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Pedro Eiras

Porto, 1975.
Principais obras publicadas: Bach (romance, 2014), 
A cura (romance, 2013), Bela Dona e outros monólogos 
(teatro, 2012), Os ícones de Andrei. Quatro diálogos com 
Tarkovsky (ensaio, 2012), Um certo pudor tardio. Ensaio 
sobre os ‘poetas sem qualidades’ (2011), Substâncias 
perigosas (ensaio, 2010), Tentações. Ensaio sobre Sade 
e Raul Brandão (2009), Um punhado de terra (teatro, 
2009), Boomerang (ensaio, 2009), Arrastar tinta (poesia, 
com pinturas de Nuno Barros, 2008), Os três desejos 
de Octávio C. (ficção, 2008), A lenta volúpia de cair. 
Ensaios sobre poesia (2007), A moral do vento. Ensaio 
sobre o corpo em Gonçalo M. Tavares (2006), As sombras 

(teatro, 2005), Esquecer Fausto (ensaio, 2005), Recitativo 
dos Livros do Deserto (teatro, 2004), Um forte cheiro a 
maçã (teatro, 2003), Passagem (teatro, 2002), Estiletes 
(contos, 2001), Anais de Pena Ventosa (romance, 2001), 
Antes dos lagartos (teatro, 2001).

Apresentação 

Uma rapariga vai a um baile, arranjar um marido: «um fidalgo, um 
desembargador, um estropício que seja». Ela é feia. Ela sabe. Então, 
deita duas gotas de beladona nos olhos: os olhos ficam deslumbrantes, 
luminosos. E a rapariga fica cega. Antes de entrar no salão.
Cinco monólogos de teatro, cinco vozes, cinco personagens perdidas.

Ficha técnica
Género: Teatro
Ano: 2012
Colecção: azulcobalto | teatro
Número de edição: 3
ISBN: 978-989-8592-09-5
Dimensões: 11x15 cm
Nº de páginas: 48
PVP: 6,45 €

Excerto
Hoje que completei oitenta primaveras
e as minhas vítimas apodrecem enterradas
bom excremento para os lilases do meu jardim
posso dedicar-me a pintar marinhas
imensas marinhas a óleo aguarela e acrílico
com ou sem barcos com ou sem naufrágios
destroços pôr-do-sol tentáculos de algas sobre a
minha almofada do lado de cá da morte
[O pirata]

Bela Dona e outros 
monólogos
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