseje (controlar o ordenado do outro; recusar dar dinheiro ao outro ou 

forçá-lo a justificar qualquer gasto; ameaçar retirar o apoio financeiro como forma de 

controlo) 

• perseguição: qualquer comportamento que vise intimidar ou aterrorizar o outro. 

 A violência doméstica funciona de forma circular, apresentando normalmente três fases :  16

1. aumento de tensão: as tensões acumuladas no quotidiano, as injúrias e as 

ameaças tecidas pelo agressor, criam, na vítima, uma sensação de perigo 

eminente. 

2. ataque violento: o agressor maltrata física e psicologicamente a vítima; estes 

maus-tratos tendem a escalar na sua frequência e intensidade. 

3. lua-de-mel: o agressor envolve agora a vítima de carinho e atenções, 

desculpando-se pelas agressões e prometendo mudar (nunca mais voltará a 

exercer violência). 

 Este ciclo caracteriza-se pela sua repetitividade ao longo de meses ou anos, podendo variar 

na intensidade dos ciclos de guerra e paz. Em situações limite, o culminar destes episódios poderá 

ser o homicídio. 

 Ibidem16
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 1.4.2    As mulheres 

 Como destaca a APAV, A violência contra as mulheres é: 

um fenómeno complexo e multidimensional, que atravessa 
classes sociais, idades e regiões, e tem contado com reacções de 
não reacção e passividade por parte das mulheres, colocando-as 
na procura de soluções informais e/ou conformistas, tendo sido 
muita a relutância em levar este tipo de conflitos para o espaço 
público, onde durante muito tempo foram silenciados . 17

 Cada mulher reage de uma forma diferente, com mecanismos de sobrevivência psicológica. 

Muitas mulheres não sabem (ou talvez não querem considerar) que os maus-tratos que vivenciam 

por parte dos parceiros são crimes. 

 É importante consciencializar a sociedade: a violência doméstica não pode e não deve ser 

vista como um destino que a mulher tem que aceitar passivamente. 

 Muitos mitos pertencem à temática da violência domésticas, que tornam a procura e o 

pedido de ajuda da vítima mais complicado. Alguns deles tem o fim de “desculpar” a violência e o 

agressor, outros o de “culpabilizar” a vítima . É importante, por isso, desmistificá-los. 18

Alguns exemplos:  

• O consumo de drogas é que faz com que seja violento(a). 

• A Lei não me pode ajudar e a Polícia não está interessada. 

• Só as mulheres de meios sociais desfavorecidos sofrem de violência 

doméstica 

• Algumas mulheres gostam de apanhar: são masoquistas. 

• Uma bofetada não magoa ninguém. 

• O marido tem direito de bater na mulher quando ela se porta mal. 

• O marido tem direito ao corpo da mulher. Ela tem o dever de receber o 

marido sempre que este o desejar. 

 Ibidem17

 Ibidem18

!11



• Têm que aguentar para não terminar com o casamento. É o destino da 

mulher. 

• Há mulheres que provocam os maridos, não admira que eles se 

descontrolem. 
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2. A COMUNIDADE VIRA PROTAGONISTA 

________________________________________________________ 

All of these lines across my face 

Tell you the story of who I am 

So many stories of where I've been 

And how I got to where I am 

But these stories don't mean anything 

When you've got no one to tell them to 

It's true, I was made for you. 

“The Story” , Phillip John Hanseroth 

The Story (2007), Brandi Carlile 

2.1 As Artes e a Comunidade 

Segundo François Matarasso  (2019), no decorrer dos últimos 20 anos, a arte participativa tornou-19

se comum, englobando a mais antiga prática da arte comunitária, nascida na década de 1960 como 

reivindicação de direitos.  

 A ideia era revolucionária: desafiava conceitos bem radicados sobre a genialidade individual 

do artista e o valor transcendente da arte .  Não se falava apenas em direitos políticos, sociais e 20

humanos: questionava-se o direito a criar e de definir a arte, vista como essencial ao crescimento do 

ser humano. Na perspetiva da arte participativa e comunitária, todos têm a capacidade de produzir 

arte e todos têm direito a uma participação plena, livre e igualitária na vida cultural. A participação 

comunitária neste(s) sentido(s) contribui a uma sociedade mais justa e democrática.  

 Matarasso, François. (2019). A Restless Art: How par ︎ticipation won, and why it ma ︎tters. Lisboa: 19

Fundação Calouste Gulbenkian

 Ibidem, p. 2020

!13



 2.1.1 O quê é Arte? 

 A pergunta das perguntas, quando falamos de arte, é: “O que é Arte?”. Aqui vão as 

definições dadas pelo dicionário Priberam : 21

“arte” 

1. Capacidade ou habilidade para a aplicação de conhecimento 
ou para a execução de uma ideia. 

2. Conjunto dos meios pelos quais é possível obter a realização 
prática de algo. = TÉCNICA 

3. Conjunto de regras e preceitos necessários para o exercício 
de uma actividade ou profissão (ex.: o ensino de uma arte). 

4. Tratado que contém essas regras e preceitos. 

5. Ofício (ex.: queria aprender olaria e outras artes). 

6. Requinte no arranjo ou disposição de algo (ex.: uma sala 
decorada com arte). 

7. Aptidão, jeito, dom (ex.: tem arte para fazer rir os outros). 

8. Perícia; habilidade (ex.: é um cirurgião de uma arte 
invejável). 

 No seu tratado em forma de diálogo “A República”, Platão fala da arte como de uma 

imitação, distante três pontos da verdadeira natureza das coisas. A essência das coisas existe no 

mundo das ideias, das quais os objetos são uma imitação (mimesis), sendo as representações dos 

objetos uma imitação da imitação . Por ser tão imperfeita, Platão condena a arte e considera que 22

não mereça ter lugar no seu plano educativo para uma cidade perfeita. 

 Aristóteles, na “Poética”, retoma o conceito de mimesis, mas dá-lhe um sentido muito mais 

amplo, tirando-lhe a conotação negativa que lhe tinha atribuído o seu mestre. Como aparece na 

tradução do fragmento 1449b:  

 "arte", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://21

dicionario.priberam.org/arte [consultado em 25-11-2019].

 Platão, A República, (9ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, pp. 449-497.22
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 A tragédia é a imitação de uma acção elevada e 

completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada por 
formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da 
acção e não da narração e que, por meio da compaixão (eleos) e 
do temor (phobos), provoca a purificação (katharsis) de tais 

paixões .  23

 É esta concepção de mimesis que o Augusto Boal - fundador do Teatro do Oprimido - 

retoma, afirmando que para o Aristóteles a mimesis é uma “recriação” - e não uma simples imitação 

- e que  a “natureza” não é o conjunto de todas as coisas criadas mas o princípio criador de todas as 

coisas (BOAL, 1974).  

 A Natureza tende à perfeição mas não necessariamente a alcança, tal como o corpo humano 

tende à saúde mas pode enfermar-se. A arte e a ciências servem para “recriar o princípio criador” e 

corrigir os insucessos da natureza. A cidade ideal tende à paz mas pode haver guerras. Deveríamos 

tender ao bem mas existe o mal.  

 Na releitura que o Boal faz da Poética, o sistema trágico-coercitivo apresentado pelo 

Aristóteles configura-se como um meio de repressão, já que a sua finalidade principal é provocar a 

catarse (BOAL, 1974 p. 40).  

 A palavra catarse  identifica a "purificação" sentida pelos espectadores durante e após uma 24

representação dramática, uma purga que se realiza em relação a dois sentimentos principais: a 

piedade e o terror: 

Os espetadores se ligam aos seus heróis basicamente 

através da piedade e do terror, porque, como diz 

Aristóteles, algo imerecido acontece a um personagem que 

se parece a nós mesmos . 25

 As impurezas que precisam de ser purgadas são aquelas que ameaçam o indivíduo no seu 

equilíbrio, e que portanto ameaçam a sociedade. 

 Aristóteles, Poética, (3ª ed.). Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkuan, pp. 47-48.23

 “catarse", in Dicionário Priberam da Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, https://24

dicionario.priberam.org/catarse [consultado em 25-11-2019].

 Boal, op. cit., p. 44.25
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 2.1.2 Teatro e Política 

 Embora Aristóteles diga que o teatro não tem nada a ver com a política, o Teatro é uma arte 

política (BOAL, 1974), tem a ver com a pólis (a cidade), com a comunidade, com a vida interior e 

exterior dos indivíduos: 

“Todo teatro é necessariamente político, porque políticas são 
todas as atividades do homem, e o teatro é uma delas. Os que 
pretendem separar o teatro da política, pretendem conduzir-nos 
ao erro - e esta é uma atitude política. […] O teatro é uma arma. 
Uma arma muito eficiente. Por isso, é necessário lutar por ele. 
Por isso, as classes dominantes permanentemente tentam 
apropriar-se do teatro e utilizá-lo como instrumento de 
dominação”. Ao fazê-lo, modificam o próprio conceito do que 
seja “teatro”. Mas o teatro pode igualmente ser uma arma de 
liberação. Para. Isso é necessário criar as formas teatrais 
correspondentes. É necessário transformar ”. 26

 Augusto Boal escreveu estas palavras em 1974, enquanto se encontrava exilado na 

Argentina, terra natal da sua esposa, Cecília. A América Latina era então um território 

extremamente complicado. O Brasil encontrava-se em ditadura desde 1964, o Chile desde 1973 e 

em 1976 teria começado a ditadura mais sanguinária da história argentina. A criatividade do Boal 

permitiu que ele desenvolvesse algo novo em cada lugar que visitava. Estas novidades foram em 

larga medida representadas por formas teatrais diferentes: o teatro invisível, o teatro fórum, o teatro 

legislativo, o teatro jornal, tudo debaixo da conceição do teatro do oprimido.  

 Desde o nascimento da tragédia grega, o Teatro foi sempre usado com intenções educativas 

e moralizadoras e interpretado por uma elite. O Teatro trazia para o palco os desafios existenciais do 

indivíduo e da sociedade mas acabava por apresentar soluções fechadas, caraterizadas por um 

destino cruel e inelutável.  

 Esta é uma das questões que o teatro comunitário - uma forma muito poderosa de arte 

participativa - quer enfrentar: a arte participativa não tem capacidade para resolver os desafios 

existenciais dos tempos modernos, mas pode ajudar as pessoas a encarar as suas dificuldades, os 

 Boal, Augusto (1991), Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas (6ª Ed.). Rio de Janeiro: Civilização 26

Brasileira, p. 13. [Primeira edição argentina de 1974].
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seus medos, as suas preocupações, as suas necessidades de manifestar a própria voz. A arte 

participativa cria um espaço onde todos podem falar e ser ouvidos, onde há partilha e possibilidade 

de confronto, e onde a criatividade e empatia podem trabalhar em conjunto. (MATARASSO, 2019) 

 Nem tudo é sempre perfeito: a arte participativa pode empoderar, mas pode não resultar. 

 2.1.3 Arte comunitária e Arte participativa 

 Como destaca Matarasso, “na Declaração Universal dos Direitos Humanos, cultura 

aparece entre participação e comunidade. Estas palavras expressam os conceitos mais 

amplamente utilizados para descrever a arte que é feita colaborativamente por artistas 

profissionais e não-profissionais: a arte participativa e a arte comunitária.” (MATARASSO, 

2019).  

 Matarasso distingue entre arte comunitária e arte participativa, sendo que a segunda 

nasceu da primeira: 

• Arte participativa é a criação de um trabalho artístico por 

artistas profissionais com artistas não-profissionais.  

• A arte comunitária é a criação de arte como direito humano, 

por artistas profissionais e não-profissionais, que cooperam 

entre iguais, para propósitos e com padrões estabelecidos em 

conjunto, e cujos processos, produtos e resultados não podem 

ser conhecidos antecipadamente . 27

Segundo  esta  distinção,  neste  caso  específico  este  projeto  enquadrar-se-ia  na  arte 

comunitária, sendo que a participação do coletivo artístico D’ARte é propositiva. Mesmo tendo 

propósito  e  padrões  estabelecidos  em conjunto,  o  processo obedece às  propostas  e  às  histórias 

contadas pelo coletivo, usando conceitos e emoções que as pessoas desejam partilhar.

O Coro Voz Nua é um projeto da Associação Voz Nua e integra cantores que estudaram 

música  mas que nunca a praticaram de uma forma profissional, atuais estudantes de música e ainda 

pessoas  que  nunca  estudaram música  mas  gostam de  cantar.  Sendo  um grupo  heterogéneo,  as 

dificuldades que podem surgir na construção das peças, são iguais às dificuldades que limitam o 

teatro  participativo.  Quer  dizer  que  os  resultados  se  constroem  a  cada  ensaio,  podendo  ser 

destruídos no ensaio a seguir.

 MATARASSO, Op. Cit., (tradução portuguesa de Isabel Lucena), pp. 52-5627
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 2.1.4 Porquê fazer teatro comunitário 

 “Não existe nada de particularmente especial acerca da decisão de participar nas artes. O 

importante é a própria decisão de participar". (MATARASSO, 2019).  

 As pessoas decidem que se querem envolver num projeto de arte participativa da mesma 

forma em que escolhem o que querem fazer com o seu próprio tempo livre. Pode ser por 

curiosidade, porque têm amigos que participam, por vontade de experimentar algo diferente, por 

desejo de se sentir parte de um grupo ou de uma comunidade, por querer enfrentar um novo desafio, 

protestar contra alguma coisa ou simplesmente por gratificação pessoal.  

 As pessoas são convidadas por determinados intervenientes: artistas, políticos, mecenas ou 

parceiros sociais. Como salienta Matarasso, “contextos como o cultural, político, económico e 

social, influenciam a arte participativa, mas a intenção está diretamente relacionada com as ideias: 

aquilo que as pessoas desejam alcançar”. (MATARASSO, 2019). 

O propósito dos intervenientes culturais, pode ser: 

• alargar o acesso à arte (ou democratização cultural);  

• gerar mudança social;  

•  desenvolver a democracia cultural.  

 O propósito de alargar o acesso à arte tem a ver com a paixão dos artistas, o querer partilhar 

com outros o que eles próprios amam. A participação não é a única forma de alargar o acesso à arte 

mas é a forma mais eficaz, já que a prática está intimamente ligada à aprendizagem. 

 A cultura é vista como uma via privilegiada de acesso à maturidade emocional, moral e 

intelectual, pelo que a sua democratização é algo que trabalha no sentido do bem comum. 

 Gerar mudança social é outro objetivo da arte participativa. Foi o filósofo e pedagogo 

brasileiro Paulo Freire (1921-1997) a redefinir o potencial da cultura como via de acesso à educação 

e ao desenvolvimento. Em 1968, durante o seu período de exílio, publicou o livro Pedagogia do 

Oprimido. Esta obra teve um grande impacto no teatrólogo brasileiro Augusto Boal, que se inspirou  

nas ideias revolucionárias de Paulo Freire para criar o seu “Teatro do Oprimido”. 

 O terceiro propósito da arte participativa - o desenvolvimento da democracia cultural - é sem 

dúvida um assunto complexo. 

!18



 Como referido por J.A. Simpson no seu relatório encomendado pelo Conselho de Europa, 

Towards Cultural Democracy, “a democracia cultural implica atribuir importância a [...] criar 

condições que permitam às pessoas escolher ser participantes ativos ao invés de meros recetores 

passivos de cultura ” (SIMPSON, 1976). 28

 
Nas sociedades democráticas a cultura é uma conversa ampla 
entre cidadãos sobre as suas experiências, ideias, crenças, 
identidades e valores. É um espaço de encontro, partilha e 
negociação, elogio e censura, celebração e confronto. É onde é 
produzido sentido e construída comunidade. (MATARASSO, 
2019) 

 A democratização da arte leva a comunidade a refletir sobre determinados assuntos, dando a 

todos a possibilidade de se expressar com meios criativos e incentivando o diálogo e o confronto. A 

força do teatro fez com que se tornasse a arte comunitária e participativa mais adoptada. 

2.2 Estado da arte: projetos comunitários sobre a violência contra as mulheres 

 A temática da violência contra as mulheres já foi central em vários projetos de teatro 

comunitário no mundo, financiados por ONG ou pelas agências das Nações Unidas, ou por 

iniciativa de grupos locais.  

 Em Portugal, em 2014 estreou a peça “Amor Mau”, inserido num teatro de pesquisa no 

âmbito do projeto RG/Teatro Comunitário. Foi uma parceria com a APAV, numa co-produção do 

Quem Não tem Cão com o Município de Rio Maior. 

 Em “Amor Mau” (encenação de Rui Germano), o espectador assumia o papel de parceiro do 

ator e convidado a fazer uma reflexão sobre o poder e o domínio dos mais fortes sobre os mais 

fracos, chamando a atenção para as faces envergonhadas dos “desamores”, resultado de cenários de 

Violência Doméstica: homens vítimas de violência; violência nos relacionamentos íntimos juvenis; 

violência na velhice; e violência doméstica entre pessoas do mesmo sexo . 29

 Cit. in Matarasso, Op. cit., p.8228

 Informação retirada do site da APAV: https://www.apav.pt/apav_v3/index.php/pt/768-teatro-amor-mau-rio-29

maior-a-partir-de-24-maio
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 Alguns exemplos no mundo: em Pakistan, Anil Kapoor (associação Theirworld) trabalha 

para empoderar mulheres e raparigas.  

Nas suas palavras: 

Women are being exchanged, trafficked and killed for the sake 
of honour and for the settlement of disputes Village leaders are 
quick to dishonour women and if any woman calls for support 
or fights for her rights she can be at risk of being harassed or 
even killed. […]  

Female education is deemed to be against tradition and, as a 
result, the majority of women in the province are illiterate. On 
top of this, women are often forbidden from leaving the house 
on their own, are married without any choice and are treated as 
inferior within the family unit . 30

 Em Maio de 2011, o UNFPA (United Nations Population Fund) desenvolveu um projeto de 

Teatro comunitário no Kyrgyzstan. 15 leaders and activistas de grupos de jovens e mulheres foram 

treinados acerca do uso do teatro como meio de discussão sobre os temas da violência de género, da 

construção da paz e de outras questões sensíveis. Lê-se no site do UNFPA : 31

During the course of three weeks, UNFPA organized a six-day 
training of trainers, five community workshops and three 
participatory performances which included one hundred and 
sixty people from different communities in the region. The 
workshops built on participants’ knowledge and experiences 
and the performances were highly interactive, with audience 
members invited to participate in the performance. 

 https://theirworld.org/voices/pakistan-sindh-province-gender-violence-theatre-changes-attitudes 30

[consultado pela última vez a 26 de Novembro de 2019]

 https://www.unfpa.org/news/using-community-theatre-address-gender-violence-kyrgyzstan [consultado 31

pela última vez a 26 de Novembro de 2019]
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 O UNFPA Armenia começou em 2010 uma colaboração com a companhia “Theatre for 

changes” , em Yerevan. A companhia trabalha desde 2007 com o teatro do oprimido, desenvolvendo 

peças sobre direitos humanos .  32

 Financiado pelo UN Women's Pacific Fund to End Violence against Women, O Seeds 

Theatre Group (Papua - Nova Guiné) desenvolveu em 2012 um projeto comunitário sobre a 

violência contra as mulheres .  33

 Ainda em 2012, UN Women Bangladesh deu vida a um projeto de teatro interativo, ao 

abrigo da Secretary-General’s UNiTE to End Violence against Women Campaign. 

  

Together with UN Women Bangladesh, the organizations 
trained the young people on age-old an popular street theatre 
techniques and facilitated in-depth discussions about the 
prevalence and forms of violence against women that occur in 
Bangladesh. The groups each then chose a theme related to 
gender violence that they identified with and developed it into a 
short dramatic piece for members of their own communities. 
The goal: to engage more young people in programmes to 
eliminate violence against women and to change the mindset 
that such violence is a private or “personal matter” but rather a 
societal problem . 34

 As peças tinham sido originariamente pensadas para serem representadas nas formas 

tradicionais mas depois tornaram-se interativas. No final da performance, o público era questionado 

sobre o que tinha acontecido (What went wrong here? What would you have done differently? What 

should have been done? What actions are not acceptable for the peace and progress of society? ).  35

 Depois do debate, os atores re-encenavam a peça com as sugestões do público. 

 https://www.unfpa.org/news/transforming-scenes-stigma-and-gender-discrimination-armenia;  32

Portefólio da companhia disponível no Google Drive: 
https://drive.google.com/file/d/1vumZUVxGnq1DkhcXfEhBITY_ihOpvkb6/view. [consultados pela última 
vez a 26 de Novembro de 2019]

 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/2/using-performing-arts-to-end-violence-against-women-33

in-papua-new-guinea [consultado pela última vez a 26 de Novembro de 2019].

 https://www.unwomen.org/en/news/stories/2013/3/bringing-drama-into-the-streets-to-counter-violence-in-34

bangladesh [consultado pela última vez a 26 de Novembro de 2019].

 Ibidem35
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 Em 2014, Amnesty International trabalhou com o “All Generations Drama Group” em 

Harare, Zimbabwe, para treinar 28 mulheres procedentes de 6 zonas diferentes do povoado da 

Hopley Farm ao ativismo em defesa dos direitos das mulheres. 

 Nas palavras de Vongai Chikwanda, former Human Rights Education Coordinator da 

Amnesty Zimbabwe: 

“Using community theatre, or interactive theatre, has proven to 
be effective in reaching people at different levels in the 
settlement to foster social change and raise awareness about the 
difficult social conditions in Hopley. It has helped sustain 
community human rights activism. The impact of the 
community dialogues and theatre performances has been very 
positive, and many women in the Hopley Farm community 
have expressed joy at this initiative ” 36

 Estes são só alguns dos exemplos que reportam a utilidade social do teatro para falar de 

temas considerados tabu, empoderar grupos que experienciam opressão e gerar mudança social. O 

Teatro não salva vidas, mas pode ajudar a reflexão coletiva e ser motor de transformação individual 

e comunitária. 

  

 https://www.amnesty.org/en/latest/education/2015/02/i-have-rights-too-using-theatre-to-end-domestic-36

violence-in-zimbabwe/ [consultado pela última vez a 26 de Novembro de 2019]
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2.3 O Projeto D’ARTE: Um laboratório teatral para e com a comunidade 

aveirense 

 

  

 O D’ARTE consiste num projeto artístico a ser desenvolvido “na, para, com” e pela 

comunidade. Visa promover as práticas artísticas e comunitárias, fomentando a arte, nomeadamente, 

a música; as artes plásticas e o teatro, em prol do desenvolvimento humano e do sentido de pertença 

e identidade social, junto da comunidade-cidade em Aveiro. O projeto integra a desmistificação e 

inclusão no Bairro Social de Santiago que está implicado no público-alvo (a Comunidade-Cidade) e 

que, embora não seja exclusivo, será o “palco-alvo” privilegiado para dinamizar culturalmente.   

 Perto do centro, esta zona da cidade é um foco para a intervenção cultural e comunitária, 

considerado com elevado potencial por diferentes motivos, os mais evidentes são: - o espaço 

público e espaço verde circundante, nomeadamente o jardim central com o anfiteatro, fontes, 

pontes, pracetas e escadarias, e, o facto de ser uma zona de fácil acesso e por existirem muitos 

cidadãos residentes ou trabalhadores na área envolvente – convidados, por proximidade, para estas 

iniciativas que promovem a geração e cruzamento de públicos e áreas a partir de propostas de 

participação diferenciadas. 

