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Mónica gomes

“Eu não pertenço a nenhuma das gerações revolucionárias. Eu pertenço a uma
geração construtiva.” (Eça de Queirós)
Nós somos a voz dos ecos sociais e literários da realidade contemporânea. Nós
somos canibais e eis a nossa dramaturgia canibalista. Nela jaz a cisão entre um
Ocidente civilizado e um Islão bárbaro. Nela jaz a estatística da miséria. Nela
jazem as crianças cuja vida é roubada na faixa de Gaza. Nela jaz a Fome, a
Guerra, o Sofrimento e o Desespero. Nela jaz a ignorância generalizada em
relação ao Islão. Nela jazem as Guerras do Médio Oriente que o Ocidente apoia
militarmente e cujas mortes alicerçam a economia mundial. Nela jazem os
atentados contra os Direitos Humanos e a chacina em massa de civis. Nela jaz a
maior crise migratória e humanitária da Europa. Nela jazem as perseguições
pelos jihadistas. Nela jaz o riso, a hipoteca da vida. Uma ficção, um facto e um
manifesto artivista. Nós somos um não-lugar, fragmentos de culturas
dissonantes. Eu sou o morto. Eu sou mediterrâneo. Um espectáculo sobre a
banalidade do mal…

MÓNICA
GOMES
Mónica Sofia Raposo Gomes nasceu em Lisboa a 9 de Junho de 1993. Licenciada em Artes e
Humanidades, com major em Artes do Espectáculo pela Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa e pós-graduação em Teatro - Especialização em Artes Performativas pela Escola Superior
de Teatro e Cinema. Iniciou a sua actividade como dramaturga, produtora, actriz e encenadora em
2014, tendo criado a sua companhia no mesmo ano, como resultado do seu projecto de Seminário
em Artes do Espectáculo.

Em 2012 começou a escrever ficção em prosa, com destaque para as obras Diário de um Resignado - O outro lado da verdade e Vidas
Embargadas. Ainda no mesmo ano iniciou-se na escrita erótica com os contos Orquídeas com amor, O pão que alguém amassou e De
Lisboa ao Porto é uma vida. O seu repertório conta também com outros pequenos textos, tendo em 2013 experimentado o domínio
das narrativas de viagem com Dia Um a Contar do Fim. Onde tudo começa e acaba. Ainda no mesmo ano escreveu o conto Era uma
vez... no sítio de Meio-termo.
É em Janeiro de 2014 quando se inicia na escrita dramática com a peça Vidas de A a Z: Viver 100 vidas em vidas que não vivem, um
drama cómico, que resultou na idealização e concretização do projecto Vidas de A a Z no mesmo ano. Um desafio que a levou na
primeira experiência de produção e encenação em teatro e que deu origem ao espectáculo "Vidas de A a Z" e à consolidação da
companhia profissional de teatro conhecida pelo mesmo nome.
Ainda em Agosto de 2014 fez Iniciação à prática teatral com o actor e encenador Ávila Costa e em Setembro iniciou a sua formação
profissional em teatro na Escola Superior de Teatro e Cinema, tal como uma digressão de um ano com o espectáculo VIDAS DE A a Z.
Durante o ano de 2014 escreveu, encenou e interpretou várias performances sobre o tema do Auto-retrato na Escola Superior de
Teatro e Cinema, entre elas Auto-retrato do Eu com os saltos cor-de-rosa; Auto-retrato do Eu Português; Aqui jazeu, paz à minha
alma! e Faca faca faca faca... Faca!. Para além de criações individuais, desenvolveu também várias criações conjuntas, com textos da
sua autoria, cenografia e figurinos, entre elas, Sobre a cegueira, uma criação conjunta com André Susano; A Cupida, uma criação
com Margarida Vieira, Pedro Bettencourt e Júlia Pereira. Participou, ainda, no Teatro ao minuto do espaço Evoé com o
espectáculo Auto-retrato do Eu Português, uma recriação com Sílvia Raposo.
No ano de 2015 deu continuidade ao seu trabalho como actriz e encenadora e a companhia VIDAS DE A a Z apresentou o
espectáculo NÃO HÁ TRAGÉDIA SEM COMÉDIA: As Desventuras do Amor, estreado a 11 de Julho de 2015, a partir da sua obra AMAR e de
poesia de Sílvia Raposo. Espectáculo novamente com digressão nacional e que também integra como actriz nos papéis de Uma
Amélia, A Portuguesa, Uma Sofia e Abundâncio da Anunciação. Em Maio fez parte do espectáculo Desconcerto como actriz e autora,
com encenação de Linda Valadas e, em Junho, integrou o espectáculo FÊMEA, uma criação conjunta com Inês Melo, Júlia Pereira e
Rute Cabral. Continua a produzir textos dramáticos, sendo os mais recentes 4 Monólogos Sobre Perda; Diário de um Resignado, uma
adaptação da sua obra em prosa; e Uma Questão de Sexo ou de Morte, que levou à criação, em Outubro de 2015, de uma performance
integrada nas noites de teatro ao minuto do espaço Evoé e que deu origem ao espectáculo com o mesmo nome, o qual integrou
também como actriz no papel de Valéria. Em 2016 lança-se na produção e encenação do espectáculo EU SOU MEDITERRÂNEO: Um
espectáculo sobre a banalidade do mal, com texto da sua autoria e de Sílvia Raposo.

