
TRÊS ESPETÁCULOS DE A TURMA

ALMA + AIRBNB & 
NUVENS: UMA RÁDIO  
NOVELA + WAKE UP



EDIÇÃO 
DEPARTAMENTO DE EDIÇÕES DO TNSJ
COORDENAÇÃO JOÃO LUÍS PEREIRA 
FOTOGRAFIA JOÃO TUNA (CAPA; AIRBNB 
& NUVENS ), FRANCISCO LOBO (VERSO; 
WAKE UP ), PEDRO FIGUEIREDO (ALMA ) 
DESIGN GRÁFICO SAL STUDIO    
IMPRESSÃO SERSILITO–EMPRESA 
GRÁFICA, LDA.

Não é permitido filmar, gravar ou 
fotografar durante os espetáculos.  
O uso de telemóveis e outros dispositivos 
eletrónicos é incómodo, tanto para os 
intérpretes como para os espectadores.

FICHA TÉCNICA TNSJ

PRODUÇÃO EXECUTIVA EUNICE BASTO  DIREÇÃO DE PALCO EMANUEL PINA   ADJUNTO DO DIRETOR DE PALCO FILIPE SILVA   DIREÇÃO DE CENA CÁTIA ESTEVES   LUZ FILIPE PINHEIRO 
(COORDENAÇÃO), ADÃO GONÇALVES, ALEXANDRE VIEIRA, JOSÉ RODRIGUES, MARCELO RIBEIRO, NUNO GONÇALVES   MAQUINARIA FILIPE SILVA (COORDENAÇÃO), 
ANTÓNIO QUARESMA, CARLOS BARBOSA, JOAQUIM MARQUES, JOEL SANTOS, JORGE SILVA, LÍDIO PONTES, NUNO GUEDES, PAULO FERREIRA    SOM JOEL AZEVEDO

APOIOS TNSJ APOIOS À DIVULGAÇÃO AGRADECIMENTOS TNSJ
CÂMARA MUNICIPAL DO PORTO 
POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 
MR. PIANO/PIANOS RUI MACEDO

A TURMA É UMA ESTRUTURA FINANCIADA POR

MECENAS A TURMA
BROCHADO COELHO E ASSOCIADOS 
CENTRAL DE INFORMAÇÃO

APOIOS A TURMA
A LIGA, FUNDAÇÃO ESCULTOR JOSÉ RODRIGUES, 
ANTENA 2, FNAC SANTA CATARINA, RÁDIO NOVA, 
REVISTA INTRO, REVISTA GERADOR

TRÊS ESPETÁCULOS DE A TURMA

ALMA + AIRBNB & 
NUVENS: UMA RÁDIO  
NOVELA + WAKE UP

26-29 NOVEMBRO 
TEATRO CARLOS ALBERTO



A efemeridade é a maldição do teatro, isso mantém-se, e o lugar-comum deve 
servir de alerta para o caráter irrepetível destes quatro dias, 26 a 29 de novembro, 
que depressa se desfarão em nada, junto com o café no intervalo, o copo de água  
e o álcool-gel. Nada fica. Na mesma trituradora do tempo entrarão a primeira 
reunião do grupo na sala 44 da ESMAE, há catorze anos; a adaptação do texto 
Fools for Love, de Sam Shepard, feita numa cave da Rua do Almada, no bar Maria 
Vai Com As Outras, há doze anos, com o título Tu Acreditas No Que Quiseres, para 
fugir à autorização do autor; o estatuto de artista associado do grupo Visões Úteis, 
há oito anos, na Fábrica Social, onde ficariam depois sedeados; e outros inúmeros 
passos, grandes e pequenos, que fazem a biografia do grupo e dos respetivos 
membros, tecendo uma teia de acasos significativos que vão formando uma 
imagem da história, mesmo que desvanecida. Os nomes e as obras vêm confluindo 
nas peças de A Turma até desaguarem nestes três espetáculos. Por exemplo, o texto 
de Eric Bogosian, Wake Up and Smell the Coffee, que dá origem ao Wake Up deste 
ciclo, primeira encenação do fundador Afonso Parra para A Turma, foi primeiro 
traduzido e encenado por Luís Mestre, no primeiro ano de A Turma; o mesmo Luís 
Mestre que escreveu um dos primeiros espetáculos de A Turma, Os Que Sucedem, 
estreado no Estúdio Zero, das Boas Raparigas, há onze anos. As turmas são mesmo 
assim, feitas de pessoas distintas entre si, alunos repetentes, um novato, outro 
faltoso, um muito grande, outro muito pequeno, filas da frente, filas de trás, bilhetes 
passados de mão em mão, assobios e saltos pela janela, um mundo à parte da vida 
da própria instituição que lhe deu origem e forma: a Escola. Como todas as outras, 
A Turma teve os seus trabalhos e os seus mestres, para lá dos currículos oficiais, 
entre os outros criadores com quem os membros do grupo foram trabalhando e os 
dramaturgos cujos textos foram trabalhando.

