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CARAVAN
CABARET

personagens não incluÍdas

Uma co-produção: Baal 17 (Serpa)
Al-Masrah Teatro (Tavira)
Encenação e Dramaturgia: Marta Pazos;
Cenografia: Sara Graça; Interpretação:
Aline Catarino, Marco Ferreira, Patrícia
Vito, Pedro Ramos, Rui Ramos, Sandra
Serra, Susana Nunes, Susana Romão e
Vânia Silva.
Operação Técnica: Paulo Troncão
Duração: 75 min.
Público: Todas as idades

Senhoras e senhores, meninos e meninas, chefes de família,
funcionários, secretárias, intelectuais, desempregados,
vereadores da cultura, directores gerais, moradores de um
mundo no qual sonhar é uma urgência… Bem vindos ao
“Caravan Cabaret”. Um pedaço ambulante de história. Uma
caixa de surpresas; um refúgio para proscritos; a estação
terminal dos artistas que nenhum espectáculo quer.
Bailarinas expulsas dos melhores music-halls de Paris;
cómicos espancados nos night clubs de Nova Iorque;
mágicos fugidos dos Circos Mundiais; aberrantes belezas
esquecidas numa bomba de gasolina por um Freak Show
no Minnesota; um cantor que nunca actuará no Coliseu dos
Recreios.
Para esta família de outsiders interestelares o cabaret é uma
forma de viver, de ver, de sentir. Um boulevard de sonhos
desfeitos.
O Caravan Cabaret é um castigo divino; artistas condenados a
vaguear eternamente numa estrada perdida, num revivalismo
de glórias passadas; pequenas doses de arte concentrada, a
ponto de serem deitadas para o vazio do esquecimento.
Um espectáculo de vanguardismo fulgurante e prestígio
garantido. Depois do grandioso “Com Muito Amor e
Carinho”: “Caravan Cabaret”!
Temos quase tudo, mas… No hay banda!

ANÁLISE

SOCIEDADE

É, en sério, uma das maiores especialistas em Cabaret. Nascida
e criada na Galiza, Espanha, com
ascendência portuguesa pelo
lado do bisavô, Marta Pazos conta
na pág. 2 como foi dirigir este
Caravan Cabaret.

França, com a abertura do mais antigo café
Cabaret do mundo “Les Hydropathes” a 11
de Outubro de 1878, em Paris e Berlim,
na Alemanha, no início da do século XX,
são os países berço do Cabaret, que foi
depois mais tarde importado para os

Marta Pazos

Cabaret ou
cabarets

Estados Unidos da América. Depois foi
só “inventar” mil e um estilos de fazer
cabaret. Do tradicional ao intelectual,
passando pelo vaudeville, e pelo Concert
Haal, descubra-os a história do Cabaret e
os vários géneros nas páginas 4 e 5.

TESTEMUNHOS
Exilados do
mundo

São mágicos, cómicos, cantores,
domadores, bailarinos, artistas exilados
do mundo que encontraram no Caravan
Cabaret o seu el dourado. Conheça a
história para além do palco desta família
de outsiders interestelares, na página 7.
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E como não há duas sem
três, depois de “Beijo no Asfalto” de Nelson Rodrigues e
de “Com Muito Amor e Carinho”, a Baal 17 encontra-se
novamente com o AL-MaSRAH para a produção deste
“Caravan Cabaret”.
As cumplicidades têm destas
coisas. E quando os resultados são deveras positivos
porque não insistir?
Trabalhar segundo o regime
de co-produção exige um esforço acrescido porque nem
sempre as linhas artísticas de
uma companhia de teatro são
suficientemente óbvias para
uma boa compreensão entre
ambas as partes. A simbiose

necessária para um bom trabalho, não se clarifica numa
primeira experiência mas, e
em minha opinião, quando
encontrada deve prosseguir
nos bons resultados. E no
fim, toda esta ginástica, merece o esforço perante os resultados.
“Beijo no Asfalto”, uma tragédia carioca, foi a primeira
experiência, juntámos um
elenco para fazer face às exigências de um texto querido
por ambas as partes. Um orçamento acrescido viabilizou
a produção. O sucesso e as
boas críticas ao espectáculo
foram o reflexo de todo o processo.

Seguiu-se “Com Muito Amor
e Carinho”, uma paródia
musical. Este último género, diametralmente oposto
ao anterior, resultou de uma
profunda análise ao público
que se nos deparou em digressão: um público heterogéneo, ávido de espectáculo
com suor à mistura, mas também curioso por linguagens
novas. Nesta criação colectiva dirigida por Rui Ramos,
já se vislumbravam as directrizes artísticas do que se
seguiria. “Com Muito Amor e
Carinho” era um espectáculo com roupagens de teatro
popular mas com imensos
níveis de leitura, camadas de

óbvios e de segundos sentidos capazes de cativar um
vasto leque de espectadores,
que por sua vez se entregavam plenamente ao espectáculo após os dez minutos
iniciais de estranheza.
Para subir a fasquia e manter
o percurso natural decidimos
enveredar pelo género cabaret. Mas agora, com as ideias
ainda mais claras fomos procurar fora das duas estruturas, Baal 17 e AL-MaSRAH,
auxílio para este “Caravan
Cabaret”. Aportámos ao projecto Marta Pazos, a encenadora do espectáculo, cujo
trabalho vínhamos seguindo
desde há algum tempo. Não é

à toa que nos surge uma galega e não uma portuguesa,
pois na nossa vizinha Espanha desde há muito que este
género teatral, o Cabaret, está
estudado e representado. E a
Marta possui conhecimentos
provados como poucos no
género.
No sentido de estimular públicos… Porque isto de remar contra a corrente não é
tarefa fácil… Apresentamos
um espectáculo de teatro
que prima pelo descaramento q.b. e que ambiciona o sucesso total, aqui na pequena
Província e na também na
grande Capital.
Rui Ramos

O pranto de Marta Pazos rezou muitas vezes assim:
“Parece que são pintados, que não são reais, que
não vos corre sangue nas veias!” É verdade pois,
que o português gosta de trabalhar na contenção, no
“digo pouco mas sinto muito”. Somos sisudos, pois
somos, guardamos o entusiasmo numa reentrância
qualquer entre o estômago e o coração. Mas aquilo
que não se vê, nem sempre está ausente. Esta falta
de efusividade não significava que o corpo não se
agitava no recolhimento de cada um, que a entrega
e a emoção não estivessem presentes. Mas que a
cara estupefacta de uma espanhola animada por uma
energia contagiante face às nossas caras de fados
mal-paridos foi uma constante, lá isso foi!!!
Povos garridos, faladores, espontâneos estarão mais
habilitados a trabalhar esta linguagem? Porque é que
não se faz cabaret em Portugal? Para quê criar um
espectáculo de cabaret neste contexto? Que cabaret
é o nosso? Estamos talhados para isto? Não vou
mais longe nestas questões, servem tão só para um
desabafo (à boa maneira portuguesa).