Sílvia
raposo

Sílvia Alexandra Raposo Gomes nasceu em Lisboa, em 1993. Licenciada em Antropologia pela
Universidade Nova de Lisboa, encontra-se a frequentar o mestrado na mesma área. É
produtora, dramaturga, sonoplasta e assistente de encenação na companhia VIDAS DE A a Z..
Auto-didacta no domínio da representação, a sua ligação ao teatro surge através da
Academia. É investigadora na área da antropologia, integrando a equipa do CRIA (Centro em
Rede de Investigação em Antropologia), sendo que no âmbito académico empreendeu diversos
projectos de investigação sobre o papel do teatro enquanto instrumento de resistência
política, encontrando-se a realizar a sua tese de mestrado sobre Artivismo, um conceito que
apela a ligações entre arte e política, potenciando a arte enquanto acto de resistência e
subversão.
Em 2014 inicia-se na escrita dramatúrgica com as peças Vidas de A a Z: Viver 100 vidas em
vidas que não vivem (2014) e Amar ou Não Há Tragédia Sem Comédia (2015). Enquanto actriz
participa, em 2014, no Teatro ao minuto do espaço Evóe com o espectáculo Auto-retrato do Eu
Português, uma criação sua e de Mónica Gomes; e no espectáculo Vidas de A a Z: Viver 100
vidas em vidas que não vivem, nos papeis de Dulce, Júlio Strong e Nini. Em 2015 integra o
elenco do espectáculo Não Há Tragédia Sem Comédia nos papéis A Cupida e Macumbina,
sendo que em Outubro desse mesmo ano integra também o elenco do espectáculo Uma
Questão de Sexo ou de Morte, no papel de Arminda. Ainda, em 2015, inicia-se na escrita
dramática com a peça EU SOU MEDITERRÂNEO: Um espectáculo sobre a banalidade do mal, um
espectáculo da Companhia Vidas de A a Z com co-autoria e encenação de Mónica Gomes, em
parceria com a ADDUH (Associação de Defesa dos Direitos Humanos), Associação Gulliver e
Associação Solidariedade Imigrante.

