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ENCONTRAR O SOL
Tradução João Paulo Esteves da Silva 
Encenação Ricardo Neves-Neves

Elenco Cucha Carvalheiro, Custódia 
Gallego, Luís Gaspar, Marques D’Are-
de, Romeu Costa, Rita Cruz, Tadeu 
Fautino e Tânia Alves

Cenário Tiago Pinhal Costa
Figurinos José António Tenente
Luz Elduplo

Versões dos temas Break It to Me Gen-
tly e You Don’t Have to Say You Love 
Me
Sonoplastia Sérgio Delgado
Músicos Marco Carvalho (Guita-
rra), João Paulo Esteves da Silva (Pi-
ano),  Rita Nunes (Saxofone), Ivo Ro-
drigues (Trompete) e Raquel Cravino 
(Violino)

Apoio Vocal João Henriques
Participação do Coro CoLeGaS – Coro 
Lésbico, Gay e simpatizante da ILGA 
Portugal.

Fotografias Alípio Padilha e Estelle 
Valente

Comunicação e Assessoria de Imprensa 
Mafalda Simões
Co-Produção São Luiz Teatro Munici-
pal, Theatro Circo de Braga e Teatro 
do Eléctrico

Em Encontrar o Sol (1983), estamos perante 
quatro pares de homens e mulheres, três ca-
sais e uma mãe e filho. Encontram-se numa 
concorrida praia que, gradualmente, por 
meio da conversa de circunstância, desven-
dam a fragilidade das suas relações, sem 
que o tom frívolo perca lugar. Henden, um 
homem de 70 anos, casado com Gertrude, 
de 60, é pai de Daniel, agora casado com 
Cordelia, mas envolvido no passado com 
Benjamin, actual marido de Abigail. O jo-
vem Fergus e a sua mãe acompanham com 
curiosidade a ambiguidade destas ligações. 
De um humor cruel,  Albee dota todas as 
personagens de ironia e absoluta auto-co-
misera-
ção, isolando-os, sem excepção, numa luta 
interna contra as grandes inquietações do 
Homem: o desamor, o envelhecimento, a 
exclusão e a perda.
Escrita em 1983, a pedido da Universidade 
do Colorado, onde foi pela primeira vez en-
cenada pelo autor, Finding the Sun é uma 
peça em um acto, que em tudo ilustra a 
predilecção de Edward Albee pelo retrato 
crítico da condição moderna do Homem e 
da inelutabilidade da sua solidão.
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auto-comiseração, isolando-os, sem 
excepção, numa luta interna contra as 
grandes inquietações do Homem: o de- 
samor, o envelhecimento, a exclusão e 
a perda.

HENDEN  O Benjamin e o Daniel tinham 
estado… envolvidos.
FERGUS   Peço desculpa?
HENDEN  O Benjamin e o Daniel tinham 
estado “envolvidos”.
FERGUS   Um com o outro?
HENDEN  Sim. 
FERGUS   Profissionalmente?
HENDEN  Que idade tens tu?

Encontrar o Sol, Edward Albee 
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EDMEE  Encontrar o sol é a primeira coisa 
que se deve fazer, Fergus.
FERGUS  Não é encontrar uma cadeira de 
frente para o mar?

Encontrar o Sol, Edward Albee 

Em Encontrar o Sol (1983), estamos per-
ante quatro pares de homens e mul-
heres, três casais e uma mãe e filho. 
Encontram-se numa concorrida praia 
que, gradualmente, por meio da con-
versa de circunstância, desvendam a 
fragilidade das suas relações, sem que 
o tom frívolo perca lugar.

Henden, um homem de 70 anos, casado 
com Gertrude, de 60, é pai de Daniel, agora 
        casado com Cordelia, mas 
envolvido no passado com Benjamin, 
actual marido 
       de Abigail. O jovem Fergus e a sua 
mãe acompanham com curiosidade a am-
       biguidade destas ligações. 