A nossa sociedade está de tal maneira estruturada que
são muitos os limites à expressão, que nos impedem
de dizer, de exprimir intensamente. Tenho a impressão
que é essa uma das diferenças radicais entre Portugal
e o resto da Europa. Os outros resultam de gerações
que passaram por tudo, guerras, devastações, lutas. E
nós não passámos. E assim, na ausência do verdadeiro
caos e da verdadeira crise, nos habituámos a obliterar
o desejo e o sentir. Os sentimentos em Portugal ainda
estão sedimentados à maneira arcaica. A expressão
emocional fica-se a um meio-fundo de nós, mas não
vai mais longe. Há como que uma pobreza de espírito
que vem da expressão. Os portugueses são saltitantes,
são superficiais, estão na exterioridade absoluta.
Vivemos uma estranha apatia colectiva, acompanhada
por uma euforia festiva non-stop, como se ainda
estivéssemos a comemorar a revolução de 74,
intercalada por Expos, Europeus de Futebol, Santos
Populares, fins-de-semana com pontes para uns
diazinhos no Algarve e a reportagem do Tony Carreira

no Pavilhão do Atlântico (outra vez!). Esta apatia
eufórica molda e força o nosso tempo colectivo num
país onde ainda não foi encontrado um objectivo
claro. Um país com personalidade difusa.
Portugal sempre foi para mim um país sem rosto
definido, um país pintado a sépia com vultos
cinzentões. Falo, naturalmente, do Portugal onde
cresci, onde fui e vou buscar as minhas referências
e onde criei e desenvolvi a personalidade que me
faz hoje fazer o que faço, ser quem sou, dizer o que
digo.
No fim, acho que apenas quero entreter as pessoas.
Distraí-las. Tomar-lhes a atenção. E falar. Falar
ininterruptamente. Falar da angústia de me separar e
de acabar as coisas. E de quão longe estou de ser feliz.
E, por momentos, tão próxima que mal me aguento. E
que não tenho nenhuma estratégia especial a não ser
não ter estratégia nenhuma. O que vai acabando por
se afirmar como uma estratégia.
Susana Nunes
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VIVA LA VIDA!
MARTA PAZOS
Para mim, o cabaret é uma forma de viver,
de ver, de sentir. É uma filosofia, uma forma
de compreender a vida, “de ir por la vida”.
É um espectáculo imperfeito, um espelho
convexo que reflecte a humanidade.
A atitude dos artistas é a de gente livre, sem
medo e com uma confiança absoluta na
vida.
Sempre que penso em cabaret, penso
em diversão, descontracção e liberdade
absolutas. E procuro que os meus
espectáculos provoquem o mesmo nos
espectadores.

Quando crio um espectáculo,
nunca sei o que irá acontecer,
começo pelo princípio, ou seja,
nada. E é essa adrenalina provocada pela incerteza que me
interessa. O não saber o que está
por detrás da porta, dá-me muita
liberdade, fascina-me. Trabalho
sempre a partir do desejo de criar
ilusão, no sentido mais amplo da
palavra.
Influencia-me acima de tudo os
actores com quem trabalho, a sua
visão do mundo, as suas inquietudes e os seus sonhos. A primeira parte do processo baseia-se na
observação. Observo o actor e o
actor observa a sociedade. De seguida, exercito a criatividade dos
actores, experimentando o seu
sentido cómico, a sua sensualidade, a sua irreverência e despojo-os de senso comum.
Procuro constantemente estimular a equipa. Adoro surpresas.
Procuro sempre surpreender o
actor no processo. E que ele me
surpreenda a mim, aos colegas
e a si mesmo. Há também uma
grande dose de mistério que gera
a cumplicidade que necessito
para desenvolver o meu trabalho, que se apoia essencialmente
no sentido de colectivo e na força
do grupo.
Costuro depois todo o material
procurando que cada peça brilhe.
A seguir vem a técnica. Cada
pequeno momento é importante,
cada plano da acção é intenso.
Para mim, o espectáculo tem que
ser uma máquina rigorosamente
calculada.
Desfruto da exactidão, do esforço, da compenetração e da superação que dão forma ao ritual

cénico, e procuro inculcar esta
atitude na equipa.
No Caravan Cabaret, uma das
primeiras coisas que apareceu
foi precisamente a caravana. A
Sara Machado e o Marco Ferreira propuseram esta ideia a partir de uma caravana antiga que
encontraram junto ao teatro. Este
espaço colava na perfeição com a
própria génese do cabaret ambulante e tinha muito de circense,
algo que também me é muito próximo. No Cabaret é fundamental
transmitir espírito de união, de
colectivo e de protecção no seio
do grupo. Tal como acontecia
com o Freakshow, aqui, a caravana é como um refúgio ambulante. A ideia de salvação associada
ao grupo, está sempre presente.
No decorrer do processo, ocorreram experiências vitais muito
marcantes e duras para o grupo,
nas quais estive presente. Coisas
que me fizeram pensar na dignidade da morte, na superação do
ser humano, na celebração da
vida, e pensei que este espectáculo deveria ser sobre isso mesmo.
Depois pensei em quem poderia
viajar nesta caravana, e começaram a aparecer os personagens,
puros, ingénuos e apaixonados
de raiz. Cada um deles tem defeitos, é especial, distinto dos
restantes, e de cada defeito surge uma virtude. É isto que os torna tão queridos como actores, e
por extensão, como personagens.
Foi determinante nesta busca
a visão da Sara Machado, que
captou perfeitamente o que eu
pretendia, propôs ideias muito
interessantes e fez um excelente
trabalho.