 Após a formação e experiência do grupo nuclear, e do trabalho regular ou pontual com 

outros grupos participantes, pretende-se assegurar, ativar e re*unir uma rede de co-laboradores 

interessados (autarquia, coletividades, instituições, associações, empresas, etc.) que possa ser gerida 

a partir de objetivos e áreas convergentes que possibilitem desenvolver atividades conjuntas.  
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 Este projeto nasceu da congregação de vontades e propósitos comuns entre a IPSS 

“Florinhas do Vouga” e a Escola Artística do Conservatório de Música de Aveiro “Calouste 

Gulbenkian” (CMACG) e pretende criar redes de interesses e competências para envolver, unir e 

aproximar comunidades (grupos transversais), combinando práticas artísticas comunitárias 

integradas num processo coletivo e criativo que promova diferentes tipos e níveis de participação 

para inspirar a identidade humana, dar oportunidade, voz, palco e expressão e expressividade à 

comunidade, capaz de fomentar o empoderamento e a coesão social, de forma a investir na 

representação e democratização cultural de Aveiro.  

 O D’ARTE já teve muitas grafias: foi D’ARte, DAR-te, D’Arte, cruzamento das palavras 

Dar, Te, Arte. Cada um é convidado a participar, para dar o que puder dar.  

 Por vontade do primeiro núcleo de participantes nasceu a tradição do Presépio Vivo, “Todas 

as famílias são sagradas”, que este ano vai celebrar a sua 4a edição. 

 O coletivo já foi objeto de estudo académico, convidado a apresentar o seu trabalho em 

contextos de pesquisa, tais como o E.I.R.P.A.C  e o CombART . A sua alma teatral é Eunice Aires 37 38

Almeida, professora de Artes de Representar no CMACG, a sua alma musical é João Carlos Soares, 

arpista, cantor e professor de coro no CMACG, a sua alma organizativa e produtora é Andreia 

Ruela, da IPSS “Florinhas do Vouga”. As pessoas que participam no projeto têm todas as idades, 

doam-se com generosidade e amizade. Para muitas delas, o D’ARte gerou uma mudança muito 

significativa, ajudou a descobrir talentos e a trabalhar neles, como no caso do Vasco Aguiar, que 

graças ao projeto deu asas à escritura e chegou a publicar o livro “Os dias em que cresci”. Vasco 

Aguiar é também o autor da poesia “Menina de Olhos Negros”, que aparece no primeiro guião desta 

performance. 

 

 Encontro Internacional de Reflexão sobre Práticas Artísticas Comunitárias, no âmbito do MEXE - 37

Encontro Internacional de Arte e Comunidade. https://www.mexe.org.pt/pt/#eirpac [consultado pela última 
vez a 31/10/2019]

 Conferência Internacional de Arte, ativismo e cidadania, https://combart.eventqualia.net/pt/2019/inicio/ 38

[consultado pela última vez a 31/10/2019]
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OPUS V -“TODAS AS FAMÍLIAS SÃO 
SAGRADAS”- Presépio Encantado

12/2018
Processo criativo e comunitário de 
preparação  Presépio Encantado 

“TODAS AS FAMÍLIAS SÃO SAGRADAS”

10-12/2018
OPUS IV- “Vamos construir uma cidade”  
Ópera de Paul Hindemith- (co)criação 

criativa e adaptação e tradução do libreto 
por  E. Sena.

Espétaculo multidisciplinar e interativo
 “Arte Nova na Ria”, no Museu Arte Nova

06/2018

05/2018
Processo criativo e comunitário de 

recolha de ideias para a ópera 
humana “Vamos construir uma 

cidade”.

02/2018
”À escuta dos sonhos” Projeto de 

criação comunitário

01/2018
Candidatura ao Concurso de Ideias 
“Vamos mudar o mundo”do Centro 

Nacional de Cultura.

12/2017
OPUS III  TODAS AS FAMÍLIAS SÃO 
SAGRADAS- Presépio EnCantado

2018

2017

Ofícinas de práticas artisticas e 
comunitárias para a preparação do 

Presépio EnCantado

Momento performativo no lançamento do 
livro “Os dias em que eu cresci” da autoria 
de Vasco Aguiar, dador do Colectivo D’ARte, 

na Biblioteca Municipal de Aveiro.

06/2017
Artigo na Revista TXI. Apresentação do D’Arte no Ignite 

“Porquê Aveiro”.

Momento performativo na Semana 
Cultural da Escola Artística do 

Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian, Aveiro

Opus II.

05/2017

Artigo científico “Projeto 
D’Arte: Empoderamento 

através de Práticas Artísticas 
Comunitárias” de Ana Catarina 

Assunção.

Participação no 1º Encontro de 
Coletivos Urbanismo Tático.

Validação técnica pela Equipa do 
Orçamento Participativo Portugal.

02/2017
Representação no Encontro 

Participativo em Aveiro.
Apresentação na visita dos Actors 

of Urban Change a Aveiro.

02/2017
Vencedor da 1º Edição do Aveiro SOUP.

12/2016
OPUS I- Presépio Vivo 

nos Jardins de Santiago

07/2016
Participantes vão à Ópera: 

“A Flauta Mágica”

2016

05/2016
1º Encontro de Práticas Artísticas 

e Comunitárias.

GRAPHIC DESIGN https://www.behance.net/carolinama16b3
projeto.darte.aveiro@gmail.com 

D'ARte - Projecto Artístico e comunitário

07/2018
Participação no European Academy of 

Participation, Marselha.

10/2017
Participação no European Academy of 

Participation em Amesterdão.

Seminário “Participação como Condição 
para a Inclusão Social” em Lisboa.

2019

06/2019
OPUS VI - momento performativo 

integrado no programa da Semana 
Cultural da Escola Artística do 

Conservatório de Música Calouste 
Gulbenkian, Aveiro: 

Pessoa(s)-correspondências poéticas, 
recital de harpa e poesia. 



2.4 Objetivos da nossa performance 

 Os sonhos da Eva - ou a estátua da mulher desconhecida - é sensibilizar o público sobre a 

questão da violência contra as mulheres. A forma de esta performance assume os contornos de uma 

ópera comunitária, uma vez que envolve árias de ópera descontextualizadas e colocadas ao serviço 

da narração. 

 A Eva - nome altamente simbólico - escolhido por representar a primeira mulher num dos 

textos mais machistas da história da literatura - é uma mulher como muitas, como todas. A sua 

história começa como um sonho de amor romântico e vira pesadelo. A palavra “sonho” é aqui 

entendida nos seus significados de desejos, de ambições, mas também no seu significado mais 

literal. É com um sonho que a Eva realiza que a sua vida está a ser destruída, e é por meio dele que 

toma a sua decisão final. 

 O grupo do teatro comunitário e do coro Voz Nua representam a sociedade, que primeiro 

rodeia o casal e que depois desaparece. Ninguém denuncia, ninguém faz nada. A Eva fica sozinha 

na sua prisão. 

 Entre marido e mulher não se mete a colher, mas a mensagem que queremos lançar com esta 

performance é “Nós metemos a colher. Metam a colher”. O destino de uma mulher pode ser 

mudado, embora nunca poderá existir um final verdadeiramente feliz. Nestes casos há finais 

infelizes e finais menos infelizes, mas no segundo caso as sequelas podem ser tão graves, que ter 

salva a vida não muda a condição desgraçada de quem vive ou vivenciou violência doméstica. 
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3. DIÁRIO DE BORDO 

________________________________________________________ 

 3.1 Primeiros Encontros 

22 de Outubro de 2019 

 Depois de várias tentativas de nos encontrar para falarmos um pouco da minha proposta de 

convidar o Coletivo artístico D’ARte a participar no meu recital final de mestrado, a Eunice e eu 

conseguimos cruzar-nos fora do edifício central da Segurança Social, onde ela tinha-se deslocado 

para tratar de uma chatice qualquer. Sentamo-nos na esplanada da pastelaria Latina e pedimos dois 

mini-croissants. Temos pouco tempo, mas suficiente para falar das nossas coisas e para decidir que 

podemos avançar com a ideia, embora seja um período cheio e complicado para as duas.  

 Eu não tenho uma ideia verdadeira de que temática tratar e peço à Eunice de me sugerir algo 

que possa ter interesse para o D’ARte. Ela lança-me o desafio da violência doméstica, uma coisa 

que mexe muito nas nossas barrigas de mulheres e cidadãs. Eu, que estava a pensar mais numa 

comédia por ser mais “fácil”, fico levemente perturbada. A Eunice sabe que o argumento é pesado e 

que requer uma certa disponibilidade emocional, por isso convida-me a pensar em outras linhas 

narrativas, como pode ser uma homenagem à mulher em todas as suas facetas. Contudo, à medida 

que a conversa avança, entro cada vez mais no assunto e proponho o Luís Freitas no papel do 

homem violento. Cinco minutos depois, o Luís passa por lá e pára um momento para nos 

cumprimentar. Aproveitamos a coincidência para lhe lançar o desafio: iremos falar melhor com 

mais calma.  

 Falando de música, o Coro Voz Nua  - no qual comecei a cantar em Junho - aceitou o meu 

convite a integrar o projeto. A Aoife, maestrina do Coro, sugeriu-me o motete “Gallia”, de Charles 

Gounod, e a peça “Only in Sleep”, de Ēriks Ešenvalds. Posso escolher qualquer outra peça que seja 

funcional à dramaturgia, com ou sem coro. A professora Isabel tinha-me proposto de trabalhar algo 

de Jacques Offenbach, pela sua extrema teatralidade. A “Barcarolle” parece poder entrar nas 

possibilidades, já que o coro já a cantou e a Eunice gosta muito da sua atmosfera onírica. Mais,  a 

Eunice propõe-me a ária “Sposa, Son disprezzata”, do pastiche Bajazet, de Vivaldi. Tenho de 

verificar a minutagem, pois a performance não pode exceder os 50 minutos. 
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 O nosso tempo acaba. Vamos recuperar o carro da Eunice na Beira Mar, assim posso 

aproveitar uma boleia para o centro. Depois de uns metros, deparamos com um bebé a andar 

sozinho na rua. Terá dois anos, está de pijama e meias antiderrapantes. Dois cães estão à volta dele. 

A Eunice pára o carro no meio da rua, pega no menino e tenta falar com ele. Vamos à procura da 

família e não conseguimos encontrar ninguém que conheça o pequeno. Entro no carro da Eunice e 

tiro-o do meio da rua. Depois de meia hora, com a gente do bairro a dizer que deveríamos chamar a 

GNR, encontro uma porta aberta com um carrinho de bebé na hall. As pessoas dizem que lá não 

mora ninguém, que é alojamento local. Bato à porta e digo “Bom dia”. Aparece um rapaz meio 

dormido, que quando vê o miúdo torna-se pálido: não se tinha dado conta de que o pequeno tivesse 

saído. Ficamos imensamente aliviadas, mas no mesmo tempo espantadas. Poderia ter acontecido 

algo muito grave, era suficiente um carro não vir a criança. Ficamos as duas a pensar na mãe…  

28 de Outubro 

 A Eunice e eu conseguimos encontrar-nos num bistrot para ela poder ouvir as músicas que 

não conhece. Traduzo-lhe os textos para português. As duas imaginamos o “Gallia” como um 

sonho: um sonho revelador que mostre à mulher a destruição da sua própria existência, uma 

metáfora em que a cidade de Jerusalem - um tempo a rainha das cidades - assume o significado de 

um corpo devastado. “Only in Sleep”  deixa a Eunice interdita: o estilo é muito diferente em relação 

às outras peças e não a consegue visualizar dentro da dramaturgia. Contudo, para já não queremos 

excluir nada. É preciso focar-se na organização e na escritura: que sejam coisas simples. Ainda não 

tenho a confirmação da presença do Luís e tenho de acertar inúmeros elementos fundamentais. Fico 

com a tarefa de fazer uma tradução escrita das letras para a Eunice poder acompanhar melhor a 

escuta. 

5 de Novembro 

A performance e a defesa do projeto serão no dia 9 de Dezembro.  

O guião que elaborei foi feito à pressa, em poucas horas. Tinha de entregar uma versão provisória 

da dissertação até 31 de Outubro, peleando com o trabalho, com o meu corpo, com a vida do dia a 

dia e com o computador. É o guião número 1. Eu própria não estou convencida com a escrita e digo 

para a Eunice que com certeza irei mudar várias coisas. Sentadas numa cafeteira do centro, 

discutimos dos próximos passos a fazer: rever o guião e anotar o que quero mudar para discutirmos 

juntas no dia 7, marcar uma hora adequada para que as pessoas do D’ARte possam participar. No 
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guião introduzi uma ária nova, que me veio à cabeça enquanto estava a escrever: “Assisa a piè d’un 

salice”, da ópera Otello, de Gioachino Rossini. A protagonista da ária, a Desdemona, tem um 

pressentimento negativo e de facto a sua morte acontecerá por mão do seu amado, o Otello. Isto 

coloca em causa a existência de “Only in Sleep”, pois a minutagem é já demasiado extensa. Para 

além disso, inseri o poema do Vasco Aguiar no fim, mas é desnecessário ao meu conto. A Eunice 

não gosta do final: não o acha forte o suficiente e sei que tem razão. Fico um pouco desanimada, 

pois não sou nada boa na escritura. Gostaria de me poder concentrar apenas na interpretação, mas 

não pode ser. 

7 de Novembro 

Depois de um dia de trabalho, a Eunice, a Míriam e eu juntamo-nos no Refúgio do Drinks para 

jantar e discutir. A Míriam é uma amiga, atriz e ex companheira de pós-graduação em Práticas 

Artísticas e Comunidade. Falamos do guião e das coisas a melhorar, de ideias e de disponibilidades 

para os ensaios. A Eunice teve a ideia de usar colheres como objeto cénico, já que entre marido e 

mulher não se mete a colher. Ela gostaria de gravar a narração, tipo rádio-drama e queria ver 

representado o loop de violência enquanto a narradora fala. Falamos também da possibilidade de 

projetar o cenário. É preciso verificar que recursos temos à disposição. Elaboramos um plano de 

ensaio, conforme as disponibilidades do auditório e as nossas, que são poucas.  

Em relação ao guião, a Eunice não vê o final aberto. Ela queria que tomasse uma decisão de vida ou 

de morte sobre a protagonista. Eu quero que ela viva, mas a morte é sem dúvida mais impactante.  

O poema do Vasco podia entrar na folha de sala ou ser oferecido ao público como marcador de 

livros.  

O dia 25 de Novembro será o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres 

e a Eunice propõe-me de organizar uma pequena performance para assinalar o dia e fazer convites. 

Ela gostaria que eu encarnasse a “estátua da mulher desconhecida”, usando tinta clown e make up 

waterproof. A ideia é que a estátua tire o branco para mostrar os signos da violência, acompanhada 

pela ária “Sposa, Son disprezzata”.  

A meia-noite conseguimos sair do Refúgio e voltar para casa. O primeiro ensaio com o Luís, que 

entretanto confirmou a sua disponibilidade, será no dia 18, por volta das 19:30. 
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8 de Novembro 

A maior parte das pessoas que neste momento estão a participar nos encontros do coletivo D’ARte, 

são mulheres. Quase todas aderiram ao projeto (e os homens também). 

O coletivo está a trabalhar em muitas coisas simultaneamente e a Eunice tem de gerir o tempo, 

despachando primeiro as coisas mais urgentes. 

Nesta sessão apercebo-me que pelo menos duas mulheres vivenciaram experiência direta de 

violência doméstica, enquanto todos os outros participantes tiveram pelo menos conhecimento de 

situações do género. Isto quer dizer que é um assunto que tem a ver com toda a comunidade e que é 

muito mais perto de quanto pensamos.  

 3.2 As músicas escolhidas 

 As músicas surgiram com facilidade, seguindo lógicas diferentes. Queria um programa que 

envolvesse o coro, a representar as vozes dos sonhos e do pensamento da protagonista.  

 Em relação à cena da sedução inicial, foi escolhida a famosa ária da Carmen “L’Amour est 

un oiseau rebelle”. A própria Carmen de Bizet, baseada no conto de Prosper Mérimée, conheceu 

várias versões , assim que mais uma não seria assim tão chocante. Comissionada como Ópera-39

comique, com libreto de Henri Meilhac e Ludovic Halévy, afinal de comique tinha pouco. O libreto 

foi revisto por Ernest Guiraud em ocasião da estreia em Viena, e depois novamente pelo musicólogo 

Frtitz Oeser. Assim, a Carmen foi sempre transformista. Em 1999 o diretor brasileiro Augusto Boal 

encenou no Rio de Janeiro uma Carmen Sambopera . 40

 Pensei criar duas atmosferas diferentes, dividindo as duas estrofas entre a protagonista e o 

seu homem e representando uma mudança no jogo da sedução.  

 Ela canta a primeira parte numa brincadeira inocente mas na segunda estrofe, ele irrompe   

ilustrando a parte menos romântica da ária, onde as expectativas são traídas e o amor bate à porta de 

quem não o espera. No timbre e nas intenções dele, o “prends garde a toi!” de brincadeira vira 

ameaça. 

 Aldo Nicastro. (2011. (eds), Guida al Teatro d’Opera, Varese: Zecchini, p. 50.39

 http://augustoboal.com.br/especiais/carmen-sambopera/40
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 A segunda ária escolhida, Sposa, son disprezzata, do pastiche Bajazet - com libretto de 

Agostino Piovene - é em realidade a ária Sposa, non mi conosci, di Germiniano Giacomelli, contida 

na ópera La Merope, com outro texto. Na altura era normal usar música de outros compositores sem 

que fosse considerado plágio .  41

 A ária é altamente representativa, pois para além de descrever uma situação de humilhação 

da mulher, enfrenta também o tema da culpabilização da vítima (Cieli! Che feci mai!) e o persistir 

do amor pelo esposo no coração da mulher (il mio sposo, il mio amor, la mia speranza!) 

 A ária da terceira situação surgiu por última, quando tive de pensar na possibilidade da 

vítima querer pôr fim aos seus sofrimentos. Assisa a piè d’un Salice é tal vez a ária mais conhecida 

do Otello de Gioachino Rossini. Nesta ária a Desdemona não manifesta uma clara vontade de 

morrer mas há um pensamento triste pela morte de uma amiga querida e um pressentimento 

negativo, que preanuncia um destino infausto. O destino da Desdemona é o feminicídio, tal como o 

da sua fiel Emília, morta pelo marido Iago.  

 Contudo, devido a mudanças relativas ao final e à necessidade de escolher qual música 

cortar e qual favorecer, esta perdeu o jogo e deixou de aparecer logo a partir da segunda versão do 

guião. 

 O Gallia, motete-lamento de Charles Gounod, com texto escrito pelo próprio compositor, 

surgiu graças à sugestão de Aoife Hiney, maestrina do Coro Voz Nua.  

 Foi a peça mais descontextualizada: a letra da Gallia fala de Jerusalem, uma cidade 

destruída e abandonada, que um tempo tinha sido a “Rainha das Cidades”. A Eunice e eu vimos 

logo uma metáfora com a vida destruída de uma mulher que antes tinha sido a rainha da  sua própria 

vida.  

 A Introdução é feita pelo coro: 

La voilà seule, vide, la Cité Reine des Cités.  
Ses enfants pleurent, nuit et jour, dans ses murs désolés. Reine, 
Flambeau du monde ! Aujourd’hui délaissée ; L’ombre dérobe 
sa honte !  
Un fleuve de larmes inonde son visage !  
Pas un ne la console, pas un parmi ceux qu’elle aime. Les 
nations l’oublient et l’abandonnent, et la voilà vide, solitaire.  

 http://incertitudes.over-blog.fr/2014/10/le-pastiche-bajazet-de-vivaldi.html41
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 A cidade está vazia, ninguém a consola, ninguém entre os que ela ama. Um tempo tinha sido 

a chama do mundo, agora as lágrimas inundam o seu rosto. 

Ses tribus plaintives à ses Temples saints ne viennent plus chanter 
leurs cantiques.  
Ses remparts ne sont que décombres! Ses lévites tremblent, gémissent!  
Sur les fronts vierges plus de fleurs! Son âme se plonge dans sa 
douleur sans fin: de sa tristesse le poids l’oppresse!  
Les larmes brûlent ses yeux! 

 Na segunda estrofe é o soprano solo a cantar e a contar que ninguém vem mais cantar nos 

Templos. Ruínas, lágrimas, sofrimento: é o triste cenário desta cidade-mulher. 

Ô mes frères, qui passez sur la route!  
Voyez mes pleurs, ma misère!  
Dites s’il est des larmes auprès de mes larmes.  
Grâce, Dieu vengeur ! pour tes enfants sans armes!  
Contre l’insolent vainqueur arme ton bras!  

 Na terceira estrofe acontece algo que muda o curso dos eventos: um pedido de ajuda a 

outros seres humanos e a Deus: “Oh, meus irmãos vejam os meus prantos, a minha miséria”, um 

pedido que leva consigo uma possível tomada de consciência, embora dentro de um sonho. Ela 

exorta-se a voltar para o centro da sua vida, si própria, metaforicamente “o seu Deus” 

Jérusalem! Jérusalem!  
reviens vers le Seigneur, ton Dieu!  

Outro sonho, de vida ou de morte, é constituído pela Barcarolle (Belle nuit, ô nuit d’amour). A 

protagonista dueta com outra mulher, real ou imaginária, que a acompanha na sua nova viagem, 

terrena ou ultraterrena, cantando uma serenada a uma noite de amor.  

 A letra desta ária é um hino à beleza e ao amor pela vida. A noite está linda, há o amor, a 

êxtase, a ternura, as carícias, os beijos. (amour, ivresse, tendresse, caresses, baisers). A atmosfera é 

totalmente outra em relação às dramáticas árias de Vivaldi e Rossini ou à solenidade do Gallia. 

Musicalmente é doce e leve, mas vocalmente é cheia, com tons melancólicos (“Le temps fuit et sans 

retour emporte nos tendresses. Loin de cet heureux séjour le temps fuit sans retour”). 

 A última peça, Only In Sleep (2010), do compositor Ēriks Ešenvalds, também surgiu por 

sugestão da Aoife. É uma peça fortemente evocativa, atravessada por uma atmosfera onírica: canta 

da felicidade da infância e de como ela se encontre tão longe na consciência do dia a dia. A letra é 
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da poetisa Sara Teasdale. É só nos seus sonhos que a protagonista consegue ver o rostro das 

meninas com que brincava quando era criança e nós também podemos vê-las com ela: Louise, com 

as suas tranças, Annie, com os seus caracóis. É só durante o sonho que podemos esquecer o tempo e 

voltar para atrás para um tempo feliz.  

 Como podemos ler no website de Ešenvalds,  

Only in Sleep was written in 2010 for the University of Louisville Collegiate 

Chorale and Cardinal Singers. Sara Teasdale’s nostalgic vision of childhood 
re-experienced through dreams is expressed in simple verse in regular metre, 
and Ešenvalds matches this in music of regular four-bar phrases. But 

infinitely subtle are the chord voicings; a change from humming to vocalise 
to spotlight a phrase here, or internal doublings to highlight a particular line 
in the texture there — all serve to sustain the freshness, and the soaring 
descants are achingly expressive. The soprano soloist heard at the opening 

returns at the close, lost in reverie, as her musing, florid arabesques float over 
one last pair of chordal oscillations, winding down to nothing . 42

 Notas de Gabriel Jackson, 2015. https://www.eriksesenvalds.com/works/only-in-sleep42
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 3.3 O primeiro esboço de guião 

 Construi o guião de base pensando a um ponto de partida. O seu destino é mudar até 

encontrar uma forma aceitável. A intenção é de experimentar e improvisar à volta das situações 

propostas nos Quadros, baseados nas várias modalidades da violência doméstica. 