De um humor cruel, Albee dota todas 
as personagens de ironia e absoluta 

Escrita em 1983, a pedido da Universidade do Colorado, onde foi pela primeira vez 
encenada pelo autor, ‘Finding the Sun’ é uma curta peça em um acto, que em tudo 
ilustra a predilecção de Edward Albee pelo retrato crítico da condição moderna 
do Homem e da inelutabilidade da sua solidão.

Dramaturgo norte-americano revelado na década de 50, invulgarmente fecundo 
no campo do drama e do ensaio - agraciado com os mais altos prémios da ac-
ademia e da crítica norte-americanas, entre eles três prémios Pulitzer – Albee 
reclama para si uma condição quase lendária de rebeldia e controvérsia, no seio 
do teatro americano. Especialmente investido em representar uma sociedade em 
que o indivíduo se encontra, apesar de integrado em contextos familiares e soci-
ais ditos convencionais, tragicamente só e incapaz de resolver as suas questões 
existenciais, bem como as pressões impostas pelo meio envolvente, o autor rein-
cide em retratar personagens a braços com conflitos sexuais; razão para muita 
da controvérsia à volta da sua obra e para ter sido conotado como ‘autor gay’, 
epíteto que sempre recusou.
 
Em ‘Finding the Sun’, estamos perante quatro pares de homens e mulheres, três 
casais e uma mãe e filho, que se encontram numa concorrida praia e que, grad-
ualmente, por meio da conversa de circunstância, desvendam a fragilidade das 
suas relações, sem que o tom frívolo e afectado perca lugar. É justamente esse 
tom, e as demais referências à proveniência das personagens, o estado de New 
Hampshire, que nos permite deduzir tratar-se de um grupo de pequeno-bur-
gueses a gozar umas férias numa praia com status e ‘dist inta frequência’. 



Capaz de um humor cruel, alvo de duras críticas nos seus primeiros anos, Albee 
dota todas as personagens de ironia e absoluta auto-comiseração, isolando-os, 
sem excepção, numa luta interna contra as grandes inquietações do Homem: o 
desamor, o envelhecimento, a exclusão e a perda. 

Exemplos acabados de diferentes ‘fases da vida’, é a diferença de idades destas 
figuras que nos oferece um quadro simultaneamente tão diverso e angustiante, no 
que toca à reflexão do indivíduo sobre o que o rodeia e si mesmo. Da adolescên-
cia à terceira idade, a procura a que nos dedicamos é sempre a desse tal ‘lugar 
ao sol’, a que o autor alude com o título, mas a que, inevitavelmente, chegamos 
sempre quando já entardeceu. Se nuns, esta insatisfação está associada à perda 
de vitalidade ou da crença no ‘por vir’, noutros passa pela gestão difícil de uma 
orientação sexual que se tem que escamotear ou de um casamento condenado à 
partida.
 
As potencialidades da linguagem utilizada, simples mas facilmente reconhecível 
como símbolo de uma fatia da sociedade, bem como o ritmo do discurso, tão 
rápido quanto eficaz a ocultar os verdadeiros temas de que se fala, tornam a ex-
periência deste texto uma viagem aparentemente indolor, quase superficial, para 
só nos apercebermos, no fim, do lastro deixado pela descrença e olhar crítico do 
autor, que a sua comicidade corrosiva camufla.

O final é, assim, o culminar de uma espiral de revelações em surdina, que só 
o espectador está talhado para ouvir realmente, em que até a tragédia da 
morte é tratada como mais um fait divers, uma inevitabilidade tão sujeita a 
ser objecto de humor e escárnio, como não ter sabido escolher um marido que 
nos ponha ‘cama, casa e roupa lavada’,  não saber viver com rugas ou ain-
da não ser capaz de controlar o festival hormonal que são uns tenros 16 anos.
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APRESENTADO EM:

[2018] LOULÉ, Cineteatro Louletano
[2018] LEIRIA, Teatro José Lúcio da Silva 
[2017] BRAGA, Theatro Circo de Braga  
[2017] LISBOA, São Luiz Teatro Municipal