Por fim, o objectivo final é o riso.
O riso é um recurso que me parece fascinante. No cabaret há
sempre alguém que nos faz rir,
com os seus erros, as suas quedas, os seus enganos. O riso é o
antídoto para os tempos de crise.
O riso e a beleza. Procuro a beleza na aberração e na dor também.
Cheguei aqui com vontade de
criar um espectáculo cheio de
vitalidade, acessível, crítico, bonito, sensual, poético, mordaz,
em definitivo um Cabaret, e creio
que o consegui graças:
À Susana, que se emociona com
as pequenas coisas;
À Patrícia, que odeia palhaços;
À Sandra, que consegue tocar
com a língua no nariz;
Ao Marco, que adora palhaços;
Ao Rui, que tem admiradoras secretas;
Ao Pedro, que adora sushi;
À Vânia, que gosta de andar de
bicicleta:
À Aline, que só tem um hamster;
À Romão, que anda sobre rodas;
Ao Paulo, que tem sete braços e
um grande coração;
À Sara, que quer viver numa caravana;
À Ana, que nada na piscina;
Ao Filipe, que toca viola;
Ao Pinto, e à Ana, que têm sorrisos lindos;
À D. Teresa, que é atenta;
À Nazaré, que tem os olhos verdes;
À Noélia, que tem os olhos castanhos;
Ao Hugo, que é o sol da minha
vida;
Ao Espiga, que já não está aqui e
que se foi pela porta grande;
À Telma, que é gigante;
E ao Manuel João, que ainda
não está cá e nem sabe o que o
espera! VIVA LA VIDA!!!!

Nasce em Pontevedra, em 1976. Actriz,
encenadora e cenógrafa inicia a sua carreira
profissional em 1996 como performer.
Licenciada em Belas Artes pela Faculdade de
Barcelona, forma-se ainda em teatro cómico e
teatro dança.
A partir de 2000 centra grande parte do seu
trabalho no cabaret e no teatro musical, como
dramaturga, actriz, pedagoga e encenadora.
Trabalha ainda com companhias como o Teatro
Nacional São João, Centro Dramático Galego,
Centro Dramático de Aragón- Teatro Español,
Matarile, Chévere, Trigo Limpo, PistaCatro, e La
Fura dels Baus. Como actriz participa em várias
longa-metragens, curta-metragens e séries
televisivas.
Em 2007 funda VOADORA com o actor Hugo
Torres, uma plataforma cultural de criação entre
artistas lusófonos.
Vive e trabalha em Santiago de Compostela.
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Contexto histórico

História do Cabaret
Antes da Primeira Guerra Mundial, Paris gozava uma época de paz com os países vizinhos, de beleza e inovação. As inovações tecnológicas tornavam
a vida mais fácil quer ao nível industrial quer nos meios de comunicação e transporte, permitindo novas formas de interpretação do real. No mundo
do espectáculo dá-se especial destaque ao aparecimento da luz eléctrica.
A cultura estava a acumular cada vez mais adeptos, em especial o cinema, a música, a alta-costura e os cabarets. Todas as artes eram influenciadas
pela Era de Ouro que se vivia a nível social, denominada como Belle Époque. Paris era considerada como o grande centro produtor cultural com os
seus cafés-concerto, ballets e operetas. Com tanta mudança e liberdade associada à mesma, a cultura boémia era tema de grande parte das criações
artísticas nas várias vertentes.
Ao nível da arquitectura produzida nessa altura é a que hoje
classificamos como pertencente
ao impressionismo e Art Nouveau, onde se valorizavam os ornamentos e as curvas inspiradas em
elementos naturais como plantas
e animais.
Ao nível político as coisas não estavam assim tão pacíficas: o proletariado ganha voz reivindicativa;
a esquerda e direita definem-se
agora com claras divergências
nos seus ideais e os escândalos
políticos estão na ordem do dia.
Tudo estava de facto a mudar à
velocidade da luz e nem as piores notícias meteriam por terra a
boa disposição e optimismo que
se vivia.
Só a I Guerra mundial foi capaz
de fazer “pause” na Era Dourada, mas com o fim do conflito, em
1918, reavivou.
Na Alemanha, o florescer das artes foi interrompido pela guerra e
pela censura, mas entre o fim da
primeira guerra e o início da segunda a sociedade alemã tentou
reavivar a cultura do cabaret dando ênfase à sátira política. Só depois do final do nazismo é que a
Alemanha renasceu culturalmente, usando as artes como veículo
de informação sobre o terror vivido durante a época do fascismo.
Os Estados Unidos da América
foram, nesta época, porto de abrigo, para muitos exilados e refugiados da guerra que procuravam
ali uma hipótese de mudar a sua
vida, num país que prometia um
futuro brilhante. Ao nível cultural,
foi graças a todas as novas pessoas que chegavam ali, que começaram a surgir novas formas artísticas com grandes influências
europeias.

O que é o
Cabaret?

Ouviu-se pela primeira vez a palavra Cabaret para denominar um
qualquer espaço onde se praticava a comercialização de licores e
outras bebidas.
Apenas se aproximou ao conceito que hoje temos com a abertura do mais antigo café Cabaret

do mundo “Les Hydropathes” a
11 de Outubro de 1878 em Paris.
Este estabelecimento começou a
funcionar como um café cabaret
intelectual dentro da tradição dos
salões de literatura, poesia e artes de Paris. Tinha um piano, um
bar, uma pequena pista de dança,
algumas dançarinas e cantoras.
Os primeiros dias de negócio no
café cabaret não correram muito
bem. Os clientes queixavam-se
das mulheres mostrarem pouco o
corpo, a música e a comida eram
boas, mas não suficientes. Apesar
do espaço se ter associado a um
local literário para intelectuais e
artistas, muitos desses clientes foram perdendo o interesse e deixaram de frequentar o mesmo.
Posteriormente abriu “Le Chat
noir” em Monmartre (1881, Paris). Podemos considerar que este
foi o primeiro grande Cabaret.
Este resumia-se a um espaço intimista onde era possível ver um
espectáculo e em simultâneo comer, beber e fumar um cigarro.
Era um espectáculo interactivo,
onde o público comentava em
voz audível o que via e entrava
em interacção com o que lhe era
apresentado. Era uma forma de
entretenimento que misturava comédia, música, dança e teatro.
Era muito frequentado por artistas que davam este espaço como
privilegiado para a troca de ideias
e composições. Le Chat Noir
atraiu personalidades como Maupassant (reconhecido escritor e
poeta), Debussy (grande compositor de música clássica) e Satie
(escritor e compositor).
Outro centro impulsionador do
Cabaret surgiu em Berlim em
1900 com Baron Ernst von Wolzogen acompanhando os seus actos
musicais com sátiras políticas. Tinha um carácter interventivo ao
nível político-social. Em 1920 tornou-se o centro do submundo político, da expressão literária e um
espaço para os trabalhos de crítica social tais como os de Bertolt
Brecht e Kurt Weill; esta decadente mas fértil era artística foi mais
tarde transportada para o musical Cabaret (filme de Bob Fosse,
1972). Foi no início século XX que
Ernst von Wolzogen fundou o pri-

