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Pelo Dia Mundial do Teatro

No passado dia 27 de março assinalou-se o Dia Mundial do Teatro.

Em 1962 Jean Cocteau escreveu a primeira mensagem oficial do Dia Mundial do Teatro. Este ano 
coube à atriz britânica Helen Mirren essa responsabilidade, dizendo-nos:
“Estes têm sido tempos muito difíceis para as atuações ao vivo e muitos artistas, técnicos e 
artesãos têm lutado por esta profissão já de si carregada de insegurança. (…) Os seres humanos 
têm contado histórias uns aos outros desde que habitam o planeta. A bela cultura do teatro 
viverá enquanto por cá continuarmos.
O impulso criativo de dramaturgos, cenógrafos, bailarinos, cantores, atores, músicos e 
encenadores jamais será sufocado e num futuro muito próximo irá florescer de novo, com uma 
nova energia e um novo entendimento sobre o mundo que todos nós partilhamos.
Mal posso esperar!”

Em Portugal, e no mundo inteiro, companhias, diretores artísticos e atores leram online este
texto, deixando também as suas próprias mensagens.

Neste Dia Mundial do Teatro, lembrar e saudar todos os seus profissionais– atores, 
encenadores, diretores artísticos, técnicos – e lembrar, também, todos os que partiram
deixando um legado de orgulho e saudade, é uma homenagem simbólica a que o Parlamento se 
quer associar.

Num ano pandémico, de gravíssimas dificuldades que afetaram brutalmente todos os 
profissionais desta nobre arte de palco, o tema escolhido pela UNESCO – que, através do 
Instituto Internacional do Teatro, criou o Dia Mundial do Teatro – foi a “resistência à pandemia”, 
destacando-se “a sagacidade e coragem” destes profissionais.

Pelo segundo ano consecutivo com as portas fechadas neste dia, Teatros e Companhias de todo 
o país não deixaram de demonstrar essa sua capacidade de resistência à pandemia, a sua 
sagacidade e coragem, levando ao público ensaios e espetáculos através de transmissões em 
streaming. O público não esteve fisicamente presente e os seus aplausos não se fizeram ouvir 
nas salas, mas esta prova de enorme resiliência merece da nossa parte esse desejado aplauso, 
aqui na Assembleia da República.

Assim, a Assembleia da República, por ocasião do Dia Mundial do Teatro, saúda todos os 



profissionais do teatro que, apesar das tremendas dificuldades, se reinventaram e não deixaram 
de trazer às nossas casas espetáculos da maior qualidade. E presta sentida homenagem a todos 
os profissionais do teatro que partiram em consequência desta pandemia, deixando-nos a 
memória de tempos aos quais desejamos poder regressar em breve. Com os maiores aplausos.

Palácio de São Bento, 29 de Março de 2021.
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