Nem a Fábrica Social nem o Estúdio Zero nem o Maria Vai Com As Outras existem 
mais, embora lá continuem o Alto da Fontinha, a Rua do Heroísmo e a Rua do 
Almada. A Turma também já não é a mesma, embora ainda tenha muitos dos 
alunos que a compõem desde o início. Será que ultrapassarão os mestres, como 
fazem os melhores discípulos? O que sobressai no conjunto dos espetáculos feitos 
pelo grupo e se confirma com esta mostra tripla é que A Turma usa como matéria-
-prima das montagens o pensamento de cada autor dramático, tal como formulado 
em cada texto teatral.  
O ponto de vista é diferente de encenador para encenador. Os elencos são definidos 
conforme as peças. A palavra é o motor da teatralidade do grupo, encarnada nas 
mais diversas formas. A Turma é realmente um coletivo heterodoxo, que concilia os 
interesses pessoais dos seus membros com o trabalho de outros autores e artistas. 
Na história mais recente do teatro em Portugal, têm vingado não os coletivos mas as 
duplas e os projetos individuais, não os atos em toda a cena mas os números à boca 
de cena, não as ideias mas as impressões particulares, não a transformação nem a 
síntese formal, mas apenas a exposição da lista de materiais – como se estivéssemos 
presos para sempre no primeiro ensaio, ou no primeiro dia de aulas. O grupo 
concilia as várias abordagens. Se mantiver essa riqueza, A Turma fará escola.

 * Dramaturgo, encenador e professor de Dramaturgia na ESMAE.



Jantar de Turma
jorge louraço figueira* 

Neste pedaço de papel impresso, ainda a cheirar a tinta, o espectador encontra as 
informações necessárias para conseguir assistir a três espetáculos diferentes de 
um mesmo grupo de teatro. O grupo é chamado A Turma. Três peças de autores 
diferentes são apresentadas no mesmo palco, nos mesmos dias. É um pouco como 
se estivéssemos todos na mesma sala de aula, em diferentes cadeiras ou disciplinas 
que se sucedem. Ao todo são quatro horas, se somarmos a estimativa de duração 
de Alma (1:45), Airbnb & Nuvens (1:15) e Wake Up (1:00). É o período razoável de 
uma lição de teatro. 

Nada do posto no parágrafo anterior é novidade e nada disto mudará com o tempo. 
Mesmo que o leitor esteja a ler estas linhas passados duzentos ou trezentos anos, no 
Centro de Documentação do TNSJ, no Arquivo Distrital do Porto ou nas reservas 
da Biblioteca Pública Municipal, não haverá argumentos contra os factos. Estou 
tão seguro do caso que vou juntando estes caracteres um a um, com vagar, muito 
tempo antes de chegar o dia, ou aliás, os quatro dias do ciclo de A Turma no 
Teatro Carlos Alberto. (Que dia é hoje?) E, contudo, estas produções e este grupo 
têm a mesma qualidade do efémero que assombra tudo o que é teatral. Pois não é 
uma turma, ainda mais que as outras coisas todas juntas, apenas um grupo fadado 
a dissolver-se, exatamente desde o instante em que se junta pela primeira vez? 
Mais cedo ou mais tarde, todas as aulas acabam. O dia de aulas chega sempre ao 
fim. Todos os anos há uma turma nova, empurrando os veteranos para fora.  
E haverá um dia em que a própria escola será arrasada, transformada em quartel 
ou convento. 