RICARDO NEVES-NEVES
teatrodoelectrico.com/ricar-
do-neves-neves/
É Licenciado em Teatro-Actores 
pela Escola Superior de Teatro 
e Cinema e Especialista em Es-
tudos de Teatro pela Faculdade 
de Letras de Lisboa. Participou 
no Obrador d’Estíu-Dramaturgia 
(Barcelona), orientado por Simon 
Stephens. É director artístico do 
Teatro do Eléctrico, onde escreve 
e encena.
Encenou também obras de Lew-
is Carroll, Edward Albee, Karl 
Valentin, Copi, Ana Lázaro, Spiro 
Scimone, Martin Crimp, J. J. Rous-
seau, W. A. Mozart e Charles Dick-
ens. Peças suas foram encenadas 
por Mónica Garnel, Sandra Fa-
leiro, Ana Lázaro, Paula Sousa e 
João André
Autor e co-encenador de Float-
ing Island com Cheng-Ting Chen 
e Yi-Ting Hung, uma co-produção 
Théâtre de la Ville (Paris, França) 
e Taipei Arts Festival (Taipei, Tai-
wan).
Leccionou a cadeira de Interpre-
tação na Escola Superior de Te-
atro e Cinema e na ACT – Escola 
de Actores.
Colaborou ainda com Teatro 
Nacional de São Carlos, Artistas 
Unidos, Teatro da Terra, Primei-
ros Sintomas, Temporada Dar-

EDWARD ALBEE
Dramaturgo norte-americano re-
velado na década de 50, invul-
garmente fecundo no campo do 
drama e do ensaio - agraciado 
com os mais altos prémios da ac-
ademia e da crítica norte-ameri-
canas, entre eles três prémios Pu-
litzer – Albee reclama para si uma 
condição quase lendária de re-
beldia e controvérsia, no seio do 
teatro americano. Especialmente 
investido em representar uma so-
ciedade em que o indivíduo se 
encontra, apesar de integrado 
em contextos familiares e soci-
ais ditos convencionais, tragica-
mente só e incapaz de resolver as 
suas questões existenciais, bem 
como as pressões impostas pelo 
meio envolvente, o autor reincide 
em retratar personagens a braços 
com conflitos sexuais; razão para 
muita da controvérsia à volta da 
sua obra e para ter sido conota-
do como ‘autor gay’, epíteto que 
sempre recusou. 
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cos, Força de Produção, Teatro 
da Trindade, Teatroesfera, Teatro 
Meridional, Centro de Estudos de 
Teatro, Casa Conveniente, Teatro
dos Aloés, Comédias do Minho, 
Revista Gerador, Cassefaz, Teatro 
O Bando e Procur.Arte.
Tem peças publicadas nas seguin-
tes editoras: Cotovia/Artistas Uni-
dos, Teatro Nacional D. Maria II/
Bicho  do Mato, Companhia das 
Ilhas e Teatro da Terra. Tem peças 
traduzidas para inglês, francês, 
catalão e chinês.

JOÃO PAULO ESTEVES DA SILVA
Traduziu diversas peças de teatro 
tais como a Dança da Morte de 
Augusto Strindberg, co-produção 
do São S.Luiz Teatro Municipal 
e Arena Ensemble; Hedda Ga-
bler de Henrik Ibsen juntamente 
com Miguel Castro Caldas; Dias 
Felizes de Samuel Beckett; Meni-
na Júlia de August Strindberg; 
Cyrano de Bergerac de Edmond 
Rostand, produção dos Primei-
ros Sintomas, Associação Cultu-
ral; Rosmersholm de Henrik Ibsen,

co-produção de CBB – Centro 
Cultural de Belém e Take it easy; 
Rosencrantz e Guildenster estão 
mortos de Tom Stoppard, co-pro-
dução de CBB – Centro Cultur-
al de Belém, TNSJ – Teatro Na-
cional S. João e Arena Ensemble 
e o Impromptu de Versalhes de 
Molière, co-produção do Teatro 
Nacional D. Maria II e CulturPro-
ject- Gestão de Projectos Cul-
turais. Assinou trabalhos conjun-
tos com o fotógrafo José Luís Neto 
e compôs, por exemplo, a banda 
sonora do filme Nenhum Nome de 
Gonçalo Waddington. Desde 2009 
é professor da Escola Superior de 
Música de Lisboa na licenciatura 
em Jazz.