**** 

0. Introdução musical (para escolher) Enquanto as narradoras falam. 

 NARRADORA 1 

Esta é uma história como muitas, como demasiadas outras: a história de uma mulher qualquer. 

Como se chama, não sei.  

Chamar-lhe-emos Eva, como a primeira mulher, embora não seja a primeira, nem a última a viver 

algo assim: uma história onde o que parecia amor, afinal não era que um pesadelo. 

 NARRADORA 2 

Como todas as histórias, esta também tem um começo, e foi na brincadeira da sedução que tudo 

começou. O amor é uma ave rebelde, que ninguém pode domesticar… 

Quadro 1 

Situação possível: Laboratório teatral (Coro Voz Nua e grupo D’ARte juntos)  

 Encenador/a: Quero fazer uma última improvisação sobre o tema da sedução com a 

Habanera. Quem falta para a fazer? Tu! (aponta para a Eva). Estás livre de fazer o que quiseres. 

Como sempre, os outros poderão entrar no jogo em qualquer momento. 

Outra situação possível: Momento onírico. 
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1. HABANERA (Georges Bizet). [4:30] 

Ela:  

L’ amour est un oiseau rebelle 

Que nul ne peut apprivoiser 

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle 

S'il lui convient de refuser 

Rien n'y fait, menaces ou prières 

L'un parle bien, l'autre se tait: 

Et c'est l'autre que je préfère 

Il n'a rien dit mais il me plaît 

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour! 

(Coro de mulheres a dançar entre elas) 

  

L’ amour est enfant de Bohême 

Il n'a jamais, jamais connu de loi 

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 

Si je t'aime, prends garde à toi! 

Si tu ne m’aimes pas 

Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 

Mais, si je t’aime 

Si je t’aime, prends garde à toi! 

Levanta-se Ele e começa a cantar a segunda estrofe dela. 

L’ oiseau que tu croyais surprendre 

Battit de l'aile et s'envola ... 

L'amour est loin, tu peux l'attendre 

Tu ne l'attends plus, il est là! 

Tout autour de toi, vite, vite 

Il vient, s'en va, puis il revient... 

Tu crois le tenir, il t'évite 

Tu crois l'éviter, il te tient 

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!  
!35



(Coro de homens a cantar as linhas das mulheres e a dançar para elas. 

As mulheres cantam as linhas dos homens.) 

(formam-se duplas a dançar. Os homens tornam-se mais agressivos)   

L’ amour est enfant de Bohême  

Il n'a jamais, jamais connu de loi 

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 

Si je t'aime, prends garde à toi ! 

Si tu ne m’aimes pas 

Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 

Mais, si je t’aime 

Si je t’aime, prends garde à toi ! 

 Acaba a música. Cai o obscuro. Cone de luz sobre as narradoras. 

 NARRADORA 2 

Prends garde a toi! Toma cuidado. Estava lá o cheiro de uma ameaça subtil, que ninguém podia ter 

lido. O amor pinta tudo cor de rosa e esconde bem as suas manchas. 

 NARRADORA 1 

Foi assim que uma paixão que tinha começado a existir há muito pouco, pegou fogo naquele dia. O 

amor correu mais depressa que a luz. Em poucos meses, casaram.  

[enquanto fala, os namorados passeiam de mãos dadas. Tudo parece normal. Ele oferece-lhe 

um anel. Abraçam-se] 

 NARRADORA 2  

O seu anel brilhava, mas nem tudo o que reluz é ouro. E muito cedo o sonho de amor virou 

pesadelo. 

Quadro 2   

Ela está a preparar-se para ir a uma audição. Maquilha-se, escova o cabelo, escolhe jóias.  

  

 Ele: Onde é que tu vais vestida assim? 
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 Ela: Tenho uma audição. Fica-me mal? 

 Ele: Fica-te indecente.  

 Ela: Porque? Não me parece. Não é um vestido curto, nem tenho coisas a mostra. 

 Ele: E eu digo-te que não podes sair assim, toda maquilhada e com os ombros descobertos.  

 Ela: Como assim? Não posso? 

 Ele: Não, não podes. 

 Ela: Mas porquê? 

 Ele: Não tens vergonha nenhuma? Nem respeito pelo teu homem? És uma mulher casada! 

 Ela: E…? Não posso ir vestida como quero? 

 Ele: Podes. Desde que não pareças uma puta! 

 Ela: Tu estás louco! Como podes falar-me assim? 

 Ele: Posso, porque agora és minha. E já te disse que quero que acabes com o teatro.  

 Ela: Mas porquê? Juro que não te percebo. 

 Ele: Ah, não me percebes! Não sabes como é o mundo do espetáculo? Só porcos e putas! 

 Ela: Mas antes gostavas de mim a atuar. 

 Ele: Até quando era uma brincadeira e eu estava presente, sim. Agora meteste-te na cabeça  

 que queres ser atriz e eu não quero. Ponto final. 

 Ela: Mas não me podes tirar assim a minha paixão! 

 Ele: A tua paixão? Eu hei-de ser a tua única paixão. 

 Ela: Agora não tenho tempo para discutir. Vamos falar quando eu voltar.  

 Ele: Tu não vais a lado nenhum. Ouviste? 

Ele levanta-se. Começa um momento de violência. Palavras, gestos, Ele sai de casa. 

 Ela fica sozinha, de rastros. 

2. SPOSA, SON DISPREZZATA (Vivaldi/Giacomelli, Bajazet, ) (5:00) 

Durante a introdução, ela começa a construir a sua própria cruz. Senta-se numa cadeira. 

Aparecem mulheres vestidas de preto (ou mãos, desde um lenço preto) a pintar-lhe a cara, a 

fazer olhos negros, lívidos no corpo, quase numa dança de braços.  

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 
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E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

Durante a segunda estrofe, as mãos/mulheres desaparecem. Aparece um homem com a 

máscara neutra a limpar o sangue (mas não os lívidos) e a representar os desejos dela 

(abraços, ternura). 

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 

E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

Durante a cauda final da música, o homem dos sonhos sai. Obscuro. 

Luz sobre as narradoras: 

NARRADORA 1  

Assim tinha começado o pesadelo.  

VOZES A REPETIR: vergonha, respeito, puta, agora és minha, eu hei-de ser a tua única paixão… 

NARRADORA 2 

Mas o ciclo da violência exige desculpas, para que a vítima pense que não voltará a acontecer, que o 

amor ainda está lá, que a culpa foi do ciúme, do stress, do seja o que for. 

Quadro 3 

Ele volta para casa com um bouquet de flores.  

 Ele: Desculpa, não sei o que me aconteceu 

Silêncio 
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 Ele: Desculpa. Foi o medo de te perder 

 Ela: Chamaste-me puta 

 Ele: Foi o ciúme  

 Ela: Bateste-me 

 Ele: Foi o stress… Perdoa-me! 

 Ela: Diz que nunca mais farás isso 

 Ele: Nunca mais. 

Ela deixa-se abraçar. 

NARRADORA 1:  

Nunca mais. Belas promessas. Ela quis acreditar porque não conseguia aceitar o fim do seu sonho 

de amor. Ela tinha reposto toda a confiança naquele homem. Convenceu-se que ele só queria 

protege-la e que tinha realmente um grande medo de a perder. 

NARRADORA 2:  

O tempo passou mas nada mudou. A cada discussão, a cruz dela crescia [ela constrói a cruz]. 

Agora é não quero que saias com amigas, agora é não quero que trabalhes, agora é não quero 

que saias de casa, agora é não quero que fales com ninguém. 

Luz sobre outras personagens. 

PORTEIRO/A 

Deixei de ver a menina sair de casa. Ela passava o tempo todo à janela. Desde aí, podia ver a sua 

tristeza. [ela pinta-se os olhos de negro] 

AMIGA 

A última vez que falei com ela, disse-me que estava tudo bem. Foi uma conversa demasiado breve. 

Mas eu conheço-a bem. Não acreditei numa única palavra. [ela atira o telefone ao chão] 

AMIGA 2 

Deixou de responder a mensagens e chamadas. Fomos bater-lhe à porta. Ela disse que estava 

doente, que tinha algo contagioso e não podia ver ninguém. Ficamos muito preocupadas. [ela pinta-

se os lábios de sangue] 
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VIZINHA 

Ontem à noite ouvi um barulho infernal. Ele gritava, gritava, gritava coisas que nem conseguia 

perceber. Ela chorava desesperada. Toquei a campainha para ver se podiam precisar da minha ajuda.  

Quadro 4   

 Ele abre a porta 

 Ele: O quê quer a esta hora?  

 Vizinha: ouvi tanto barulho e pensei que tivesse acontecido algo grave 

 Ele: Está tudo em ordem, aqui. 

 Vizinha: (tenta espreitar no apartamento) Tem certeza? Posso ajudar em alguma coisa? 

 Ele: Não se meta em coisas que não lhe competem. Boa noite 

A vizinha volta à posição que tinha. 

 Ele: (para ela) Viste o que fizeste? Por tua culpa agora toda a gente quer meter-se na nossa  

 vida. És uma desgraça, um ser inútil, nem sei porque me casei contigo. Vou sair para não ter  

 de ver essa cara de puta disfarçada de mártir.  

Começa a introdução da canção do salgueiro. Durante a introdução ela prepara a sua cama de morte. 

Começa a acender velas à volta da cruz que construiu. Começa a desfolhar as rosas. Na segunda 

estrofe pega na sua boneca favorita e começa a pentea-la. Entre a segunda e a terceira estrofe pega 

numa lâmina de barbear.  

3. ASSISA A PIÈ D’UN SALICE (Gioachino Rossini, Otello) [5:00] 

Assisa a' piè d'un salice, immersa nel dolore  

gemea trafitta Isaura dal più crudele amore:  

l'aura tra i rami flebile  

ne ripeteva il suon.  

I ruscelletti limpidi  [fala com a boneca] 

a' caldi suoi sospiri,  
il mormorio mesceano  

de' lor diversi giri:  
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l'aura fra i rami flebile  

ne ripeteva il suon.  

Salce, d'amor delizia! [pega na lâmina] 

Ombra pietosa appresta,  
(di mie sciagure immemore)  

all'urna mia funesta;  

né più ripeta l'aura  
de' miei lamenti il suon.  

Che dissi!... Ah m'ingannai!... Non è del canto questo il lugubre fine. M’ascolta…  

[dá-se conta de que ele está a voltar. Corta rápida as veias. No momento mais dramático, a 

música pára]. 

Quando 5 

Ele entra em casa e vê que ela tentou cortar as veias. Socorre a mulher, gritando 

 Ele: O quê fizeste, filha de puta! És tão egoísta que queres morrer e deixar-me sozinho. É   

 assim que tu me amas! [Pára o sangue com um laço, depois atira-lhe um copo de água  

 na cara, da-lhe bofetadas] 

 Ela: Desculpa.  

 Ele: Não, não há desculpas por isso. Tu querias morrer e dar-me toda a culpa! Egoísta e puta 

 até a morte! Mas a tua vida não te pertence. Eu é que decido se tu vives ou morres. E até   

 quando eu quero, tu continuarás a viver! 

 Ela: E porquê, se já mataste-me por dentro! 

 Ele: Porque tu és minha, parva de uma cabra! Felizmente és tão incapaz que nem te soubeste 

 cortar as veias. Vai para a cama agora, não quero ouvir nem uma palavra. 

Quadro 6 

O longo pesadelo da consciência 

[Ela sonha de se encontrar numa cidade abandonada, que um tempo foi a Rainha das cidades. 

Os seus cidadãos choram. São como zombies entre as ruínas. Ela canta com eles, realiza que a 

cidade é ela própria, vazia, solitária. Durante o número 3, começa a pedir ajuda às pessoas e 
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piedade a Deus, que vingue os seus filhos! No final, ela pede a si própria de voltar para Deus, 

para a sua vida antiga. No final instrumentar, ela volta para a cama. Ele dorme] 

Luzes (avermelhada? Máquina do fumo?) 

4. GALLIA (Charles Gounod) (15:00) 

1° INTRODUCTION ET CHŒUR  

La voilà seule, vide, la Cité Reine des Cités.  
Ses enfants pleurent, nuit et jour, dans ses murs désolés. Reine, Flambeau du monde ! Aujourd’hui 

délaissée ; L’ombre dérobe sa honte !  
Un fleuve de larmes inonde son visage !  
Pas un ne la console, pas un parmi ceux qu’elle aime. Les nations l’oublient et l’abandonnent,  

et la voilà vide, solitaire.  

2° CANTILÈNE  

Solo.  

Ses tribus plaintives à ses Temples saints ne viennent plus chanter leurs cantiques.  

(Le Chœur répète ces paroles.)  

Solo.  

Ses remparts ne sont que décombres! Ses lévites tremblent, gémissent!  

Sur les fronts vierges plus de fleurs! Son âme se plonge dans sa douleur sans fin: de sa tristesse le 

poids l’oppresse!  

Les larmes brûlent ses yeux! 

3° SOLO ET CHŒUR  

Ô mes frères, qui passez sur la route!  

Voyez mes pleurs, ma misère!  

Dites s’il est des larmes auprès de mes larmes.  

Grâce, Dieu vengeur ! pour tes enfants sans armes!  

Contre l’insolent vainqueur arme ton bras!  
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4° FINALE Solo et Chœur.  

Jérusalem! Jérusalem!  
reviens vers le Seigneur, ton Dieu!  

Quadro 6 

Ela acorda. Ele ainda dorme. Ela começa a preparar a sua mala para ir-se embora. 

Ele acorda. Começa outro momento de violência. 

 Ele: Que estás a fazer? 

 Ela: Vou-me embora. Para ti sou uma mulher inútil, o nosso casamento já acabou há muito e  

 eu fiquei demasiado tempo à espera que tu mudasses. 

 Ele: Tu não vais a lado nenhum 

  

FREEZE 

NARRADORA 1. Ela encontrou a força de reagir, por meio de um sonho. Não todas as mulheres 

têm esta sorte. 

Aparecem mulheres vestidas de branco. Cada uma diz uma frase 

Eu sou a Maria: sobrevivi a 20 anos de maus-tratos  

Eu sou a Ana: morri com 15 facadas dadas pelo meu ex-namorado 

Eu sou a Cristina: sobrevivi depois de um ataque com ácido na cara  

Eu sou a Joana: suicidei-me porque não consegui fugir do meu companheiro 

Eu sou a Catarina: sobrevivi à violência do meu noivo, mas ele continua a torturar-me 

Eu sou a Mariana: morri com 17 anos depois de ser estuprada pelo meu cunhado 

  

NARRADORA 2: Vamos fazer com que a Eva possa pedir ajuda ou vamos tirar-lhe a última 

possibilidade de sobreviver? 
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FINAL: O Público decide se ela terá de viver ou de morrer. 

 FINAL 1: Ela vive. 

Ela consegue fugir. Encontra um grupo de mulher que a acolhem. 

Começa o intro da Barcarolle. As guardas prendem o marido. 

Ela é acompanhada por uma enfermeira, que lhe dá uma coberta e passeia com ela. As duas cantam 

a Barcarolle. O Coro de mulheres acompanha. 

 FINAL 2: Ela morre. 

Ele arrasta a esposa até a cama. Pega numa pistola e dispara.  

Começa o intro da Barcarolle. As mulheres que morreram (que são muitas, e são também mulheres 

do coro) vão buscá-la e levam-na para o além. Dueto da Barcarolle. 

5. BARCAROLLE (Jacques Offenbach, Les Contes d’ Hoffmann)  

Belle nuit, ô nuit d’amour 

Souris à nos ivresses 

Nuit plus douce que le jour 

Ô, belle nuit d’amour! 

Le temps fuit et sans retour 

Emporte nos tendresses 

Loin de cet heureux séjour 

Le temps fuit sans retour 

Zéphyrs embrasés 

Versez-nous vos caresses 

Zéphyrs embrasés 

Donnez-nous vos baisers! 

Vos baisers! Vos baisers! Ah! 

Belle nuit, ô, nuit d’amour 

Souris à nos ivresses 

Nuit plus douce que le jour, 
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Ô, belle nuit d’amour! 

Ah! souris à nos ivresses! 

Nuit d’amour, ô, nuit d’amour! 

Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! 

NARRADORA 1: Seja qual for o final que escolheram, não fiquem indiferentes. Denunciem. A 

nossa Eva sobreviveu graças à vossa denúncia/morreu também pela vossa indiferença.  

NARRADORA 2: Segundo o último Report das Nações Unidas de 2018, em 2017 morreram 137 

mulheres por dia, assassinadas por um familiar. Os dados de 2018 e 2019 não são confortantes. 

 EVA: Eu sou a Eva e sobrevivi às /morri para as/ violências do meu marido. 

FIM. 

Fade out. Poesia de Vasco Aguiar. 

MENINA DE OLHOS NEGROS 

 Menina de olhos negros 

 Pintados de Amor 

 Tinha grandes segredos 

 A Alma com dor  

A Mente gemia  

O corpo tremia  

Em silêncio sonhava 

 Com o que perdeu um dia  

Sonhou ser Princesa 

 Pertencer à Realeza  

Mas a realidade 

 Contava outra verdade 

 A Mãe desconfiava 

 Mas ela afirmava  

Ser a besta da porta  
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A pôr-lhe a vista torta  

Passava o tempo  

Nem por um momento  

Pensava na vida  

Que parecia perdida 

 Sempre contente  

Com ar sorridente  

Coração a acreditar 

 O amor vai melhorar  

Corpo dorido  

Coração já partido  

Estranho este Amor 

 Escrevia versos de dor  

Alma sangrava 

 Coração que gemia 

 Ainda sofria  

Por quem não a amava 

 De costas na vida 

 Derramou na bebida 

 Comprimidos na boca  

A alma já louca  

O dia chegou (pause) 

 De dor já bastou 

 A menina sorriu  

Corpo na rua caiu.. 

 Em tons de coragem  

Partiu em viagem  

Largou o Amor Que já só era dor  

Tirou o Negro que tinha  

Pintou em Rosa Beleza  

Não fora Princesa  

Era agora Rainha… 
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3.4 Os primeiros ensaios 

18 de Novembro 

De manhã tive uma aula de canto e troquei impressões com a prof.a Isabel. Antes do ensaio estive 

com o Coro Voz Nua. A Aoife confirmou-me a presença de 15-16 cantores. Nesta fase, ela gere os 

ensaios sem a minha presença. Iremos juntar tudo mais a frente mas as músicas devem estar prontas 

até o dia 6 de Dezembro. 

Adicionei as traduções ao guião e aportei algumas modificações mas, mesmo assim, preciso de me 

dedicar mais a retirar o supérfluo.  

Exercícios com o Luís:  

1) training para trabalhar o nosso entendimento em palco 

2) Cena de violência com acompanhamento musical da Habanera.  

3) Improvisação à volta da situação do primeiro conflito 

O Luís tem muito medo de me magoar e saber que estou gravida não o ajuda no desenvolvimento 

da sua função 

Estudo do espaço cénico:  

1) Exploração de espaço e sugestões sobre o seu utilizo 

2) Ensaios de projeção em fundo claro e escuro 

A Eunice acha que o final deveria ser dramático. Eu também começo a pensar que um final 

dramático seria melhor, embora tenha pena. Irei trabalhar no novo guião nos próximos dias. 

20 de Novembro 

Participo na aula de canto do Luís. A prof.a Isabel dá-nos uma sugestão útil tanto do ponto de vista 

do canto, como da interpretação cénica: o uso de um cachecol como elemento de tensão e de jogo. 

Eu acabo as modificações ao guião (segundo guião). 

[O ensaios continuarão até o dia da performance] 
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 3.4.1 O segundo guião 

0. Introdução musical (para escolher), enquanto a Voz Off fala. 

 VOZ OFF 

Esta é uma história como muitas, como demasiadas outras: a história de uma mulher qualquer. 

Como se chama, não sei.  

Chamar-lhe-emos Eva, como a primeira mulher, embora não seja a primeira, nem a última a viver 

algo assim: uma história onde o que parecia um sonho de amor, afinal não era que um pesadelo. 

Como todas as histórias, esta também tem um começo, e foi na brincadeira da sedução que tudo 

começou. O amor é uma ave rebelde, que ninguém pode domesticar… 

Quadro 1 

Laboratório de ópera (Coro Voz Nua e grupo D’ARte juntos)  

O grupo está a brincar num momento de pausa. O pianista, solicitado, começa a tocar a Habanera. 

A Eva canta brincando com todos os homens mas a certo ponto um rapaz se levanta e começa a 

cantar. 

1. HABANERA (Georges Bizet). [4:30]  

Ela:  

L’ amour est un oiseau rebelle 

Que nul ne peut apprivoiser 

Et c'est bien en vain qu'on l'appelle 

S'il lui convient de refuser 

Rien n'y fait, menaces ou prières 

L'un parle bien, l'autre se tait: 

Et c'est l'autre que je préfère 

Il n'a rien dit mais il me plaît 

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour! 

L’ amour est enfant de Bohême 

Il n'a jamais, jamais connu de loi 
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Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 

Si je t'aime, prends garde à toi! 

Si tu ne m’aimes pas 

Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 

Mais, si je t’aime 

Si je t’aime, prends garde à toi! 

L’ oiseau que tu croyais surprendre 

Battit de l'aile et s'envola ... 

L'amour est loin, tu peux l'attendre 

Tu ne l'attends plus, il est là! 

Tout autour de toi, vite, vite 

Il vient, s'en va, puis il revient... 

Tu crois le tenir, il t'évite 

Tu crois l'éviter, il te tient 

L'amour! L'amour! L'amour! L'amour!  

L’ amour est enfant de Bohême  

Il n'a jamais, jamais connu de loi 

Si tu ne m'aimes pas, je t'aime 

Si je t'aime, prends garde à toi ! 

Si tu ne m’aimes pas 

Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 

Mais, si je t’aime 

Si je t’aime, prends garde à toi ! 

 Acaba a música. Black out. 

VOZ OFF 

Foi assim que uma paixão que tinha começado a existir há muito pouco, pegou fogo naquele dia. O 

amor correu mais depressa que a luz. Em poucos meses, casaram.  

Acompanhamento de piano 

[enquanto fala, os namorados passeiam de mãos dadas. Tudo parece normal. Ele oferece-lhe  

flores, chocolate, um anel. Abraçam-se] 
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VOZ OFF 

O seu anel brilhava, mas nem tudo o que reluz é ouro. E muito cedo o sonho de amor virou 

pesadelo. Prends garde a toi! Toma cuidado. Estava lá o cheiro de uma ameaça subtil, que ninguém 

podia ter lido. O amor pinta tudo cor de rosa e esconde bem as suas manchas. 

Quadro 2   

Ela está a preparar-se para ir a uma audição. Maquilha-se, escova o cabelo, escolhe jóias.  

  

 Ele: Onde é que tu vais vestida assim? 

 Ela: Tenho uma audição. Fica-me mal? 

 Ele: Fica-te indecente.  

