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Tudo começou no Cairo onde fui abordado por um amigo holandês. O propósito: a Europa 
e o teatro. Como pode o teatro servir de instrumento para os caminhos do mundo se 
abrirem e multiplicarem? Pode o teatro contar a história da Europa do ponto de vista  
de um alentejano português de Beja? A Europa futura será feita de muitas histórias que 
ainda estão por contar. Este é um projecto acerca dessas histórias. Nasceu, não por 
acaso, na Holanda onde os holandeses passam o tempo a questionar a Europa e em geral  
as políticas dos políticos holandeses. Desceu agora para Portugal, Itália, Roménia e Letónia 
encontrando aí novos parceiros e novas histórias. Será um projecto sobre os Europeus 
e as suas múltiplas visões e identidades em diálogo. Entrevistámos o actual comissário 
português em Bruxelas o Engenheiro Carlos Moedas. Partimos em busca de homens  
e mulheres que sonham e ou sonharam com um mundo diferente. As suas histórias, emoções 
e ideias são as fontes do espectáculo, que se deseja como um momento de abertura.  
Um instante de reflexão sobre os muitos nós de que a Europa se faz. Esse será o lugar  
e o tempo que buscamos para esta obra despida sobre homens e mulheres de carne e osso.
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o que dizem
CORREIO DA MANHÃ
Ideias de Carlos Moedas dão origem a peça de teatro
Ana Maria Ribeiro I 20 de Dezembro de 2019

‘Sr. Moedas’ estreia esta sexta-feira no Teatro Ibérico, em Lisboa. Regressa no próximo ano.
O encenador João Garcia Miguel foi convidado por uma companhia de teatro holandesa 
para construir um espetáculo sobre a visão dos portugueses em relação à União Europeia 
(UE) e ao seu futuro. Pediu uma reunião com o então comissário português, Carlos Moedas, 
e de uma conversa mantida em Bruxelas, nasceu ‘Sr. Moedas’, que chega ao palco esta 
sexta-feira, às 23h00.

A peça - que se apresenta sob a forma de monólogo interpretado pela atriz Sara Ribeiro - 
integra o projeto ‘Comichão Europeia’ e depois desta apresentação única no Teatro Ibérico, 
Lisboa, volta à cena em 2020. “Há uma estranheza e desconhecimento dos portugueses 
em relação à UE e às suas funções. Este espetáculo pode responder a perguntas que as 
pessoas fazem habitualmente”, diz João Garcia Miguel.
Sara Ribeiro, que dá corpo a três personagens - Carlos Moedas, o pai deste e o professor 
Dino, que tanto o marcou -, diz que este trabalho é um “bom exercício” para um ator e 
destina-se a todas as idades. “A forma como o João [Garcia Miguel] problematizou a questão 
da UE, cruzando-a com experiências pessoais do Carlos Moedas e com reflexões sobre a 
vida de todos nós, torna este espetáculo abrangente e capaz de interessar a toda a gente”.

Administrador da Gulbenkian
Carlos Moedas foi eleito, por unanimidade, novo administrador executivo da Fundação 
Calouste Gulbenkian. Junta-se a Isabel Mota, Martin Essayan, José Neves Adelino e 
Guilherme de Oliveira Martins. Toma posse a 7 de janeiro.

https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/ideias-de-carlos-moedas-dao-origem-a-peca-de-teatro


o que dizem
TIME OUT
Sr. Moedas

A nova produção da Companhia João Garcia Miguel parte de uma entrevista ao comissário 
português na União Europeia: Carlos Moedas. É através do seu pensamento que se debruçam 
sobre a questão europeia. Sr. Moedas está integrado num projecto chamado Comichão 
Europeia, onde várias companhias da europa passam pelo Ibérico com espectáculos que 
pensam este problema

TORRES VEDRAS WEB
Companhia holandesa abre ciclo “Comichão europeia” no Teatro Ibérico
Agência Lusa I 20 Dezembro, 2019

A peça de teatro “De eurocommissaris”, pela companhia holandesa Mugmetdedoudentand, 
abre hoje, no Teatro Ibérico, Lisboa, a apresentação em Portugal de “Comichão Europeia”, 
um projeto da Companhia João Garcia Miguel (CIA JGM) e quatro companhias europeias.

A companhia holandesa subirá ao palco às 21:30. No dia seguinte, à mesma hora, é a vez 
do coletivo romeno 3GH representar “the beyond”.

