
O ator, encenador, dramaturgo e produtor 
Mário Coelho foi o vencedor da 2.ª edição do 
Prémio Revelação Ageas Teatro Nacional  
D. Maria II, entregue por Steven Braekeveldt, 
CEO do Grupo Ageas Portugal, numa cerimónia 
que decorreu no passado dia 21 de maio na Sala 
Garrett do Teatro Nacional D. Maria II.

ma vez mais a histórica 
sala de espetáculos do 
Rossio aplaudiu um 
jovem promissor do 

panorama teatral, que viu o seu 
trabalho reconhecido por um 
painel de jurados, composto por 
profissionais do meio artístico 
e cultural português. O prémio, 
no valor de € 5.000,00, pretende 
funcionar como um estímulo 
ao desenvolvimento da sua 
carreira profissional.

Mário nasceu em 1994, em 
Lisboa. Em 2012 entrou para 
Escola Superior de Teatro e 
Cinema, com o objetivo de 
desenvolver um trabalho plural, 
e de explorar a ideia de teatro 
de género, por norma mais 
associado ao cinema. Em 2015, 
estreia a sua primeira criação 
"É possível respirar debaixo de 
água", na galeria Manteigaria, 
à qual se seguiu “elena" e 
"finado", que resultaram numa 
trilogia com o nome “Trilogia 
Do Abandono da Infância”. O 
espetáculo “I'M SO EXCITED!” 
marcaria um ponto de viragem 
no seu percurso, cuja sequela está 
a preparar atualmente. “Fuck 
Me Gently!”, inserido no YEP – 
Young Emerging Performers, 
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viria a ser considerado um dos 
melhores espetáculos de 2019 
pela Comunidade Cultura e 
Artes.  

Enquanto intérprete em 
teatro, conta com a participação 
nas peças “A Morte de Abel 
Veríssimo”, “A Mulher Que 
Viveu Apenas Uma Vez”, Youth”, 
“Musgo e Urze”, “Paisagem”, 
“Prosopopeia”, “A Gaivota” e 
“Suspiria”. No cinema, participou 
em curtas-metragens, na longa-
metragem "Verão Danado", 
e estará na próxima longa-
metragem de ficção de Joaquim 
Pinto e Nuno Leonel. Durante 
o primeiro confinamento em 
2020 criou uma websérie de oito 
episódios intitulada “Vai Ficar 
Tudo Bem!”, que consistiu num 
primeiro passo para o "filme 
que sabe ter dentro de si", que 
pretende vir a realizar.

Confessa-se inquieto e procura 
crescer com as pessoas com 
quem se vai cruzando, não se 
revendo em grandes pretensões. 
Acredita que ninguém pode 
contar melhor a sua própria 
história e admira os que criam 
as suas próprias oportunidades 
e lutam por fazer aquilo em que 
acreditam, com ousadia.

O Grupo Ageas Portugal e o 
Teatro Nacional D. Maria II

A parceria do Grupo Ageas 
Portugal com o  Teatro Nacional 
D. Maria II firmou-se em maio de 
2019, com o objetivo de fortalecer 
o serviço público de cultura 
prestado pelo teatro. Nesse ano, 
foi anunciado o lançamento da 
1.ª edição do Prémio Revelação 
Ageas Teatro Nacional D. Maria 
II, um galardão que reconhece 
e promove o talento de jovens 
artistas do panorama teatral, 
motivando-os a desenvolverem 
uma carreira profissional numa 
área desafiante. Em dezembro 
de 2020 foi conhecida a primeira 
vencedora deste prémio, a 
atriz Sara Barros Leitão, num 
momento especialmente difícil, 
em que os artistas viram as suas 
fontes de rendimento canceladas 
ou adiadas.

Desde 2016 que existia a 
Rede Eunice, projeto de difusão 
de espetáculos produzidos e 
coproduzidos pelo D. Maria II em 
teatros e cineteatros municipais, 
onde a oferta teatral de 
qualidade é ocasional ou escassa, 

amadrinhada pela atriz Eunice 
Muñoz. Quando o Grupo Ageas 
se associou ao D. Maria II, este 
projeto assumiu a designação 
de Rede Eunice Ageas, o que 
possibilitou a ampliação da 
mesma, ao serem integrados 
novos espaços culturais: o 
Centro Cultural Município do 
Cartaxo, o Centro de Artes do 
Espetáculo de Portalegre e o 
Teatro Municipal de Bragança. 
Para além da circulação de 
espetáculos, através desta 
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A parceria do Grupo Ageas 
Portugal com o  Teatro 
Nacional D. Maria II firmou
se em maio de 2019, com 
o objetivo de fortalecer o 
serviço público de cultura 
prestado pelo teatro.

iniciativa, pretende-se ainda 
que se venham a realizar 
oficinas de formações técnicas 
e artísticas, em comunidades 
q u e  r e s i d a m  e m  á r e a s 
geográficas mais distantes da 
capital.

Com um balanço claramente 
positivo destes dois anos 
de parceria, prevê-se que o 
futuro seja promissor, porque 
“Onde há Cultura, há mais vida 
e futuro!”, assegura o Grupo 
Ageas Portugal.
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