 Ela: Porque? Não me parece. Não é um vestido curto, nem tenho coisas a mostra. 

 Ele: E eu digo-te que não podes sair assim, toda maquilhada e com os ombros descobertos.  

 Ela: Como assim? Não posso? 

 Ele: Não, não podes. 

 Ela: Mas porquê? 

 Ele: Não tens vergonha nenhuma? Nem respeito pelo teu homem? És uma mulher casada! 

 Ela: E…? Não posso ir vestida como quero? 

 Ele: Podes. Desde que não pareças uma puta! 

 Ela: Tu estás louco! Como podes falar-me assim? 

 Ele: Posso, porque agora és minha. E já te disse que quero que acabes com o teatro.  

 Ela: Mas porquê? Juro que não te percebo. 

 Ele: Ah, não me percebes! Não sabes como é o mundo do espetáculo? Só porcos e putas! 

 Ela: Mas antes gostavas de mim a atuar. 

 Ele: Até quando era uma brincadeira e eu estava presente, sim. Agora meteste-te na cabeça  

 que queres ser atriz e eu não quero. Ponto final. 

 Ela: Mas não me podes tirar assim a minha paixão! 

 Ele: A tua paixão? Eu hei-de ser a tua única paixão. 

 Ela: Agora não tenho tempo para discutir. Vamos falar quando eu voltar.  

 Ele: Tu não vais a lado nenhum. Ouviste? 

Ele levanta-se. Começa um momento de violência. Palavras, gestos, Ele sai de casa. 

 Ela fica sozinha, de rastros. 
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2. SPOSA, SON DISPREZZATA (Antonio Vivaldi, Bajazet) (5:00) 

Sentada no fundo do espaço, em frente das cortinas pretas. 

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 

E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

Durante a segunda estrofe, saem mãos com luvas brancas a pintar-lhe a cara, a fazer olhos 

negros, lívidos no corpo, quase numa dança de braços.  

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 

E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

VOZ OFF  

Assim tinha começado o pesadelo.  

VOZES A REPETIR: vergonha, respeito, puta, agora és minha, eu hei-de ser a tua única paixão… 

VOZ OFF 

Mas o ciclo da violência exige desculpas, para que se pense que foi erro, que não voltará a 

acontecer, que o amor ainda está lá. 
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Quadro 3 

Ele volta para casa com um bouquet de flores.  

 Ele: Desculpa, não sei o que me aconteceu 

Silêncio 

 Ele: Desculpa. Foi o medo de te perder 

 Ela: Chamaste-me puta 

 Ele: Foi o ciúme  

 Ela: Bateste-me 

 Ele: Foi o stress… Perdoa-me! 

 Ela: Diz que nunca mais farás isso 

 Ele: Nunca mais. 

Ela deixa-se abraçar. Loop da violência enquanto a voz off fala. Pancada-Desculpa-Abraço 

VOZ OFF 

Nunca mais. Belas promessas. Às vezes precisamos de acreditar que os nossos sonhos sejam 

realidade. Não queremos aceitar a traição das nossas esperanças. Infelizmente, as esperanças são as 

últimas que morrem, tal como as ilusões. As suas luzes brilham até o último momento possível. 

O tempo passou mas nada mudou.  

não quero que saias com amigas, não quero que trabalhes, não quero que saias de casa, não 

quero que fales com ninguém. 

Luz sobre outras personagens.  

PORTEIRO/A 

Deixei de ver a menina sair de casa. Ela passava o tempo todo à janela. Desde aí, podia ver a sua 

tristeza. 

AMIGA 

A última vez que falei com ela, disse-me que estava tudo bem. Foi uma conversa demasiado breve. 

Mas eu conheço-a bem. Não acreditei numa única palavra. 
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AMIGA 2 

Deixou de responder a mensagens e chamadas. Fomos bater-lhe à porta. Ela disse que estava 

doente, que tinha algo contagioso e não podia ver ninguém. Ficamos muito preocupadas. 

VIZINHA 

Ontem à noite ouvi um barulho infernal. Ele gritava, gritava, gritava coisas que nem conseguia 

perceber. Ela chorava desesperada. Toquei a campainha para ver se podiam precisar da minha ajuda.  

Quadro 4   

 Ele abre a porta 

 Ele: O quê quer a esta hora?  

 Vizinha: ouvi tanto barulho e pensei que tivesse acontecido algo grave 

 Ele: Está tudo em ordem, aqui. 

 Vizinha: (tenta espreitar no apartamento) Tem certeza? Posso ajudar em alguma coisa? 

 Ele: Meta-se na sua vida. Boa noite 

A vizinha volta à posição que tinha. 

Quadro 5 

 Ele: (para ela) Viste o que fizeste? Por tua culpa agora toda a gente quer meter-se na nossa  

 vida. És uma desgraça, um ser inútil, nem sei porque me casei contigo.  

 Ela: Porque dizias que me amavas. Mais vale separar-nos que continuar assim 

 Ele: Nem pensar. O que Deus uniu, ninguém separa. 

 Ela: Então é melhor que me mate. 

 Ele: És tão egoísta que queres morrer e deixar-me sozinho. O teu dever é amar-me. 

Novo acesso de violência (Decidir a ação) 

 Ela: Desculpa.  

 Ele: Não, não há desculpas por isso. Tu querias morrer e dar-me toda a culpa! Egoísta e puta 

 até a morte! Mas a tua vida não te pertence. Eu é que decido se tu vives ou morres. E até   

 quando eu quero, tu continuarás a viver! 

 Ela: E porquê, se já mataste-me por dentro! 
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 Ele: Porque tu és minha, parva de uma cabra! Vai para o teu quarto, não quero ouvir nem   

 uma palavra. 

Quadro 6 

Ela adormece a chorar. Começa o longo pesadelo da consciência.  

Coreografia da Gállia: 

INTRODUÇÃO: O coro arrasta a mulher como uma marionete 

CANTILENE: Ela “acorda” no sonho e encontra a indiferença geral 

SOLO E CORO: Ela é submergida pelo coro 

FINALE: Ela sai da submersão dos corpos. 

4. GALLIA (Charles Gounod) (15:00)  

1° INTRODUCTION ET CHŒUR  

La voilà seule, vide, la Cité Reine des Cités.  
Ses enfants pleurent, nuit et jour, dans ses murs désolés.  

Reine, Flambeau du monde!  

Aujourd’hui délaissée;  

L’ombre dérobe sa honte!  
Un fleuve de larmes inonde son visage!  
Pas un ne la console, pas un parmi ceux qu’elle aime.  

Les nations l’oublient et l’abandonnent,  

et la voilà vide, solitaire.  

2° CANTILÈNE  

Ses tribus plaintives à ses Temples saints  

ne viennent plus chanter leurs cantiques.  

Ses remparts ne sont que décombres!  

Ses lévites tremblent, gémissent!  

Sur les fronts vierges plus de fleurs!  

Son âme se plonge dans sa douleur sans fin:  

de sa tristesse le poids l’oppresse!  
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Les larmes brûlent ses yeux! 

3° SOLO ET CHŒUR  

Ô mes frères, qui passez sur la route!  

Voyez mes pleurs, ma misère!  

Dites s’il est des larmes auprès de mes larmes.  

Grâce, Dieu vengeur ! pour tes enfants sans armes!  

Contre l’insolent vainqueur arme ton bras!  

4° FINALE Solo et Chœur.  

Jérusalem! Jérusalem!  
reviens vers le Seigneur, ton Dieu!  

Quadro 7 

Ela acorda do sonho e vê o homem ao seu lado. Começa a intro da Barcarolle. Ela va à 

procura do seu vestido de Carmen e deixa o quarto. Vestida à Carmen, começa-se a 

maquilhar. Aparecem mãos em luvas brancas que lhe oferecem aguardente e comprimidos. 

5. BARCAROLLE  

Belle nuit, ô nuit d’amour 

Souris à nos ivresses 

Nuit plus douce que le jour 

Ô, belle nuit d’amour! 

Le temps fuit et sans retour 

Emporte nos tendresses 

Loin de cet heureux séjour 

Le temps fuit sans retour 

Zéphyrs embrasés 

Versez-nous vos caresses 

Zéphyrs embrasés 

Donnez-nous vos baisers! 

Vos baisers! Vos baisers! Ah! 

Belle nuit, ô, nuit d’amour 
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Souris à nos ivresses 

Nuit plus douce que le jour, 

Ô, belle nuit d’amour! 

Ah! souris à nos ivresses! 

Nuit d’amour, ô, nuit d’amour! 

Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! 

Quadro 8 

As mãos levam-na a morrer/adormecer. [O Only in Sleep pode ser gravado]. 

6. ONLY IN SLEEP 

Only in sleep I see their faces, 
Children I played with when I was a child, 
Louise comes back with her brown hair braided, 
Annie with ringlets warm and wild. 
Only in sleep Time is forgotten— 
What may have come to them, who can know? 
Yet we played last night as long ago, 
And the doll-house stood at the turn of the stair. 
The years had not sharpened their smooth round faces, 
I met their eyes and found them mild— 
Do they, too, dream of me, I wonder, 
And for them am I too a child? 
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3.4.2 O terceiro guião 

(25 de Novembro de 2019) 

1. Introdução musical (para escolher), enquanto a Voz Off fala. 

Os sonhos da Eva 

 VOZ OFF 

Esta é uma história como muitas outras, repete-se e nunca é igual. 

A  história de uma mulher desconhecida. 

Como se chama? Pode ter muitos nomes... Maria, Susana, Isabel, Ana… 

Chamar-lhe-emos Eva, como dizem que se chamou a primeira mulher de todas, embora não seja a 

primeira nem a última a viver uma história de amor e desamores... 

Todas as histórias românticas começam pelo princípio e foi assim que o sonho de Eva começou… 

O amor é uma ave rebelde, que ninguém pode domesticar… 

Quadro 1 

Laboratório de ópera (Coro Voz Nua e grupo D’ARte juntos) 

O grupo está a brincar num momento de pausa. O pianista, solicitado, começa a tocar a Habanera. 

A Eva canta brincando com todos os homens mas a certo ponto um rapaz se levanta e começa a 

cantar. 

1.HABANERA (Georges Bizet). [4:30] 

VOZ OFF 

Foi assim que a paixão apareceu nesta história, os olhares dele e dela pegaram fogo de desejo 

naquele dia e ave rebelde cantou e voou alto. O amor que ardia sem se ver, correu loucamente nos 

seus corpos e corações, andou mais depressa que a luz. Em poucos meses, loucamente apaixonados 

fizeram juras de amor eternas. O noivado brindado, o casamento vestido de branco e imaculado de 

arroz e flores, parecia igual a todos os outros que garantem que duram até que a morte os separe. 

Acompanhamento de piano [enquanto fala, os namorados passeiam de mãos dadas. Tudo parece 

normal. Ele oferece-lhe flores, chocolates, um anel. Brinde! Casamento, véu, arroz-flores] 
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VOZ OFF 

O seu anel no dedo ainda brilhava, mas como nem tudo o que reluz é ouro. O olhar de Eva já não 

tinha brilho. Em pouco tempo o sonho de amor foi desvanecendo... Prends garde a toi! Toma 

cuidado.  

Quadro 2 

Ela está a preparar-se para ir a uma audição. Maquilha-se, escova o cabelo, escolhe jóias. 

 Ele: Onde é que tu vais vestida assim? 

 Ela: Tenho uma audição. Fica-me mal? 

 Ele: Fica-te indecente. 

 Ela: Porquê? Não me parece. Não é um vestido curto, sinto-me confortável e bonita. 

 Ele: Bonita? Vê-te ao espelho! Pareces uma… Vá!...Acabou a conversa aqui! Não podes sair assim, 

toda maquilhada e com os ombros descobertos. 

 Ela: Como assim? Não posso? 

 Ele: Não, não podes. 

 Ela: Mas porquê? Explica-me. 

 Ele: Não tens vergonha nenhuma? Nem respeito pelo teu homem? És uma mulher casada! 

 Ela: E…? Não posso ir vestida como quero? 

 Ele: Podes. Desde que não pareças uma…  

Ela: uma quê? Vá diz! 

Ele: Uma…puta! Percebes? 

 Ela: Tu estás louco! Como podes falar-me assim? 

 Ele: Posso, porque agora és minha. E já te disse que quero que acabes com o teatro. 

 Ela: Mas porquê? Juro que não te percebo. 

 Ele: Ah, não me percebes! Não sabes como é o mundo do espetáculo? Só porcos e oferecidas como 

tu! 

 Ela: Mas antes gostavas de mim a atuar. 

 Ele: Até quando era uma brincadeira e eu estava presente, sim. Agora meteste-te na cabeça  que 

queres ser atriz e eu não quero isso para a mãe dos meus filhos. Ponto final. 

 Ela: Mas não me podes tirar assim a minha paixão, sabes desde sempre que é o meu sonho! 

 Ele: A tua paixão? Eu hei-de ser a tua única paixão. E se queres sonhos, vai dormir! 
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 Ela: Tu não podes estar bem… Agora não tenho tempo para discutir. Falamos quando eu voltar e 

estiveres mais calmo. 

 Ele: Tu não vais a lado nenhum. Ouviste? 

Ele levanta-se. Começa um momento de violência. Palavras, gestos, Ele sai de casa. 

 Ela fica sozinha, de rastos. 

SPOSA, SON DISPREZZATA (Antonio Vivaldi, Bajazet) (5:00) 

VOZ OFF 

Assim tinha começado o lado sombrio do sonho, o pesadelo de Eva. 

VOZES A REPETIR: vergonha, respeito, puta, agora és minha, eu hei-de ser a tua única paixão… 

VOZ OFF 

Mas o ciclo da violência exige desculpas, para que se pense que foi erro, que não voltará a 

acontecer, que o amor ainda está lá. 

Quadro 3 

Ele volta para casa com um bouquet de flores. 

 Ele: Desculpa, não sei o que me aconteceu 

Silêncio 

 Ele: Desculpa. Foi o medo de te perder 

 Ela: Chamaste-me puta 

 Ele: Foi o ciúme 

 Ela: Bateste-me 

 Ele: Foi o stress… Perdoa-me! 

 Ela: Diz que nunca mais farás isso 

 Ele: Nunca mais. 

Ela deixa-se abraçar. Loop da violência enquanto a voz off fala. Pancada-Desculpa-Abraço 
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VOZ OFF 

Nunca mais. Belas promessas. Às vezes precisamos de acreditar que os nossos sonhos são reais. 

Não queremos aceitar a traição das nossas esperanças. Diz-se que a esperança é a última a morrer, 

tal como as ilusões a que nos agarramos com unhas e dentes enquanto continuamos na esperança, 

na espera… quem espera, desespera...  

O tempo passou mas nada mudou. 

não quero que saias com amigas, não quero que trabalhes, não quero que saias de casa, não quero 

que fales com ninguém. 

Luz sobre outras personagens. 

PORTEIRO/A 

Deixei de ver a senhora sair de casa. A última vez que a vi na janela cumprimentei-a, nem me viu...  

AMIGA 

A última vez que falei com ela, disse-me que estava tudo bem. Foi uma conversa demasiado breve. 

Mas eu conheço-a bem. Não acreditei numa única palavra. 

AMIGA 2 

Deixou de responder a mensagens e chamadas. Fomos bater-lhe à porta. Ela disse que estava 

doente, que tinha algo contagioso e não podia ver ninguém. Ficamos muito preocupadas. 

VIZINHA 

Ontem à noite ouvi um barulho infernal. Ele gritava, gritava, gritava coisas que nem conseguia 

perceber. Ela chorava desesperada. Toquei a campainha para ver se podiam precisar da minha ajuda. 

Demoraram bastante a abrir a porta. 

Quadro 4 

 Ele abre a porta 

 Ele: O quê quer a esta hora? 

 Vizinha: ouvi tanto barulho e pensei que tivesse acontecido algo grave 

 Ele: Está tudo em ordem aqui. 

 Vizinha: (tenta espreitar no apartamento) Tem certeza? Posso ajudar em alguma coisa? 
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 Ele: Cusca! Meta-se na sua vida. Boa noite 

A vizinha volta à posição que tinha. 

Quadro 5 

 Ele: (para ela) Viste o que fizeste? Por tua culpa agora toda a gente quer meter-se na nossa  vida. És 

uma desgraça, um ser inútil, nem sei porque me casei contigo. 

 Ela: Porque dizias que me amavas. Prefiro separar-me de ti que continuar assim. 

 Ele: Nem pensar. O que Deus uniu, ninguém pode separar. 

 Ela: Então é melhor que me mate. 

 Ele: O quê? Que disseste? (irritado e violento) És tão egoísta que queres morrer e deixar-me 

sozinho, viúvo. O teu dever é amar-me para sempre! O que é que as pessoas haviam de dizer? 

(ela foge para a janela e tenta atirar-se… 

Novo acesso de violência (ele vai buscá-la furioso e impede-a, bate-lhe. e exige que peça desculpa!) 

 Ela: Desculpa. 

 Ele: Nem Deus te perdoa, Sua pecadora nojenta! A tua vida estúpida não te pertence. Amarro-te 

aqui, de mãos e pés, se voltas a tentar disparates destes. Eu é que decido se tu vives ou morres. E, 

até eu querer, tu continuarás a viver! 

 Ela: E porquê, se me mataste-me por dentro! 

 Ele: Porque tu és minha, só minha! Entendeste!? E nem mais uma palavra, estou farto desta 

conversa, desaparece-me da vista… já! 

Quadro 6 

Ela adormece a chorar. Começa o longo pesadelo da consciência. 

Quadro 7 

Ela acorda do pesadelo mas o marido dorme ao seu lado. Começa a intro da Barcarolle. Ela vai à 

procura do seu vestido de Carmen e deixa o quarto. Vestida à Carmen, começa-se a maquilhar. 

Aparecem mãos em luvas brancas que lhe oferecem uísque e comprimidos. 

Quadro 8 

As mãos levam-na a morrer/adormecer. 
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3.5 Outros ensaios 

25 de Novembro 

 25 de Novembro é o Dia Internacional para Eliminação da Violência contra as Mulheres. 

Queríamos realizar uma pequena performance para assinalar esta recorrência mas não deu tempo. 

Conseguimos realizar um breve ensaio de encenação com o Coro sobre a Habanera, explicando 

também o sentido do projeto e o papel do coro nas suas participações.  

 A seguir, o Luís e eu, ensaiamos uma cena a dois e o loop de violência. Infelizmente, será 

difícil voltar a encontrar-nos antes da próxima segunda feira. 

 Na próxima quinta irei trabalhar o Gallia com o Coro. Decidimos cortar o terceiro 

andamento pois o coro está muito preocupado com ter de memorizar a música em pouco tempo, 

sem ter a partitura a vista. Isto dá um pouco mais de margem para o diálogo, pois o tempo total não 

pode superar os 50 minutos (45 minutos é o tempo desejável).  

 A Eunice trouxe propostas para o guião para o render mais fluído e otimizar o que eu tinha 

escrito. Devo dizer que gostei imenso. A Eunice soube criar imagens muito poéticas. Estou 

extremamente agradecida por ter uma amiga tão fantástica! Falta o final e alguns detalhes 

elaborados a partir das contribuições da malta do D’ARte, com que iremos trabalhar na próxima 

sexta feira.  

 A ideia da estátua da mulher desconhecida - pensada pela performance de hoje que não 

aconteceu - continua a querer entrar na narração. Estamos a pensar a forma mais impactante de 

representar esta estátua. Tal como existe a estátua do soldado desconhecido que morre em guerra, 

poderia existir a estátua da mulher desconhecida que não morre em paz. A ideia mais atrevida, mas 

também a mais bonita, é que  depois da Eva morrer, o grupo do D’ARte deitar argila sobre ela, para 

que se transforme em estátua. O que queremos dizer é que estas mulheres não precisam de uma 

estátua, mas sim de ajuda. Queremos realizar um colar de colheres para a estátua, da qual as pessoas 

irão tirar cada uma uma colher, a simbolizar a intervenção da sociedade. 
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27 de Novembro:  

Após os ajustes feitos pela Eunice, temos o Guião “Semi-definitivo”. Gosto deste guião. A Eunice 

adicionou a poesia que a história merecia, ali onde eu ia diretamente com o machete. 

*** 

OS SONHOS DE EVA - UMA ESTÁTUA À MULHER DESCONHECIDA 

INTRODUÇÃO 

 (1) Narrador: 

Esta é uma história como muitas outras, repete-se e nunca é igual. 

A  história de uma mulher desconhecida. 

Como se chama? Pode ter muitos nomes... Maria, Susana, Isabel, Ana… 

Chamar-lhe-emos Eva, como dizem que se chamou a primeira mulher de todas, embora não seja a 

primeira nem a última a viver uma história de amor e desamores... 

Todas as histórias românticas começam pelo princípio e foi assim que o sonho de Eva começou… 

O amor é uma ave rebelde, que ninguém pode dominar… 

Cena 1 

resumo: Durante um curso de verão as personagens conhecem-se numa companhia de práticas 

artísticas. (GRUPO - Coro Voz Nua/solistas) Preparam a estreia para o sarau cultural e é dia de 

ensaio! Chegaram os figurinos prontos a vestir. O grupo está a descontrair num momento de 

pausa. O pianista ensaia passagens da habanera, surge Eva encantada com o seu figurino… o 

grupo reage, pianista começa a tocar a Habanera. 

A Eva canta brincando com todos os homens, animando grupo com uma dança espontânea e 

alegre com todos. Ele repara como ela é desejada e deixa-se seduzir pela ideia de Eva ser sua. 

Alguns dançam, outros cantam e dançam, de pé, sentados, vão reagindo ao casal central. Ele 

inesperadamente canta, grupo reage e Eva dança com ele (dançam no centro uma coreografia 

bipolar de anda cá/chega para lá)  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*1.HABANERA (Georges Bizet). [4:30] 

L’ amour est un oiseau rebelle 
Que nul ne peut apprivoiser 
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle 
S'il lui convient de refuser 
Rien n'y fait, menaces ou prières 
L'un parle bien, l'autre se tait: 
Et c'est l'autre que je préfère 
Il n'a rien dit mais il me plaît 
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour! 
L’ amour est enfant de Bohême 
Il n'a jamais, jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t’aime 
Si je t'aime, prends garde à toi! 
Si tu ne m’aimes pas 
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 
Mais, si je t’aime 
Si je t’aime, prends garde à toi! 
L’ oiseau que tu croyais surprendre 
Battit de l'aile et s'envola ... 
L'amour est loin, tu peux l'attendre 
Tu ne l'attends plus, il est là! 
Tout autour de toi, vite, vite 
Il vient, s'en va, puis il revient... 
Tu crois le tenir, il t'évite 
Tu crois l'éviter, il te tient 
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour! 
L’ amour est enfant de Bohême 
Il n'a jamais, jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t’aime 
Si je t'aime, prends garde à toi! 
Si tu ne m’aimes pas 
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 
Mais, si je t’aime 
Si je t’aime, prends garde à toi! 

