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Rui Pina Coelho

Évora, 1975.
Doutorado em Estudos Artísticos – Especialidade 
em Estudos de Teatro pela Faculdade de Letras 
da Universidade de Lisboa. É docente na Escola 
Superior de Teatro e Cinema, desde o ano lectivo 
de 2006/2007. É Investigador Integrado no CET 
– Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de 
Letras de Lisboa e colabora com o CIAC – Centro 
de Investigação em Artes e Comunicação, nas áreas 
de história do teatro em Portugal, crítica e análise 
de espectáculos, literatura dramática portuguesa 
contemporânea, escritas dramáticas da contempo-
raneidade, teatro britânico do pós-Segunda Guerra 

Mundial e representação artística da violência.
Publicou Casa da Comédia (1946-1975): Um palco para 
uma ideia de teatro [ensaio] (Lisboa: Imprensa Nacio-
nal Casa da Moeda, 2009, 325 pp.), Inesgotável Koltès: 
Dois ensaios sobre Na solidão dos campos de algodão de Ber-
nard-Marie Koltès [ensaio] (ESTC/Teatro dos Aloés, 
2009, 48 pp.), Às vezes quase me acontecem coisas boas 
quando me ponho a falar sozinho [teatro] (Companhia 
das Ilhas, 2013) e Já passaram quantos anos perguntou ele 
e outros textos [teatro] (Húmus/TEP: 2013).
É membro do Conselho Redactorial da revista 
Sinais de cena e membro do Conselho Consultivo da 
revista on-line opercevejonline (http://seer.unirio.br/

Apresentação 

Às vezes quase me acontecem coisas boas quando me ponho a falar sozinho é um 
monólogo para um contador de histórias. Um homem sozinho parado 
no meio do deserto tenta contar uma história mas as suas histórias 
escapam-se-lhe. Pode ser esta a história: um homem sozinho, parado 
no meio de uma viagem, conta uma história. E às vezes, quando o faz, 
quase lhe acontecem coisas boas. Às vezes quase lhe acontecem coisas 
boas quando se põe a falar sozinho.

Ficha técnica
Género: Teatro
Ano: 2013
Colecção: azulcobalto | teatro
Número de edição: 20
ISBN: 978-989-8592-28-6
Dimensões: 11x15 cm
Nº de páginas: 40
PVP: 6,45 €

Excerto
Para aqui chegar, às vezes, tenho que passar rente 
às casas. E quando se anda rente às casas dos 
outros, às vezes consegue-se ouvir a televisão. O 
relato da bola. Uma ou outra voz. Quase sempre 
duas vozes. Às vezes mais. Os talheres de alguma 

coisa. Passo rente e sigo sem parar. Não páro, mas 
abrando. Vou mais devagar. Mas não páro. Quando 
passo rente às casas dos outros, abrando. Gosto da 
vida dos outros. Gosto de  passar rente à vida dos 
outros.

Às vezes quase me 
acontecem coisas boas 
quando me ponho a 
falar sozinho
Rui Pina Coelho

A Companhia das Ilhas apresenta



Rua Manuel Paulino de Azevedo e Castro, 3
9930 – 149 Lajes do Pico, Açores, Portugal

TM +351 912 553 059 / +351 917 391 275
TEL +351 292 672 748

www.companhiadasilhas.pt
companhiadasilhas.lda@gmail.com

index.php/opercevejoonline, Rio de Janeiro, Brasil).
É membro da Direcção da APCT - Associação Portuguesa de 
Críticos de Teatro, onde coordena os Seminários para Novos 
Críticos. No jornal Público, foi crítico de teatro entre 2006 e 2011.
Como autor, dramaturgista ou tradutor colaborou com Trima-
gisto – Cooperativa de Experimentação Teatral, Teatro o Bando, 
TEUC e Teatro dos Aloés. Desde 2010, colabora regularmente 
com o TEP – Teatro Experimental do Porto, enquanto dramatur-
go e dramaturgista, dando apoio à direcção artística do encena-
dor Gonçalo Amorim.
Dirige com Carlos Alberto Machado a colecção azulcobalto | teatro 
da Companhia das Ilhas.
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Leituras, notas críticas
Às vezes quase me acontecem coisas boas quando me ponho a 
falar sozinho é um monólogo com características formais que 
ecoam certas estruturas rítmicas do romanceiro tradicional, com 
repetições de uma frase, ou de uma variação, e onde um homem 
faz desfilar a sua história num discurso fragmentário e desordena-
do que acaba por elevar essa história a uma espécie de radiogra-
fia – desfocada e sem nunca querer ser sistemática – daquilo que 
chamaríamos contemporaneidade, à falta de um termo menos 
disperso.
[Sara Figueiredo Costa, revista Sinais de Cena, nº 20, Dezembro de 2013]