A prova de que são extraordinariamente transitórias as turmas está nas inúmeras 
tentativas de perpetuar a memória desses grupos, seja em jantares e reuniões 
anuais, seja em livros de curso, fotografias, caricaturas. Só essa caducidade explica, 
por exemplo, o ato de escrever mensagens para a posteridade em placas de 
mármore como as que podem ser vistas penduradas nas paredes do café Âncora 
d’Ouro, vulgo O Piolho, no Porto – esses, sim, perenes. Espero que o arqueólogo ou 
historiador ou enciclopedista que esteja eventualmente a correr estas linhas ainda 
vá ao Piolho, em 2070 ou 2090 ou 2109, ano do bicentenário do café, conferir o 
testemunho do curso de medicina de 1953-59, ou de ciências jurídicas de 1961-66, 
entre outros. Na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), sita  
no edifício da antiga Escola Normal do Porto, depois Escola do Magistério Primário, 
lá onde o núcleo original desta Turma se conheceu, na classe de 2006-09, também 
há uma parede com inscrições, mas diferente da do Piolho, com as assinaturas dos 
mestres ausentes, gravadas em acrílico. Dos alunos, porém, não reza a história, 
senão na memória dos professores que, de vez em quando, nos corredores da 
escola, rememoram esta ou aquela turma excepcional, como quem comenta uma 
colheita que, por azar do clima, saiu melhor ou pior. Ou nem isso. É pena, até 
porque, segundo reza a lenda, essa turma de onde saiu esta outra Turma uniu-se 
precisamente para um ato de insurreição contra a escola e os professores.  
Quem nunca quis fazer parte de uma turma que quisesse mudar a escola? Enfim, 
discorro. A tinta secará, o cheiro será do papel. A placa de mármore desta Turma 
talvez venha a ser esta folha de sala, passe a imodéstia, ou, mais propriamente, as 
edições em livro de Airbnb & Nuvens, de Luísa Costa Gomes, e de Alma, de Tiago 
Correia, e pouco mais. Os que virão depois de nós, daqui a cem ou duzentos anos, 
ajuizarão melhor.  



O exercício da esperança

Escrevi a peça Alma em 2018, quando A Turma 
aguardava ainda o resultado da candidatura ao 
apoio sustentado da Direção-Geral das Artes. 
Escrevi-a por necessidade. Precisava de acreditar 
no futuro, num momento de incerteza.

A escrita e a encenação são, para mim, dois 
processos distintos e complementares. O texto 
adquire a sua independência, a sua vida própria. 
Já está fechado quando parto para a encenação. 
Nos ensaios, com os atores, descubro um outro 
texto – o texto da ação, os não-ditos e as suas 
elipses – através de uma prática em que se parte 
do vazio para chegar ao texto. Procura-se uma 
vivência completa. Só no processo de encenação 
é que se define o dispositivo cénico, a luz, o que 
vestem, como se movimentam, partindo das 
propostas da equipa artística e do trabalho dos 
atores. Nada é predefinido na escrita.  
O espetáculo é o resultado de um processo de 
criação coletivo, em que tudo é criado de raiz.

As minhas personagens vivem num mundo 
sem deus e sentem esse abandono. Seja como 
for, o título da peça não se deve a nenhum culto 
religioso. “Alma” é uma palavra que me chega 
da gramática do teatro, da arte do ator. “Alma” 
representa, para mim, a essência do ser, a sua 
natureza, onde nasce a força de vontade por se 
estar vivo, o desejo irreprimível, que nos move  
e nos incita à constante mudança. É a voz 
interior, por vezes perigosa, que nos aproxima 
tanto da vida plena como da inércia da morte, 
mas que nos leva a territórios desconhecidos. 
Sem ela, o mais provável é que nos percamos  
a nós próprios pelo caminho.

