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SINOPSE  

 

"Há aqueles que lutam um dia; e por isso são muito bons; 

Há aqueles que lutam muitos dias; e por isso são muito bons; 

Há aqueles que lutam anos; e são melhores ainda; 

Porém há aqueles que lutam toda a vida; esses são os imprescindíveis." 

Bertolt Brecht 
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MEMÓRIA DESCRITIVA  

 

 A guerra de carácter religioso dura há muitos anos. A juventude é sacrificada nas 

frentes de batalhas, as cidades são saqueadas por homens famintos e desesperados, 

enquanto os soldados se entregam a diferentes bandeiras sem ter a nítida 

compreensão dos motivos que os levam a fazer a guerra, a odiar e a matar. 

 O início da peça é marcado pelos argumentos que diferenciam a guerra e a paz, 

inscritos nos diálogos de um recrutador e do sargento: “A paz é uma porcaria, a guerra 

é que estabelece a ordem. Na paz a humanidade desenvolve-se como ervas daninhas. 

É um desperdício de gente e de gado, assim sem mais nem menos” e “Como tudo que 

é bom, a guerra também é difícil, no começo. Mas, depois que começa a florescer, é 

uma planta que resiste a tudo; as pessoas começam a tremer, só de pensar na paz, 

como os jogadores, que não querem parar, para não terem de fazer as contas do que 

perderam.” 

 Mãe Coragem é uma mulher que vende aos soldados, que acompanha em 

marcha na sua carroça, comestíveis, bebidas, roupas, informações e promessas de 

favores e mesmo de outras coisas nunca realmente confirmadas. Vive da guerra e dos 

seus negócios de oportunidade, comprando o que os camponeses e os deserdados das 

cidades necessitam de vender para sobreviver mais um dia, alimentando assim os seus 

filhos e quem mais a vai parasitando.  

 O sargento mostra a ambiguidade da mulher: “Para você, então, a guerra há de 

roer os ossos e deixar a carne? Você engorda as suas crias com a guerra, e não quer 

dar nada em troca? Ele precisa saber de onde vem a comida...” Ainda assim, ela está 

segura: “Mas os soldados não precisam ser meus filhos.” Eilif, o filho mais velho é 

assediado para se alistar logo no começo e acaba por se tornar primeiro um herói e 

depois pelos mesmos motivos um assassino de guerra o que o conduz ao pelotão de 

fuzilamento. Não consegue despedir-se da mãe e morre sem compreender a diferença 

entre a paz e a guerra. Mãe Coragem nunca chega a saber da morte deste seu filho. 

 Queijo Suíço, o filho do meio, “o mais tapado mas o mais honesto”, é fuzilado por 

ter escondido o cofre do regimento que estava a seu cargo num momento em que a 

guerra deu a volta e se recusar dizer para onde o atirou. A mãe, mais tarde, diante do 

corpo é obrigada a fingir que não o reconhece para sobreviver. 

O capelão, o cozinheiro e a prostituta, seres desfigurados pela guerra que 

convivem com Mãe Coragem ao redor da carroça em alguns períodos da guerra vão  

acompanhando a viagem por dentro da miséria e penúria que a situação descreve. 

Resta a Mãe Coragem a filha muda Kattrin que sonha com o fim da guerra para se 

poder casar. Ao deixá-la sozinha na casa de uns camponeses à porta de uma cidade 

onde se desloca para fazer negócios vai também acabar por perdê-la. A filha ao 

aperceber-se de que tropas inimigas se preparam para invadir a cidade adormecida, 

sobe para cima do telhado da casa tocando tambor acabando por provocar a sua morte. 

Ao matá-la os vigias despertam e a cidade pode defender-se, salvando assim a vida da 

sua mãe. Mãe Coragem termina puxando a carroça sozinha recomeçando o seu 

trajecto em direcção a lugar nenhum.  
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MOTIVAÇÕES E LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

 

 O desejo de trabalhar um texto de Brecht é antigo. A escolha recaiu neste texto 

pela qualidade poética da situação, pelo abismo em que se movimentam os 

personagens e pelas possibilidades de releitura que traz a ambiguidade dos temas da 

peça: a guerra, a consciência da desvalorização da vida humana, o teatro enquanto 

instrumento das manifestações de poder individuais em situações limite, a necessidade 

de recomeçar mais uma vez. 

