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10h Abertura da Jornada

Maria João Brilhante e Ana Bigotte Vieira— Apresentação do
projeto ARTHE – Arquivar o Teatro e seus objetivos,  parceiros,
equipa, etapas, instrumentos a preparar, resultados a obter

11h Balanço do projeto

Laura Rozas— Percursos bibliográficos
Fábio Marques— O arquivo do Teatro da Cornucópia: a caminho
do reconhecimento
Pedro Cerejo— A presença dos grupos de teatro na imprensa
portuguesa dos anos 70
Tiago Ivo Cruz— Um olhar sobre a legislação (anos 70-80)
Ana Bigotte Vieira e Vera Borges— A função das entrevistas

12h
Perguntas e respostas à volta de um café

13h
Pausa almoço

14h
A palavra às companhias incluídas no projecto: questões,
expectativas, sugestões
Participação de O Bando, Teatro Art’Imagem, Companhia de
Teatro de Almada

15h 30
Pausa café

16h 
Previsão dos trabalhos futuros

17h
Fecho da Jornada

O projecto ARQUIVAR O TEATRO propõe-se identificar, mapear e

estudar a situação dos arquivos do teatro em Portugal, de modo a

estabelecer um plano de boas práticas envolvendo uma rede de

instituições. Partindo da análise de dois importantes arquivos

doados recentemente ao Centro de Estudos de Teatro /FLUL – os

arquivos do Teatro da Cornucópia, companhia incontornável na

renovação estética e política do teatro pós-25 de Abril, e o de

Mário Barradas, principal promotor da descentralização teatral – e

estendendo a metodologia de pesquisa a outros arquivos de

companhias de teatro no país, ARQUIVAR O TEATRO procura

aprofundar a análise das políticas de conservação públicas e

privadas, para promover a preservação, acessibilidade e estudo

dos mesmos. Tendo como ponto de partida o Teatro dito

“Independente” (nome que se deu ao conjunto heterogéneo de

companhias não comerciais que cresceram no pós-25 de Abril) mas

não se esgotando nele, antes procurando uma cartografia alargada

que lhe procure filiações, descendências e rupturas nacionais e

internacionais, visa igualmente contribuir para a discussão acerca

do papel do arquivo na construção da memória sobre o passado

recente nas artes performativas, propondo um estudo

comparativo com realidades sobretudo europeias. 

ARQUIVAR O TEATRO será o primeiro projecto a realizar uma

aproximação a este tipo de documentação para identificar

existências, lacunas e modalidades de arquivamento praticadas

pelas companhias e instituições, com vista a construir um mapa

nacional e a combater o desaparecimento de informação

fundamental para conhecer as mudanças profundas introduzidas

nas práticas de organização e criação de novas companhias e nas

formas artísticas do teatro em Portugal a partir da década de 70.
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