Falo de um olhar jovem. Esse olhar ingénuo da 
juventude que não sabe ainda que os tumultos 
da sua natureza são idênticos aos de qualquer 
artista e que o seu desalinho com o que a rodeia 
é muitas vezes o preço a pagar para que algures 
no mundo ocorra uma derradeira transformação. 
O jovem que se perde na abstração do desejo, da 
mesma forma que vive a abstração do quotidiano, 
que procura o amor como catalisador absoluto da 
sua missão no mundo.

tiago correia
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MAFALDA BASTOS, LUDOVICA DADDI

Alma é uma canção sobre a adolescência. Uma 
canção triste, pontuada pelo ritmo de frases 
entrecortadas e pensamentos ocultos.

É uma peça intimista, um drama psicológico em 
que os atores representam vidas completas e foi 
escrita para um jovem elenco.

Queria escrever um texto sem condescendências 
sobre a violência da juventude. Um tempo 
em que o mais pequeno erro pode assumir 
proporções trágicas e definitivas.  
As personagens atravessam juntas uma situação 
limite e quanto mais lutam umas pelas outras 
mais se perdem completamente. É sempre um 
exercício de amor que as personagens (ou os 
atores?) se permitam a ser levadas ao limite.  
É sempre sobre o amor e a sua ausência.

Alma debate-se com a artificialidade 
e a virtualidade das relações humanas 
contemporâneas. É uma peça sobre a essência 
de se estar vivo, de fantasias e ilusões, e que se 
questiona sobre aquilo de que estamos dispostos 
a abdicar para participar no jogo da vida.

Queria escrever uma tragédia sobre a juventude, 
mas nela acabei por descobrir esperança.  
A esperança melancólica de se estar vivo após a 
catástrofe.

Alma é, afinal, um exercício de esperança.
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1:45 
M/14 ANOS

Era bem bonito tudo aquilo que a gente ouviu
gil fesch

Quando, ainda em finais de 2017, se estabeleceram 
as fundações de um projecto de rádio novela, 
animava-nos a perspectiva de dar a ouvir,  
tão-somente. A ideia de que as palavras fossem 
fiéis a si mesmas, tendo por referência essa 
particular tradição elocutória que associamos ao 
teatro radiofónico, rumo a uma livre produção 
de sentidos e formas. Mas, talvez mais do que 
tudo, interessava-nos a dimensão extra-textual 
desta prática artística – a possibilidade de apelar 
ao universo simbólico da “performance sem fios”, 
diria Rudolf Arnheim. Pela revelação em palco 
das suas leis formais, permitir que se explorasse 
cenicamente a mecânica radiofónica, os seus 
artifícios, recursos e métodos, prestando, desse 
modo, justa homenagem a uma certa ludicidade 
que é não só característica neste género teatral 
como intrínseca à própria história da radiodifusão 
em Portugal.

E ninguém melhor do que Luísa Costa Gomes 
para assumir um tal roteiro. Seja pela flexibilidade 
estilística que se lhe reconhece – predicado em 
que dificilmente encontrará par, no quadro da 
actual literatura portuguesa –, seja pela tendência 
paródica de que não abdica nunca. Muito aqui 
convocava a inventividade compositiva em que 
assenta o seu génio humorístico. Acontece que 
Airbnb & Nuvens vai bem além deste simples 
caderno de encargos, revelando, através do 
impulso comédico, alguns dos traços mais 
distintivos da obra de Luísa Costa Gomes.  
É sobretudo pela colisão de planos narrativos, 
cada qual com seu enredo, que a verdadeira marca 
da autora se faz sentir – esse “pós-modernismo 
em regime não heróico” de que falava Luís 
Mourão. Vemo-nos, assim, conduzidos por 
uma sucessão de vinhetas que tão depressa vêm 
como vão (num processo, em certo sentido, 
análogo à mudança contínua de frequências de 
transmissão), justapondo, entre outras, alusões 
a factos históricos, a suspeita de um crime ou 
uma espécie de chá-das-cinco sobre regras 
de etiqueta e protocolos de hospitalidade. 
A atravessar todo este dédalo, surge a mais 
novelesca e presente das intrigas: um vaudeville 
passado num prédio de classe média, em pleno 
pós-troika, esquadrinhando as baixas paixões 
dos seus respectivos condóminos – ou, mais 

