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Noite de Reis é um espetacular desastre. A peça 
é uma celebração do Dia de Reis, mais 
especificamente a “Festa da Epifania” o último 
dia das celebrações de Natal – a noite em que 
os ingleses se permitiam uma última 
indulgência, antes das restrições que se 
seguiriam. O título, como aparece no primeiro 
Folio (F1) de 1623, é “Twelfth Night, Or What 
You Will”, o que significa, por outras palavras, 
que o mesmo estado de frivolidade subversiva é 
permitido, mas só enquanto a comédia durar. 
É neste momento de inversão da ordem, em 
que a verdade submersa é mais reveladora e 
completa, que a questão da expressão de 
género será trazida ao público, oferecendo a 
habitual liberdade das comédias de 
Shakespeare que começa bem nos títulos das 
peças (na verdade, “Or What You Will” dá ao 
público uma liberdade interpretativa que 
contrasta com os títulos mais sérios das 
tragédias, como Coriolanus, Macbeth ou 
Hamlet). É enquanto esta comédia dura que 
Violeta, depois de sobreviver a um naufrágio, se 
disfarça de homem para servir o Duque Orsino, 
que está apaixonado por Olívia e quer casar 
com ela. O Duque pede a Violeta, ainda 
disfarçada de pajem, que cante o seu amor por 
Olívia. Olívia, no entanto, apaixona-se pelo 
mensageiro, eventualmente casando-se com 
Sebastião, o irmão gémeo de Violeta. Na 
subtrama, que serve de contraponto à linha 
principal do engano, há outros erros 
deliberados, como o truque que envolve os 
servos e o puritano Malvólio. Também neste 
caso recorrem à capacidade de ser alguém que 
não são.
No meio de tantos erros, surgem sentimentos 
reais, como o amor de Olívia por Violeta, 
transferido para Sebastião, ou o amor de Duque 
pelo pajem, que afinal é Violeta (só 
ingenuamente se poderia acreditar que este 
amor surge apenas quando o pajem se revela 

como mulher). O quinto ato é harmonioso, mas 
não inteiramente inclusivo: as personagens 
aristocráticas unem-se através do casamento, 
enquanto Malvólio abandona a cena, 
prometendo vingar-se daqueles que fizeram 
pouco dele.

Estrutura convidada - Filho do Meio

Com o objetivo de ter connosco outras 
estruturas culturais que desenvolvem trabalho 
na área da divulgação da dramaturgia, a 
programação deste ano é completada pela 
estrutura convidada Filho do Meio, que desde 
2016 se dedica à investigação e divulgação das 
obras de Shakespeare junto do público 
português, com o principal objetivo de as tornar 
acessíveis a todos, independentemente do seu 
grau de conhecimento, familiaridade ou 
interesse pelas obras. 

Ao Esta noite grita-se, trazem Noite de Reis, de 
William Shakespeare, sob direção artística de 
Luís Moreira, encenador e fundador da 
Companhia Filho do Meio.

Em 2022, Luís Moreira recebeu o Prémio de 
Teatro Carlos Avilez da Mirpuri Foundation.
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