CUCHA CARVALHEIRO
Com um vasto curriculum como 
actriz, várias vezes premiada, in-
terpretou Sófocles, Eurípedes, W. 
Shakespeare, A. Tchekov, Tenne-
sse Williams, Brian Friel, Jean 
Genet, Eduardo De Filippo, Gar-
cia Lorca, Alan Ayckburn, Neil Si-
mon, entre muitos outros, desta-
cando a sua interpretação em A 
Cabra, Ou Quem é Sílvia, de Ed-
ward Albee, encenação Álvaro 
Correia, (Globo de Ouro 2004– 
Melhor actriz de Teatro). Como 
encenadora, destaca Hotel dos 
Dois Mundos, de Eric-Emmanuel 
Schmitt, Teatro Nacional D. Ma-
ria II, 2006, Sonata de Outono, de 
Ingmar Bergman, - em parceria 
com Fernanda Lapa-, Teatro de 
S. Luiz, 2007, e O Dia dos Prodí-
gios, de Lídia Jorge, Teatro da 
Trindade, 2010. É autora de uma 
versão teatral de Cândido ou o 
Optimismo, de Voltaire (edições 
MM) e da adaptação para teatro 
se O Dia dos Prodígios, de Lídia 
Jorge. A sua peça Está aí alguém? 
(edições Cotovia), foi objecto de 
leituras encenadas na Mousson 
d’été 2001 (organização Maison 
Européenne des Ecritures Con-
temporaines) e na Mostra de Novo 
Teatro Português na Comédie 
Française, em Paris (2002). No 
Cinema, destaca os filmes Ade-
us Princesa, de Jorge Paixão da 
Costa, e Viúva Rica, Solteira Não 
Fica, de José Fonseca e Costa. 
Na Televisão, tem participado em



RITA CRUZ
Licenciada em Teatro-Actores pe-
la ESTC e em Reabilitação e In-
serção Social pelo ISPA. Co-fun-
dadora da companhia Teatro do 
Eléctrico. Escreve e encena Mãe 
com Açúcar produção do Teatro 
do Eléctrico. Em Teatro trabalhou 
com Ricardo-Neves-Neves, Antó-
nio Pires, João Brites, João Cravei-
ro, Claúdia Lucas Chéu e Catari-
na Vieira, Martim Pedroso, Paula 
Sousa, Claúdio Hochman, Toni 
Cafiero, Pedro Alvares Osório, 
Joaquim Benite, Philippe Leroux. 
Em televisão destaca a partici-
pação na telenovela A Impostora 
(TVI), A Única Mulher TVI, série de 
humor Breviário Biltre RTP1-Pro-
duções Fictícias, Depois do Ade-
us (RTP1), Dancing Days (SIC), O 
Amor é um Sonho (TVI), A Outra 
(TVI), 5 para a Meia Noite (RTP2), 
Boa Noite Alvim (Sic Radical), 
tendo participações regulares em 
outras séries e telenovelas. Foi 
apresentadora do programa Viva 
Saúde para RTP África de 2012 
até 2014. Em cinema participa no 
filme Bia de Patrícia Vidal Delga-
do, Planeta Adormecido RTP, na 
Verdade Escondida -Homenagem 
a Manoel de Oliveira de João Vi-
ana, A Tigela- Prémio do Público- 
Estoril Film Festival de Tiago Pires. 
É vocalista de Rita & O Revólver, 
faz locuções de publicidade e 
documentários e dobragens de 
desenhos animados desde 2005. 
Leccionou a disciplina de Teatro 
no C.M.A.D.L. em 2010-2012.