Margarida Camacho nasceu em Lisboa a 19 de Junho de 1988. Terminou em 2008 o curso de
teatro na Escola Profissional de Teatro de Cascais, tendo frequentado o curso de teatro e
televisão de trás para a Frente pela Ilha D'arte - Escola de Artes. Realizou um workshop nível I,
II e II de Representação para Câmara, com orientação de Maria Henrique, um workshop de
produção e maquilhagem na Ilha D'arte, bem como aulas de canto na Escola de Música e Artes
da Aroeira, com a prof.ª Maria Anadon. É actriz e fadista. O seu percurso artístico enquanto
actriz conta com várias peças: Os Jovens Russos Falam de Problemas Eternos, no papel de
jovem russa, no espaço Teatro Praga; O Inferno de Bernardo Santareno, no papel de Mary
Gilbert, no Teatro Mirita Casimiro; A Casa de Bernarda Alba de Garcia de Lorca, no papel de
Maria Josefa; Electra de Eurípedes, adaptação de Miguel Graça; Hamlet de Shakespeare, no
papel de Ophélia, no Teatro Mirita Casimiro;Leandro, o rei de Helíria de Alice Vieira, no papel de
Hortênsia, no Teatro Mirita Casimiro; Alice no país das maravilhas e por detrás do espelho de
Lewis Carol, no papéis de Margarida e Pavão; Auto da Índia de Gil Vicente, no papel de Ama; Auto
da Barca do Inferno de Gil Vicente, no papel de Anjo. Participou em diversos filmes, entre
eles, Sei Lá, de Joaquim Leitão; Participou também como cantora em Os Filhos do Rock, uma
produção da RTP1. Tem noções de Teatro Físico, danças latinas, guitarra clássica e foi
praticante de Muai Tai. Enquanto fadista actuou no Grupo Amigos da Costa da Caparica, Café
Tomás e Hotel da Costa. Entrou para a companhia VIDAS DE A a Z em Agosto de 2015 para se
juntar ao elenco do espectáculo Não Há Tragédia Sem Comédia: As desventuras do amor, no
papel de Freira Narradora. Entre 2015 e 2016 interpretou Dolores no espectáculo Uma Questão
de Sexo ou de Morte da Companhia VIDAS DE A a Z e integra o espectáculo EU SOU
MEFITERRÂNEO, no papel de Zhaida.
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Filipe Gaspar Lopes nasceu em 27 de Novembro de 1996 na cidade de Vila Franca de Xira. Com
formação em Línguas e Humanidades, concluiu em 2014 o curso intensivo de representação da NB
Academia com os actores Nicolau Breyner, Rita Salema e Almeno Gonçalves. Actualmente frequenta
o curso de formação de actores do Evoé - Escola de Actores. Desde muito cedo descobriu a sua
paixão pela representação. Realizou, em 2014, o workshop de Representação para Câmara níveis I e
II com a atriz Maria Henrique. Em cinema integrou duas curtas metragens: Chamas do Passado e
Killer Doc. Em televisão, fez várias publicidades e participações especiais para a TVI, entre elas,
Jardins Proibidos, como enfermeiro; A Única Mulher, como cozinheiro; Água do Mar enquanto
membro de uma banda; e actualmente interpreta um pizzeiro na novela Massa Fresca. Em Dezembro
de 2015 integrou o espectáculo Ética do Alicate, uma encenação de Pablo Fernando na AcciónEscena, em Madrid. Entrou para a companhia VIDAS DE A a Z em Março de 2016 para se juntar ao
elenco do espectáculo EU SOU MEDITERRÂNEO: Um espectáculo sobre a banalidade do mal, nos
papéis de Líder e Morto.

Anabela Coimbra Pires nasceu em Portugal, a 27 de Maio de 1990. Licenciada em Artes
Performativas pela ESTAL – Escola Superior de Tecnologias e Artes de Lisboa. Actualmente
frequenta o curso de Expressão Dramática – Formação de Actores, do Chapitô, com Bruno
Schiappa. Iniciou o seu percurso artístico em 2010 no Grupo de Teatro Trabalhadores de
Sonhos, do Projecto Ficções - Associação Jovem de Artes Dramáticas, com direcção e
encenação de Paula Perdigão, pelo qual participou em diversas peças destacando-se D.
Afonso Henriques - O Outro Lado (2011) eA Moldura - Uma Viagem no Tempo (2011/2012). Fez
também animações infantis e culturais em bibliotecas, escolas e empresas. Participou
enquanto intérprete e co-criadora, sob direção artística de Sofia Soromenho,
em Oxydadas (2014) e em [Para]grafo (2015). Trabalhou como actriz com o realizador
António Proença Azevedo na curta de teatro O Livro(2014/2015), no papel de Isabel e com
Maria João Rocha no espectáculo A Casa de Bernarda Alba de Federico Garcia Lorca, na
personagem de Amélia. Participa regularmente no evento de terror ZOMBIExperience, em
Corroios. Foi praticante de competição na modalidade Patinagem Artística durante três
anos. Entrou para a companhia VIDAS DE A a Z em Setembro de 2015 para se juntar ao
elenco do espectáculo Amar ou Não Há Tragédia Sem Comédia: As desventuras do amor, nos
papéis de Locutora da Rádio Paraíso e Espírito. Entre 2015 e 2016 interpretou Aldina no
espectáculo Uma Questão de Sexo ou de Morte da Companhia VIDAS DE A a Z e integra o
espectáculo EU SOU MEDITERRÂNEO no papel de Louca.