especificamente, o emaranhado de conluios 
estabelecido em torno da compra de um par de 
elevadores de recentíssima tecnologia.

Tamanha fulguração literária exigiu, por isso, 
da mise en scène uma profunda reinvenção. 
Carreando-nos da voz ao gesto, e do gesto ao 
movimento – algures entre o teatro que [Eduardo] 
Street apelidou de “invisível” e a comédia-ao-vivo 
inspirada na grande tradição dos Goons –,  
Manuel Tur aproveita este dialogismo vertiginoso 
para se entregar a uma íntima reflexão acerca 
do mundo de nuances inerentes ao espaço da 
comunicação. Sendo que a chamada a palco de 
modo algum vem retirar ambiguidade à rádio; 
põe, sim, em batalha consciência e percepção. Tal 
como a câmara foi para Beckett personagem de 
pleno direito, em Film, também a cena aqui recusa 
o papel de mecanismo anónimo e impessoal 
para que o público observe a acção. É cúmplice 
do guião, num frenesi de esquizofonias e jogos 
sinestésicos que, evocando poieticamente a arte 
radiofónica, propõe um “outro modo de friccionar 
os sentidos” (António Torrado).

Mas Airbnb & Nuvens não se esgota na euforia. 
Para lá de toda a alucinação audiovisual, 
reivindica para si espaços indefesos do nosso 
inconsciente colectivo. Parte de um rente-ao- 
-chão pleno de espessura social e enraizamento 
histórico-político – uma quase empiria  
ficcionada –, para então romper com a integridade 
desse microcosmos oscilando entre o avesso 
demencial e a absoluta platitude, sem, contudo, 
prescindir do cerimonial que a sustém. Será 
este o paradoxo, não do comediante, mas da 
comediógrafa. Restituir, pela via lúdica, algum 
desse estro político – Arnheim chamar-lhe-ia 
“qualidade folclórica” – tão intimamente ligado 
aos primórdios da rádio.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.



SKIP AD
antónio afonso parra

Começamos um espectáculo pelo título: Gritar 
“Acorda!” ou “Acordem!” nos anos 90 era 
revolucionário, político, tal como a música 
homónima dos Rage Against the Machine. 
Dizê-lo num palco, na década seguinte, com 
um megafone, olhos nos olhos com o público, 
foi poético e pressupôs acção, como na música 
homónima dos Arcade Fire. No entanto, em 
2020 as palavras “wake up” soam-me mais a 
hashtag num post de instagram sobre a indignação 
do dia (seja ela qual for). A velocidade e o 
desprendimento com que vivemos os últimos 
vinte anos tornaram a própria vida numa espécie 
de youtube, que se devora a si mesma de forma 
veloz e voraz: a gestão de conteúdos é feita de 
forma descontrolada e pouco ortodoxa, e o 
excesso de informação que temos à disposição 
só contribui para a tornar rapidamente obsoleta. 
Neste youtube, todos somos espectadores e 
ao mesmo tempo criadores de conteúdos. 
Todos somos ensinados a ter espírito crítico e 
incentivados a apregoar o mesmo. Neste youtube, 
levamos com os gritos da publicidade antes 
de vermos o que quer que seja e nem sequer 
carregamos no “skip ad” porque, quando damos 
conta, já estamos demasiado investidos na 
publicidade. E depois dessa informação,  
o importante é ver o vídeo rapidamente para saltar 
para outro a seguir, porque na barra do “suggested 
for you” não faltam vídeos para ver. E se 
estivermos indecisos nem precisamos de carregar 
em nada, o algoritmo põe ao nosso dispor um 
novo conteúdo que nos vai agradar de certeza. 
Precisamos de consumir para existir.