meiro cabaret alemão, mais tarde
conhecido como o Buntes theater
(teatro colorido). Mas todas as formas de crítica social foram banidas pela censura nos teatros pelo
império alemão até ao fim da primeira guerra mundial Isto significa que o cabaret alemão começou
realmente a florescer nos anos 20
e 30 do século XX, surgindo todos os tipos de novos artistas de
cabaret, como Werner Finck, Karl
Valentim e Claire Waldoff. Alguns
dos seus textos foram escritos por
grandes figuras literárias como
Kurt Tucholsky, Erich Kastner e
Klaus Mann.
Foi quando o partido nazi subiu
ao poder em 1933, que a repressão sobre a crítica intelectual dos
tempos que corriam se fez sentir.
O Cabaret na Alemanha foi fortemente agredido. (O filme Cabaret, de Bob Fosse de 1972, baseado no romance “Adeus a Berlim”
de Christopher Isherwood, está
também relacionado com este período.) Em 1935 Werner Finck foi
preso e enviado para um campo
de concentração; No fim daquele
ano Kurt Tucholsky suicidou-se e
quase todos os artistas alemães
de cabaret fugiram para a Suíça,
França, Escandinávia ou Estados
Unidos da América. Na Alemanha só permaneceu um cabaret
controlado pelo estado onde a liberdade de expressão deixou de
existir.
Quando a guerra acabou, o poder
vigente fez questão de assegurar
que os cabarets retratavam todos
os horrores do regime Nazi. Rapidamente, o cabaret começou
também a falar do governo e da
guerra-fria e tornou-se uma forte
ferramenta de sátira política e social. Foi no prolongamento deste
cabaret que surgiu em 1950 o cabaret de televisão.
Na república democrática alemã,
o primeiro cabaret estatal abriu
em 1953, o Berlin’s Die distel.
Mas foi censurado apesar de não
criticar o estado.
Em 1960, na Alemanha Ocidental
o cabaret era centrado à volta de
Dusseldorf, Munique e Berlim. No
fim da década, o movimento de
estudantes de Maio de 68 dividiu
opiniões de género e alguns dos

velhos artistas de cabaret foram
afastados. Em 1970 começaram
a desenvolver-se novas formas de
cabaret como a apresentação de
Notizen aus der provinz na televisão. No fim de 1980, o cabaret
político era um elemento muito importante na crítica social,
marcado por um pequeno boom
na fase de reunificação da Alemanha. Na Alemanha Oriental,
os cabarets foram crescendo até
1989 e tornando-se cada vez mais
críticos política e socialmente.
Depois da reunificação, novos
problemas sociais, como o desemprego, a privatização de empresas e as rápidas mudanças na
sociedade, resultaram num crescimento do número de cabarets.
Dresden, por exemplo, ganhou
dois novos cabarets como o popular Herkuleskeule.
Em 1990 e no início do novo milénio, a televisão e os filmes de comédia surgiram em grande massa, e uma diminuição do interesse
do público relativamente à política fez com que as audiências do
cabaret começassem a descer.
Nos Estados Unidos o Cabaret
surgiu mais tarde e com influências Europeias. Divergiu de
diversos estilos de performance
influenciado pelo Jazz. Começou
a desaparecer nos anos 60 devido
aos espectáculos de Rock e shows televisivos de variedades. Este
era um espectáculo onde interessava mais o conjunto dos números e efeitos do que as Divas em
particular, contrariamente ao Cabaret francês. Chicago era o palco
principal destas manifestações
artísticas. Mas a fórmula Cabaret
sobreviveu por si em duas populares vertentes: o stand-up e as
performances de comédia negra
que eram apresentadas nos “Drag
show”.

E em Portugal?

Em Portugal o que se aproxima
mais ao “Show de Cabaret” é o
que denominamos “Teatro de revista”. É um género que utiliza
bastante a intervenção sociopolítica, assim como a música e o vestuário por vezes muito elaborado,

com plumas e corpos à vista.
O Teatro de revista surgiu em
França em finais do século XVIII,
inserido no Vaudeville, num espectáculo chamado “Revista de
Fim de Ano”. Em França este
género teatral atraía personalidades como Charles Boudelaire,
Van Gogh e Toulouse Lautrec.
As sátiras tinham como objectivo
atingir a burguesia e a sociedade
capitalista.
Em Portugal ela surge “num período particularmente fecundo da

nossa história político-cultural,
os movimentos estético-literários
acabaram por reflectir, na sua efemeridade e inquietude, o desnorte
de uma cultura nacional perplexa
perante as modas estrangeiras e
confusas entre os escombros da
monarquia liberal, a falência do
projecto republicano e a ameaça
de uma ditadura militar. Período
intranquilo, mas simultaneamente, rico na diversidade de propostas e vivacidade dos debates, merecendo plenamente tratamento
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autónomo no vasto conjunto da
história do Teatro Português.”
De Barata, José Oliveira, in História do Teatro Português
Foi neste ambiente que a Revista
surgiu, não há uma data concreta,
mas há quem avance para meados do século XIX.
A acrescentar ao já difícil contexto histórico temos o prazer de
apresentar o maior inimigo da
Revista: a censura! Mas quando
ficava a faltar assuntos políticos,
compensava-se o público com as
pernas de coristas.
Este inimigo dificultou, mas não
impossibilitou várias piadas e
assuntos políticos, que como é
óbvio, teriam que ir escondidos
numa metáfora, ou numa expressão satírica e outros sinais que
permitissem cumplicidade entre
actor/espectador/actualidade
e
crítica. Outros engenhos eram
meticulosamente pensados como
os cenários, a música, a fantasia e
números de magia que prendiam
e tornavam o público interessado

em voltar no espectáculo seguinte.
Os críticos também não reconheciam este espectáculo como algo
válido, era um género menor,
onde lhe reconheciam apenas valor sociológico.
O Principal objectivo do Teatro de
Revista quando este surgiu era
a crítica e sátira político-social,
tendo também muita influência
do teatro musicado. O público
queria ver a criação que aqueles
artistas faziam tendo como base a
realidade: que trocadilhos iriam
usar, que temas iriam levantar?
O carácter unitário é dado pelo
“compére”, que tem como função
criar a ligação entre os diversos
quadros, para este efeito são utilizadas personagens simbólicas,
figuras públicas e atracções musicais.
As reacções já se sabiam, gargalhadas até fartar, provocadas por
uma personagem enigmática e
pela forma como a realidade, ou
os problemas que nos preocupavam, eram expostos.