 A guerra como pano de fundo provoca um uníssono de desejos: de 

sobrevivência, de valorização do instante, de que as coisas mudem. Seja a guerra entre 

os homens, seja a guerra interior de cada ser humano, seja a conjugação de várias 

guerras, o efeito de contraste das situações ganha contornos de um regresso ao estado 

infantil, ao estado bruto e animal que guia os gestos até aos limites do silêncio e da 

selvajaria. Viver num estado de guerra é provavelmente equivalente a viver num outro 

lado do mundo obscuro e inclinado. Viver num estado de guerra equivale a habitar num 

lado oculto que permite viajar por dentro do interior das coisas. As batidas do coração 

passam a ser como omnipresentes batidas de tambores, os sentimentos são expressos 

em balas e tiros de canhão, os beijos e as carícias são gritos e dentadas que mal se 

ouvem no estertor dos combates, o assassínio torna-se um acto heróico e desejável. 

Aquilo que somos, e aquilo que sonhamos ser, perde contornos e regressa ao sangue, 

à memória do sangue na qual estão inscritas todas as guerras.  

 Há algo nos confrontos desta guerra, na ingénua construção do colapso, da 

ruína, de um quase nada, que os torna próximos e humanos: a confusão do mundo que 

produz a simplicidade, a falta de rumo que se resume a caminhar num círculo sem fim, 

o sem sentido que promove o agarrar demente do nada, o esvaziado onde tudo é estéril 

torna-se sustentáculo de ilusões, o esbater da diferença entre estar vivo e estar morto é 

o impulso ao qual se prende o recomeçar. 

 Há latente, uma ideia de música, de poesia, de canções e palavras sem nexo 

que funcionam como um caudal de batidas, pancadas no corpo que necessita de ser 

despertado. A ideia de um corpo como um tambor e do uníssono das batidas é o ponto 

de fuga, o centro de onde partem as perspectivas de amalgama das imagens para a 

encenação desta história. São a imagem substância, a imagem sonora, a imagem 

viagem que impõem e provocam a construção da peça. O tambor é o uníssono, o 

coração, a carruagem, a roda que chia, a fonte do amor, do ódio, o sinal da batalha, a 

celebração da morte, o instrumento da música e do teatro da guerra. Tambores e 

corpos: símbolo imperfeito do ruído surdo que amedontra, que range e ruge por dentro 

da carne e do osso; corpos esvaziados de onde parte de novo o som, onde ressoa e se 

rasga a pele do mundo outra vez. Há semelhanças entre um tambor e o mundo, entre 

um tambor e um corpo; há diferenças entre um tambor e um canhão, entre um corpo e 

um buraco para onde se atiram os mortos. Há imagens que nos constroem o corpo há 

uma invenção que somos nós e a distância do mundo onde nos movemos como 

paisagem. 
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EQUIPA TÉCNICA E ARTÍSTICA 
 

Texto – Bertolt Brecht 

 

Adptação e Encenação - João Garcia Miguel  

 

Interpretação – Custódia Gallego | Miguel Moreira | Paula Diogo | Sara Ribeiro | Tónan Quito 

 

Música e vídeo – Rui Gato [How] | Jonathan Street 

 

Direcção técnica – Luís Bombico | Várias Cenas 

 

Apoio à realização do espaço cénico - Rui Viola e Mantos  

 

Figurinos - Steve Denton 

 

Fotografia - Susana Neves 

 

Produção – João Garcia Miguel, Unipessoal, Lda. 

