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A VELHA CASA II
UMA PRODUÇÃO COMPANHIA JGM E EXCOLA DE ARTES DO CARVALHAL.
ESPECTÁCULO INSERIDO NA SEGUNDA EDIÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO PARA CRIADORES 
EMERGENTES DA COMPANHIA JGM.

"(...) No sexto dia de confusão, insónias, copos de três, jogos de cartas, canções de bêbados e 
acordeões, o velho bateu à porta vinha despedir-se e trazia um cabaz cheio de fruta da sua última 

obra: o jardim das delícias. Comi uma maçã e adormeci! Corri como uma lebre macaca com as 
duas pernas e os dois braços esticados aos gritos. Gritei com tanta força que acordei a flutuar no 

céu ao lado do velho. (...)"

"(...) Choras até inundar a sala, sozinho. E eu também. 
Levo-te  num num frasco que guardo dentro do bolso da bata que veste  o meu corpo, corpo esse 

que já não é mais que um fantasma. E vai estar um dia lindo. Vais ver e ouvir os passarinhos. 
Lentamente, beberei a água do frasco onde te guardei, até que tu deixes de brilhar e luzir, para 

envelheceres como eu."

"(...) A avó era assim quente, sempre quente. Com a pele quente, muito quente."
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A VELHA CASA, 
é uma viagem por histórias fantasmas, às memórias colectivas, aos mistérios sobre os quais se 

constroem a vida e o mundo privado de cada protagonista desta obra: seja actor seja espectador. 
Habitámos uma casa vazia e velha, e em cada divisão dessa casa existem histórias e imagens do 

passado que se abrem como portas para o presente, para uma nova infância. 
As histórias preenchem os espaços vazios, animando a casa com a visita dos novos habitantes em 

busca dos seus secretos caminhos. Após a visita, as coisas exteriores voltam a pesar sobre a casa e 
os seus solitários visitantes que a deixam de novo abandonada e vazia.
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