“A revista é uma sensaboria com
vários actos e muitos quadros,
que não desmoraliza porque
adormece, não faz corar porque
faz dormir e não chega a entreter
a vista porque, às duas por três,
está-se a olhar para dentro, quando, estremunhado se esfrega os
olhos, estrelas e coristas são tão
feias, que, melhor fora, esfregassem o chão”
Crítica proferida por Joaquim
Madureira (Crítico teatral), 1904
in Impressões de Teatro
É uma crítica pouco simpática e
que por não reunir consenso a
revista sobreviveu às fases históricas que lhe foram pouco favoráveis, a um Estado novo exigente e
pouco simpatizante deste espectáculo. E ainda hoje não se pode
falar dela como passado, pois,
com as devidas actualizações do
tempo ela ainda abre as portas,
com destaque para o Teatro Maria Vitória em Lisboa, último sobrevivente do outrora afamado

Parque Mayer.
O Fado é também outra forma de
arte que se aproxima bastante do
ambiente de cabaret. Surgiu em
Lisboa, nos bairros como Madragoa, Bairro Alto, Alfama e Castelo, no século XIX, embalado nas
correntes do romantismo, como
uma forma de exprimir a tristeza
do povo e ao mesmo
tempo uma frecha
de esperança sobre
o quotidiano das
gentes mais pobres.
Originalmente cantado em ambientes
boémios, como tabernas e botequins,
que tal como no
cabaret, o público
podia assistir a um
espectáculo
num
espaço
intimista,
onde bebia, comia e
fumava. Estes espaços, procurados por
artistas, estrangeiros
e pelas gentes dos
bairros mais pobres,

levaram a que o fado fosse considerado, pela igreja, uma expressão artística herege. As canções
davam voz ao povo, transmitindo
o clima de instabilidade em que
Portugal vivia e a insatisfação das
gentes. Foi também com as guerras civis do início do século acompanhadas de grande insegurança

que o fado ganhou mais adeptos.
Pontualmente, espectáculos de
Cabaret foram feitos em Portugal
desde o fim da ditadura. Nos dias
de hoje o cabaret é uma forma
muito procurada para a realização de espectáculos de variedades que facilmente o público português.

Cabaret ou Cabarets
O Cabaret Show de
Variedades

Londres e em vários locais
de Paris. Não tem nada a ver
com qualidade musical e nem
Criado por várias casas da velha
Paris, como Le Paris Latin, Follies com um reportório de canções
respeitável. É simplesmente uma
Bergere, Lido, Moulin Rouge,
amostra de mulheres nuas em
Casino de Paris, Copa Cabana
palco. É originário da Europa
e outros estabelecimentos
e encontrou o seu caminho na
elegantes pelo mundo fora. Nos
Ásia durante a Segunda Guerra
anos 50 e meados inícios da
década de 60, Havana tornou-se Mundial. Estrangeiros ricos do
Ocidente e soldados americanos
num dos mais quentes destinos
ali estacionados deram
de Cabaret do mundo, cheio de
dinheiro vazado pelos americanos prosperidade e expansão a este
tipo de entretenimento.
e pela máfia italiana. Muitos
artistas americanos e latinos
O Cabaret Intelectual
de alto calibre actuavam nestas
Raro de encontrar, raro de se
casas, assim como artistas de
qualidade medíocre. Alguns dos ver, e raro de se gostar. Alguns
melhores: Perez Prado, Catherine dos líderes deste género são
performers franceses e artistas
Sauvage, Julie Wilson.
famosos, cantores, poetas,
autores. Para nomear alguns:
O Cabaret
Edith Piaf, Lucienne Delysle,
Extravagante
Barabar, Gribouille, Jean
Lido, Follies Bergeres, Moulin
Cocteau, Sacha Guiltry.
Rouge, a desaparecida era
de Hollywood, Chicago e
O género Grande
Nova Iorque. Este tipo de
Cabaret
estabelecimentos albergava as
Grandes músicas de cabaret,
produções mais elaboradas.
cabaret de reportório, variedade
Tempo de muito dinheiro para
de shows que compreendem
grandes produtores e grandes
números de dança, stand up,
gastadores.
magia, grandes bandas, um leque
de artistas de diferentes locais,
O Cabaret de nu e de
países e raças, algumas vezes
Striptease
animais exóticos e mini números
Comum em Amesterdão,
de acrobacia, são apresentados
Roterdão, nos arredores de
no grande cabaret. Apesar
Picadilly Circus e Soho em

deste estilo ter desaparecido
da América, existe uma onda
revivalista nos casinos de Las
Vegas. Alguns dos performers
mais famosos: Luís Prima, Keely
Smith, Frank Sinatra, Dean
Martin, Samy Davis Jr., Tom
Jones.

O cabaret “dinner
show”
Originário da Europa, na
Itália, Alemanha, Áustria
e nas pequenas boitesrestaurantes francesas, tornouse muito comum na América,
particularmente nos subúrbios.
Pequenas produções que
envolvem apresentações de
canções e números de variadas
eras e números clássicos de
shows da Brodway. Não se
tratam de grandes produções
que envolvam muito dinheiro,
mas são boas o suficiente para
entreter o espectador.

incluem Oud (guitarra árabe),
Kanoun (guitarra parecida à
folk americana mas com som
havaiano). Não existe intimidade,
o som é normalmente muito alto
e o ambiente barulhento.

O cabaret Concert Hall
Majestoso e cheio de classe.
Representa o mais alto nível
de música de repertório. Alta
sociedade, realeza, intelectuais
e o mais comum dos mortais
assistem a estas produções.
Ironicamente, o burlesco e o
vaudeville abriram o caminho a
este género. Alguns dos mais
prestigiados artistas desta
categoria são: Lorna Dallas, Mina,
Andrea Marcovicci, Amanda
McBroom, Anna Bergman, Sbah,
Feirouz, Ismahan, Oum Kalthoum,
Sarita Montiel, Catherine
Sauvage, Dalida, Tonny Bennett,
Frank Sinatra, Lisa Minelli, Barbra
Streisand, Gabriela Ferri, entre
outros.