 

Co-Produção – Centro Cultural de Belém 

 

Apoio – Teatro-Cine Torres Vedras | Câmara Municipal Torres Vedras  

 

Estrutura financiada – MC | DGartes | Fundação Calouste Gulbenkian  

 

 JGM é um artista associado do Espaço do Tempo  

 

Data e local de estreia – 22 de Janeiro de 2011, Centro Cultural de Belém 

 

 
© Susana Neves 
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JOÃO GARCIA MIGUEL  

 
Nasceu em Lisboa, em 1961. 

Mestrado e Pós Graduação em Comunicação, Cultura e Tecnologias de Informação, realizado no ISCTE, 

com o título “O Actor Imagem” – 2005, que foi distinguido com a classificação máxima unanimemente 

pelo júri. Licenciado em Pintura pela ESBAL. 

Actualmente lecciona Teatro e Animação Cultural na ESAD- Escola Superior de Artes e Design, nas 

Caldas da Rainha. Já deu formação na ESMAE, Balleteatro, Centro Português de Design, Fórum Dança, 

CEM e Escola António Arroio. 

Membro fundador do grupo Canibalismo Cósmico, cuja actividade se desenvolveu na área da 

performance/instalação, das quais se destacam O Enigma da Fonte Santa (1990) e Redondo (1995). 

Membro fundador da Galeria ZDB e do grupo de teatro OLHO, Destaca El – Levando-os aos Ombros em 

Passo de Marcha Sincopada ao Quarto Tempo (Menção Honrosa do Prémio ACARTE/Maria Madalena de 

Azeredo Perdigão, Fundação Calouste Gulbenkian), Humanauta, Guerreiro (cenografia, figurinos e  

bandas sonoras originais premiadas no Concurso Teatro na Década, Clube Português de Artes e Ideias), 

Zona e DQ – éramos todos nobres cavaleiros a atravessar mundos apanhados num sonho. 

Organiza o Festival X, (evento multidisciplinar), inicialmente como Director Artístico do grupo Olho e 

actualmente emnome individual. 

Como intérprete destaca UIR, À Espera de Godot, de Beckett, encenação de João Fiadeiro e A Fuga, de  

Gao Xingjiang, encenação de Carlos Pimenta, e Homens-Toupeira, que co-realizou com Edgar Pêra. 

Co-criou com Clara Andermatt e Michael Margotta a peça As Ondas em 2004 a partir do livro homónimo 

de Virgínia Woolf. 

Em nome próprio escreveu, criou e encenou Especial Nada em 2003 a partir dos Diários de Andy Warhol 

e que esteve presente no Edinburgh Festival Fringe de 2006, com 22 apresentações do espectáculo. 

Criou, encenou e escreveu em parceria com Luís Vieira Ruínas em 2005 para o Teatro Bruto, 

apresentado no TeCA, Porto, onde expôs um conjunto de quadros feitos com base nas personagens da 

peça; o espectáculo 1.Parto, com os alunos finalistas de 2005 da ESMAE (Escola Superior Música e das 

Artes do Espectáculo), Teatro Helena Sá e Costa, no Porto. E já em 2006 criou o espectáculo A Entrega a 

partir de textos de August Strindberg na Casa de Teatro de Sintra, A História de um Mentiroso a partir de 

Peer Gynt de Henrik Ibsen e a finalizar o ano traduziu e encenou a partir de King 

Lear de William Shakespeare. 

Em 2007, interpretou a Ode Marítima de Álvaro de Campos, com encenação de Alberto Lopes. 

E em 2008 encenou A Velha Casa de Luiz Pacheco e As Criadas de Jean Genet que estreou no Pequeno 

Auditório do CCB. Em Dezembro de 2008 ganhou o Prémio FAD Sebastià Gasch (Barcelona) pela 

encenação Burgher King Lear. 

Em 2009 estreou Sangue – Estudos de Antigona no Teatro da Comuna em Lisboa. 

Ainda em 2009 encenou “O Banqueiro Anarquista” a partir do texto de Fernando Pessoa, que teve estreia 

no Teatro Maria Matos. Em 2010 encenou O Filho da Europa, a prtir de Kaspar de Peter Handke, com 

estreia no TeCA, no âmbito do 33º FITEI. 

