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Sinopse 

O projecto Teatro Virtual é um conceito inovador e pioneiro de utilização das novas tecnologias num 
processo de criação teatral. Utilizando a Internet como nova ferramenta de trabalho, possibilitando a 
comunicação e a interacção entre as pessoas, independente da sua localização geográfica, idade ou 
formação. 

Os participantes no projecto discutiram de uma forma democrática, as suas ideias e as ideias 
originadas das primeiras, vendo-as reflectidas no processo e no próprio texto. Sob um processo 
contínuo de trabalho foi criado um texto impar e actual onde se faz uma reflexão e uma análise do 
envolvimento das novas tecnologias na nossa vida. As potencialidades da sua utilização e os seus 
malefícios, sempre com o Homem como detentor desse poder. 

O texto reflecte a necessidade do teatro acompanhar e desenvolver novas linguagens e novos 
caminhos que possam dar possíveis respostas ao homem, partindo dele próprio. Este texto origina um 
vertiginoso filme em que a atenção do espectador é constantemente manipulada, numa forte alusão ao 
controle que cada vez mais o Homem exerce sobre os seus semelhantes. 

O filme resultante terá a duração de 30 minutos sensivelmente, num constante jogo de sequências e 
acções que saltam de personagens virtuais para pessoas reais, de espaços imaginários para cenários 
naturais. Uma ficção real dos nossos dias, em que as situações originam equívocos, absurdos, 
encontros e desencontros num mundo cada vez mais virado para as comunicações, apesar da solidão 
existente. 

  Com uma forte carga intervencionista, o resultado do projecto é um manifesto teatral sobre as funções 
e a acção pedagogia que o teatro pode ter no tempo em que cada vez mais o homem não sabe o que 
é. Pensamos ainda que o resultado deste projecto poderá levar a uma análise sociológica do que nos 
esta a acontecer e ajudar a perspectivar novos problemas sociais e possíveis respostas para os 
mesmos. 

 
Teatro Virtual no youtube | http://youtu.be/h_RtKyVRGKU 



 

 

Ficha Artística e Técnica  
 

Texto Original: Resultado do chat do “Teatro Virtual”- Com a participação de 250 internautas | 
Criação, Coordenação e Direcção de António Abernú | Dramaturgia: Ana Rita Carrilho | Júri: José 
Castanheira, Rui Sena, Sérgio Novo, José Salgueiros | Interpretação: Ana Filipa Trindade, António 
Abernú, João Neves, João Saboga, José Jorge Duarte, Maria do Carmo Teixeira, Mónica Sardinha, 
Orlando Paraíba, Paulo Gil, Pedro Maia, Pedro Rodrigues, Rui Pires, Sérgio Novo, Teresa Molar, Vítor 
Correia |Caracterização: Mónica Sardinha | Filmagens: Pedro Pereira, Orlando Paraíba |Animação 
3D: João Neves | Montagem e Edição: Pedro Pereira e João Neves | Sonoplastia: Francisco Teles, 
Orlando Paraíba e António Abernú | Web Designer: Nuno Lages | Suporte Técnico: ASSEC – SIM | 
Produção Executiva de Carmo Teixeira. 
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