O cabaret da classe
alta do Médio Oriente

O cabaret burlesco

Famosas bailarinas da dança
do ventre (Samia Jamal, Tahia
Karioka, Mouhtaram Noor), uma
avalanche de cantores famosos,
personalidades dos palcos e da
televisão, cómicos, ilusionistas,
geralmente uma boa banda
étnica, folk ou contemporânea
com 7 ou 8 músicos que

O género teve origem na década
de 40 do século XIX, no início
da Era Vitoriana, uma altura
de choque cultural entre as
regras sociais estabelecidas
pela aristocracia e a classe
trabalhadora. De uma forma
muito simplificada, burlesco é
um género “virado de pernas

para o ar”. Como a sua parente
Comédia Dell’arte, o burlesco
vira as normas sociais ao
contrário. Burlesco é um género
de espectáculo ao vivo que
inclui pastiche, paródia e crítica
social. O género tradicional
junta uma variedade de números
de comédia, dança, mímica,
striptease, todos eles satíricos e
num tom picante.

O Cabaret Vaudeville
Género de entretenimento
predominante nos Estados
Unidos e Canadá do início dos
anos 1880 ao início dos anos
1930. Desenvolvendo-se a partir
de muitas fontes, incluindo salas
de concerto, apresentações
de cantores populares, “circos
de horror”, museus baratos e
literatura burlesca, o vaudeville
tornou-se um dos mais populares
tipos de empreendimento
dos Estados Unidos. A cada
anoitecer, uma série de números
eram levados ao palco, sem
nenhum relacionamento
directo entre eles. Entre outros,
músicos (tanto clássicos quanto
populares), dançarina(o)s,
comediantes, animais treinados,
mágicos, imitadores de ambos os
sexos, acrobatas, peças em um
único a(c)to ou cenas de peças,
atletas, palestras dadas por
celebridades, cantores de rua.

Bibliografia: Barata, José Oliveira, in História do Teatro Português, Universidade Aberta, 1991; www.wikipedia.org; www.infopedia.pt; www.worldartcelebritiesjournal11.netfirms.com/history_of_the_cabaret.htm; www.answers.com/topic/cabaret?cat=entertainment; www.musicals101.
com/cabaret.htm; www.internationalnewagency.org/history_of_cabaret_from_the_18th.htm
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Cabaret

Eu sou mais livre deslumbra - te tu
Sempre vivi sem lei
Comi toda a poeira do chão
Sorte o Cabaret

Números
característicos
dE Cabaret

Depois fui crescendo também como tu
Eu já muito gritei
Aprendi a palavra não
No Caravan Cabaret
Eu fiz-me á estrada
Encontrei irmãos
Um fantasma tocou-me com um dedo
Felicidade sei onde mora
Aqui somos todos
Exilados do mundo
A espalhar tanto terror
Comemos toda a poeira do chão
Foi sorte o cabaret
Já tive um bom amante
Que me batia
Mas o Coitado
Morreu porque bebia
Tive também ciúmes
De uma francesa
Que me trocou
Pela mana siamesa.
Há um mágico que faz muita magia
Quando ele inventa
Ai Deus que agonia
Somos de lado nenhum e de todo o mundo
Já vivemos grande amor
Profundo

Ventríloquo: Técnica que
consiste no artifício de falar,
enquanto se
manipula um boneco. O manipulador
dissimula o timbre da sua voz,
criando a ilusão que a voz não é sua.
É um número com algum toque de
magia, pela ilusão da voz e do jogo
corporal.

Freak show: exibição de
raridades, as chamadas aberrações
da natureza, tais como pessoas
exageradamente altas ou baixas
ou com fisionomias fora do
comum. Estes números pretendem
surpreender ou mesmo chocar
a audiência, como por exemplo
engolir espadas e fogo.

Ilusionismo: O número de magia
faz parte do cabaret pela surpresa
que provoca. Este número consiste
na arte de entreter criando ilusões
que confundem e surpreendem
para parecer que algo impossível
aconteceu, como se o mágico
tivesse poderes.

Stand up comedy: Número de
humor, em que o artista está de pé,
sozinho em palco, munido apenas
de um microfone, normalmente
sem personagem. O humorista não
conta piadas conhecidas do público
mas usa um texto original resultante
da observação do quotidiano que o
rodeia.

Dormimos juntos na caravana
As feras arranham –me toda a semana
Certo gajo não me larga o pescoço
Como um cão a um osso
Comemos toda a poeira do chão
No caravan cabaret
Eu estou aqui, eu estou aqui
Pode parecer mas ainda não morri
E se morrer é porque também vivi
Abram o peito
Preparem a voz
Vamos lá gritar
Viva o cabaret irmão
Caravan cabaret irmão
E eu sou o Cabaret.

Striptease: A própria palavra
significa provocação ao despir. È um
número carregado de sensualidade
onde os artistas provocam o público
despindo-se demoradamente,
aumentando o desejo e a ansiedade
por parte do público por ver tirar
mais uma peça de roupa.

Travestismo: Show em que
homens se vestem de mulheres e
incorporam a atitude e postura da
mesma.

Clown: É um número
construído com base na técnica
de Clown, onde o artista explora
essencialmente o movimento
e a mímica, utilizando os seus
erros e fracassos como mote
para a gargalhada. O número de
Clown consiste em surpreender o
público acertando e errando onde
menos se espera.

Canções e coreografias:
A música e a dança são dois
elementos fundamentais
no cabaret pois este é
essencialmente marcado por
um ritmo dado pela música e
pelas coreografias construídas.
Assim, podemos ver números
tecnicamente pormenorizados
ao nível do movimento de forma
a criar o efeito de colectivo. A
imagem dos corpos em massa
que se mexem todos da mesma
forma cria um poderoso efeito no
espectador.
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Bambola

Glória Cortez.
Sou uma mulher muito sensual. Sempre lutei pelo mundo
artístico, não percebo porquê, mas sempre fui recusada.
No Caravan cabaret encontrei a oportunidade para triunfar,
conheço as minhas capacidades e exijo profissionalismo de todos
os que trabalham comigo. Sou especialmente exigente com os
meus bailarinos. Dou voz ao que faço e dou o corpo ao que sinto.