1. O AMOR É UMA AVE REBELDE 

O amor é uma ave rebelde 
Que ninguém pode domesticar 
E é em vão que nós o chamamos 
Se lhe convém de se negar 
Nada a fazer, ameaça ou prece 
Um fala bem e o outro se cala 
E é este outro que eu prefiro 
Não disse nada mas me agrada 
O amor, o amor, o amor! 
O amor é um menino cigano 
Que nunca conheceu nenhuma lei 
Se tu não me amas, eu te amo  
Se eu te amo, toma cuidado! 
Se tu não me amas, 
Se tu não me amas, eu te amo! 
Mas se eu te amo, 
Se eu te amo, toma cuidado! 
A ave que achavas ter surpreendido 
Bateu as asas e voou 
O amor está longe, tu podes esperá-lo 
Tu não o esperas e ele está aí 
Tudo ao teu redor, rápido, rápido 
vem, vá, depois volta 
Tu achas tê-lo, ele evita-te 
Tu achas evitá-lo, ele te tem! 
O amor, o amor, o amor! 
O amor é um menino cigano 
Que nunca conheceu nenhuma lei 

Se tu não me amas, eu te amo 
Se eu te amo, toma cuidado! 
Se tu não me amas, 
Se tu não me amas, eu te amo! 
Mas se eu te amo, 
Se eu te amo, toma cuidado! 
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(2) Narrador: 

Foi assim que a paixão apareceu nesta história, os olhares dele e dela pegaram fogo de desejo, e 

naquele dia a ave rebelde cantou e voou alto. (brincam e passeiam juntos) 

O amor que ardia sem se ver, correu loucamente nos seus corpos e corações,  mais depressa que a 

luz.  

(trocam afetos, surgem mãos com bouquets, bombons, roupas e jóias) 

Em poucos meses, loucamente apaixonados, fizeram juras de amor eternas.  

(mãos caixa com anel de noivado e brinde de copos de champanhe) 

 O noivado brindado,  

(e surgem mãos com tchin-tchin, véu a ser puxado no espaço, com arroz e pétalas a serem 

atiradas) (a marcha nupcial interrompe loop musical da habanera?) 

o casamento vestido de branco, imaculado de arroz e flores, parecia igual a todos os outros que 

garantem que duram… até que a morte os separe. 

Cena 2 -  “PRENDS GARDE A TOI!” 

Narrador: 

O seu anel no dedo ainda brilhava, mas como nem tudo o que reluz é ouro. O olhar de Eva já não 

tinha brilho. Em pouco tempo o sonho de amor foi desvanecendo... Prends garde a toi! Toma 

cuidado.  

Ela está a preparar-se para ir a uma audição. Maquilha-se, escova o cabelo, escolhe jóias. 

!65



 Ele: Onde é que tu vais vestida assim? 

 Ela: Tenho uma audição. Fica-me mal? 

 Ele: Fica-te indecente. 

 Ela: Porquê? Não me parece. Não é um vestido curto, sinto-me confortável e bonita e olha o colar 

que me deste! (mostra entusiasmada e ele rejeita-a) 

 Ele: Bonita? Vê-te ao espelho! Pareces uma… Vá!...Acabou a conversa aqui! Não podes sair assim, 

toda maquilhada e com os ombros descobertos. 

 Ela: Como assim? Não posso? 

 Ele: Não, não podes. 

 Ela: Mas porquê? Explica-me. 

 Ele: Não tens vergonha nenhuma? Nem respeito pelo teu homem? És uma mulher casada! 

 Ela: E…? Não posso ir vestida como quero? 

 Ele: Podes. Desde que não pareças uma…  

Ela: uma quê? Vá diz! 

Ele: Uma…puta! Percebes? 

 Ela: Tu estás louco! Como podes falar-me assim? 

 Ele: Posso, porque agora és minha mulher. E já te disse que quero que acabes com o teatro. 

 Ela: Mas porquê? Juro que não te percebo. 

 Ele: Ah, não me percebes! Não sabes como é o mundo do espetáculo? Só porcos e oferecidas como 

tu! 

 Ela: Mas antes gostavas de mim a atuar, já te esqueceste do que me dizias? 

 Ele: Até quando era uma brincadeira e eu estava presente, sim. Agora meteste na cabeça que queres 

ser atriz e eu não quero isso para a mãe dos meus filhos. Ponto final. 

 Ela: Mas não me podes tirar assim a minha paixão, sabes desde sempre que é o meu sonho! 

 Ele: A tua paixão? Eu sou a tua única paixão. E se queres sonhos, vai dormir! 

 Ela: Tu não podes estar bem… Agora não tenho tempo para discutir. Falamos quando eu voltar e 

estiveres mais calmo. 

 Ele: Tu não vais a lado nenhum. Ouviste? 

Ela pega na carteira e dirige-se à saída. Ele violentamente vai impedi-la e fecha a porta! 

Começa um momento de violência. Palavras, gestos, Ele sai de casa e tranca-a lá dentro. 

 Ela fica sozinha, de rastos, canta sentada no fundo do espaço, em frente das cortinas pretas: 
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2. SPOSA, SON DISPREZZATA (Antonio Vivaldi, Bajazet) (5:00) 

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 

E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

Esposa, sou desprezada 

fiel, sou ultrajada 

Céus, que mal eu fiz! 

E contudo, ele é o meu coração. 

O meu esposo, o meu amor, 

a minha esperança.  

Durante a segunda estrofe, saem mãos com luvas brancas a pintar-lhe a cara, a fazer olhos 

negros, lívidos no corpo, quase numa dança de braços coreografada (colectivo D’ARTE). 

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 

E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

Esposa, sou desprezada 

fiel, sou ultrajada 

Céus, que mal eu fiz! 

E contudo, ele é o meu coração. 

O meu esposo, o meu amor, 

a minha esperança.  

(3)Narrador: 

Assim tinha começado o lado sombrio do sonho, o pesadelo de Eva. 

Diferentes VOZES: vergonha, porcos e oferecidas, respeito, agora és minha mulher, eu hei-de 

ser a tua única paixão, desaparece, culpada, Mãe dos meus filhos, o meu sonho, desprezada, 

meu esposo, meu amor, és minha mulher, ultrajada, esperança, o meu sonho, tu não vais a 

lado nenhum … 
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Cena 3 - VIDAS ÀS VOLTAS NO CÍRCULO CÍCLICO  

(5) Narrador: 

O ciclo da Vida em círculos pequenos e fechados. Relacionamentos de isolamento que voltam 

sempre ao mesmo. Repetições repetidas e relações corrompidas. Passam pelos mesmos quartos que 

os ponteiros de um relógio, no tempo que conta e que vai passando sem mudar o que passa. O ciclo 

da violência alimenta-se de desculpas, aquelas que se vão engolindo e andam às voltas como a 

cabeça ou estômago. 

Ele volta para casa com um bouquet de flores. 

 Ele: Desculpa, não sei o que me aconteceu 

Silêncio 

 Ele: Desculpa. Foi o medo de te perder. 

 Ela: Chamaste-me puta… 

 Ele: Foi o ciúme 

 Ela: Bateste-me 

 Ele: Não estava em mim… Perdoa-me! 

 (silêncio, olham-se…) 

Ela: Promete que nunca mais voltas a fazer isso. 

 Ele: Nunca mais. 

Ela deixa-se abraçar.  

(cena do loop da violência (auto-maquilhar pontual-sangue(boca/face) - habanera: 

 dança-pausa-(agressão)empurrão-agressão-toque-caebelos-rosto-afecto(desculpa)- (perdão) 

Abraço-/***repete 3 ou 5 x: dança-pausa… 
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(4) Narrador: 

Nunca mais. Belas promessas. Às vezes precisamos acreditar que os nossos sonhos são reais. Não 

queremos aceitar a traição das nossas esperanças. 

O tempo a dois foi acumulando como um céu carregado de nuvens escuras por chover… 

Completariam três anos de casamento no inverno e Eva à espera do paraíso, com tanto medo quanto 

fé, acreditava que não vivia no inferno. 

Diz-se que a esperança é a última a morrer, tal como as ilusões a que nos agarramos, com unhas e 

dentes, enquanto continuamos na esperança, na espera… Quem espera, desespera… 

Ele: Não quero que saias com amigas, não precisas. 

Ele e coro de atores: 
(“não precisas” com coro de atores D’ARTE (2 a 2) 1º só Ele, 2º+2,3º+4,4º+6+8,+10…): 

Não quero que trabalhes, não precisas. 

Não quero que saias de casa, não precisas. 

Não te quero com o telefone, não precisas. 

Não quero cá visitas, não precisas. 

Não quero que fales com ninguém, não precisas. 

Não abres a porta a ninguém, não precisas! 

Ele: Eu tenho a chave.  

Cena 4- Entre marido e mulher não se mete a colher- os outros às voltas 

PORTEIRA/A-Sr. da limpeza 

Deixei de ver a senhora sair de casa. A última vez que a vi na janela cumprimentei-a, acho que nem 

me viu, sempre que a via parecia-me aluada... Mando sempre cumprimentos pelo esposo. Ele é um 

cavalheiro, dá-lhe flores lindas, caras, ramos grandes! E olhe que não é só quando faz anos, não!  
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AMIGO 

A última vez que falei com ela, disse-me que estava tudo bem. Foi uma conversa rápida. Mas eu 

conheço-a bem, desde a primária… parecia uma estranha. Talvez não sejamos tão amigos como 

pensava. Desde que casou deve achar que é importante. Nunca tem tempo para mim. 

AMIGA 1  

Deixou de responder a mensagens e chamadas. Falei com outra amiga que temos e ela, como eu, 

também não conseguia ter notícias. Ficamos muito preocupadas e um dia, depois de muitos 

telefonemas sem resposta, fomos bater-lhe à porta. O porteiro disse que ela estava em casa. 

Batemos, insistimos, mas não nos abriu a porta. Não compreendemos. 

AMIGA 2  

Ela disse-me pelo intercomunicador que estava doente, que tinha algo contagioso e não podia ver 

ninguém. Não estava com bom ar realmente. Ficou de ligar… Ainda espero que me ligue para nos 

encontrarmos. Passaram meses. Ela não está melhor? 

Velha VIZINHA 

Ontem à noite ouviu-se outra vez barulho da casa de cima… Todos os dias é ele a gritar com ela... 

mas desta vez foi muito tempo, eu até estava a ficar aflita! A rapariga nem se ouvia a princípio… 

Nunca mais parava a confusão, parecia que o teto ia cair, catrapum! Ele gritava muito alto e ela 

chorava desesperada, ouvi bem os gritos dela… Um terror! Pensei na polícia que vivo sozinha e sou 

velha. Mas, não aguentei mais os nervos e subi a escada até à porta deles! Toquei à campainha para 

ver se podiam precisar da minha ajuda. Demoraram bastante a abrir a porta. 

 Ele abre a porta 

 Ele: O quê quer a esta hora? 

 Vizinha: ouvi tanto barulho e pensei que tivesse acontecido algo grave. 

 Ele: Está tudo bem aqui. 

 Vizinha: (tenta espreitar para dentro do apartamento) Tem certeza? Posso ajudar em alguma coisa? 

 Ele: Cusca! Meta-se na sua vida. (fecha a porta na cara dela) 

Vizinha: Já devia saber: “Entre marido e mulher não se mete a colher” 
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A vizinha volta à posição que tinha. 

Ele: (para ela) Viste o que fizeste? Por tua culpa agora toda a gente quer meter-se na nossa  vida. És 

uma desgraça, um ser inútil, nem sei porque me casei contigo. 

Ela: Porque dizias que me amavas. Prefiro separar-me de ti que continuar assim. 

Ele: Nem pensar. O que Deus uniu, ninguém pode separar. 

Ela: Então é melhor que me mate. 

Ele: O quê? Que disseste? (irritado e violento) És tão egoísta que queres morrer e deixar-me 

sozinho, viúvo. O teu dever é amar-me para sempre! O que é que as pessoas iam dizer? 

(ela foge para a porta e tenta sair sem sucesso, corre pela casa (agrarrada/agredida-solta-se-

apanhada-agredida-solta-se… sempre a levar pancada…na última das vezes ele perdido de fúria 

tenta estrangulá-la e quase consegue… ela foge magoada mas consegue pegar uma faca da mesa 

e ameaça matar-se… Ele fica possuído e há o pior acesso de violência (ele vai buscá-la furioso e 

impede-a tira-lhe a faca, ameaça-a sem pudor, bate-lhe e exige que peça desculpa!) 

Ela: Desculpa. 

Ele: Nem Deus te perdoa, Sua pecadora nojenta! A tua vida estúpida não te pertence. Amarro-te 

aqui, de mãos e pés, se voltas a tentar disparates. Eu é que decido se tu vives ou morres. E, até eu 

querer, tu continuarás a viver! 

Ela: E porquê, já me mataste por dentro! 

Ele: Porque tu és minha mulher, só minha! Entendeste!? E acabou! Nem mais uma palavra, estou 

farto desta conversa, desaparece-me da frente… sai! 

CENA 5 – Sonhos? 

Ela adormece a chorar. Começa o longo pesadelo da consciência. 

Coreografia da Gállia: (Momento onírico, a mulher ao longo dos 3 momentos revê-se na cidade 

destruída, desamada, abandonada e no seu lamento… ) 

*interferindo no movimento coletivo encenado sem colidir com a qualidade a prestação vocal, 

gere-se o tempo para a ação entre cada intervenção e à medida de cada um (movimento+canto, 

só movimento, só canto) (coro VozNua e solista) 
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INTRODUÇÃO: (coro dá vida (anima Eva) que cantará apoiada e manipulada por eles, elevam-

na na intro musical até a posicionar para o “solo”, manipulam braços enquanto canta… 

circundam-na em coro em vários planos e, gradualmente voltam a deixá-la sem “vida”/

manipulação.  

CANTILENE: Na próxima intro musical ocupam posições estáticas de obstáculos em linhas ou 

individuais que se opõem a Eva, ignorando a sua presença, impedem caminho, de costas. 

Quando cantam, viram-se. 

SOLO E CORO: rodeiam a Eva de forma a serem muralhas que tem que escalar para espreitar e 

cantar (diferentes planos)…nos últimos momentos cobrem-na completamente, como um monte 

de destroços… (local perto da cama onde dorme)… 

Sem música:  Eva tenta sair debaixo do monte de pessoas, eles vão saindo de cena, ela quase a 

sufocar, liberta-se… Acorda em sufoco do pesadelo!  

4. GALLIA (Charles Gounod) (15:00) 

1° INTRODUCTION ET CHŒUR 

La voilà seule, vide,  

la Cité Reine des Cités. 

Ses enfants pleurent, nuit et jour,  

dans ses murs désolés.  

Reine, Flambeau du monde! 

Aujourd’hui délaissée;  

L’ombre dérobe sa honte! 

Un fleuve de larmes inonde son visage!  

Pas un ne la console,  

pas un parmi ceux qu’elle aime.  

Les nations l’oublient et l’abandonnent, 

et la voilà vide, solitaire. 

1 - INTRODUÇÃO E CORO 

Aqui está, sozinha, vazia,  

a Cidade Rainha das Cidades  

Os seus filhos choram, noite e dia,  

dentro das muralhas desoladas.  

Rainha, Chama do mundo!  

Hoje esquecida; 

A sobra esconde a sua desonra!  

Um rio de lágrimas inunda o seu rosto. 

Ninguém a consola,  

ninguém entre os que ela ama. 

As nações esquecem-na e abandonam-na,  

E aqui está, vazia, solitária. 
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2° CANTILÈNE 

Ses tribus plaintives  

à ses Temples saints 

ne viennent plus chanter leurs cantiques. 

Ses remparts ne sont que décombres! 

Ses lévites tremblent, gémissent! 

Sur les fronts vierges  

plus de fleurs! 

Son âme se plonge  

dans sa douleur sans fin: 

de sa tristesse le poids l’oppresse! 

Les larmes brûlent ses yeux! 

3° SOLO ET CHŒUR 

Ô mes frères, qui passez sur la route! 

Voyez mes pleurs,  

ma misère! 

Dites s’il est des larmes  

auprès de mes larmes. 

Grâce, Dieu vengeur!  

Pour tes enfants sans armes!  

Contre l’insolent vainqueur  

arme ton bras! 

4° FINALE 

Jérusalem! Jérusalem!  

reviens vers le Seigneur, ton Dieu!” 

2 - CANTILENA 

As suas tribos queixosas  

nos seus templos sagrados 

já não vêm cantar os seus hinos.  

As suas muralhas não são que ruínas! Seus 

levitas tremem, gemem!  

Nas suas testas virgens  

não há mais flores!  

A sua alma mergulha  

no seu sofrimento sem fim:  

oprimida pelo peso da sua tristeza 

As lágrimas queimam os seus olhos! 

3 - SOLO E CORO 

Ó meus irmãos, que passam pela estrada! 

Vejam as minhas lágrimas,  

a minha miséria!  

Digam se há lágrimas  

nas minhas lágrimas.  

Graça, Deus vingativo!  

Para os teus filhos sem armas!  

Contra o insolente conquistador  

arma o teu braço!  

4° FINALE 

Jerusalem! Jerusalem! Volta para o Senhor, teu 

Deus! 
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Ela acorda do pesadelo mas o marido dorme ao seu lado. Começa a intro da Barcarolle. Ela vai à 

procura do seu vestido de Carmen e deixa o quarto. Vestida à Carmen, começa-se a maquilhar, 

esconde marcas. Aparecem mãos em luvas brancas que lhe oferecem uísque e comprimidos. o 

Coro vai entrando gradualmente e tudo se transforma num baile melancólico que enche a casa e 

vai desaparecendo, no final fica só a outra solista/mãos… e o coro termina à volta da cadeira 

onde está sentada (como se estivessem a velar o último suspiro do sonho de Eva* Ah! ah! ah! ah! 

ah! ah! ah! ah! ah! ah!* No final Ela acaba por cair, com a ajuda das mãos, inanimada… 

* BARCAROLLE 

Belle nuit, ô nuit d’amour, Souris à nos 

ivresses 

Nuit plus douce que le jour, Ô, belle nuit 

d’amour! 

Le temps fuit et sans retour 

Emporte nos tendresses 

Loin de cet heureux séjour 

Le temps fuit sans retour 

Zéphyrs embrasés 

Versez-nous vos caresses 

Zéphyrs embrasés 

Donnez-nous vos baisers! 

Vos baisers! Vos baisers! Ah! 

Belle nuit, ô, nuit d’amour 

Souris à nos ivresses 

Nuit plus douce que le jour, 

Ô, belle nuit d’amour! 

Ah! souris à nos ivresses! 

Nuit d’amour, ô, nuit d’amour! 

Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! 

NOITE LINDA, Ó NOITE DE AMOR 

Noite linda, ó noite de amor 

Sorri à nossa embriaguez 

Noite doce mais que o dia 

Ó linda noite de amor! 

O tempo foge e sem voltar 

Leva a nossa ternura 

Longe deste lugar feliz 

O tempo foge sem voltar 

Zéfiros ardentes 

Dêem-nos as vossas carícias 

Zéfiros ardentes 

Dêem-nos os vossos beijos! 

Os vossos beijos! Os vossos beijos! Ah! 

Noite linda, ó noite de amor 

Sorri à nossa embriaguez 

Noite doce mais que o dia 

Ó linda noite de amor! 

Ah! Sorri à nossa embriaguez! 

Noite de amor, ó noite de amor! 

Ah!  
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Aqui… As **mãos levam-na a morrer/

adormecer.  

Cena 6 – Estátua à mulher desconhecida 

Only in sleep***Enquanto canta é transformada em estátua?  

ONLY IN SLEEP 

Only in sleep  

I see their faces,  

Children I played with  

when I was a child, 

Louise comes back  

with her brown hair braided,  

Annie with ringlets  

warm and wild. 

Only in sleep  

Time is forgotten 

What may have come to them,  

who can know?  

Yet we played last night  

as long ago,  

And the doll-house stood  

at the turn of the stair.  

The years had not sharpened  

their smooth round faces,  

I met their eyes  

and found them mild 

Do they, too, dream of me,  

I wonder, And for them  

am I too a child? 

ONLY IN SLEEP 

Somente no sono  

eu vejo os seus rostos,  

Crianças com quem brincava  

quando era pequenina,  

Louise volta  

com o cabelo castanho trançado,  

Annie com cachos  

quentes e selvagens.  

Somente no sono  

o tempo é esquecido.  

O que pode ter acontecido a eles, 

quem pode saber?  

Ainda brincámos ontem à noite,  

como muito tempo atrás.  

E a casa de bonecas  

estava na curva da escada.  

Os anos não haviam aguçado  

os seus rostos macios e redondos.  

Encontrei os olhos deles  

e achei-os meigos.  

Será que eles também sonham comigo?  

E para eles  

eu também sou criança?  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Acaba de cantar no pódio de estátua. Fica estática. Termina ganhando vida e dirigindo-se à 

plateia:  

ESTÁTUA: Será que o melhor que podia acontecer às mulheres que não sobreviveram a estas 

histórias é ir para o céu?... Durante quanto tempo seremos estátuas que não sentem, não falam e não 

ouvem, que não são capazes de ver. Todos conhecemos alguma Eva ou alguém que conhece outra 

Eva. Ou mais do que uma… há notícias para todos os desgostos. Mesmo assim, continuamos a 

jogar às estátuas à espera de quem se mexa primeiro. Orgulhosos de dias comemorativos, com 

longos discursos a inaugurar estátuas de Marias, Evas, Marianas, Catarinas, Eufémias, e outras 

blasfémias… Estas pessoas precisam de outras pessoas! De outras mãos! (surgem mãos de luvas 

brancas) Somos pessoas! Se é crime, eu meto a colher! (surgem mãos de luvas brancas que tiram 

colheres da manga e mostram-nas)  

Fica um quadro estático. 

( *podem ser distribuídas colheres nas cadeiras na plateia para os espetadores, atores 

dissimulados na plateia fazem o mesmo, mostram colher em silêncio.) 

possível, proposta à consideração de FIM. 

*** 
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3.6 Ensaios de Dezembro 

4 de Dezembro 

No passado fim de semana (30 de Novembro e 1 de Dezembro), a Eunice e eu fomos empenhadas - 

junto ao grupo do D’ARte e a outros coletivos da cidade - nos ensaios e na performance coletiva 

promovida pela Câmara Municipal de Aveiro em ocasião da ligação das luzes de Natal (com 

encenação de Claudio Hochman), pelo que não foi possível ensaiar a nossa peça.  

A minha voz não está no seu pleno, provavelmente por causa de uma infecção viral. Entretanto 

continuámos a pensar nos adereços en falta (argila, vestido da “Carmen” e do final, copos, flores, 

bombons, jóias, abrecartas, almofadas e todos os pequenos detalhes). Ontem à noite ensaiamos a 

estátua na casa da Míriam, já com o vestido, para ver o efeito final. Embora estivéssemos todas 

muito cansadas, depois de um dia de trabalho, estivemos juntas até 1:00h da manhã. Não usámos 

toda a quantidade de argila que tencionamos usar em cena mas o efeito foi muito interessante. Hoje 

à noite iremos ensaiar diálogos e movimentos com o Luís e o dueto da Barcarolle com a Rita. 

A minha mãe chegou de Roma para me ajudar com o Luca, o qual foi muito feliz de ver a sua avó. 

A dizer toda a verdade, eu também precisava de ter a minha mãe perto de mim.  

