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“Uma das mais nobres 

funções do Teatro desde 

as suas origens 

atenienses [é] a reflexão 

sobre a condição 

humana e a Pólis, o 

Teatro ao serviço da 

Cidadania”. 

Cucha Carvalheiro 

 

 

“O Teatro serve para 

isso mesmo. Para 

compreendermos 

melhor o ser humano 

neste espelho fantástico, 

para onde esta noite 

olhamos, de olhos nos 

olhos, e sem máscaras, 

para cada um de nós.” 

Filipe La Féria 

 

 

Fotografias da capa: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4e/Teatro_da_Trindade.jpg;  

http://www.cm-lisboa.pt/archive/img/Teatro_Politeama_Foto_Lu_s_Ponte_1.jpg  

Citações: Programa do musical “Máquina de Somar”; Programa do musical “A Gaiola das Loucas” 
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INTRODUÇÃO  

 O presente projecto tem como tema o Marketing Cultural, focando a área das Artes Visuais e 

Performativas, especialmente o Teatro. Centra-se na análise do Teatro Politeama e do Teatro da 

Trindade. Para efectuar esta investigação, definiu-se a seguinte pergunta de partida: „Como podem 

as estratégias de marketing ser utilizadas no sector cultural, considerando as especificidades 

do produto a comunicar e qual o seu impacto?’, sendo que o pretendido era conhecer, no caso 

dos Teatros, quais as estratégias de marketing utilizadas, e, no caso dos públicos, quais as respostas 

às mesmas e quais as motivações para irem àquele Teatro. Para tal, foi efectuada pesquisa 

documental e foram realizadas entrevistas aos responsáveis pelo departamento de marketing e 

comunicação (ou equivalente) de cada um dos Teatros já mencionados, bem como questionários aos 

públicos de uma das peças de cada teatro. O estudo exploratório destes Teatros visa ilustrar, 

tomando a forma de um estudo de caso, uma parcela da realidade artística portuguesa, constituindo 

um exemplo dos usos dados ao marketing pelas organizações culturais nacionais.  

 Uma das principais dificuldades com que o Marketing Cultural se depara é o facto de um 

produto cultural não ser visto como um bem essencial, nem comercial. Não só não se traduz numa 

necessidade básica, como o habitualmente designado consumo cultural “concorre” com todo o tipo de 

actividades de lazer, actividades que preencham o tempo livre, tão variadas como ir ao cinema, 

passear num jardim ou ir a um centro comercial. O desafio que as organizações e os marketeers 

culturais enfrentam é o de “tornar um produto cultural num objecto de desejo e fazê-lo chegar às 

pessoas que nunca o procurariam”
2
, escolhendo, para tal, os meios que mais retorno possam trazer à 

instituição. 

 As especificidades de comunicar cultura, de divulgar espectáculos e eventos utilizando as 

estratégias de marketing, considerando as dificuldades inerentes a este processo, pareceram-nos um 

assunto interessante, pertinente e actual, visto que são hoje múltiplas as formas de chegar mais perto 

dos públicos.  

 Na área dos consumos culturais, levantam-se várias questões do ponto de vista das 

motivações dos públicos. Porque é que as pessoas vão ou não ao Teatro? Que influência tem a 

estratégia de marketing nessa decisão? No Teatro, a necessidade de um público, de um receptor, é 

inerente ao próprio produto, é, segundo Paulo Filipe Monteiro, “constitutiva da própria obra, pois sem 

espectadores não se faz espectáculo, a obra não chega a existir. Eles são necessários no próprio 

momento de realização do trabalho”
3
. Apesar disto, alguns responsáveis da área argumentam que 

continua a não existir um conhecimento preciso sobre quem são os públicos da cultura, uma vez que 

os estudos sobre a matéria são dispendiosos e as instituições não parecem ainda dispostas a fazer 

esse investimento
4
. 

