
 

 

 
MUSEU DA EXISTÊNCIA
        AmArelo SilveStre

                  

                    SAlA eStúdio

                             3-4 nov
Sex 3 nov, 10h00 e 14h30 
Sáb 4 nov, 15h30 e 21h30 



Rafaela SantoS (n.1972) é cofundadora 
da Amarelo Silvestre, assumindo a codireção 
artística. terminou a licenciatura Bi-etápica de 
teatro e educação, em 2007, e o bacharelato em 
formação de atores, em 1995, na escola Superior 
de teatro e Cinema de lisboa. Fez o curso de 
formação de atores do iFiCt, em 1991. estreou-
-se como atriz em 1994, com Greensleeves, de 
Joyce Carol oates, encenação de Jorge Silva melo, 
tendo, desde então, trabalhado com diversos 
encenadores, como Bruno Bravo, Ana nave, João 
Brites, John mowat, Sandra Faleiro, diogo dória, 
Christinne laurent, maria emília Correia, Ana 
tamen, António Pires, maria Gil, entre outros. É 
atriz regular no projeto teatro mais Pequeno do 
mundo, com direção de Graeme Pulleyn, desde 
2011. recebeu o Prémio melhor Atriz – teatro na 
década, no Acarte, em 1996. em dança, participou 
em espetáculos de olga roriz (Anjos e arcanjos…) 
e madalena vitorino (Caruma e viSeU A…). entre 
1999 e 2009, participou em diversos telefilmes 
e curtas e longas-metragens de cinema, com 
realizadores como Jeanne Waltz, manuel mozos, 
Alain tanner, rosa Coutinho Cabral, Jorge Silva 
melo, raquel Freire, edgar Pêra, rita nunes e 
Jean teddy Filippe, entre outros.  Já participou 
em algumas séries e telenovelas para vários 
canais de televisão portugueses.  desde 2009, foi 
responsável pela encenação de mar Alto Atrás da 
Porta, São Paulo, Brasil, 2013; raiz de memória, 
teatro viriato, 2012; João torto, 2012, teatro 
nacional d. maria ii; Sonhos rotos, 2011, Festival 
internacional de teatro Clássico de Almagro – 
espanha (iniciativa Almagro off) – espectáculo 
distinguido com menção especial do Júri; e 
mulher mim, 2010, teatro viriato.  Antes, encenou 
Areena, 2000, em conjunto com Carla Bolito, no 
CCB; Alices, 2005, texto de Susan Sontag, no 
teatro da Garagem; e mexe-te!, 2007, no teatro 
viriato, já com dramaturgia de Fernando Giestas. 
Foi colaboradora regular do Centro Pedagógico do 
teatro viriato, entre 2004 e 2008 e formadora de 
teatro e expressão dramática do lugar Presente/
Companhia Paulo ribeiro entre 2004 e 2016. 

feRnando GieStaS (n. 1978) nasceu em espinho. 
Jornalista para sempre, dramaturgo, cofundador, 
com rafaela Santos, da Amarelo Silvestre. Ator 
de brincar, formador de expressão escrita. Autor 
da dramaturgia dos espetáculos (criações e co-
-criações da Amarelo Silvestre): o que é que o 
Pai não te contou da Guerra? (2015); Sangue na 
Guelra (2013); mar Alto Atrás da Porta (2013); raiz 
de memória (2012); João torto (2012); Sonhos 
rotos (2011). espectáculo distinguido com 
menção especial do Júri de Almagro off; mulher mim 
(2010); mexe-te! (2008); Performance comunitária 
migrar, (2012). Autor lido em sessões promovidas 
pelo Centro de dramaturgia Contemporânea de 
São Paulo, no teatro do Faroeste, São Paulo, e pela 
companhia francesa dYProcess, no théâtre le 
Colombier, Bagnolet, Paris (peça Sangue na Guerra/
Guelra/Guerra), 2013; e nas leituras no mosteiro, 
organização do teatro nacional São João (peça mar 
Alto Atrás da Porta), 2013. Formação de escrita 
para teatro com Jean Pierre Sarrazac e Alexandra 
moreira da Silva, entre outros. 