5 de Dezembro 

A consulta no otorrino evidenciou uma emorragia na corda vocal direita, provavelmente por causa 

da infecção e do esforço que fiz para adaptar a técnica à virose. Dada a gravidez, não posso tomar 

qualquer medicamento, pelo que a indicação é o silêncio e o descanso. São os últimos dias e não 

tivemos oportunidades de ensaiara as peças com o coro. Este acidente não era o melhor que podia 

esperar e deixou-me um pouco triste e preocupada. Entretanto, durante o final da tarde carreguei 

toda a mobília para caracterizar o cenário e montei tudo com a preciosa ajuda dos rapazes do coro e 

do Luís. O cenário está completo, faltam apenas os pequenos pormenores. A parte técnica Luz-Som 

está quase toda montada, graças ao precioso apoio do Sr. Veiga e à dedicação do Luís e da Eunice. 

O coro cantou para mim o “Only in Sleep” e foi muito emocionante. Ensaiamos o possível, 

encontrando-me em silêncio. Foi um exercício espiritual, mas correu muito bem, pelo menos em 

relação à atuação. 
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6 de Dezembro 

Primeiro ensaio em palco com o D’ARte. As pessoas deste grupo são de uma generosidade incrível 

e de grande sensibilidade. Apesar da inexperiência, entregaram-se com todo o coração, empenando-

se em tarefas bastante difíceis. Não poderia estar mais agradecida. Gostaria de ter mais uma semana 

de ensaios, mas o tempo é o que é. A transição de cenário entre a “Carmen” e a montagem da 

“Casa” é muito complexa e não tivemos tempo suficiente para a ensaiarmos, tendo concentrado 

toda a atenção no sonho da Gallia. Há duas mulheres no grupo do D’ARte que vivenciaram 

violência doméstica durante muitos anos e que se sentiram profundamente tocadas pelas cenas. O 

Luís fez um trabalho excelente, cresceu muitíssimo desde o ponto de vista da atuação. Outra 

senhora do grupo do D’ARte comoveu-se muito, chorando nas partes mais fortes. Estas reações 

dizem-nos muito em relação ao trabalho que foi feito: estamos evidentemente no bom caminho. 

8 de Dezembro 

Ontem decidi dar um toque de cor-de-rosa ao cabelo. Teve de ser por meio de uma máscara 

hidratante que sai com as lavagens, por isso irei usar uma peruca cinza (aliás, a argila seca muito o 

cabelo). Sempre ontem, fiz o cartaz e hoje comecei a fazer o livrinho de sala.  A Eunice sugeriu que 

o título da perfomance fosse O Sonho de Eva, em vez de “Os Sonhos da Eva”, por ser mais poético. 

Como já não dá para mudar o nome da dissertação, esta ficará com “Os Sonhos da Eva”. Acho que 

faz sentido e dá a ideia da pluralidade que estes sonhos representam. Além disso, uma dissertação 

académica não tem de ser poética. 

O ensaio geral foi um desastre, desde o meu ponto de vista. Foi o nosso primeiro ensaio em 

conjunto com todos os elementos, portanto foi um “ensaio geral” só porque amanhã há a 

performance final. Quem assistiu desde fora, achou-o muito bom, forte e emocionante mas a 

verdade é que houve muitos atrasos, pouca concentração por parte de alguns elementos e eu cantei o 

mínimo, o que me deixou ainda mais frustrada. Ninguém queria que eu cantasse mas eu precisava 

de sentir que a minha voz estava presente. Estava, mas não como eu queria e o cansaço deve estar a 

contribuir. 
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10 de Dezembro 

Ontem foi um dia muito cheio! Consegui acabar o programa só pouco antes da hora marcada para 

nos encontrarmos em palco. Estivemos todos a trabalhar para acabar os detalhes do cenário. Não 

pensei em contratar um fotógrafo ou um videomaker, assim que todas as fotografias que tenho 

foram tiradas com o telemóvel por uma amiga ou por uns participantes. Tenho um vídeo mas a 

câmara estava muito longe e não se pode apreciar nenhum pormenor, nenhum detalhe das 

expressões faciais, das personagens, da atuação em geral. O espetáculo foi lindo. Tudo correu 

incrivelmente e maravilhosamente bem. Foi muito forte, intenso, comovedor. Não poderia estar 

mais feliz mas tenho muita pena de não ter uma gravação em condições. Mas enfim, o teatro é 

assim: efémero. Nenhuma gravação poderia restituir a emoção da performance ao vivo. Todos os 

participantes foram entusiastas e o júri foi muito impressionado pelo trabalho. Para além disso, sinto 

que foi feito algo útil, que  - segundo quem o viu -  deveria ser repetido em mais lugares para 

alcançar muito mais público. Irei trabalhar neste sentido, embora provavelmente não será muito 

fácil por várias razões. Para já, a primeira parte desta aventura termina aqui. 
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CONCLUSÕES 

________________________________________________________ 

  

 O papel do teatro foi político desde a sua própria génese -  naquela tragédia grega que queria 

educar a cidade - e a música foi sempre parte dele. No contexto do mestrado em Música discutimos 

muitas vezes sobre a democratização das artes e sobre as aplicações que elas podem ter, mesmo 

tendo dificuldades em definir o que é arte e que não o é. Se é arte apenas o que é bonito ou apenas 

ou que é útil ou se é as duas coisas, mas também se não é nenhuma das duas. É uma pergunta que se 

perde na noite dos tempos. 

 Contudo, concluída a aventura, chega o momento das conclusões. A performance foi um 

sucesso mas  neste tipo de projetos é o processo o que tem mais importância. O processo foi rápido, 

intenso e desafiante, obrigou-me a pensar, a escrever, a construir em pouco tempo algo que tivesse 

sentido. A criação foi partilhada, primeiro com a Eunice Aires Almeida, que é co-autora de tudo e 

que foi fundamental para construir a parte mais poética, e depois com todos aqueles que atuaram, 

dando corpo e vida às personagens. 

 Para além da criação, pude contar com a ajuda e com a a dedicação de muitíssimas pessoas: 

a Aoife Hiney, que dedicou tempo e energias na preparação do coro Voz Nua, numa altura bastante 

cheia de eventos para o próprio coro. Os coristas e a malta do D'ARte, que encontraram tempo extra 

para participar, cada um com a sua vida pessoal e familiar, o seu trabalho e os outros empenhos 

diários. O Luís Freitas, que fez um trabalho excelente em palco e ajudou-me com as luzes e com 

toda a logística, dedicando muito tempo e de iniciativa própria. O David Marques, afilhado de praxe 

do Luís, corista do Voz Nua e aluno do curso de Direção Coral, que disponibilizou o seu tempo para 

ajudar em tudo o que fosse preciso. A Rita Coelho, que aceitou o desafio de participar com muito 

pouca antecedência, desempenhando o seu papel com grande profissionalismo. O Eduardo Portugal, 

a Beatriz Maia e a Rita Duarte, colegas do curso de canto que aceitaram de integrar o Coro Voz Nua 

para dar mais reforço. O Sr. Veiga, que deu todo o apoio e trabalhou de forma impecável para nos 

facilitar a vida. O João Araújo, pianista acompanhador deste Departamento, que se disponibilizou 

muito depois do horário de trabalho para ensaiar connosco. Foi uma conjuntura particularmente 

favorável e ainda parece-me incrível que todas estas pessoas trabalharam voluntariamente para mim 

e para o sucesso desta performance.  
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 Manifestou-se certa vontade de voltar a propor o Sonho de Eva por parte de alguns 

participantes, principalmente mulheres. Todos deram um feedback extremamente positivo e as 

pessoas acharam importante falar sobre o assunto. O Teatro, com a potência da sua linguagem, 

chegou direto ao coração e à barriga das pessoas, despertando a necessidade de falar, de contar 

histórias com sentido: histórias ficcionais mas verdadeiras, sociais, de bairro, políticas neste 

sentido. 

 Espero poder levar a frente este projeto, dando-lhe as asas que merece, agradecendo mais 

uma vez e de todo coração todos aqueles que se disponibilizaram para trabalhar comigo, dando 

pedaços do seu tempo, do seu espaço e da sua alma.   

          Com sincera gratidão. 

           Valentina Idini 
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OS SONHOS DE EVA - UMA ESTÁTUA À MULHER DESCONHECIDA 

INTRODUÇÃO 

Narrador 

Esta é uma história como muitas outras, repete-se e nunca é igual. 

A  história de uma mulher desconhecida. 

Como se chama? Pode ter muitos nomes... Maria, Susana, Isabel, Ana… 

Chamar-lhe-emos Eva, como dizem que se chamou a primeira mulher de todas, embora 

não seja a primeira nem a última a viver uma história de amor e desamores... 

Todas as histórias românticas começam pelo princípio e foi assim que o sonho de Eva 

começou… 

O amor é uma ave rebelde, que ninguém pode dominar… 

Cena 1 

resumo: Durante um curso de verão as personagens conhecem-se numa companhia 

de práticas artísticas. (GRUPO - Coro Voz Nua/solistas) Preparam a estreia para o 

sarau cultural e é dia de ensaio! Chegaram os figurinos prontos a vestir. O grupo está 

a descontrair num momento de pausa. O pianista ensaia passagens da habanera, 

surge Eva encantada com o seu figurino… o grupo reage, pianista começa a tocar a 

Habanera. 

A Eva canta brincando com todos os homens, animando grupo com uma dança 

espontânea e alegre com todos. Ele repara como ela é desejada e deixa-se seduzir pela 

ideia de Eva ser sua. Alguns dançam, outros cantam e dançam, de pé, sentados, vão 

reagindo ao casal central. Ele inesperadamente canta, grupo reage e Eva dança com 

ele (dançam no centro uma coreografia bipolar de anda cá/chega para lá) 

Valentina Idini
GUIÃO DEFINITIVO �



*1.HABANERA (Georges Bizet). [4:30] 

L’ amour est un oiseau rebelle 
Que nul ne peut apprivoiser 
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle 
S'il lui convient de refuser 
Rien n'y fait, menaces ou prières 
L'un parle bien, l'autre se tait: 
Et c'est l'autre que je préfère 
Il n'a rien dit mais il me plaît 
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour! 
L’ amour est enfant de Bohême 
Il n'a jamais, jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t’aime 
Si je t'aime, prends garde à toi! 
Si tu ne m’aimes pas 
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 
Mais, si je t’aime 
Si je t’aime, prends garde à toi! 
L’ oiseau que tu croyais surprendre 
Battit de l'aile et s'envola ... 
L'amour est loin, tu peux l'attendre 
Tu ne l'attends plus, il est là! 
Tout autour de toi, vite, vite 
Il vient, s'en va, puis il revient... 
Tu crois le tenir, il t'évite 
Tu crois l'éviter, il te tient 
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour! 
L’ amour est enfant de Bohême 
Il n'a jamais, jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t’aime 
Si je t'aime, prends garde à toi! 
Si tu ne m’aimes pas 
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 
Mais, si je t’aime 
Si je t’aime, prends garde à toi! 

1. O AMOR É UMA AVE REBELDE 

O amor é uma ave rebelde 
Que ninguém pode domesticar 
E é em vão que nós o chamamos 
Se lhe convém de se negar 
Nada a fazer, ameaça ou prece 
Um fala bem e o outro se cala 
E é este outro que eu prefiro 
Não disse nada mas me agrada 
O amor, o amor, o amor! 
O amor é um menino cigano 
Que nunca conheceu nenhuma lei 
Se tu não me amas, eu te amo  
Se eu te amo, toma cuidado! 
Se tu não me amas, 
Se tu não me amas, eu te amo! 
Mas se eu te amo, 
Se eu te amo, toma cuidado! 
A ave que achavas ter surpreendido 
Bateu as asas e voou 
O amor está longe, tu podes esperá-lo 
Tu não o esperas e ele está aí 
Tudo ao teu redor, rápido, rápido 
vem, vá, depois volta 
Tu achas tê-lo, ele evita-te 
Tu achas evitá-lo, ele te tem! 
O amor, o amor, o amor! 
O amor é um menino cigano 
Que nunca conheceu nenhuma lei 

Se tu não me amas, eu te amo 
Se eu te amo, toma cuidado! 
Se tu não me amas, 
Se tu não me amas, eu te amo! 
Mas se eu te amo, 
Se eu te amo, toma cuidado! 



Narrador 

Foi assim que a paixão apareceu nesta história, os olhares dele e dela pegaram fogo de 

desejo, e naquele dia a ave rebelde cantou e voou alto. (brincam e passeiam juntos) 

O amor que ardia sem se ver, correu loucamente nos seus corpos e corações,  mais 

depressa que a luz.  

(trocam afetos, surgem mãos com bouquets, bombons, roupas e jóias) 

Em poucos meses, loucamente apaixonados, fizeram juras de amor eternas.  

(mãos caixa com anel de noivado e brinde de copos de champanhe) 

 O noivado brindado,  

(e surgem mãos com tchin-tchin, véu a ser puxado no espaço, com arroz e pétalas a 

serem atiradas) (a marcha nupcial interrompe loop musical da habanera?) 

o casamento vestido de branco, imaculado de arroz e flores, parecia igual a todos os 

outros que garantem que duram… até que a morte os separe. 

CENA 2 “PRENDS GARDE A TOI!” 

Narrador: 

O seu anel no dedo ainda brilhava, mas como nem tudo o que reluz é ouro. O olhar de 

Eva já não tinha brilho. Em pouco tempo o sonho de amor foi desvanecendo... Prends 

garde a toi! Toma cuidado.  

Ela está a preparar-se para ir a uma audição. Maquilha-se, escova o cabelo, escolhe 

jóias. 



 Ele: Onde é que tu vais vestida assim? 

 Ela: Tenho uma audição. Fica-me mal? 

 Ele: Fica-te indecente. 

 Ela: Porquê? Não me parece. Não é um vestido curto, sinto-me confortável e bonita e 

olha o colar que me deste! (mostra entusiasmada e ele rejeita-a) 

 Ele: Bonita? Vê-te ao espelho! Pareces uma… Vá!...Acabou a conversa aqui! Não 

podes sair assim, toda maquilhada e com os ombros descobertos. 

 Ela: Como assim? Não posso? 

 Ele: Não, não podes. 

 Ela: Mas porquê? Explica-me. 

 Ele: Não tens vergonha nenhuma? Nem respeito pelo teu homem? És uma mulher 

casada! 

 Ela: E…? Não posso ir vestida como quero? 

 Ele: Podes. Desde que não pareças uma…  

Ela: uma quê? Vá diz! 

Ele: Uma…puta! Percebes? 

 Ela: Tu estás louco! Como podes falar-me assim? 

 Ele: Posso, porque agora és minha mulher. E já te disse que quero que acabes com o 

teatro. 

 Ela: Mas porquê? Juro que não te percebo. 

 Ele: Ah, não me percebes! Não sabes como é o mundo do espetáculo? Só porcos e 

oferecidas como tu! 

 Ela: Mas antes gostavas de mim a atuar, já te esqueceste do que me dizias? 

 Ele: Até quando era uma brincadeira e eu estava presente, sim. Agora meteste na 

cabeça que queres ser atriz e eu não quero isso para a mãe dos meus filhos. Ponto final. 

 Ela: Mas não me podes tirar assim a minha paixão, sabes desde sempre que é o meu 

sonho! 

 Ele: A tua paixão? Eu sou a tua única paixão. E se queres sonhos, vai dormir! 

 Ela: Tu não podes estar bem… Agora não tenho tempo para discutir. Falamos quando 

eu voltar e estiveres mais calmo. 

 Ele: Tu não vais a lado nenhum. Ouviste? 



Ela pega na carteira e dirige-se à saída. Ele violentamente vai impedi-la e fecha a 

porta! 

Começa um momento de violência. Palavras, gestos, Ele sai de casa e tranca-a lá 

dentro. 

 Ela fica sozinha, de rastos, canta sentada no fundo do espaço, em frente das cortinas 

pretas: 

2. SPOSA, SON DISPREZZATA (Antonio Vivaldi, Bajazet) (5:00) 

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 

E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

Esposa, sou desprezada 

fiel, sou ultrajada 

Céus, que mal eu fiz! 

E contudo, ele é o meu coração. 

O meu esposo, o meu amor, 

a minha esperança.  

Durante a segunda estrofe, saem mãos com luvas brancas a pintar-lhe a cara, a fazer 

olhos negros, lívidos no corpo, quase numa dança de braços coreografada (colectivo 

D’ARTE). 

Sposa son disprezzata, 

fida son oltraggiata, 

cieli che feci mai? 

E pur egli è il mio cor 

il mio sposo, il mio amor, 

la mia speranza. 

Esposa, sou desprezada 

fiel, sou ultrajada 

Céus, que mal eu fiz! 

E contudo, ele é o meu coração. 

O meu esposo, o meu amor, 

a minha esperança.  

Narrador 

Assim tinha começado o lado sombrio do sonho, o pesadelo de Eva. 



Diferentes VOZES: vergonha, porcos e oferecidas, respeito, agora és minha mulher, 

eu hei-de ser a tua única paixão, desaparece, culpada, Mãe dos meus filhos, o meu 

sonho, desprezada, meu esposo, meu amor, és minha mulher, ultrajada, esperança, 

o meu sonho, tu não vais a lado nenhum … 

CENA 3-VIDAS ÀS VOLTAS NO CÍRCULO CÍCLICO  

Narrador: 

O ciclo da Vida em círculos pequenos e fechados. Relacionamentos de isolamento que 

voltam sempre ao mesmo. Repetições repetidas e relações corrompidas. Passam pelos 

mesmos quartos que os ponteiros de um relógio, no tempo que conta e que vai passando 

sem mudar o que passa. O ciclo da violência alimenta-se de desculpas, aquelas que se 

vão engolindo e andam às voltas como a cabeça ou estômago. 

Ele volta para casa com um bouquet de flores. 

 Ele: Desculpa, não sei o que me aconteceu 

Silêncio 

 Ele: Desculpa. Foi o medo de te perder. 

 Ela: Chamaste-me puta… 

 Ele: Foi o ciúme 

 Ela: Bateste-me 

 Ele: Não estava em mim… Perdoa-me! 

 (silêncio, olham-se…) 

Ela: Promete que nunca mais voltas a fazer isso. 

 Ele: Nunca mais. 

Ela deixa-se abraçar.  



(cena do loop da violência (auto-maquilhar pontual-sangue(boca/face) - habanera: 

 dança-pausa-(agressão)empurrão-agressão-toque-caebelos-rosto-afecto(desculpa)- 

(perdão) Abraço-/***repete 3 vezes 

Narrador 

Nunca mais. Belas promessas. Às vezes precisamos acreditar que os nossos sonhos são 

reais. Não queremos aceitar a traição das nossas esperanças. 

O tempo a dois foi acumulando como um céu carregado de nuvens escuras por 

chover… 

Completariam três anos de casamento no inverno e Eva à espera do paraíso, com tanto 

medo quanto fé, acreditava que não vivia no inferno. 

Diz-se que a esperança é a última a morrer, tal como as ilusões a que nos agarramos, 

com unhas e dentes, enquanto continuamos na esperança, na espera… Quem espera, 

desespera… 

Ele: Não quero que saias com amigas, não precisas. 

Ele e coro de atores: 
(“não precisas” com coro de atores D’ARTE (2 a 2) 1º só Ele, 2º+2,3º+4,4º+6+8,+10…): 

Não quero que trabalhes, não precisas. 

Não quero que saias de casa, não precisas. 

Não te quero com o telefone, não precisas. 

Não quero cá visitas, não precisas. 

Não quero que fales com ninguém, não precisas. 

Não abres a porta a ninguém, não precisas! 

Ele: Eu tenho a chave.  



Cena 4- Entre marido e mulher não se mete a colher- os outros às voltas 

PORTEIRA/A-Sr. da limpeza 

Deixei de ver a senhora sair de casa. A última vez que a vi na janela cumprimentei-a, 

acho que nem me viu, sempre que a via parecia-me aluada... Mando sempre 

cumprimentos pelo esposo. Ele é um cavalheiro, dá-lhe flores lindas, caras, ramos 

grandes! E olhe que não é só quando faz anos, não!  

AMIGO: 

A última vez que falei com ela, disse-me que estava tudo bem. Foi uma conversa rápida. 

Mas eu conheço-a bem, desde a primária… parecia uma estranha. Talvez não sejamos 

tão amigos como pensava. Desde que casou deve achar que é importante. Nunca tem 

tempo para mim. 

AMIGA 1 

Deixou de responder a mensagens e chamadas. Falei com outra amiga que temos e ela, 

como eu, também não conseguia ter notícias. Ficamos muito preocupadas e um dia, 

depois de muitos telefonemas sem resposta, fomos bater-lhe à porta. O porteiro disse 

que ela estava em casa. Batemos, insistimos, mas não nos abriu a porta. Não 

compreendemos. 

AMIGA 2 

Ela disse-me pelo intercomunicador que estava doente, que tinha algo contagioso e não 

podia ver ninguém. Não estava com bom ar realmente. Ficou de ligar… Ainda espero 

que me ligue para nos encontrarmos. Passaram meses. Ela não está melhor? 



Velha VIZINHA: 

Ontem à noite ouviu-se outra vez barulho da casa de cima… Todos os dias é ele a gritar 

com ela... mas desta vez foi muito tempo, eu até estava a ficar aflita! A rapariga nem se 

ouvia a princípio… Nunca mais parava a confusão, parecia que o teto ia cair, catrapum! 

Ele gritava muito alto e ela chorava desesperada, ouvi bem os gritos dela… Um terror! 

Pensei na polícia que vivo sozinha e sou velha. Mas, não aguentei mais os nervos e subi 

a escada até à porta deles! Toquei à campainha para ver se podiam precisar da minha 

ajuda. Demoraram bastante a abrir a porta. 

 Ele abre a porta 

 Ele: O quê quer a esta hora? 

 Vizinha: ouvi tanto barulho e pensei que tivesse acontecido algo grave. 

 Ele: Está tudo bem aqui. 

 Vizinha: (tenta espreitar para dentro do apartamento) Tem certeza? Posso ajudar em 

alguma coisa? 

 Ele: Cusca! Meta-se na sua vida. (fecha a porta na cara dela) 

Vizinha: Já devia saber: “Entre marido e mulher não se mete a colher” 

A vizinha volta à posição que tinha. 

Ele: (para ela) Viste o que fizeste? Por tua culpa agora toda a gente quer meter-se na 

nossa  vida. És uma desgraça, um ser inútil, nem sei porque me casei contigo. 

Ela: Porque dizias que me amavas. Prefiro separar-me de ti que continuar assim. 

Ele: Nem pensar. O que Deus uniu, ninguém pode separar. 

Ela: Então é melhor que me mate. 

Ele: O quê? Que disseste? (irritado e violento) És tão egoísta que queres morrer e 

deixar-me sozinho, viúvo. O teu dever é amar-me para sempre! O que é que as pessoas 

iam dizer? 



(ela foge para a porta e tenta sair sem sucesso, corre pela casa (agrarrada/agredida-

solta-se-apanhada-agredida-solta-se… sempre a levar pancada…na última das vezes 

ele perdido de fúria tenta estrangulá-la e quase consegue… ela foge magoada mas 

consegue pegar uma faca da mesa e ameaça matar-se… Ele fica possuído e há o pior 

acesso de violência (ele vai buscá-la furioso e impede-a tira-lhe a faca, ameaça-a sem 

pudor, bate-lhe e exige que peça desculpa!) 

Ela: Desculpa. 

Ele: Nem Deus te perdoa, Sua pecadora nojenta! A tua vida estúpida não te pertence. 

Amarro-te aqui, de mãos e pés, se voltas a tentar disparates. Eu é que decido se tu vives 

ou morres. E, até eu querer, tu continuarás a viver! 

