
FELIZMENTE HÁ LUAR 
 

Felizmente existem os meios eletrónicos para nos comunicarmos. 

Felizmente ainda conseguimos mandar abraços virtuais e emojis animados. 

Felizmente conseguimos realizar um teatro radiofônico e reunimos 14 pessoas 
no meio dessa pandemia. 

Tudo começou no início de julho.  

A intenção era reunirmos na Fábrica da Pólvora para a entrega dos guiões da 
peça FELIZMENTE HÁ LUAR e fazermos o se costuma dizer em teatro “uma 
italiana”, que basicamente é uma leitura do texto. 

Faltando uma hora para esse encontro e com os casos de Covid a aumentar, a 
estratégia mudou. 

Nosso encenador Victor Sezinando e eu saímos a distribuir os guiões em pontos 
estratégicos: em Monte Abrão, na Universidade Sénior e na rua da Milharada. 

O segundo passo seria arrumar um sítio para a gravação do teatro radiofónico. 

Pesquisamos alguns estúdios profissionais e falamos também com a Felisbela 
Mendes, atual coordenadora da Universidade Sénior, que contou com o apoio 
administrativo da Joana Oliveira, na tentativa de conseguir uma das salas da 
própria universidade.  

Faltava o suporte técnico e os periféricos utilizados para colher as vozes dos 
atores.  

Fizemos um contacto com o Francisco Anjos, que também é professor da 
Universidade e tem esse material técnico, que se disponibilizou imediatamente 
a colaborar nesta empreitada.   

Logo a seguir obtivemos o sinal verde da Junta de Freguesia para utilizarmos 
uma das salas para gravação, que foi devidamente preparada de acordo com as 
normas da Direção Geral de Saúde. 

A gravação ficou acertada para o dia 14 de julho. 

As pessoas envolvidas se reuniram, observando a distância segura, utilizando 
os bancos externos do Parque Salgueiro Maia, os bancos da frente da 
Universidade e uma outra sala da Universidade. 

Foram necessárias quase três horas de gravação, que resultaram em uma hora 
de apresentação radiofónica do teatro, descontado o tempo de edição e de 
sonoplastia.  

Para gravar as falas de abertura e os créditos recorri ao amigo locutor Antonio 
Leal, que foi a voz padrão da Rede Globo de Televisão, além de trabalhar nas 
melhores rádios FM no Brasil e que atualmente mora em Goiania-GO. 



Para nossa alegria o presidente da Junta de Freguesia, Dr. Pedro Brás, 
compareceu ao evento para prestigiar-nos. 

Enfim, o projeto da peça FELIZMENTE HÁ LUAR ficou pronto no dia 22 de julho. 

Agora divirtam-se e escutem com atenção esta obra-prima de Luís Sttau 
Monteiro, FELIZMENTE HÁ LUAR. 
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