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A representação de teatro clássico em Portugal, nas últimas décadas,
conheceu um assinalável crescimento, detetável em termos de quantidade e
qualidade. Alguns dos mais conhecidos e experientes encenadores nacionais têm
levado à cena, nas mais reputadas salas de teatro, figuras modelares e arquetípicas
como as de Medeia1, Antígona2, Édipo3 ou Filoctetes4, isto para mencionar
apenas algumas peças trágicas gregas5 e, destas, não outras que as mais divulgadas
na comunicação social. Os casos que referimos, não buscando apresentar-se
como espetáculos tradicionalmente arqueológicos, primam todos por uma forte
aposta na recuperação da tragicidade de sabor grego, sendo regra que os seus
encenadores se tenham consultado com helenistas de renome em Portugal.
Semelhantes propósitos de divulgação, assentes num mesmo princípio
que reconhece ao teatro greco-latino uma importância fundacional de todo o
drama ocidental, tem seguido, nos vinte anos da sua atividade, o grupo Thíasos
do Instituto de Estudos Clássicos da Faculdade de Letras da Universidade
de Coimbra. Dando continuidade à sua atividade regular, para a sua décima
sétima produção, o grupo regressou a Eurípides, autor de quem, no passado,
pôs já em cena Os Heraclidas (2001)6 e As Suplicantes (2006)7. A escolha caiu
sobre Hipólito, a segunda versão euripidiana da história de amor, traição, ciúme
1
Com encenação de Fernanda Lapa, esteve patente a partir de 3 de maio de 2006, na Sala
Garrett do Teatro Nacional D. Maria II, a Medeia de Eurípides, na tradução de Sophia de Mello
Breyner que para o efeito publicou e anotou Frederico Lourenço.
2
Destacamos apenas o exemplo mais recente, o da Antígona de Sófocles, com tradução
renovada de Marta Várzeas, apresentada no Teatro Nacional de S. João no Porto a partir de 26
de março de 2010, com encenação de Nuno Carinhas.
3
(1) Rei Édipo, adaptação de Jorge Silva Melo, com encenação e interpretação, no papel do
rei de Tebas, de Diogo Infante. A estreia ocorreu na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria
II, a 18 de fevereiro de 2010. (2) Édipo de Sófocles, a partir das traduções de Maria do Céu
Fialho e Agostinho da Silva, encenação de Kuniaki Ida, com António Capelo no papel principal.
Estreou a 12 de abril de 2012, no ACE – Teatro do Bolhão.
4
Luís Miguel Cintra encenou, para o Teatro da Cornucópia, a adaptação poética do drama
sofocleano da autoria de Frederico Lourenço, estreado no Teatro do Bairro Alto a 19 de outubro
de 2006.
5
O mesmo encenador lisboeta, Luís Miguel Cintra, apresentou com a Cornucópia o Tiestes
de Séneca, a partir da tradução de J. A. Segurado e Campos, estreado no Teatro do Bairro Alto
a 26 de setembro de 2002.
6
Com tradução de Cláudia Cravo, o espetáculo foi encenado por Delfim Leão e contou com
a direção de atores de Victor Torres.
7
Tradução de José Ribeiro Ferreira, encenação de Carlos A. Martins de Jesus e Carla Brás Coelho.
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