É desde 2009 director artístico do Teatro-Cine de Torres Vedras. 
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MIGUEL MOREIRA 

 

Criador/performer frequentou o curso de Artes e Ofícios do Espectáculo no Chapitô entre  1992 a 1995. 

Trabalhou no teatro  O Bando entre 1995 e 1999 e com encenadores como João Garcia Miguel, João 

Brites, Paulo Castro, João Perry, Alberto Lopes, Emmanuel Demarcy Mota, Joaquim Benite , José 

Martins, Carlos Afonso, António Pires, Teatro Praga, Raul Atalaia, Susana Vidal, Ana Nave. Esteve ligado 

a projectos de teatro em Almada como o colectivo Teatral Olho e o Colectivo de Teatro O Grupo. 

Trabalhou com coreógrafos como Rui Horta, Olga Roriz, João Galante, Ana Borralho, Teresa Prima ; Rita 

Judas, Teresa Simas, Fabrizio Pazzaglia, Vera Mantero, Aldara Bizarro. No cinema trabalhou com 

Eduardo Guedes, Raquel Freire, Ivo Ferreira, João Botelho, Paulo Rocha, Jorge Cramez, Margarida 

Cardoso, Margarida Miranda. Teve várias participações em programas televisivos tendo trabalhado dois 

anos no elenco da Família Galaró e integrou o elenco da série "Cidade despida". Deu vários workshops 

centrados na discussão das margens de um objecto teatral. É um dos fundadores do Útero, criado em 

1997. Dirigiu e foi criador de quase todos os seus espectáculos. Fundou e programa o espaço Land. 

 

 

PAULA DIOGO 

 

Nasceu em Lisboa a 5 de Outubro de 1977. 

Bacharelato pela Escola Superior de Teatro e Cinema.  

Frequentou o curso de Línguas e Literaturas Modernas – variante Português e Espanhol da Faculdade de 

Letras da Universidade Clássica de Lisboa. 

Foi co-fundadora do colectivo Teatro Praga (1995/08), da TRUTA em 2003 e da Produtora Pato 

Profissional Lda em 2003. Nestas estruturas desenvolveu um trabalho regular como criadora, performer, 

encenadora e produtora.  

Trabalhou até à data com os seguintes criadores e companhias: Antonio Catalano (IT/Casa degli Alfieri), 

Madalena Victorino (PT), Nuno Carinhas (PT), Rogério de Carvalho (PT), Lúcia Sigalho e Senssurround 

(PT), Letizia Quintavala e Flavia Armenzoni (IT/ Teatro delle Briciolle), Antonio Latella (IT/Projecto Thierry 

Salmon/NTN), João Pedro Vaz/Assédio (PT), Teatro Meridional (PT), Teatro da Garagem (PT), Artistas 

Unidos (PT), Cão Solteiro (PT), Alexander Kelly (UK/Third Angel), Gonçalo Amorim (PT), Clementine 

Baert (FR), Martim Pedroso/Materiais Diversos (PT) e Tiago Rodrigues e Mundo Perfeito (PT). 

Em 2004 foi distinguida pelo Clube Português de Artes e Ideias com o Prémio Teatro na Década-Melhor 

actriz pelo desempenho no espectáculo “Private Lives”, uma co-criação do Teatro Praga. 

Em 2006 torna-se bolseira do Centro Nacional de Cultura o que lhe permite assistir ao processo criativo 

do grupo Gob Squad (UK/DE) em Berlim. 

No mesmo ano é convidada pelo coreógrafo Rui Horta a participar como artista convidada no COLINA-

Colaboration in Arts, em Aarhus na Dinamarca. 

Ainda em 2006 participa na Ecole de Mâitres – Projecto Thierry Salmon na qual conhece o encenador 

Antonio Latella. 

Em 2007 frequenta o Curso de Encenação do Programa Criatividade e Criação Artística da Fundação 

Calouste Gulbenkian, dirigido pelo Companhia inglesa Third Angel. 

Ainda em 2007 desenvolve a apresenta o dueto "Off The White" fruto da colaboração com Alexander 

Kelly/Third Angel. 