Sofia
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Filipe Sofia Assis nasceu em Lisboa a 17 de Fevereiro de 1996. Formada em Ciências e Tecnologias,
descobriu no teatro a sua verdadeira paixão. Actualmente frequenta aulas de dança na Jazzy Dance
Studios e o curso de Expressão Dramática – Formação de Actores, do Chapitô, com Bruno Schiappa.
Entre 2006 e 2011 participou em variados espectáculos pelo grupo de teatro “Musicas & Musicais”,
entre eles O Rei Leão, West Side Story e Annie, apresentadas no Auditório Camões, e Tarzan, no
Casino de Lisboa. Entre 2006 e 2010 integrou o espectáculo Auto de Natal, apresentada na Igreja de
São Roque anualmente, durante a época de Natal, onde interpretou vários papéis, entre eles o de
Maria e de Anjo Gabriel. Em 2014 teve uma participação na série Água do Mar da RTP1 e no mesmo
ano iniciou a sua formação em artes no curso de Teatro Musical - Formação de Actores, da
Academia INATEL. Em 2015 integrou o espectáculo Nham Nham - Um Delicioso Musical, com texto e
encenação de Cláudio Hochman, coreografia de Bruno Cochat e composição e direcção musical de
Carlos Garcia, que esteve em cena no Teatro da Trindade. Ainda no mesmo ano frequentou o
workshop “A Construção da Personagem – Método Stanislavski (Nível 1)”, pela Ilha d’Arte – Escola de
Artes, com Maria Henrique. Entrou em Outubro de 2015 para a companhia Vidas de A a Z para
integrar o elenco do espectáculo Amar ou Não Há Tragédia Sem Comédia: As Desventuras do Amor,
nos papéis de Espírito e Locutora da Rádio Paraíso. Integra em 2016 o espectáculo Uma Questão de
Sexo ou de Morte, no papel de Alberta.

VIDAS de A a Z é uma companhia
profissional de teatro, idealizada
por Mónica Gomes, fundada em
Lisboa no mês de Janeiro de 2014,
composta por vários jovens em
início de carreira profissional com
intenção de deixar a sua marca no
Teatro português. Este é um
projecto que, apesar do momento
conturbado que a Cultura,
nomeadamente o Teatro, atravessa
e de não ter qualquer tipo de
apoios, reflecte a convicção de que
há que continuar a produzir em
português e em Portugal, apoiando
a nova geração de criadores e
interpretes de e para teatro.
É um projecto que reflecte a
convicção de que não podemos
nem devemos deixar de investir na
Cultura em Portugal. Por esse
motivo, entre os nossos objectivos
está a tentativa de levar o nosso
trabalho ao maior número de
locais e espectadores. Entendemos
as nossas produções como
fomentadoras de encenações de
textos originais, incentivando a
produção
dramatúrgica,
procurando desmistificar temas
(ainda) tabu e apelando ao público
para a importância da cultura,
nomeadamente, do Teatro na
construção identitária do país.

Partindo dos conceitos de «violência» e «banalidade do mal» no
pensamento de Hannah Arendt e de «jihadismo global» no
pensamento de Felipe Pathé Duarte, o projecto EU SOU
MEDITERRÂNEO analisa a relação entre guerra, política, violência e
poder, propondo um diálogo entre teatro, antropologia e jornalismo
de investigação.
Este é um projecto que assenta na criação de texto cénico, de
autoria de Sílvia Raposo e Mónica Gomes, com encenação de
Mónica Gomes e interpretação da Companhia de teatro VIDAS DE A
a Z, e procura colocar em confronto os argumentos expostos em
Orientalismo (1978), de Edward Said, e O Choque de Civilizações
(1993), de Samuel Huntington.

O projecto tem como objectivos lançar uma plataforma de
discussão em torno do Jihadismo Global e da actual crise mundial
de refugiados, partindo do conceito de migrações forçadas
(Santinho, 2013); das repercussões dos conflitos armados,
nomeadamente, dos conflitos no Médio Oriente; e da ameaça do
terrorismo, associado a uma perda de identidade e soberania que
produz comportamentos obsessivos; evidenciando os atentados aos
quatro pilares da Declaração Universal dos Direitos Humanos, ou
seja, à defesa da dignidade humana, independentemente da
nacionalidade, religião, origem social ou sexo; à defesa da 1ª
geração das liberdades civis e outros direitos liberais defendidos
pelo iluminismo; à equidade política, social e económica durante a
revolução industrial; e à solidariedade comum e nacional.
Considerando uma das funções do teatro a criação de uma maior
consciência social e política, pretende-se dar a conhecer realidades
específicas, reflectindo e assumindo uma posição em relação às
mesmas, de forma a desconstruir símbolos e a provocar um
processo de questionamento e reflexão que permita contar a
história como seu sujeito.

ESTREIA
2 a 12 de JUNHO (2016)
Qui. a Sáb. às 21h30 | Dom. 17h00
Teatro Turim
23 de JULHO (2016)
Sáb. às 21h30
Auditório Costa da Caparica
2 e 3 de SETEMBRO (2016)
Sex. e Sáb. às 21h30
Casa de Cultura Jaime Lobo e
Silva (Ericeira)
12 a 15 de SETEMBRO (2016)
Seg. a Qui. às 21h30
Boutique da Cultura (Carnide)
16 a 18 de SETEMBRO (2016)
Sex. e Sáb. às 21h30 | Dom. às 17h00
Auditório Carlos Paredes (Benfica)