CUSTÓDIA GALEGO
Formada em Teatro no Conserva-
tório Nacional. Frequentou o cur-
so da Comuna de formação de 
actores dirigido por João Mota. 
Trabalha em expressão corpo-
ral e dramática com finalidades 
terapêuticas e pedagógicas. Tra-
balhou em companhias como Te-
atro Nacional D. Maria II, Teatro 
Ibérico, Grupo Joana, Teatro dos 
Aloés, Artistas Unidos e Teatro do 
Bolhão. Foi encenada por Blan-
co Xil, Carlos Avilez, Artur Ramos, 
Orlando Neves, Fernanda Lapa, 
Manuel Cintra, Fernando Gomes, 
João Grosso, Rosa Coutinho 
Cabral, Marco d’Almeida, Diogo 
Infante, Jonh Retalak, Cucha Car-
valheiro, Maria João Luís, Renato 
Godinho, José Pedro Gomes, com 
textos de Tchekov, Garcia Lorca, 
Valle-Inclan, Abel Neves, Brecht, 
Eric Emmanuel Schmidt, Jasmi-
na Reza, Luís Mário Lopes, entre 
outros. Em televisão faz séries, 
programas de entretenimento, 
sitcoms e novelas. Em cinema 
trabalhou com Monique Rutler, 
Joaquim Leitão, José Fonseca e 
Costa, Margarida Cardoso, João 
Botelho e com António Ferreira.

LUÍS GASPAR
Fez a licenciatura na Escola Su-
perior de Teatro e Cinema (ESTC) 
e trabalhou com companhias co-
mo os Artistas Unidos em espec-
táculos como Prometeu Agrilho-
ado/Libertado de Jorge Silva Me-
lo; A Queda do Egoísta Johann 
Fatzer; Na Selva das Cidades 
de Bertold Brecht; A Sombra de 
Mart de Stig Dagerman, Hamlet 
de Luís Buñuel e D. João e Fausto 
de Christian Dietrich Grabbe. En-
cenou espectáculos como Amok 
de Jacinto Lucas Pires, Morrer 
de José Maria Vieira Mendes e 
Dois Homens a partir de textos 
de Kafka. Em cinema participou 
no filme António, Um rapaz de 
Lisboa, realizado por Jorge Silva 
Melo e participa regularmente 
em diversas séries e telenovelas.
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MARQUES D’AREDE
Estudou na Escola Supeior de Te-
atro e Cinema e trabalhou com 
encenadores como Luís Miguel 
Cintra, Rodrigo Francisco, entre 
outros. Participou n’A Dança da 
Morte de August Strinberg com 
encenação de Vitor Azevedo; 
Marat/Sade de Peter Weiss, en-
cenação de João Mota e A Mãe 
de Bertold Brecht, encenação 
de Joaquim Benite. Trabalhou 
com encenadores como Fernan-
da Lapa, Alberto Pimenta, José 
Caldas, Rogério de Carvalho, 
Mário Feliciano, António Feio, 
Luís Miguel Cintra, Jorge Listo-
pad e Vladislav Pasi. Ele partic-
ipou em filmes como O Encontro,

realização de António Macedo; 
Le Soulier de Satin; Vale Abraão 
e Palavra e Utopia, realização 
de Manoel de Oliveira; A Ilha do 
Tesouro, realização de Raul Ruiz; 
Chateaubrian de Robert Mazoier; 
Solo de Violino de Monique Rut-
ler; Vertigem de Leandro Ferreira; 
Blocus de Fonseca e Costa; Os Ol-
hos da Ásia de João Mário Grilo; 
A Jangada de Pedra, realização 
de George Sluizer e O Jogo da 
Glória de Fernando Vendrel.

diversas séries, peças de Teatro 
para TV, tele-filmes e telenovelas. 
Foi co-fundadora do Teatro do 
Mundo e da Escola de Mulheres – 
Oficina de Teatro e directora do 
Teatro da Trindade entre 2009 e 
2013.



