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Abordámos Hamlet como um texto 
religioso testemunho de lugares 
estrangeiros. Ali procurámos ajuda 
para os enigmas do viver e auxílio 
para modificar o que vemos acontecer 
em nós. Dentro e fora de cada um. 
Ser atingido por estes testemunhos 
é possuir uma máquina de espreitar 
para o nosso interior. É essa talvez 
a razão porque escolhemos fazer 
Hamlet, porque acreditamos nas 
artes como um sistema de resistência 
contra a destruição da alma que é o 
que nos preserva enquanto natureza, 
animal e humano. Sabemos que a 
palavra alma, essa força indistinta 
e inwsio9o99temporal, está fora de 
moda e o seu significado soa confuso 
incompreensível para muitos e para nós 
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de certo modo também. 
O texto fala da morte que chegou a 
Elsinore e da alma agitada de Hamlet.  
É uma história de fantasmas que 
falam e influenciam a existência 
quotidiana de todos os que ali 
habitam. É uma narrativa biográfica 
da vingança que tornará o jovem 
Hamlet prisioneiro de obsessão 
atormentada. A salvação está na 
sua extinção e tudo vai acabar quer 
com a sua morte, quer de um mundo 
incapaz de se transformar. Os nossos 
trabalhos procuram interrogar-se 
sobre si mesmos e sobre a relação 
das artes e dos artistas com o 
mundo em que vivemos. Abrimos 
o Hamlet, dividimo-lo em dois e 
entregamo-lo à responsabilidade de 
dois actores em que cada um toca na 
sua subjectividade filosófica. Cinco 
actores trazem a cena o príncipe da 
Dinamarca, as suas sombras, os seus 
fantasmas, transportando a incerteza 
sobre a vida humana e a nossa 
desumanidade. Hamlet é mais um 
obcecado que dá cabo desta  
coisa toda.

Hamlet é um obcecado que dá cabo desta coisa 

toda. Toma drogas, vê e ouve coisas e tem 

desejos de vingança inconsoláveis. É um poeta 

do existir e gosta de música e das artes em 

geral. Dele depende muitas coisas se bem que 

ninguém sabe ao certo o quê Tanto quer mudar  

o mundo como destruí-lo.
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COM PA N H I A  

JOAO GÃRCI A M IGU EL

Liberdade e Teatro são os dois  
eixos que presidem às nossas 
actividades de criação, formação  
e difusão. Estes dois conceitos 
movem-nos pela importância que,  
em interacção, produzem na 
sociedade em que vivemos, 
contribuindo para o crescimento  
e melhoria dos indivíduos na busca  
de um projecto de humanidade  
partilhado através do investimento  
na criatividade como base da 
diferença e da capacidade para 
a mudança dos mundos em que 
vivemos. Acreditamos que o exercício 
diário de conquista da liberdade 
individual é concomitante com 
o aumento da liberdade dos que 
nos rodeiam. É esse o binómio 
que delimita e define a qualidade 
e ambição do que somos e do que 
desejamos: que os outros possam  
ser cada vez mais livres
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