                                                           
2
 Entrevista a Sofia Mântua, Directora de Marketing e Comunicação do CCB in ALFAIA, Catarina, “Comunicar Cultura”,  in 

Marketeer, nº 118, Maio de 2006. 

3
 MONTEIRO, Paulo Filipe (1994), “Os públicos dos teatros de Lisboa: primeiras hipóteses”, in Análise Social, vol. XXIX, nº 

129, p. 1229. 

4
 ALFAIA, Catarina, “Comunicar Cultura”, in Marketeer, nº 118, Maio de 2006. 
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 O presente estudo aborda as características de um produto cultural, o perfil do consumidor e 

a sua tomada de decisão, a oferta das organizações culturais e os problemas que enfrentam, temas 

tratados por François Colbert
5
; a perspectiva das artes não como um bem consumível mas como um 

contrato e os riscos aliados a uma produção cultural, de John Pick
6
; a abordagem de marketing 

aplicada à comunicação de uma obra artística e as relações de troca de valores, assuntos tratados 

por Philip Kotler e Joanne Scheff
7
; a interacção com os consumidores/com o público, abordada por 

Miranda Boorsma
8
; os benefícios procurados no consumo da arte, de Simona Botti

9
; a visão do 

marketing experiencial nas artes, apresentada por Ed Petkus Jr.
10

; entre outros temas. 

 Partindo deste enunciado, este trabalho visa cumprir os seguintes objectivos:  

 

 Analisar as aplicações do marketing ao sector cultural, percebendo de que forma o 

marketing contribui para a vida das instituições culturais; 

 Conhecer os planos de comunicação utilizados pelos Teatros em estudo e analisar a 

resposta dos públicos aos mesmos;  

 Averiguar os motivos que levam o público de um Teatro a assistir de facto aos eventos 

desse Teatro em concreto; 

 Perceber se os responsáveis pela comunicação do Teatro se preocupam em ir ao 

encontro dos desejos do seu público ou se são o artista e a sua obra que imperam. 

 

Na primeira parte deste trabalho é apresentado o enquadramento metodológico, abordando 

os autores acima citados, entre outros, na segunda parte, é apresentado o enquadramento 

metodológico, o que inclui as características da entrevista e do inquérito a aplicar, tal como da 

amostra, e na terceira parte são apresentados os Teatros e os espectáculos em análise (neste caso, 

dois musicais), as respectivas estratégias de comunicação e a análise dos questionários. 

 

   

  

 

                                                           
5
 COLBERT, François (2009), “Beyond Branding: Contemporary Marketing Challenges for Arts Organizations”, International 

Journal of Arts Management, Volume 12, Number 1; e COLBERT, François (2003), “Entrepreneurship and Leadership in 

Marketing the Arts”, International Journal of Arts Management, Volume 6, Number 1. 

6
 PICK, John (1980), cf. CLEMENTE, Rui (2001), “O Marketing das Artes: dinâmicas de divulgação e comunicação das artes de 

espectáculo”, Seminário de Investigação, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, 

Lisboa. 

7
 KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne (1997), Standing Room Only: Strategies for Marketing the Performing Arts, Harvard 

Business School Press, Boston, MA. 

8
 BOORSMA, Miranda (2006), “A Strategic Logic for Arts Marketing”, International Journal of Cultural Policy, Volume 12, Issue 

1. 

9
 BOTTI, Simona, (2000), “What Role for Marketing in the Arts? An Analysis of Arts Consumption and Artistic Value,” 

International Journal of Arts Management, Volume 2, Number 3. 

10
 PETKUS JR., Ed (2004), “Enhancing the Application of Experiential Marketing in the Arts”, International Journal of Nonprofit 

and Voluntary Sector Marketing, Volume 9, Number 1. 
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PARTE I – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

1.1. MARKETING CULTURAL 

As instituições culturais, à semelhança de qualquer outra empresa, inserem-se no mercado, 

oferecem serviços, dirigem-se a um determinado público e necessitam de lucro para desenvolver as 

suas actividades. 