Irina Karakakov

Natural da Ucrânia, nascida e criada num circo de sucesso.
Ilusionista de renome, o seu maior truque foi endireitar a torre de pizza.
A crise económica do seu pai fez com que viesse para Portugal. Então,
apaixonou-se por um mágico sem talento e fracassado que se aproveitou
dela e dos seus conhecimentos para sobressair. Hoje em dia o casal
ilusionista está em decadência, nenhum circo ou casino os aceita indo
parar assim ao Caravan Cabaret em busca de um lugar ao sol.

Kátia Fernanda

O meu nome é Kátia, tenho 8 anos e ainda uso botas ortopédicas. A
minha casa é em Avelãs de Cima e os meus pais só vêm cá de vez
em quando porque moram lá na Suíça. Quando for grande quero ser
cabeleireira e cantora para ir na caravana dos palhaços e artistas que
estão cá na terra a fazer o teatro que a avó me vai levar a ver. Mas dizem
que se eu tiver que continuar a usar o penso no olho para o estrabismo
não posso ser famosa e pisar os palcos internacionais como o Mickael
Carreira. Russa de mau pêlo é como me chamam devida à energia
inesgotável própria da minha idade.

Priscila Motonga

Nascida em Luanda, Priscila cedo se revelou uma domadora da vida. Filha
de pai incógnito e mãe ausente, foi a cuidar dos oito irmãos que Priscila
se iniciou no ofício de domadora de feras. Fugiu de África em busca do pai
num contentor de víboras. Após oito dias no mar deu consigo em Portugal.
Pela primeira vez na vida entrou em pânico. Juntou-se ao Caravan Cabaret
por lhe proporcionar um ambiente mais parecido com o da sua África. Tem
mais confiança nos animais que nos Homens.

Boneca

Eu chamo-me Violeta. Sempre fui muito infeliz por não
me poder expressar como ser humano. Sempre me viram
como uma simples boneca.
Foi no Caravan Cabaret que encontrei a felicidade.
Encontrei refúgio e lugar para ser livre. Agora posso ser eu
própria, sem limites, uma boneca com vida!

Jony Figueira

Jony Figueira, natural da Baixa da Banheira, tinha o hábito de
contar anedotas porcas nas patuscadas com os amigos. Os muitos
copos de vinho tinto soltavam-lhe a língua e os amigos riam-se
da sua figura triste. Enveredou pelo Stand Up após uma estreia
fulgurante num programa televisivo de má qualidade. Como não
se apercebeu que os risos e os aplausos eram exigidos ao público
pela produção do “Levanta-te e Bacoreja”, convenceu-se de
que tinha muita piada. Não mais desistiu do Stand Up e os seus
espectáculos, de tão sofríveis, conquistam fãs apreciadores do
Freak Sow.

Mago Marcelo Miramarco

Sua mãe, uma maga galega, ao dar à luz numa caixa de desaparecimento e devido à Física Quântica e ao princípio de incerteza
de Heisenberg, nunca viu o filho porque este foi parar num palco de Teatro Nô no Japão. Não se dando bem com a organização
social nipónica o pequeno Marcelo migrou para a China onde trabalhou desde muito novo nas fábricas de têxteis. Aos 9 anos
e no topo da carreira operária, muda-se para a Tailândia onde se torna escravo sexual. Iniciou a carreira de mágico fazendo
desaparecer carteiras de turistas e assim foi-se deslocando para ocidente onde se especializou no desaparecimento de
indivíduos, ao serviço de vários governos. Sabe onde se encontra Maddie, mas não diz.

Exilados do
Mundo

Alorna Vegante

De origem incerta, “nascida em outros países”, como gosta de
gracejar, Alorna Vegante é uma actriz decadente e divina de carreira
sinuosa. Sabemos apenas que se iniciou no Maltesers Club na
Reboleira, sob tensão constante das ameaças dos gangs emergentes
da década de 90. O seu conhecido envolvimento com um homem
bissexual e um vereador da câmara local cujo pelouro não podemos
divulgar, catapultaram-na para o estrelato. À data desta entrevista
aguardava um convite de Fernando Lopes para protagonizar um filme
sobre a queda do viaduto em Chelas Ocidental.

Marta Pazos

Olá, chamo-me Marta Pazos. Sou filha de um baterista e de uma
enfermeira. Estudei 9 anos num colégio de freiras. Tenho duas
irmãs. Aos 5 anos aprendi a nadar no mar, seis meses depois quase
me afogo numa piscina. Sou da geração da Bola de Cristal, do pão
com Nutella e aos 8 anos brincava aos cantores punk-rock. Já vivi
em muitos sítios e conheci algumas pessoas. Odeio ervilhas e a
minha avó tem uma quinta. Estou casada com a bênção do Partido
Comunista Chinês. Já fui palhaço, baby-sitter, padeira, camareira,
vitrinista, artesã, modelo, pintora e porteira. Tenho 166 sinais em
todo o corpo e foi numa noite de bebedeira que me propuseram
dirigir este espectáculo.

Marco Pietro

Chamo-me Pietro e sorrio. Prefiro o silêncio. As palavras foramse perdendo entre países e vidas cruzadas. Guardo segredos,
guardo muitos segredos assim, guardo-os todos. Nasci numa
caravana, segundo me contaram, na fronteira entre a terra e o
mar. Pertenço aos da estrada, aos que percorrem a vida com um
olhar em frente, de perder de vista. No silêncio encontro a vida
que escolhi, nos companheiros a compreensão, e, na paixão a
magia que me alimenta. Desde que me recordo que vivo assim,
perdido e livre, descobrindo a cada dia um sempre mesmo e a
cada dia um sempre diferente. Não sei fazer mais nada. Nunca
fiz mais nada. Guardo segredos e sorrio.
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duas irmãs siamesas
Anabela eram duas irmãs siamesas. Hoje já lhe atribuímos nomes distintos, Ana e
Bela. Mas desde pequenas que eram tratadas como um todo, como se fossem apenas
uma pessoa, como se fossem aquela criança Única que se esperava, e que até há
bem pouco tempo os seus pais se recusavam a reconhecer como dois, os bebés que
julgaram na hora do parto, ser só um, a desejada Anabela.
Ana e Bela não têm autonomia
total no seu próprio corpo. Partilham o coração e os pulmões.
Tudo o resto é independente. E
vistas por fora nem parecem sequer parentes. Ana é bela, esguia, possui a atitude daqueles
que nasceram para desfrutar.
Bela é feia, triste, lembra o patinho quando em pequeno se deprimia reflectido nas águas do
lago.
Hoje, adultas, o seu viver não é
difícil, mas as duas sabem que há
um mundo inteiro cheio de gente

