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Mudar. Essa palavra que parece sempre sig-

nificar a destruição de algo para a construção 

de outro algo que nos favoreça a nós, homo 

sapiens.

Como acreditar no fim do mundo e ser feliz? 

Como fugir à falta de esperança? 

Como quem se liberta de um grito mudo, forja-

do pela ansiedade de quem se vê perante um 

cataclismo cósmico, Filipe Abreu segue em 

busca da revolução, da esperança num futuro 

melhor e, à falta dele, procura a melhor forma 

de viver em paz com a sua consciência du-

rante o maior desastre climático da história 

conhecida. Em formato de teatro/conferên-

cia, apresenta um retrato cru dos impactos 

humanos no planeta ao longo da história e 

na atualidade, desde as primeiras extinções 

em massa com a chegada do ser humano à 

Austrália, em 45.OOO a.c., às ilhas de plástico 

que colonizaram grandes áreas do Pacífico. 

Aborda (e critica) as tentativas em voga, 

com vista a mudar o mundo para melhor, e as 

perspetivas futuras para a nossa espécie e o 

que a rodeia. Será a tecnologia capaz de sus-

tentar a saúde do planeta Terra? Será a es-

pécie humana capaz de mudar radicalmente 

a sua forma de viver e encarar o mundo? 
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FILIPE ABREU tem o curso de Interpretação 

da EPTC. Ingressou no curso de Atores da 

ESTC, que trocou pelo curso de Produção de 

Teatro, no qual se licenciou em 2017. Fez a 

Oficina de Teatro dos Primeiros Sintomas. Tra-

balhou com encenadores como Carlos Avilez, 

Teresa Côrte-Real, Pedro Caeiro, Bruno Bravo, 

Leonardo Garibaldi, Gonçalo Amorim, Luis Gue-

nel e Francisco Medina, Luís Moreira e Miguel 

Maia. Trabalhou textos de mais de 30 drama-

turgos. Em teatro de rua trabalhou junto dos 

Ten_Tart e do Projecto Ez. No cinema parti-

cipou em obras de João Pedro Rodrigues, da 

dupla André Santos e Marco Leão, de Miguel 

Clara Vasconcelos, de Matilde Calado, de Hen-

rique Prudêncio e de Marguerite de Hillerin e 

Félix Dutilloy-Liegeois. Faz dobragens e tele-

visão desde 2011. Fundou e dirige a Inquie-

tarte desde 2013. Desde março de 2017 codi-

rige, com Miguel Maia, o “Esta Noite Grita-se”, 

com a Cepa Torta, da qual também faz parte. 

A COMPANHIA CEPA TORTA é um grupo criativo 

que, desde 1999, trabalha na área do teatro 

e da performance. Tem vindo a evidenciar-se 

por alguns projetos relevantes, como o Fes-

tim anual de leituras de teatro “Esta noite 

grita-se”, o trabalho em comunidade, como 

são exemplos o espetáculo “Nunca Visto” 

na freguesia de Marvila e o projeto MALACA-

TE, na Mina de S. Domingos, Mértola, e pelo 

singular cruzamento entre a obra de Branqui-

nho da Fonseca e de Aldous Huxley em Es-

tudos sobre o desejo - o Barão reconhecido 

com diversos prémios em 2019. A criação da 

Cepa Torta é eclética e muda com os tem-

pos, num processo natural. Está intimamen-

te ligada a uma ideia de experimentação e 

de procura, tentando interligar as linguagens 

e os repertórios existentes com os ecos da 

atualidade. A Cepa Torta desenvolve projetos 

em simultâneo num trabalho em rede com par-

ceiros artísticos, comunitários e educativos. 
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