Ela: E porquê, já me mataste por dentro! 

Ele: Porque tu és minha mulher, só minha! Entendeste!? E acabou! Nem mais uma 

palavra, estou farto desta conversa, desaparece-me da frente… sai! 

CENA 5 – Sonhos? 

Ela adormece a chorar. Começa o longo pesadelo da consciência. 

Coreografia da Gállia: (Momento onírico, a mulher ao longo dos 3 momentos revê-se 

na cidade destruída, desamada, abandonada e no seu lamento… ) 

*interferindo no movimento coletivo encenado sem colidir com a qualidade a 

prestação vocal, gere-se o tempo para a ação entre cada intervenção e à medida de 

cada um (movimento+canto, só movimento, só canto) (coro VozNua e solista) 

INTRODUÇÃO: (coro dá vida (anima Eva) que cantará apoiada e manipulada por 

eles, elevam-na na intro musical até a posicionar para o “solo”, manipulam braços 

enquanto canta… circundam-na em coro em vários planos e, gradualmente voltam a 

deixá-la sem “vida”/manipulação.  



CANTILENE: Na próxima intro musical ocupam posições estáticas de obstáculos em 

linhas ou individuais que se opõem a Eva, ignorando a sua presença, impedem 

caminho, de costas. Quando cantam, viram-se. 

SOLO E CORO: rodeiam a Eva de forma a serem muralhas que tem que escalar para 

espreitar e cantar (diferentes planos)…nos últimos momentos cobrem-na 

completamente, como um monte de destroços… (local perto da cama onde dorme)… 

Sem música:  Eva tenta sair debaixo do monte de pessoas, eles vão saindo de cena, 

ela quase a sufocar, liberta-se… Acorda em sufoco do pesadelo!  

4. GALLIA (Charles Gounod) (15:00) 

1° INTRODUCTION ET CHŒUR 

La voilà seule, vide,  

la Cité Reine des Cités. 

Ses enfants pleurent, nuit et jour,  

dans ses murs désolés.  

Reine, Flambeau du monde! 

Aujourd’hui délaissée;  

L’ombre dérobe sa honte! 

Un fleuve de larmes inonde son visage!  

Pas un ne la console,  

pas un parmi ceux qu’elle aime.  

Les nations l’oublient et l’abandonnent, 

et la voilà vide, solitaire. 

1 - INTRODUÇÃO E CORO 

Aqui está, sozinha, vazia,  

a Cidade Rainha das Cidades  

Os seus filhos choram, noite e dia,  

dentro das muralhas desoladas.  

Rainha, Chama do mundo!  

Hoje esquecida; 

A sobra esconde a sua desonra!  

Um rio de lágrimas inunda o seu rosto. 

Ninguém a consola,  

ninguém entre os que ela ama. 

As nações esquecem-na e abandonam-na,  

E aqui está, vazia, solitária. 



2° CANTILÈNE 

Ses tribus plaintives  

à ses Temples saints 

ne viennent plus chanter leurs cantiques. 

Ses remparts ne sont que décombres! 

Ses lévites tremblent, gémissent! 

Sur les fronts vierges  

plus de fleurs! 

Son âme se plonge  

dans sa douleur sans fin: 

de sa tristesse le poids l’oppresse! 

Les larmes brûlent ses yeux! 

3° SOLO ET CHŒUR 

Ô mes frères, qui passez sur la route! 

Voyez mes pleurs,  

ma misère! 

Dites s’il est des larmes  

auprès de mes larmes. 

Grâce, Dieu vengeur!  

Pour tes enfants sans armes!  

Contre l’insolent vainqueur  

arme ton bras! 

4° FINALE 

Jérusalem! Jérusalem!  

reviens vers le Seigneur, ton Dieu!” 

2 - CANTILENA 

As suas tribos queixosas  

nos seus templos sagrados 

já não vêm cantar os seus hinos.  

As suas muralhas não são que ruínas! 

Seus levitas tremem, gemem!  

Nas suas testas virgens  

não há mais flores!  

A sua alma mergulha  

no seu sofrimento sem fim:  

oprimida pelo peso da sua tristeza 

As lágrimas queimam os seus olhos! 

3 - SOLO E CORO 

Ó meus irmãos, que passam pela estrada! 

Vejam as minhas lágrimas,  

a minha miséria!  

Digam se há lágrimas  

nas minhas lágrimas.  

Graça, Deus vingativo!  

Para os teus filhos sem armas!  

Contra o insolente conquistador  

arma o teu braço!  

4° FINALE 

Jerusalem! Jerusalem! Volta para o 

Senhor, teu Deus! 

Valentina Idini

Valentina Idini
RECITADO

Valentina Idini
Volta a ser cantado



Ela acorda do pesadelo mas o marido dorme ao seu lado. Começa a intro da 

Barcarolle. Ela vai à procura do seu vestido de Carmen e deixa o quarto. Vestida à 

Carmen, começa-se a maquilhar, esconde marcas. Aparecem mãos em luvas brancas 

que lhe oferecem uísque e comprimidos. o Coro vai entrando gradualmente e tudo se 

transforma num baile melancólico que enche a casa e vai desaparecendo, no final 

fica só a outra solista/mãos… e o coro termina à volta da cadeira onde está sentada 

(como se estivessem a velar o último suspiro do sonho de Eva* Ah! ah! ah! ah! ah! 

ah! ah! ah! ah! ah!* No final Ela acaba por cair, com a ajuda das mãos, 

inanimada… 

* BARCAROLLE 

Belle nuit, ô nuit d’amour, Souris à nos 

ivresses 

Nuit plus douce que le jour, Ô, belle nuit 

d’amour! 

Le temps fuit et sans retour 

Emporte nos tendresses 

Loin de cet heureux séjour 

Le temps fuit sans retour 

Zéphyrs embrasés 

Versez-nous vos caresses 

Zéphyrs embrasés 

Donnez-nous vos baisers! 

Vos baisers! Vos baisers! Ah! 

Belle nuit, ô, nuit d’amour 

Souris à nos ivresses 

Nuit plus douce que le jour, 

Ô, belle nuit d’amour! 

Ah! souris à nos ivresses! 

Nuit d’amour, ô, nuit d’amour! 

Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! 

NOITE LINDA, Ó NOITE DE AMOR 

Noite linda, ó noite de amor 

Sorri à nossa embriaguez 

Noite doce mais que o dia 

Ó linda noite de amor! 

O tempo foge e sem voltar 

Leva a nossa ternura 

Longe deste lugar feliz 

O tempo foge sem voltar 

Zéfiros ardentes 

Dêem-nos as vossas carícias 

Zéfiros ardentes 

Dêem-nos os vossos beijos! 

Os vossos beijos! Os vossos beijos! Ah! 

Noite linda, ó noite de amor 

Sorri à nossa embriaguez 

Noite doce mais que o dia 

Ó linda noite de amor! 

Ah! Sorri à nossa embriaguez! 

Noite de amor, ó noite de amor! 

Ah!  



Aqui… As **mãos levam-na a morrer/adormecer 

Cena 6 – Estátua à mulher desconhecida 

ONLY IN SLEEP 

Only in sleep  

I see their faces,  

Children I played with  

when I was a child, 

Louise comes back  

with her brown hair braided,  

Annie with ringlets  

warm and wild. 

Only in sleep  

Time is forgotten 

What may have come to them,  

who can know?  

Yet we played last night  

as long ago,  

And the doll-house stood  

at the turn of the stair.  

The years had not sharpened  

their smooth round faces,  

I met their eyes  

and found them mild 

Do they, too, dream of me,  

I wonder, And for them  

am I too a child? 

ONLY IN SLEEP 

Somente no sono  

eu vejo os seus rostos,  

Crianças com quem brincava  

quando era pequenina,  

Louise volta  

com o cabelo castanho trançado,  

Annie com cachos  

quentes e selvagens.  

Somente no sono  

o tempo é esquecido.  

O que pode ter acontecido a eles, 

quem pode saber?  

Ainda brincámos ontem à noite,  

como muito tempo atrás.  

E a casa de bonecas  

estava na curva da escada.  

Os anos não haviam aguçado  

os seus rostos macios e redondos.  

Encontrei os olhos deles  

e achei-os meigos.  

Será que eles também sonham comigo?  

E para eles  

eu também sou criança?  



Acaba de cantar no pódio de estátua. Fica estática. 

termina ganhando vida e dirigindo-se À plateia:  

ESTÁTUA: Será que o melhor que podia acontecer às mulheres que não sobreviveram a 

estas histórias é ir para o céu?... Durante quanto tempo seremos estátuas que não 

sentem, não falam e não ouvem, que não são capazes de ver. Todos conhecemos alguma 

Eva ou alguém que conhece outra Eva. Ou mais do que uma… há notícias para todos os 

desgostos. Mesmo assim, continuamos a jogar às estátuas à espera de quem se mexa 

primeiro. Orgulhosos de dias comemorativos, com longos discursos a inaugurar estátuas 

de Marias, Evas, Marianas, Catarinas, Eufémias, e outras blasfémias… Estas pessoas 

precisam de outras pessoas! De outras mãos! (surgem mãos de luvas brancas) Somos 

pessoas! Se é crime, eu meto a colher! (surgem mãos de luvas brancas que tiram 

colheres da manga e mostram-nas)  

FIM 



voz nua 27.08.19









































































































































O sonho dE Eva:  
Uma estátua à mulher 
desconhecida

9 de Dezembro de 2019  
20:00 h 
Auditório do CCCI

Performance final do Mestrado em Música  
Classe de canto da Prof.ª Isabel Alcobia 

Solistas: 

Valentina Idini  
Luís Freitas  
Rita Coelho  

Narradora: Eunice Almeida 
Pianista Acompanhador: João Araújo 

Com a participação de:  
D’ARte 
Coro Voz Nua - Maestrina: Aoife Hiney 

Apoio Técnico (Luz e Som) DeCA: António Veiga; 
Luís Freitas, David Marques, Eunice Almeida  
Operador de luz: David Marques 
Cenografia e adereços: Criação Colectiva 

Dramaturgia: Valentina Idini, Eunice Almeida 
Encenação: Eunice Almeida  
Direção Artística: Valentina Idini  



 

O sonho de Eva:  
Uma estátua à mulher 
desconhecida
Performance final do  
Mestrado em Música  
Classe de Canto da  
Prof.ª Isabel Alcobia 

Com:  

Valentina Idini  
Luís Freitas 
Rita Coelho 
Encenação: Eunice Aires Almeida 

Pianista acompanhador: 
João Araújo  

Com a participação de:  
D’ARte, Projeto Artístico Comunitário  
Coro Voz Nua  (Mª Aoife Hiney)  

Dramaturgia: Valentina Idini, Eunice Aires Almeida 
Operador de luz: David Marques 

9 de Dezembro de 2019  
20:00 h 
Auditório do CCCI



O sonho da Eva:  
Uma estátua à mulher 
desconhecida
Performance final do 

Mestrado em Música

Classe de Canto da 

Prof.ª Isabel Alcobia


Mestranda: Valentina Idini

Solistas:


Valentina Idini - Soprano

Luís Freitas - Barítono

Rita Coelho - Mezzo-soprano


Pianista acompanhador:

João Araújo


Operador de luz: David Marques


Apoio Técnico DeCA: António Veiga


Dramaturgia: 

Valentina Idini, Eunice Aires Almeida


Encenação: 

Eunice Aires Almeida 


Hairstyle:

Lucinda Oliveira (Salão Daluani)


Maestrina do Coro: Aoife Hiney 

Coro Voz Nua: 

Aoife Hiney

Bruna Santander

Carla Marques

Cristiana Vieira

Daniel Nery

David Marques

Guilherme Campos

Jaime Cunha

Joana Ferreira

Joana Nogueira

João Paulo Oliveira

Madalena Cardoso

Manuela Valente

Mariana Ramos

Susana Pimpão

Telmo Alves

Thaís Córdova de Oliveira


Special Guests: 
Beatriz Maia

Eduardo Portugal

Rita Duarte


Coletivo D’ARte: 

Direção artística: Eunice 
AiresAlmeida 

Andreia Ruela

Berta Vieira
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Notas:  

“ O s o n h o d e E v a : Um a e s t á t u a à M u l h e r 
Desconhecida” é um projeto performativo que reúne 
diferentes coletivos, convidados e compositores 
(Bizet, Gounod, Vivaldi, Offenbach…) para contar a 
vida desta mulher, que se faz representar na solista 
principal e dá Voz e palco à reflexão e sensibilização 
sobre Violência Doméstica. Numa visão teatral e 
musical, que cruza a poética e a realidade violenta de 
uma mulher desconhecida que canta a sua história. 
M/16anos 

Sinopse:  
Um casal conhece-se num curso de verão de ópera. O 
amor corre mais depressa que a luz e em breve 
casam e começam uma nova vida. O sonho de amor 
de Eva - um nome altamente simbólico – dissolve 
rápido e Ela desespera no pesadelo. O ciclo da 
violência inicia sem fim...O Homem que a Mulher ama 
torna-se seu dono, domina-A, enclausura-A, agride-A. 
Ela quer o fim da relação e Ele não quer.  
É mais uma Mulher e mais uma história. O sonho de 
Eva é o sonho de muitas outras Mulheres conhecidas 
e desconhecidas que nesta performance se fazem 
representar. 



Músicas: 

1. George Bizeguiklguiguijoanamarianbat: L’amour 
est un oiseau rebelle (Carmen) 

2. António Vivaldi (após G. Giacomelli): Sposa, Son 
disprezzata (Bajazet) 

3. Charles Gounod: Gallia  
4. Jacques Offenbach: Barcarolle (Les Contes 

d’Hoffman) 
5. Ēriks Ešenvalds: Only In Sleep 

Cena 1:  

Durante um curso de verão as personagens 
conhecem-se numa companhia de práticas artísticas. 
Preparam a estreia para o sarau cultural e é dia de 
ensaio! Chegaram os figurinos prontos a vestir. O 
grupo está a descontrair num momento de pausa. O 
pianista ensaia passagens da Habanera, surge Eva 
encantada com o seu figurino... o grupo reage, o 
pianista começa a tocar a Habanera.  
A Eva canta brincando com todos os homens, 
animando grupo com uma dança espontânea e alegre 
com todos. Ele repara como ela é desejada e deixa-se 
seduzir pela ideia de Eva ser sua.  



L’AMOUR EST UN OISEAU 

REBELLE 
L’ amour est un oiseau rebelle 
Que nul ne peut apprivoiser 
Et c'est bien en vain qu'on l'appelle 
S'il lui convient de refuser 
Rien n'y fait, menaces ou prières 
L'un parle bien, l'autre se tait: 
Et c'est l'autre que je préfère 
Il n'a rien dit mais il me plaît 
L'amour! L'amour! L'amour! L'amour! 
L’ amour est enfant de Bohême 
Il n'a jamais, jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t’aime 
Si je t'aime, prends garde à toi! 
Si tu ne m’aimes pas 
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 
Mais, si je t’aime 
Si je t’aime, prends garde à toi! 
L’ oiseau que tu croyais surprendre 
Battit de l'aile et s'envola ... 
L'amour est loin, tu peux l'attendre 
Tu ne l'attends plus, il est là! 
Tout autour de toi, vite, vite 
Il vient, s'en va, puis il revient... 
Tu crois le tenir, il t'évite 
Tu crois l'éviter, il te tient 
L'amour!  
L’ amour est enfant de Bohême 
Il n'a jamais, jamais connu de loi 
Si tu ne m'aimes pas, je t’aime 
Si je t'aime, prends garde à toi! 
Si tu ne m’aimes pas, je t’aime! 
Mais, si je t’aime 
Si je t’aime, prends garde à toi! 

O AMOR É UMA AVE REBELDE 

O amor é uma ave rebelde 
Que ninguém pode domesticar 
E é em vão que nós o chamamos 
Se lhe convém de se negar 
Nada a fazer, ameaça ou prece 
Um fala bem e o outro se cala 
E é este outro que eu prefiro 
Não disse nada mas me agrada 
O amor, o amor, o amor! 
O amor é um menino cigano 
Que nunca conheceu nenhuma lei 
Se tu não me amas, eu te amo  
Se eu te amo, toma cuidado! 
Se tu não me amas, 
Se tu não me amas, eu te amo! 
Mas se eu te amo, 
Se eu te amo, toma cuidado! 
A ave que achavas ter surpreendido 
Bateu as asas e voou 
O amor está longe, tu podes esperá-lo 
Tu não o esperas e ele está aí 
Tudo ao teu redor, rápido, rápido 
vem, vá, depois volta 
Tu achas tê-lo, ele evita-te 
Tu achas evitá-lo, ele te tem! 
O amor, o amor, o amor! 
O amor é um menino cigano 
Que nunca conheceu nenhuma lei 
Se tu não me amas, eu te amo 
Se eu te amo, toma cuidado! 
Se tu não me amas, 
Se tu não me amas, eu te amo! 
Mas se eu te amo, 
Se eu te amo, toma cuidado! 



Cena 2: “PRENDS GARDE A TOI!” 

Ela está-se a preparar para sair. Ele tem o primeiro 
ataque de raiva, chama-lhe palavras e bate-lhe. Ela 
fica de rastros.  
 

Cena 3 - Loop de violência 

O ciclo da violência alimenta-se de desculpas, aquelas 
que se vão engolindo e andam às voltas como a 
cabeça ou estômago. 

Cena 4 -  Entre marido e mulher não se mete a 
colher 

Intervêm os amigos, a porteira, a vizinha. Todos 
sabem que algo estranho está.se a passar mas 
ninguém faz nada. 

SPOSA,SON 

DISPREZZATA 

Sposa son disprezzata, 
fida son oltraggiata, 
cieli che feci mai? 
E pur egli è il mio cor 
il mio sposo, il mio amor, 
la mia speranza. 

ESPOSA, SOU 

DESPREZADA 

Esposa, sou desprezada 
fiel, sou ultrajada 
Céus, que mal eu fiz! 
E contudo, ele é o meu coração. 
O meu esposo, o meu amor, 
a minha esperança. 

http://xn--est-gla.se


A conversa com a vizinha faz com que ele enfureça 
novamente. Ela diz que prefere separar-se mas isto 
para ele es impossível. Ela ameaça matar-se e ele 
passa-se, chegando quase a matá-la ele próprio. Ela 
adormece chorando. Começa o longo pesadelo da 
consciência. 

GALLIA 

1° INTRODUCTION ET 
CHŒUR 

La voilà seule, vide,  
la Cité Reine des Cités. 
Ses enfants pleurent,  
nuit et jour,  
dans ses murs désolés.  
Reine, Flambeau du monde! 
Aujourd’hui délaissée;  
L’ombre dérobe sa honte! 
Un fleuve de larmes  
inonde son visage!  
Pas un ne la console,  
pas un parmi ceux qu’elle 
aime.  
Les nations l’oublient  
et l’abandonnent, 
et la voilà vide, solitaire. 

1 - INTRODUÇÃO E CORO 

Aqui está, sozinha, vazia,  
a Cidade Rainha das Cidades  
Os seus filhos choram,  
noite e dia,  
dentro das muralhas desoladas.  
Rainha, Chama do mundo!  
Hoje esquecida; 
A sobra esconde a sua desonra!  
Um rio de lágrimas  
inunda o seu rosto. 
Ninguém a consola,  
ninguém entre os que ela ama. 
As nações esquecem-na e 
abandonam-na,  
E aqui está, vazia, solitária. 



 

2° CANTILÈNE 

Ses tribus plaintives  
à ses Temples saints 
ne viennent plus chanter leurs 
cantiques. 
Ses remparts ne sont que 
décombres! 
S e s l é v i t e s t r e m b l e n t , 
gémissent! 
Sur les fronts vierges  
plus de fleurs! 
Son âme se plonge  
dans sa douleur sans fin: 
de sa tr istesse le po ids 
l’oppresse! 
Les larmes brûlent ses yeux! 

2 - CANTILENA 

As suas tribos queixosas  
nos seus templos sagrados 
já não vêm cantar os seus 
hinos.  
As suas muralhas não são que 
ruínas! Seus levitas tremem, 
gemem!  
Nas suas testas virgens  
não há mais flores!  
A sua alma mergulha  
no seu sofrimento sem fim:  
oprimida pelo peso da sua 
tristeza 
As lágrimas queimam os seus 
olhos! 

3° SOLO ET CHŒUR 

(falado) 
Ô mes frères, qui passez sur la 
route! 
Voyez mes pleurs,  
ma misère! 
Dites s’il est des larmes  
auprès de mes larmes. 
Grâce, Dieu vengeur!  
Pour tes enfants sans armes!  
Contre l’insolent vainqueur  
arme ton bras!

3 - SOLO E CORO 

(falado) 
Ó meus irmãos, que passam pela 
estrada! Vejam as minhas 
lágrimas,  
a minha miséria!  
Digam se há lágrimas  
nas minhas lágrimas.  
Graça, Deus vingativo!  
Para os teus filhos sem armas!  
Contra o insolente conquistador  
arma o teu braço!  

4° FINALE 
Jerusalem! Jerusalem!  
Volta para o Senhor, teu Deus!

4° FINALE 

Jérusalem! Jérusalem!  
reviens vers le Seigneur, ton 
Dieu!



Cena 5 
Ela acorda do pesadelo mas o marido dorme ao seu 
lado. Ela vai à procura do seu vestido de Carmen e 
deixa o quarto. Vestida à Carmen, começa-se a 
maquilhar, esconde marcas. Aparecem mãos em 
luvas brancas que lhe oferecem uísque e 
comprimidos. Ela acaba por cair, com a ajuda das 
mãos, inanimada… 

BARCAROLLE 

Belle nuit, ô nuit d’amour,  
Souris à nos ivresses 
Nuit plus douce que le jour,  
Ô, belle nuit d’amour! 
Le temps fuit et sans retour 
Emporte nos tendresses 
Loin de cet heureux séjour 
Le temps fuit sans retour 
Zéphyrs embrasés 
Versez-nous vos caresses 
Zéphyrs embrasés 
Donnez-nous vos baisers! 
Vos baisers! Vos baisers! Ah! 
Belle nuit, ô, nuit d’amour 
Souris à nos ivresses 
Nuit plus douce que le jour, 
Ô, belle nuit d’amour! 
Ah! souris à nos ivresses! 
Nuit d’amour, ô, nuit d’amour! 
Ah!

BARCAROLA 

Noite linda, ó noite de amor 
Sorri à nossa embriaguez 
Noite doce mais que o dia 
Ó linda noite de amor! 
O tempo foge e sem voltar 
Leva a nossa ternura 
Longe deste lugar feliz 
O tempo foge sem voltar 
Zéfiros ardentes 
Dêem-nos as vossas carícias 
Zéfiros ardentes 
Dêem-nos os vossos beijos! 
Os vossos beijos! Os vossos beijos! 
Ah! 
Noite linda, ó noite de amor 
Sorri à nossa embriaguez 
Noite doce mais que o dia 
Ó linda noite de amor! 
Ah! Sorri à nossa embriaguez! 
Noite de amor, ó noite de amor! 
Ah!  



Cena 6:  
As mãos levam-na no pódio e transformam-na em 
estátua 

ONLY IN SLEEP 

Only in sleep  
I see their faces,  
Children I played with  
when I was a child, 
Louise comes back  
with her brown hair 
braided,  
Annie with ringlets  
warm and wild. 
Only in sleep  
Time is forgotten 
What may have come to 
them,  
who can know?  
Yet we played last night  
as long ago,  
And the doll-house stood  
at the turn of the stair.  
The years had not 
sharpened  
their smooth round faces,  
I met their eyes  
and found them mild 
Do they, too, dream of me,  
I wonder, And for them  
am I too a child? 