mais independente, gente que se
faz merecedora da vida que lhes
foi oferecida. Assim, passam longas tardes, em argumentações
de meia hora, a tentar solucionar
a sua situação. Ana ensina pormenorizadas técnicas de maquilhagem à sua irmã. Ensina-a a
disfarçar este ou aqueloutro defeito mais evidente no seu rosto.
A realçar aquele olhar tão profundo e que se recusa a brilhar.
Insiste com Bela na importância
de uma postura elegante, na vitalidade dos ombros que apenas

existem como corolário de uma
coluna vertical. Conforta-a com
a esperança de uma felicidade
vindoura. Por sua vez Bela impacienta-se com a irmã. Cumpre
o acordo e espera pela sua meia
hora para refutar, e aí descarrega
na sua irmã: que a aparência não
interessa para nada, é apenas o
interior que conta, repete que
não devemos conduzir a vida
apenas para o sucesso pessoal,
que há um mundo inteiro para
salvar, que muitas crianças que
poderiam ser salvas morrem em

sofrimento.
Quem as ouvisse não conseguiria descobrir qual das duas seria
a mais altruísta, qual das duas se
preocupava mais com o próximo,
se Ana que queria apenas a sua
irmã feliz, ou se Bela que queria
salvar o mundo.
Todas as noites, quando se deitam na mesma cama, adormecem preparando mentalmente a
estratégia do dia seguinte. Depois de tantos anos de discussão
ainda não perderam a esperança
de um entendimento.

“Comemos toda a
poeira do chão”

Portugal, clima subtropical, sul
da Europa, sem norte na União
Europeia, país de demasiado
brandos costumes, conservador
e preconceituoso armado em tolerante moderno. Lenta Justiça,
má Saúde, péssima Educação,
muita ostentação, grande endivi-

damento, enorme resignação. “É
a Vida!”
As artes e os espectáculos em
Portugal sofrem dos mesmos males do país. Por um lado a ‘iconização’, massificada ou não, de
alguns artistas ou instituições
incontestáveis, por outro a pre-

cariedade e desvalorização de
outras.
Essa precariedade não existe ao
atravessar a fronteira. Ao longo
dos ensaios deste espectáculo,
encenado por uma nuestra irmana, as comparações entre as
condições de trabalho nos dois

Ambas se recusam a
desistir da sua tarefa de
evangelizar a outra. Têm
consciência de que a vida
não é mais do que Uma,
embora dois dos seus órgãos vitais vivam Duas.
Na realidade, não
fossem estes órgãos
já se teriam matado
uma à outra.
Rui Ramos

Como toda a gente sabe, numa qualquer crise ou catástrofe, natural ou social,
as artes e os espectáculos são dos primeiros a serem cortados, dispensados,
escalavrados e postos de lado. Curiosamente seriam estas as épocas mais
correctas para dar ânimo, divertimento e informação, para impulsionar
a catarse do momento. Por outro lado, quando se pretende uniformizar,
controlar ou tornar um povo ignorante, essas mesmas artes e espectáculos
ou são censurados ou são usados como propaganda, difundido os conceitos
convenientes. A saúde das artes é o retrato da sociedade que as produz.

países foram inevitáveis e, infelizmente, mais uma vez se prova,
como em muitas outras coisas,
que estamos muito, muito atrasados. Actualmente, segundo a
Eurostat, 9% dos portugueses
vão ao Teatro, 18% dos espanhóis
(o dobro), longe dos 40% dos in-

gleses ou dos 45% dos suecos.
Há muito trabalho a fazer, muita
luta a travar.
Entretanto nós vamos arando
a nossa luta e a nossa terra, levando o nosso trabalho onde
podemos (e nem sempre onde
nem como queremos), tentando

Baal 17 - Companhia de Teatro na Educação do Baixo Alentejo
Apartado 113 - 7830 Serpa - Portugal.
Telf. 284549 488; Telm. 961 363 107
Email: baal.17@mail.telepac.pt;
Web: www.baal17.pt

dar esse tal ânimo, divertimento,
informação e o que seja. Vamos
rindo e chorando, observando e
reflectindo. Como diz a canção:
Comemos toda a poeira do chão,
mas estamos aqui! Usem-nos.
Pedro Ramos

AL-MaSRAH Teatro
Espaço da Corredoura
Apartado 433 - 8801-904 Tavira
96 777 89 72 / 96 777 91 22 / 96 248 10 38
alteatro.c@gmail.com

XANA
PERFUMARIA

RESTAURANTE
MÓLHO BICO

GRUPO DE
TEATRO DE SERPA

Ficha técnica: CARAVAN CABARET _ Criação Colectiva; Encenação e Dramaturgia_ Marta Pazos; Assistência de Encenação_ Hugo Torres, Susana Nunes e Telma Saião; Cenografia e Figurinos _ Sara
Machado da Graça; Interpretação_ Aline Catarino, Marco Ferreira, Patrícia Vito, Pedro Ramos, Rui Ramos, Sandra Serra, Susana Nunes, Susana Romão e Vânia Silva; Desenho de Luz_ Marco Ferreira e
Paulo Troncão; Operação Técnica _ Paulo Troncão; Produção_ Sandra Serra; Assistência de Produção _ Ana Antão, Susana Nunes e Paulo Troncão; Construção de Cenário_ Carlos Argentino e Joaquim
Rogado com Oficinas da Câmara Municipal de Serpa e João Sofio; Costureiras_ Ana Antão, Aldina Sousa, Maria Germana Silvestre e Fernanda Maria Teles; Fotografia_ Marta Pazos; Design Gráfico_
Verónica Guerreiro www.blocod.com; Vídeo_ Cocas Produções
Agradecimentos: Boutique BrunaLisa, Domingos Janeiro, Gráfica Comercial, Grupo de Teatro Jodicus, João P. Silva, Palace Club, Oficinas da Câmara Municipal de Serpa, Sincera – Grupo de Teatro da
Universidade do Algarve e a todos os demais que contribuíram para a construção deste espectáculo.

