
 



 

 

 

Os Anjos Tossem Assim 
 
 Sinopse  
1. Um terraço onde convivem vontades diversas. Um terraço povoado de vidas. Uma cidade 

em estado de sítio. A gaivota morta e o peixe que não o chega a ser. 
 

Um Chefe de uma Nação que pode ser em qualquer parte. 
 
Uma raiva que vai crescendo e que dispara para todos os lados: para os amigos, para a 

namorada e que há-de avolumar-se até chegar à solução que faz lembrar o atentado de Saraje- 
vo contra o arquiduque e que despoletou a chamada 1ª Guerra Mundial da qual decorrem 
atualmente 100 anos. 
 

Memórias. 
O Teatro dentro do teatro. 
 
A gaivota empalhada – impedida de voar. A metáfora da liberdade tolhida? Aqueles atores 

forçados a uma representação que não lhes dá voz própria, que não lhes dá asas? 
 
Jó, Nina, Eva, Fred, Piotr e Ana – atores à força. 
Eles arrotam assim. A água que ingerem força-os a isso. Sem vontade. 
 

2. Um desafio. Pôr em cena estas personagens, este texto. Com os recursos mínimos. 
 

Construir um espetáculo com vontades, apenas. A vontade de que o Teatro nesta esco- 
la possa voar para além do Curso Profissional de Artes do Espetáculo e se torne num momento 
de união dos vários alunos que a frequentam. 

3. E assim vão tossindo os anjos...  
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