Em 2008 é convidada por Mark Depputer a participar nos Encontros Alkantara 2008 para jovens artistas e 

criticos. 

Em 2009 é artista convidada na apresentação em Lisboa do espectáculo “Léffect de Serge” de Philiphe 

Quesne e Vivarium Studio. 
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Em 2009 começa a desenvolver a Má-Criação, uma label associada à Produtora O Pato Profissional 

dedicada exclusivamente a projectos colaborativos na área da performance e teatro. 

Trabalha pontualmente como formadora em grupos universitários como o CITAC e GTN. 

Neste momento continua a participar como intérprete e criadora em projectos de colaboração na área do 

teatro e performance em Portugal, França e Itália e a desenvolver os projectos cinematográficos da 

Produtora Pato Profissional Lda. 

Em 2010 fará parte do grupo de encenadores da nova direcção artística de Antonio Latella no Nuovo 

Teatro Nuovo em Nápoles, Itália. www.opatoprofissional.com 

 

 

SARA RIBEIRO 

 

 

Licenciada em Teatro pela Escola Superior de Artes e Design das Caldas da Rainha.  

Enquanto Criadora, encenou e interpretou um projecto intitulado “Hiperealismo Anónimo” a partir de “O 

insulto ao público” de Peter Handke, estreou no Centro de Juventude das Caldas da Rainha. Fez uma 

performance a partir do texto “A cena do Ódio” de José de Almada Negreiros. Como actriz entra numa 

leitura encenada de Ruy Carvalho “Textos Soltos”,no CCB, com Diogo Dória e João Pedro Santos. Faz a 

performance “Funeral” ainda durante o percurso da faculdade e a “A noiva”, criações de Bruno Bogarim. 

Volta a fazer uma leitura encenada com a orientação de Diogo Dória desta vez “O Homem sem 

Qualidades” de Musil, no Goethe Institut em Lisboa. 

Em 2008 colabora com João Garcia Miguel na interpretação de “A velha Casa” de Luiz Pacheco em 

Palmela (inserido no Festival Internacional de Artes Performativas-FIAR),e em Lisboa, na sede da Junta 

de Freguesia de Alcântara. 

Em 2009 volta a trabalhar com João Garcia Miguel no espectáculo “Antígona, estudos de sangue” com 

base no texto “Antígona” de Sófocles,em cena de 1 a 30 de Julho 2009,no Teatro da Comuna.  

No Âmbito do Festival Praga em Guimarães, cria a performance “Tchtvac”. Desenvolve juntamente com 

João Garcia Miguel o “Cristo Misto”,performance realizada no âmbito do Festival Performativo Epidermia, 

na Fábrica do Braço de Prata em Lisboa. 

Ainda em 2009 e 2010 entra na peça de teatro “O Banqueiro Anarquista” de Fernando Pessoa com 

adaptação e encenação de João Garcia Miguel. Em 2010 entra na peça “O Filho da Europa” a partir de 

Kaspar de Peter Handke com encenação de João Garcia Miguel. 

 

 

TÓNAN QUITO 

 
Nasceu em Lisboa em 1976. 

Fez a sua formação na Escola Superior de Teatro e Cinema, onde concluiu a licenciatura de Formação de 

actores/encenadores. Começou o seu percurso como actor com o Quarto Período – O do Prazer, tendo 

participado em todos os espectáculos e dirigidos por António Fonseca: Romeu e Julieta, de W. 

Shakespeare, O Despertar da Primavera, de F. Wedekind, Dia de Marte, de E. Bond, Lisístrata, de 

Aristófanes, e Gimme Five (este dirigido por F. Ribeiro). 