RicaRdo Vaz tRindade é licenciado em 
Arquitetura e encontra-se a finalizar o mestrado 
em estudos de teatro pela FlUl. Começou a 
sua carreira teatral em 1996 no CitAC. obteve 
formação com Alan richardson, João Brites,  
José Peixoto, John Frey, Paulo Castro, Paulo Filipe 
monteiro, rachel Chavkin, Peter michael dietz, Kelly 
maurer, entre outros, e destaca as colaborações 
como actor com Sónia Barbosa, Amarelo Silvestre, 
nuno Cardoso, Circolando, madalena victorino, 
Giacomo Scalisi e david Pereira Bastos. encenou  
e escreveu várias peças no teUC e no teatro toitoi, 
companhia que fundou com marta Félix. no cinema 
participou em filmes de Paulo Abreu, eduardo 
Brito e Pedro Pinho. em 2015/16 foi bolseiro da FC 
Gulbenkian e da Fundação GdA para um estágio de 
teatro colaborativo com a companhia the team, em 
nova iorque. Participou na 1ª edição do laboratório 
de escrita para teatro do tndmii, com orientação 
de rui Pina Coelho, onde escreveu o texto “terás  
a promessa de voltar ao lugar de partida”.



m/12
1h30 min.

direção ArtíStiCA  
Fernando Giestas  
e rafaela Santos
drAmAtUrGiA  
Fernando Giestas
enCenAção rafaela Santos
interPretAção  
ricardo vaz trindade
ConCeção PláStiCA, 
CenoGrAFiA e FiGUrinoS 
Ana Seia de matos
ConCeção PláStiCA 
diGreSSão e FotoGrAFiA 
Carolina reis
ConCePção e deSiGn 
diSPoSitivo CÉniCo 
Henrique ralheta
deSenHo de lUz  
Jorge ribeiro
APoio eSPAço Sonoro  
Ana Bento
deSiGn GráFiCo luís Belo
reGiSto e edição vídeo 
tomás Pereira
ConSUltoriA mUSeolóGiCA 
Susana medina
ProdUção exeCUtivA  
Paula trepado  
e Susana rocha
CriAção Amarelo Silvestre
CoProdUção Amarelo 
Silvestre, teatro viriato, 
Centro Cultural vila Flor
Projeto cofinanciado pela 
direcção-Geral das Artes 
(Apoio Pontual 2015)
PArCeriA As Casas  
do visconde
APoio Câmara municipal  
de nelas, lusofinsa, 
Borgstena, Patinter

Um homem, Senhor Melo, decidiu construir um 
Museu com objetos que as pessoas fazem existir. 
Objetos com memórias vivas. O chapéu salva-vida, 
o pão torrado que alimentou um amor clandestino, 
a aliança da revolução que acabou com a guerra, a 
boneca que não se pode partir e tantos outros. É isso 
o Museu da Existência.

Os objetos e as histórias são das pessoas que 
abriram a porta de casa ao Senhor Melo, um 
pouco por todo o país. Ele falou-lhes do Museu 
da Existência e elas decidiram fazer parte. 
Emprestaram e doaram as suas próprias memórias 
vivas. Os seus objetos.

O futuro dos museus é dentro das nossas casas. 
Quem o diz é Orhan Pamuk, Prémio Nobel da 
Literatura 2006, autor do livro Museu da Inocência, 
que conta a história de Kemal, um homem que 
construiu um museu de objetos a partir do momento 
mais feliz da vida dele próprio: o Museu da 
Inocência, em Istambul, na Turquia. O Senhor Melo 
conheceu Kemal e decidiu construir o seu próprio 
museu de objetos, a partir dos momentos mais 
felizes da vida das pessoas.

É isso o Museu da Existência. Uma casa.
Em Águeda, a coleção do Museu da Existência 

inclui também objetos emprestados por pessoas  
do município.

AGrAdeCimentoS Chapelaria Confiança, Sapataria Custódio 
domingos, ourivesaria lifon e relojoaria Suíça (viseu), 
ourivesaria Joyarte, A velocipédica, ernesto Augusto dos 
Santos e residencial rossio (Canas de Senhorim); a todos 
os que contribuíram para este projecto, com histórias e 
objectos 
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