ONLY IN SLEEP 

Somente no sono  
eu vejo os seus rostos,  
Crianças com quem brincava  
quando era pequenina,  
Louise volta  
com o cabelo castanho trançado,  
Annie com cachos  
quentes e selvagens.  
Somente no sono  
o tempo é esquecido.  
O que pode ter acontecido a eles, 
quem pode saber?  
Ainda brincámos ontem à noite,  
como muito tempo atrás.  
E a casa de bonecas  
estava na curva da escada.  
Os anos não haviam aguçado  
os seus rostos macios e redondos.  
Encontrei os olhos deles  
e achei-os meigos.  
Será que eles também sonham 
comigo?  
E para eles  
eu também sou criança?



Cena 7: Se é crime, eu meto a colher. 

A estátua ganha vida e fala às pessoas presentes.  

ESTÁTUA: Será que o melhor que podia acontecer às 
mulheres que não sobreviveram a estas histórias é ir 
para o céu?... Durante quanto tempo seremos 
estátuas que não sentem, não falam e não ouvem, que 
não são capazes de ver. Todos conhecemos alguma 
Eva ou alguém que conhece outra Eva. Ou mais do 
que uma… há notícias para todos os desgostos. 
Mesmo assim, continuamos a jogar às estátuas à 
espera de quem se mexa primeiro. Orgulhosos de dias 
comemorativos, com longos discursos a inaugurar 
estátuas de Marias, Evas, Marianas, Catarinas, 
Eufémias, e outras blasfémias… Estas pessoas 
precisam de outras pessoas! De outras mãos! Somos 
pessoas! Se é crime, eu meto a colher! 

*** 



Natural da Irlanda, Aoife  Hiney obteve um Honours 
Degree em Educação Musical no Trinity College de 
Dublino. É Mestre em Música (Performance - Direção 
coral) e Doutora em Música pela Universidade de 
Aveiro. Em 2012 fundou o coro de câmara Voz Nua em 
Aveiro, e em 2015 a Associação Voz Nua.

Luís Freitas concluiu a Licenciatura em Música na 
Universidade de Aveiro em 2019 e é atualmente 
inscrito no primeiro ano do Mestrado em Ensino de 
Música na mesma Universidade. Neste projeto 
interpreta o papel do opressor em contexto de 
violência doméstica.

Rita Coelho, natural de Lisboa, é aluna da 
Licenciatura em Música na Universidade de Aveiro. 
Neste projeto interpreta o anjo da Morte, embalando 
o seu alvo na Barcarolle de Offenbach.

O Voz Nua é um coro de câmara mixto.  
O nome, uma combinação da língua portuguesa e da 
língua gaélica, representa a diversidade cultural do 
grupo. Em gaélico, a palavra 'nua' significa novo, 
fresco e puro. Em português a mesma palavra 
significa despida. Desta forma, Voz Nua remete para 
'voz pura' ou 'voz sem instrumentos'. 

O D’ARte é um Projeto a ser desenvolvido na 
comunidade, para a comunidade e com a 
comunidade e pretende, através de práticas 
a r t í s t i c a s e c o m u n i t á r i a s , p r o m o v e r o 
desenvolvimento humano em busca da pertença e 
i d e n t i d a d e s o c i a l d a c i d a d e d e Av e i r o , 
comUNIDADE.

João Araújo, após concluir a sua licenciatura de 
Piano na ESMAE e o Mestrado em Ensino de 
Música na Universidade do Minho, graduou-se 
com distinção pelo Royal College of Music em 
Londres com um Mestrado em Performance em 
Piano Colaborativo. Atualmente é pianista 
acompanhador no DeCA.



Após ter mudado para Portugal, ingressou no Mestrado em Música 
(Performance) da Universidade de Aveiro.  
É pós-graduada em Práticas Artísticas e Comunidade pela ESMAE e 
integra o grupo D’ARTE desde 2018. Em 2019 começou a cantar no Coro 
Voz Nua. 
Atualmente é inscrita no segundo ano do Mestrado em Biologia 
Aplicada na Universidade de Aveiro.  

“O sonho de Eva: Uma estátua à Mulher Desconhecida” é a parte 
performativa  do seu Projeto final do Mestrado em Música. 

Valentina Idini é natural de Roma (Itália).  
Concluiu em 2004 o Curso de Teatro com 
Marco Pisano na Associação Spinaceto 
Cultura - Teatro Della Dodicesima. 
L i c e n c i a d a e m L í n g u a s e C u l t u r a s 
Estrangeiras e Mestre em Literaturas e 
Tradução pela Universidade Roma Tre, 
estudou Música antiga nos Conservatórios 
de Vicenza, Firenze e L’Aquila. 

Eunice Salomé Aires Almeida é professora 
de Artes de Representar no Conservatório de 
Música de Aveiro Calouste Gulbenkian. 
Licenciada em Educação pela Universidade de 
Aveiro, Post-graduada em Práticas Artísticas 
e Comunidade e Mestre em Artes Cénicas pela 
ESMAE, é Diretora Artística do D’ARte. 
Artista, formadora, contadora de histórias, 
“teatróloga”, atriz, autora, encenadora, 
narradora, educadora expressiva, radialista, 
assistente de encenação, integrou múltiplos 
projetos e espetáculos, com diferentes 
representações e funções.





MENINA DE OLHOS NEGROS  

Menina de olhos negros  
Pintados de Amor  
Tinha grandes segredos  
A Alma com dor  
A Mente gemia 
O corpo tremia  
Em silêncio sonhava  
Com o que perdeu um dia  
Sonhou ser Princesa  
Pertencer à Realeza  
Mas a realidade  
Contava outra verdade  
A Mãe desconfiava  
Mas ela afirmava  
Ser a besta da porta  
A pôr-lhe a vista torta  
Passava o tempo  
Nem por um momento  
Pensava na vida  
Que parecia perdida  
Sempre contente  
Com ar sorridente  
Coração a acreditar  
O amor vai melhorar  
Corpo dorido  
Coração já partido  
Estranho este Amor  
Escrevia versos de dor  
Alma sangrava  
Coração que gemia  
Ainda sofria 
Por quem não a amava  
De costas na vida  



Derramou na bebida  
Comprimidos na boca  
A alma já louca 
O dia chegou 
De dor já bastou  
A menina sorriu  
Corpo na rua caiu..  
Em tons de coragem  
Partiu em viagem  
Largou o Amor  
Que já só era dor  
Tirou o Negro que tinha  
Pintou em Rosa Beleza 
Não fora Princesa 
Era agora Rainha...  

Vasco Aguiar * 
Os dias em que eu cresci (2017) 
Sana Editora 

*Poeta e escritor do grupo D’ARte

9 de Dezembro de 2019  
20:00 h 
Auditório do CCCI





Feedback de alguns participantes. 

Depois do Sonho acontecer, pedi alguns comentários. A maior parte das pessoas partilhou as suas 

impressões conversando, alguém enviou comentários escritos, que deixo aqui como testemunha.  

Tenho de dizer que não tive nenhum comentário negativo. Pelo contrário, houve grande entusiasmo 

e participação. Aoife Hiney ligou-me um dia depois do Recital para partilhar comigo as suas 

impressões e o desejo de repropor este projeto. A dona Maria do Céu do grupo D’ARte ofereceu-me 

uma lindíssima prenda de Mestrado, acompanhada por um bilhete ainda mais lindo: 



Valentina:  
parabéns. Fiquei felicíssima com a tua nota: 20 Val. Foi bem merecida pela 
forma como a interpretaste e representaste. Jamais esquecerei o teu olhar 
suplicando ajuda e eu ter de a te negar, contra os meus princípios. Chorei por 
dentro e por fora. Agora resta continuar a lutar para mais sucessos. 
Beijinhos da tua amiga velha  e vizinha “cusca”. 
Parabéns pela tua linda família. 
Beijinhos da amiga Maria do Céu. 

Além disso, enviou-me um pequeno comentário pelo Facebook: 

Valentina gostei imenso de participar, vivi o papel que fiz e o assunto que a peça 
retratava oxalá que se conseguisse fazer algo para melhorar o mundo. 

(Céu Oliveira e Silva Santos, 74 anos. Professora do ensino básico, licenciada em psicologia e licenciatura 
em gestão e administração escolar). 

*** 

Confesso que chorei. Foi um bilhete tão lindo e sincero que não pude não sentir a sorte que tive (e 

que tenho!), por ser rodeada por pessoas assim. E fiquei feliz porque senti que conseguimos contar 

uma história com sinceridade. A vida entrou no palco e o palco estava vivo. 

Da minha parte, adorei este projeto. Foi desafiante, esgotante, urgente, necessário. Foi também 

rápido, muito rápido, deixou-me com vontade para fazer mais e sempre melhor. As pessoas 

colaboraram de uma forma tão genuína e maravilhosa e estiveram presentes. E foram mesmo 

presentes para mim: uma dádiva inesquecível. 

Seguem aqui os comentários que chegaram por escrito, na maioria dos casos com umas notas 

biográficas das autoras: 

“Adorei poder ajudar na tua performance, para mim foi uma experiência 
única e emocionante,  que foi muito bem retratado por ti. 
Uma voz inigualável com corpo, brilho e paixão, transmitiste a 
mensagem, mexeu muitos corações.... 
Continua ❤❤ Conta sempre comigo”.  

Manuela Ramires Vieira, grupo D’ARte. 



"O Sonho de Eva foi um trabalho muito interessante e surpreendente. Foi 
desafiante pela intensidade do tema central e do repertório diverso, pela 
heterogeneidade no elenco, pela sensibilidade e interação que se 
procurava descobrir e encontrar no público.  
A intensa imersão, no assunto "real", para se criar a dramaturgia com o 
repertório integrado e, para conseguir gerir o tempo, foi uma co criação 
intensiva para todos os intervenientes e que, se sustentou do trabalho 
colaborativo que se foi desenvolvendo no processo criativo com todos. 
Fazer parte deste projeto foi uma honra e oportunidade à medida do 
desafio intenso e intensivo que culminou num produto artístico muito 
pertinente e num momento de excelência e sensibilidade artística.” 

Eunice Aires Almeida 

(Cocriadora híbrida, criativa, artista da vida, alegre aprendiz de Humanidade, Arte(s), Cultura(s) e Educação. 
Eunice Salomé Aires Almeida, nascida em Aveiro, Portugal, a 4 de outubro, no ano internacional da criança, 
1979. Humana, inspirada pelo Amor e encantada pelo Eterno enAMORado, é mãe de um jovem maravilhoso 
e vive no ninho com 5 gatos, 3 pássaros e mais de 100 plantinhas, na cidade de Aveiro, onde nasceu. Aos 9 
anos ingressou no conservatório regional e, aos 14 anos, escolheu a área de teatro, entre 1994 e 1998, 
integrou elenco da companhia de teatro para a infância “arlequim”. Animadora sociocultural desde 1997, 
Mestre em artes cénicas, área de especialização Interpretação e Direção Artística, pela ESMAE, Professora 
profissionalizada desde 2001, licenciada em educação pela Universidade de Aveiro, Formadora especializada 
na área de expressões, com curso de especialização em Ensino especial - (domínio cognitivo e motor) e Pós-
graduação em Teatro e Comunidade e pós-graduação em práticas artísticas e comunidades pela ESMAE-IPP-
Porto. Fez investigação em práticas artísticas e comunidades na ESMAE, faz parte da equipa portuguesa do 
EAP- arte e participação na Europa, com formação intensiva em projetos/cursos-piloto na University of Arts 
London e participação nas conferências e formações de 2017/18 em Londres,  Amesterdão e Marselha 
Artista, formadora, contadora de histórias, “teatróloga”, atriz, autora, encenadora, narradora, diseur, 
educadora expressiva, radialista, assistente de encenação, integrou múltiplos projetos e espetáculos, com 
diferentes representações e funções. Possui formação transversal e complementar em áreas diversas, 
destacando o curso de narração oral por C. Haddad, o curso de encenação de ópera dirigido por C. Hochman, 
o curso de hasya yoga por M. Kataria e J.Helms. Técnica especializada desde 2003 no ensino público, 
atualmente, leciona Arte de Representar no ensino especializado artístico oficial, na Escola Artística do 
Conservatório de Música Calouste Gulbenkian de Aveiro (CMACG). Desde 2014 coordena e integra a 
equipa pedagógica e criativa do CMACG, co-laborando em diferentes núcleos e projetos, como a OPA- 
Oficina de Projetos Artísticos, projeto interdisciplinar. Nesta Escola artística, promove, coordena e dinamiza 
vários projetos integrados no âmbito das práticas artísticas e comunitárias, sendo gestora de processos 
criativos, dinamiza o núcleo do EPA, no estabelecimento prisional de Aveiro e, neste âmbito desde 2016 que 
coordena e faz parte da direção artística do D’ARte – ópera(s) de rua (com, para, na e pela Arte da 
Comunidade)- projeto artístico e comunitário destacado em 2017 no programa “Urban actors of change” e 
projeto vencedor do 1º SOUP ibérico – “Aveiro SOUP”, candidato à fase final do OPP.  
Segue pela poesia da humanidade e é uma crente no poder do sorriso e do Amor. Resume a filosofia da vida 
que se compõe num poema com duas frases de dois autores portugueses que a inspiram “Põe quanto és no 
mínimo que fazes” F.Pessoa “A alegria é a coisa mais séria da vida” A. Negreiros) 

*** 



“Tema (infelizmente) bem atual e pertinente 
Muitíssimo bem escrito, interpretado e encenado.  
Comoveu-me às lágrimas e arrepiou-me várias vezes/momentos - talvez 
porque conheço (infelizmente bem) esta realidade 
Um prazer enorme ter feito parte deste projeto e poder "ajudar" a minha 
querida Valentina a brilhar” 

(Manuela Valente, aposentada da função pública. Estudei e fiz exame de Canto no Conservatório de Música 
de Aveiro. Sempre me lembro de cantar e fazer parte de grupos corais. Neste momento canto no Voz Nua e 
no CATEDRAV (Coro da Catedral de Aveiro) 

*** 

“Gostei muito de participar no projeto do Sonho de Eva.  
Gostei bastante de trabalhar o repertório, especialmente a Gallia e o Only 
in Sleep, que achei ficou muito bem inserido na performance e ajudou a 
passar a mensagem . Nunca mais vou ouvir a Barcarola da mesma 
maneira. E o Only in Sleep ganhou ainda mais sentido (e sentimento). 
Por vezes senti que não íamos mesmo conseguir, o que se agravou por não 
termos podido ensaiar muito contigo antes da performance, por causa da 
tua voz. Mas com o trabalho, dedicação e a vontade de todos, a 
performance correu muito bem e senti-me confortável durante a 
apresentação. Quer dizer, confortável no meu papel, porque toda a 
performance me deixou de verdade muito desconfortável. Foi tão bom que 
verdadeiramente senti o horror e a angústia do que será sofrer violência 
doméstica. Tenho pena se não voltares a apresentar esta performance, 
para que mais pessoas possam ser tocadas pelo sofrimento desta, e 
infelizmente tantas outras, Eva.  
E, claro, foi incrível ouvir-te! Obrigada por nos teres dado esta 
oportunidade de partilhar este momento contigo”. 

Susana Pimpão (45 anos, licenciada em Engenharia do Ambiente, trabalho na Autoridade para as Condições 
do Trabalho - sou Inspetora do Trabalho. Tive aulas de piano quando criança, mas não gostava muito. Entrei 
então para o Coro dos Pequenos Cantores de Coimbra, e descobri que gostava mesmo era de cantar. No 5º e 
6º ano fiz parte do Coro do Ciclo Preparatório Eugénio de Castro, dirigido pelo então professor estagiário 
Luís Cipriano. No liceu tentei aprender violino, mas não tinha mesmo jeito para a coisa. Quando estudava na 
Universidade de Aveiro, queria ter aulas de canto mas era muito caro, e então decidi, junto com uma amiga, 
reactivar o Orfeão Universitário de Aveiro, onde cantei (de forma intermitente) até 2007. Canto no Voz Nua 
desde 2013) 



*** 

"Não foi fácil gerir todo o tempo de ensaios com a vida profissional e 
pessoal, mas esse é o maior obstáculo de um cantor amador. Concentrei-
me no objectivo primordial de poder colaborar no resultado da 
performance da Valentina, amiga e colega de coro. Na verdade quando 
todos percebemos que somos peças importantes para compor algo maior 
que nós... Tudo se alcança. Foi uma experiência maravilhosa, tendo em 
conta a intervenção directa que acabou por ter nas nossas vidas e no 
nosso modo de pensar e agir.” 

Mariana Ramos (38 anos, soprano. Engenheira Agrónoma, a terminar o mestrado em Gestão na Universidade 
de Aveiro. Actualmente, Membro do Voz Nua. Foi fundadora do Coro de Câmara d'Ouro, membro do Coro 
Capella Musical de S. Pedro e do Coro Misto da UTAD. Estudou flauta transversal no Conservatório de 
Música de Aveiro e foi aluna de canto do prof. Pedro Telles. Actualmente é aluna do prof. Luís Rendas 
Pereira.) 

*** 

“Achei bastante interessante o tema do recital e na minha opinião foi bem 
transmitido e penso que o público lá presente conseguiu entender a 
imagem e a realidade que querias transmitir. Durante a preparação de 
todo este projeto consegui desenvolver capacidades de teatro e 
representação o que acho uma mais valia”.  

(Carla Maia Laranjeira Marques, 19 anos, Aveirense, curso básico em violino - quinto grau. Atualmente 
aluna de engenharia mecânica da universidade de Aveiro. Grupos musicais/culturais a que pertenço: voz nua, 
orquestra da sociedade musical Santa Cecília e tuna feminina da associação académica da universidade de 
Aveiro). 

*** 

“Fazer parte deste projeto foi uma grande honra, poder participar num 
recital de mestrado, uau! Ainda para mais o teu! Foi uma honra e muito 
divertido. Tu tens um talento enorme e poder presenciar um momento tão 
especial para ti é ótimo!” 

(Cristiana Vieira, Enfermeira. Desde sempre que sonhei poder cantar para as pessoas, dar espetáculos. Fui 
autodidata até há pouco tempo. A paixão pelo canto lírico desenvolveu-se pouco antes do meu casamento, 
em meados de julho de 2018. Era um sonho do meu pai eu cantar a Ave Maria no meu dia e eu comecei a 



gostar da ideia e escolhi a de Gounod por ser mais difícil. Tive então 3 meses de aulas com a Joana Ferreira 
para o casamento,1 mês em dezembro com o Pedro Figueira e ,depois de me integrar no voz nua em janeiro 
de 2019, tenho tido aulas com o Luís Rendas. Atualmente, canto também com o José Antonio Rodrigues, 
formado pela UA e diretor da Oficina da Música de Aveiro.) 

*** 

A minha experiência na participação neste espetáculo foi de certa forma 
ausente, na medida em que não pude estar presente nos ensaios, com a 
exceção doa primeira parte do primeiro ensaio, em que nos foi explicado o 
conceito geral da obra. Assim sendo, apenas no momento da performance 
tive um contacto efetivo com o espetáculo. Se por um lado não passei por 
um processo de amadurecimento que presuponho que os meus colegas 
tenham experienciado, a verdade é que por outro tive uma percepção mais 
próxima daquela que eventualmente o público teve. Para mim, foi uma 
experiência impactante e durante a qual senti dificuldade em lidar com as 
emoções que sentia. Eva, a personagem principal, poderia ser qualquer 
mulher, e com certeza foi em alguns aspetos algumas das mulheres que 
estavam naquela sala. Em alguns momentos, eu fui Eva. Não só achei 
importante a mensagem, como acho que foi transmitida de forma muito 
impactante. Fico contente por ter tido oportunidade de colaborar nesta 
performance que foi, em variados aspetos, de uma riqueza inexplicável. 

Joana Nogueira, Voz Nua. 

(Joana Nogueira é violinista de formação. Teve uma formação variada, tendo começado por aprender teclado 
e clarinete. Atualmente têm-se dedicado também ao canto, principalmente no contexto coral, dirigindo e 
cantando em vários coros. É ainda professora de violino em várias escolas dos distritos de Aveiro e Coimbra 
e mantém uma vida artística ativa enquanto violinista..) 

*** 

Chegou-me também uma mensagem de Ana Filipa Luz, uma pianista e cravista com que tive o 
prazer de trabalhar durante o verão e que tinha tido notícias da performance por meio da professora 
arguente, Liliana Bizineche:  

Ciao Valentina!!! Come stai? Da giá tempo che non ci parliamo... (devo ter 
escrito tudo errado...mas bem, tenho de ir praticando, a ver se melhora!) 
Estive hoje a falar sobre ti e o teu espectáculo ao jantar com uma professora 
Liliana Bizineche que vinha encantada com tudo o que viu e ouviu. Tanti 
auguri!!!  um dia destes, falamos sobre o nosso seicento italiano. Beijinhos 
grandes!!! Ana Filipa Luz.



Registo fotográfico 
Mais material (incluindo gravações vídeo) está disponível ao link:  

https://drive.google.com/file/d/1yMJnDPkdRePnX700REXuC_ccZqObKmXB/view?

fbclid=IwAR3rQOiMrc7XwXFLq5MYtGrEe9k_qVZxCX8ZXGQ27C27A1D_AkIzzMkA24Y 

Como já expliquei, não houve gravação (nem fotografia) profissional. Aqui vão as testemunhas das pessoas 

que estiveram presentes: 

1. Sessões de argila na casa da Míriam: 
 

https://drive.google.com/file/d/1yMJnDPkdRePnX700REXuC_ccZqObKmXB/view?fbclid=IwAR3rQOiMrc7XwXFLq5MYtGrEe9k_qVZxCX8ZXGQ27C27A1D_AkIzzMkA24Y
https://drive.google.com/file/d/1yMJnDPkdRePnX700REXuC_ccZqObKmXB/view?fbclid=IwAR3rQOiMrc7XwXFLq5MYtGrEe9k_qVZxCX8ZXGQ27C27A1D_AkIzzMkA24Y


 



 

 



 

 

Fotos de Míriam Solange Ferreira e de 
Eunice Aires Almeida



2. Cenário (A casa) 

O Cabelo e a cabeleireira (Lucy Oliveira, Salão Daluani). O Vestido. 
(Loja Imagem)



3. Ensaio geral - O primeiro ataque de violência (fotos de Mariana Ramos) 







4. Ensaio dia 6 (Fotos de Susana Pimpão) 

Barcarolle e morte 





 
5. Performance (Fotos de Susana Pimpão) 

A “Carmen” e o namoro. 



 

A passagem do véu que constrói a casa 





A cena da audição e do primeiro ataque de violência 
 





 



 





 





 



Os amigos e a vizinha 



 



O Sonho da Gallia 



A estátua (foto de Tiago Gomes) 
 



6. O que veio depois (Fotos de Raquel Ferreira) 

“Muito bem! Muito bem!” (Ritual do D’ARte) 

 



 

Com David Marques e Luís Freitas

Com Luís Freitas e a Prof.a Isabel Alcobia



 

A Despedida 

Com Eunice Aires Almeida e Míriam Solange Ferreira