Este monólogo está cheio de pessoas. Mas para o 
tornar digerível – “instagram ready” – sentamo-
-nos e caricaturamo-nos como crianças ao 
espelho: todas as personagens são arquétipos, 
modelos de uma acção, de um modo de estar, de 
uma característica condenável. Agarram-se ao 
que podem para validar os seus argumentos em 
qualquer situação, têm sempre uma bússola moral 
inabalável. Mas isso não significa que ela funcione. 
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DAVID CATALÁN
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GIL FESCH
ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO

MARIA INÊS PEIXOTO
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A PARTIR DE UM TEXTO DE ERIC BOGOSIAN 
TRADUÇÃO LUÍS MESTRE
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TEATRO CARLOS ALBERTO
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ENCENAÇÃO

ANTÓNIO AFONSO PARRA, LUÍS ARAÚJO
CENOGRAFIA

ANA GORMICHO
DESENHO DE LUZ

RUI MONTEIRO
SONOPLASTIA

JOÃO OLIVEIRA
DESENHO DE SOM

JOEL AZEVEDO
VÍDEO E FOTOGRAFIA

FRANCISCO LOBO
FOTOGRAFIA

SARA PAZOS
DESIGN

FRANCISCO RIBEIRO
DIREÇÃO TÉCNICA

ZÉ DIOGO CUNHA
PRODUÇÃO ADMINISTRATIVA  
E EXECUTIVA

MAFALDA BASTOS, LUDOVICA DADDI

Somos todos réus, advogados e juízes, e no final 
queremos todos a mesma coisa: a nossa quota- 
-parte de atenção e poder de decisão.

Terminamos um espectáculo pelo título: e este é 
só mais um – espectáculo e título – no meio de 
tantos outros, uma patetice profunda em que a 
comédia esconde e potencia a absoluta tragédia.  
A do mundo e a que vive dentro de nós.

***

Ao criarmos o projecto triplo n’ A Turma, este foi 
o primeiro texto da “pilha” de seleccionados (cerca 
de dez anos depois de o ter lido pela primeira 
vez) que escolhi para trazer a palco. Para primeiro 
projecto (encenação) n’ A Turma, achei que este 
seguia a lógica da estrutura, a de trabalho assente 
na palavra, que parta do texto e viaje com ele.  
E que melhor obra para isso do que um 
monólogo/solo em que o artifício é complemento 
da palavra?

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

INTERPRETAÇÃO

ANTÓNIO AFONSO PARRA
COPRODUÇÃO

A TURMA, CASA DAS ARTES DE VILA 
NOVA DE FAMALICÃO, TEATRO VIRGÍNIA, 
TEATRO NACIONAL SÃO JOÃO
AGRADECIMENTOS

AGENTE A NORTE, ALBERTINA PARRA, 
ALESSANDRA MENCANCINI, APPC, 
ARTUR PARRA, ASSÉDIO TEATRO, 
BERNARDO DADDI, CELSO MIGUEL, 
CHIARA GAZZARRINI, FILIPA TELO ALVES, 
HÉLDER ALVES, ISABEL VARELA,  
LUÍSA QUINTELA, MARCELINO TEIXEIRA, 
MARIA JOÃO MAIA ROSA, MARÍLIA JÚLIO 
TEIXEIRA, PAULO CUNHA MARTINS,  
TOM CRUISE E A IGREJA DA CIENTOLOGIA
ESTREIA 

21 AGO 2020 
AUDITÓRIO MUNICIPAL DE FREIXO  
DE ESPADA À CINTA
DUR. APROX. 

1:00 
M/16 ANOS