Como explica Rita Curvelo, no actual contexto de globalização, pelo menos nos países 

ocidentais, as pessoas estão mais informadas, sendo mais exigentes e mais impacientes nas suas 

expectativas. São, de igual forma, mais variáveis nos seus gostos e consumos, pois os conteúdos 

que têm à sua disposição são também mais vastos. O visitante ou o espectador passivos de ontem 

dão lugar a um consumidor cultural activo e participante, cujas necessidades variam entre a procura 

da arte ou do entretenimento, da reflexão ou da evasão
11

. 

É neste contexto que surge a utilização do marketing ao serviço de qualquer organização de 

sucesso. É, essencialmente, nas sociedades com melhor nível de vida, onde os consumidores são, 

em geral, mais instruídos, com maior acesso à informação e por isso mais exigentes e selectivos, que 

se torna essencial estudar os seus gostos, interesses, necessidades, comportamentos e hábitos, para 

procurar satisfazê-los da melhor forma, rentabilizando actividades e obtendo lucros financeiros
12

. 

Na sua tese, Carla Graça refere que mediante a importância cultural e social dos projectos 

culturais, torna-se pertinente orientá-los sob uma estratégia de marketing, sendo necessário 

considerar todas as etapas do ciclo de produção cultural: a ideia, o projecto, a estratégia a adoptar 

para o colocar no mercado, os apoios a que se irá recorrer e, finalmente, a produção do evento
13

. 

Philip Kotler e Joanne Scheff definem gestão de marketing “como a análise, planeamento, 

implementação e controlo de programas desenhados para criar, construir e manter relações de troca 

benéficas com as audiências-alvo com o propósito de atingir os objectivos do marketeer” e marketing 

como ”o processo pelo qual uma organização relaciona criatividade, produtividade e lucro com o 

mercado, com o objectivo de criar e satisfazer consumidores dentro dos parâmetros dos objectivos da 

organização”
14

. Segundo os autores, “a principal característica desta definição é a de que foca 

relações de troca. Os marketeers têm a profissão de criar, construir e manter trocas. Como essas 

trocas têm lugar apenas quando um membro da audiência-alvo desempenha uma acção, o objectivo 

primordial do marketing é influenciar o comportamento”
15

.  

A American Marketing Association define o marketing como “uma função organizacional e 

um conjunto de processos para criar, comunicar e distribuir valor aos consumidores, e para gerir a 

relação com o consumidor de forma a beneficiar a organização e os seus stake holders”
16

. O 

                                                           
11

 BERNSTEIN, Joanne Scheff (2007) cf. CURVELO, Rita (2009), Marketing das Artes em Directo, Quimera, Lisboa, p. 17. 

12
 CURVELO, Rita, op. cit., p. 17. 

13
 GRAÇA, Carla (2007), “Marketing Cultural no Âmbito Museológico: o público, o mercado, o produto, a comunicação, o 

patrocínio”, Seminário de Investigação, Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, 

Lisboa, p. 6. 

14
 KOTLER, Philip, SCHEFF, Joanne (1997), op. cit., p. 31. 

15
 Idem, Ibidem. 

16
 “An organizational function and a set of processes for creating, communicating and delivering value to costumers, and for 

managing customer relationships in ways that benefit the organization and its stake holders.” in CURVELO, Rita, op. cit., p. 17. 
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marketing cultural é a aplicação das técnicas de marketing à cultura, no caso do presente trabalho, 

às artes visuais e performativas, considerando as especificidades no sector onde é aplicado. Vera 

Appleton define, na sua tese, o marketing cultural como um conjunto de técnicas de marketing 

aplicadas aos bens de produção e consumo cultural
17

. 