Na sexta-feira, cabe à companhia da Associação K, de Milão, subir ao palco do teatro 
instalado no antigo de S. Francisco, em Xabregas, para apresentar a peça “Play”.

Também na sexta-feira, às 23:00, a companhia João Garcia Miguel apresentará a peça “Sr. 
Moedas”.

O projeto “Comichão Europeia” mobiliza ainda uma companhia da Letónia – Story Hub – 
que atuará, em Lisboa, em abril de 2020.

https://www.timeout.pt/lisboa/pt/teatro/sr-moedas
https://torresvedrasweb.pt/companhia-holandesa-abre-ciclo-comichao-europeia-no-teatro-iberico/


o que dizem
Uma reflexão sobre a Europa e o que “esta está a construir para cada um de nós”, é como 
o encenador João Garcia Miguel define a peça “Sr. Moedas”, ficcionada com base numa 
entrevista que João Garcia Miguel fez ao anterior comissário europeu para a Investigação, 
Ciência e Inovação, Carlos Moedas, com quem esteve ao longo de um dia, em Bruxelas, 
disse o ator e encenador, em outubro último à agência Lusa.

Colegas do comissário, no final de um mandato de cinco anos, e pessoas com quem este 
conviveu, sobretudo em Beja, de onde é natural, foram também entrevistadas por João 
Garcia Miguel para a construção da peça, acrescentou, na mesma altura, o criador.

“Comichão Europeia” é o nome do projeto português e resulta de “um trocadilho com 
Comissão Europeia e com esta ideia de que Portugal tem alguma comichão, algum mal-
estar, alguma incompreensão” com a Europa, acrescentou o diretor da companhia JGM.

“Alguma alergia, digamos assim. Aliás, uma alegria e uma alergia”, frisou o encenador a 
propósito do projeto que de quarta-feira levará quatro peças ao Teatro Ibérico.

“Sr. Moedas” é um texto com duas personagens, uma das quais o Sr. Moedas, que, não 
tendo “correspondência direta” com “o engenheiro Carlos Moedas”, cria uma “personagem 
inventada que se relaciona com a Europa”, referiu.

“Com a compreensão que, de alguma forma, a Europa é um sonho muito antigo, que 
ultrapassa a nossa própria construção da Europa e que, de alguma maneira, é um diálogo 
interior que acaba depois por ser teatralizado entre duas personagens”, disse.

“Muitas das vezes nem sequer temos consciência das coisas positivas, temos muito 
mais consciência daquilo que é negativo e que nos choca, que nos deixa entristecidos, e 
provavelmente sem margem de progressão”, frisou João Garcia Miguel.



o que dizem
O projeto “Comichão Europeia” nasceu de forma “fortuita”, depois de um convite lançado 
a João Garcia Miguel, em 2018, por um encenador holandês que também faz parte 
da organização Informal European Theatre Meeting e que pusera em palco uma peça 
semelhante a partir de um texto em torno do ‘seu’ comissário europeu, em 2015 e 2016.

À Holanda e a Portugal juntaram-se depois companhias de Itália, Roménia e Letónia que 
“criaram espetáculos para refletirem sobre este regime europeu que obriga os países a um 
conjunto de regras que acabam muitas vezes por ser difíceis de aceitar e perceber”.

O espetáculo dos italianos está um pouco mais longínquo da figura do comissário italiano, 
já que, ao contrário do português, não foi nada sensível a receber o grupo, esclareceu o 
encenador português.

Os romenos têm uma figura muito idealizada a partir de testemunhos de um conjunto de 
pessoas que foram deputados e comissários europeus, assim como os letões, disse João 
Garcia Miguel à Lusa, a propósito dos espetáculos que o Teatro Ibérico acolhe esta semana.

“Sr. Moedas” já foi apresentado na Holanda, Roménia e em Itália.

De 15 a 22 de fevereiro de 2020, os trabalhos das cinco companhias serão também 
representados em Riga, na Letónia.