ROMEU COSTA
Actor, diretor e professor de te-
atro. Começou a sua carreira 
profissional em 2000, tendo estu-
dado na Escola Superior de Te-
atro e Cinema (ESTC), e trabalhou 
com os encenadores e compan-
hias de teatro mais relevantes 
em Portugal. Ele ensina teatro 
na Escola Técnica de Imagem e 
Comunicação (ETIC) e na Escola 
Superior de Tecnologias e Artes 
de Lisboa (ESTAL). Com o Grupo 
de Teatro do Oprimido de Lisboa 
e com a empresa de produção 
de cinema Vende-se Filmes - Li 
Ke Terra, Romeu Costa desen-
volveu técnicas específicas para 
preparar não-atores para apre-
sentações teatrais. Juntamente 
com Joana Lobo Antunes e David 
Marçal fundou CQD, uma asso-
ciação cultural sem fins lucrativos 
dedicada a fazer a ligação entre 
a ciência e o Teatro. Dirigiu vári-
as peças com cientistas enquanto 
artistas, e tem sido responsável 
pela encenação de Cientistas de 
Pé, um show de comédia stand-up 
com cientistas e sobre a ciência. 
Realizou ainda workshops para 
professores e pesquisadores, uti-
lizando técnicas de improvisação 
teatral para melhorar as habili-
dades de comunicação.

TÂNIA ALVES
É licenciada em Teatro – Ramo 
Actores na Escola Superior de 
Teatro e Cinema e em Línguas e 
Literaturas Modernas - Inglês/
Alemão na Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. Dest-
aca na sua formação de actriz 
o trabalho de voz com Natália 
de Matos e de corpo com Luca 
Aprea, bem como a Oficina de 
Teatro com João Mota. De 2006 
a 2010 integra na Comuna – Te-
atro de Pesquisa encenações de 
João Mota e Álvaro Correia. Tra-
balha regularmente com as com-
panhias Mala Voadora, Teatro do 
Eléctrico, entre outras. Deu aulas 
de Educação pela Arte e Inglês/
Formação de Formadores com 
o Movimento Português de In-
tervenção Artística e Educação 
pela Arte e dá Workshops e Ofici-
nas de Teatro a crianças, ado-
lescentes e séniors. Faz coach-
ing personalizado para actores. 
É mãe desde Outubro de 2015.
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TADEU FAUSTINO
Frequenta o segundo ano da Li-
cenciatura de Teatro – Ramo 
Atores, na Escola Superior de 
Teatro e Cinema. Em 2012, tem 
o primeiro contacto com o te-
atro, durante a realização de 
um workshop de uma semana 
com Claúdia Gaiolas. Em 2013, 
frequenta um workshop de uma 
semana com Pedro Lamas, no 
Teatrão, e nesse mesmo ano jun-
ta-se ao grupo de teatro Leirena, 
frequentando, durante dois anos, 
um curso de teatro, tendo como 
apresentação final a peça “Só o 
Faraó tem alma”, encenado por 
Frédéric da Cruz Pires. De 2014 
a 2016, participa em workshops, 
promovidos pela ESTC, com Sofia 
de Portugal, Mónica Calle, Móni-
ca Garnel e Ricardo Neves-Neves. 
Em 2016, participa no workshop 
Composição em Tempo Real, du-
ração de uma semana, com João 
Fiadeiro. Como experiência de 
palco, destaca a participação 
no coro do espetáculo “Menos 
Emergências”, encenado por Ri-
cardo Neves-Neves, no espetácu-
lo infantil “Gigante Egoísta”, com 
o grupo Cegada Teatro, no es-
petáculo “Henrique IV”, de Luigi 
Pirandello, encenado por João 
Henriques e no coro do espetácu-
lo “Primeira Geração”, de Os Pos-
sessos. No âmbito das comemo-
rações dos 400 anos da morte de 
William Shakespeare, apresentou, 
na Embaixada Britânica, a Cena 
I do Ato III (Fernando e Miranda) 
da peça “A Tempestade”.
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