Estreou-se profissionalmente no Teatro da Cornucópia, onde participou nos seguintes espectáculos 

encenados por Luís Miguel Cintra: O Triunfo do Inverno, de Gil Vicente, Um Auto de Gil Vicente, de 

Almeida Garrett, Os Sete Infantes de Lara, a partir da Crónica Geral de Espanha de 1334 e de um auto 

tradicional transmontano, O Casamento de Fígaro, de Beaumarchais, O Novo Menoza ou História do 

Príncipe Tandi de Cumba, de Jakob Lenz e A Tragédia de Júlio César de W. Shakespeare. Na mesma 

companhia, trabalhou ainda com Christine Laurent em D. João e Fausto, de Christian Dietrich Grabbe.  
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Trabalhou ainda com Luis Romeira em Tudo no Jardim, António Pires em Peter Pan de J. Barrie (Teatro  

Mais), Luís Assis em Uma Casa na Árvore, texto e encenação do mesmo (Casse Faz), Lúcia Sigalho em 

Dedicatórias (Companhia Sensurround), Joaquim Horta em Ruído (Artistas Unidos), Paula Diogo em 

Diotima e Alice no Armário baseado nas Alices de Lewis Carrol (Teatro Praga), Carlos J. Pessoa em 

Migalhas de um Deus Intratável e Os Donos dos Cães, textos e encenações do mesmo (Teatro da 

Garagem), Nuno Cardoso em Purificados, de Sarah Kane (Ao Cabo Teatro), Parasitas, de Marius Von 

Mayenburg (Ao Cabo Teatro), O Despertar da Primavera, de F. Wedekind (TNSJ), Woyzeck, de George 

Buchner (TNSJ) e Plasticina, de Vassili Sigarev (TNSJ), Nuno M. Cardoso em Gretchen, a partir de 

Urfaust de Goethe (Cão Danado e Companhia e TNSJ), João Mota no excerto dos actores no Sonho de 

uma Noite de Verão (CNB), António Catalano no Pavilhão da Maravilhas (CPA do CCB), Tiago 

Rodrigues em Urgências 2006, 11 peças curtas de vários autores portugueses (Mundo Perfeito/ Teatro 

Maria Matos) e Urgências 2007, 6 peças curtas de vários autores portugueses (Mundo Perfeito/ Teatro 

Maria Matos), Jorge Andrade em Desempacotando a minha biblioteca a partir de W. Benjamin e Miguel 

Rocha (Mala Voadora), Patrícia Portela em Banquete, da própria (Prado/Deepblue) e Audiomenus 

(Prado) e Fernando Gomes em O Dia das Mentiras, de Rui Mendes a partir de O Noivado do Dafundo e 

de Falar Verdade a Mentir de Almeida Garrett (Inatel-Teatro da Trindade).  

Participou também nas encenações colectivas: César, a partir da Tragédia de Júlio César de W. 

Shakespeare (O Meu Joelho), Duas Metades de Patrícia Portela e Tiago Rodrigues (Mundo Perfeito) e 

Estúdios – A Festa de Filipe Homem Fonseca, Nelson Guerreiro e Tiago Rodrigues (Mundo 

Perfeito/Culturgest/Festival de Almada). 

Em 2003 fundou a Associação Cultural  Truta onde participou em Da Mão Para a Boca de Paul Auster 

(Truta/Praga), Da Felicidade, textos do colectivo, A Resistível Ascenção de Arturo UI de B. Brecht 

(Truta/Culturgest) e West Coast textos do colectivo (Truta/C.M de Lagoa/CCB). 

Em cinema participou na curta-metragem I’ll see you in my dreams, de Miguel Ángel Vivas (O Pato 

Profissional), O Nome e o NIM, de Inês Oliveira, António Um Rapaz de Lisboa, de Jorge Silva Melo e 

Mundo Catita, de Felipe Melo e João Leitão (O Pato Profissional). 

Em televisão participou na série Até Amanhã Camaradas de Manuel Tiago, realizado por Joaquim Leitão 

(MGM) e Liberdade 21 (SP Televisão).  

 

 

 

 

 

 

CONTACTOS 

 

João Garcia Miguel 

Rua Palmira, nº5 - R/C -Dto. 

1170-285 Lisboa 

tel | fax. 214080494 

Tel. 933327229 | 917021347 

e. garcia@joaogarciamiguel.com 

www.joaogarciamiguel.com 
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