Com texto, espaço cénico e direção de João Garcia Miguel, “Sr. Moedas” é interpretado por 
Sara Ribeiro e tem figurinos de Rute Osório de Castro. Tem da CIA JGM & Teatro Ibérico, 
com o Teatro Cine de Torres Vedras, Teatro Aveirense e as autarquias locais de Torres 
Vedras e Aveiro.



o que dizem
TSF
Carlos Moedas é Sr. Moedas em Palco
José Carlos Barreto I 19 Dezembro, 2019

Este espetáculo parte de um desafio de uma companhia de teatro holandesa a várias 
companhias em vários países europeus sobre o que pensam desta Europa da comichão 
europeia, com este título e trocadilho curioso e João Garcia Miguel agarrou a ideia. Feito o 
desafio, e com o português Carlos Moedas, João Garcia Miguel escreveu a peça de teatro 
o Senhor Moedas, a partir do comissário europeu, e para escrever melhor foi mesmo a 
Bruxelas para conhecer o comissário português. Apesar do nome Senhor Moedas e do 
projeto da comichão europeia, não estamos diante de um sarcasmo na primeira pessoa é 
mais uma ideia forte sobre a Europa dos gabinetes. Que comichão europeia é esta? como 
o senhor moedas se move neste mundo, ele que é personagem deste espetáculo de João 
Garcia Miguel.

Sr.Moedas, da Companhia João Garcia Miguel, único espetáculo, esta noite, no Teatro 
Ibérico, em Xabregas em Lisboa, às 21h30.

RTP EUROPA
Sr. Moedas”, a peça de teatro que conta a história do antigo Comissário Europeu português

A experiência de Carlos Moedas em Bruxelas foi mote para uma peça de teatro que faz 
parte do projeto “Comichão Europeia”. O antigo Comissário Europeu dá nome à peça “Sr. 
Moedas”, uma reflexão sobre a Europa.

https://www.cmjornal.pt/cultura/detalhe/ideias-de-carlos-moedas-dao-origem-a-peca-de-teatro
https://www.tsf.pt/portugal/cultura/carlos-moedas-e-sr-moedas-em-palco-11634659.html
https://www.rtp.pt/noticias/rtpeuropa-comissao-europeia/sr-moedas-a-peca-de-teatro-que-conta-a-historia-do-antigo-comissario-europeu-portugues_v1194916


o que dizem
DNOTICIAS
Companhia de teatro João Garcia Miguel percorre Europa com peça ‘Sr. Moedas
18 OUT 2019

A experiência e a visão do comissário Carlos Moedas sobre a Europa são o mote da mais 
recente peça da Companhia de Teatro João Garcia Miguel. O espectáculo ‘Sr. Moedas’ está 
integrado no projecto europeu ‘Comichão Europeia’ e, além de Portugal, vai ser apresentado 
na Holanda, Roménia, Itália e Letónia.

‘Comichão Europeia’ é um projecto que nasceu na Holanda numa altura em que as crises 
económicas, a migração e os terramotos políticos (como o Brexit) provocam a incerteza 
e questionam a essência da União Europeia (UE). Companhias de teatro de cinco países 
– Portugal, Holanda, Roménia, Itália e Letónia – foram desafiadas a criar uma peça com 
o objectivo de comunicar visões, perspectivas e ideias sobre a democracia e políticas 
europeias e de pensar sobre o próprio futuro da UE.
Agora, durante cinco semanas, a peça de cada companhia irá estar em cena nos restantes 
países participantes, com a ambição de envolver o público em questões sociais e tornar a 
Europa mais humana.

“Para criar este espectáculo, entrevistámos o comissário português com o intuito de 
perceber o paradigma de muitos homens e mulheres que sonham com uma Europa diferente 
e mais unida. As suas histórias, emoções e ideias são a fonte desta peça, que pretende 
promover a discussão e reflexão em torno das diversas temáticas europeias”, refere João 
Garcia Miguel, autor do texto e encenador do espectáculo português.
Depois de estrear em Amsterdão, a 3 de Outubro, a peça portuguesa chega no dia 19 à 
Roménia e a 9 de Novembro a Milão. Estreia-se em Lisboa a 18 de Dezembro, semana em 
que as restantes companhias internacionais apresentam também os seus espectáculos em 
Lisboa, no Teatro Ibérico. ‘Sr. Moedas’ sobe, depois, a palco na Letónia, em Fevereiro de 
2020.

https://www.dnoticias.pt/5-sentidos/companhia-de-teatro-joao-garcia-miguel-percorre-europa-com-peca-sr-moedas-DA5345858#
https://www.dnoticias.pt/5-sentidos/companhia-de-teatro-joao-garcia-miguel-percorre-europa-com-peca-sr-moedas-DA5345858#
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