No âmbito da cultura, a oferta de um “produto” não se processa da mesma forma que a oferta 

de um bem de consumo. As instituições culturais, que criam e vendem peças de teatro, exposições, 

concertos, bailado ou dança, não têm como função a satisfação de uma necessidade imediata do 

cliente. É aqui que se distingue o marketing tradicional do marketing cultural. No mercado das artes, é 

preciso encontrar o cliente certo para o espectáculo que se quer promover, através da segmentação 

do público. No entanto, os critérios de segmentação do marketing cultural não visam tanto encontrar o 

produto que melhor satisfará o cliente, mas sim encontrar o melhor público para uma determinada 

obra de arte, ou seja, aquele que melhor a poderá apreciar e valorizar. Numa organização cultural, 

geralmente, o “produto” já existe, não tendo sido feito especificamente para estar à venda no 

mercado, sendo que o essencial é fazer o público ir ao encontro da obra do artista
18

. 

Segundo François Colbert, “o papel do manager das artes deverá ser o de colocar no 

mercado os sonhos do artista que representa. Nós não podemos exigir ao artista alterações nas suas 

obras para que estas possam agradar a um público mais vasto, teremos é de encontrar as pessoas 

certas, aquelas que dêem à obra de arte o valor que ela merece”
19

. 

É função dos agentes culturais servir o consumidor da melhor forma possível, a partir do 

momento em que este tem contacto com a organização, seja através de divulgação publicitária, seja 

no momento em que transpõe as portas do edifício da organização. O objectivo destas não deve ser 

apenas o de atrair novos públicos mas o de os fidelizar, surpreendendo-os, despertando-lhes a 

atenção com uma oferta sempre inovadora e criativa
20

. 

Na perspectiva de Jonh Pick, “as artes não são nem um bem consumível, nem um serviço; 

fazem parte de um contrato”
21

. Com base neste autor, Rui Clemente explica que, enquanto a compra 

de um bem de consumo pressupõe a aquisição da totalidade de direitos sobre o mesmo, a “compra” 

de um produto artístico assenta num contracto ou acordo, no qual ambas as partes, organização e 

cliente, assumem as mesmas obrigações: o consumidor deve comparecer à hora marcada, à qual o 

artista e a organização igualmente obedecem, e deve comportar-se convenientemente para que o 

artista cumpra a sua parte. De acordo com Pick, “a administração das artes preocupa-se em executar 

um contrato, não em fazer uma venda”
22

. 

Segundo os profissionais do Arts Marketing Center, o marketing-mix é um procedimento de 

marketing que pode ser aplicado na actuação de uma organização artística. Porém, este apresenta-

                                                           
17

 APPLETON, Vera (1999), “Teatro, Público e Marketing”, CESE em Comunicação e Comportamento do Consumidor, Escola 

Superior de Comunicação Social, Instituto Politécnico de Lisboa, Lisboa, p. 31.  

18
 CURVELO, Rita, op. cit., p. 19. 

19
 Entrevista a François Colbert, Professor Catedrático em Marketing na École de Hautes Études Commerciales de Montréal in 

CURVELO, Rita, op. cit., p. 50. 

20
 CURVELO, Rita, op. cit., p. 18. 

21
 PICK, John (1980), cf. CLEMENTE, Rui (2001), op. cit., p. 23. 

22
 Idem, ibidem. 
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se com o acréscimo de duas variáveis às quatro já existentes: pessoas e posicionamento, 

completando assim os seis p‟s do marketing-mix das organizações culturais
23

: 

 Produto (product) – neste caso, não é o bem material, mas a experiência a proporcionar ao 

espectador. 

 Preço (price) – não se resume ao custo do bilhete, incluindo também custos que escapam ao 

controlo da organização, como as condições de estacionamento, as despesas com o 

transporte, o trânsito, entre outros. Incluem-se aqui, também, custos que a organização pode 

controlar, como a simpatia e o nível de conhecimento dos funcionários da bilheteira. 

 Distribuição (placement) – no caso das organizações artísticas, fala-se do espaço no qual o 

cliente encontra o produto artístico, o qual assume uma grande importância, uma vez que é 

neste que decorrerá o consumo. Assim, as condições que reúne (entrada, casas-de-banho, ar 

condicionado…) são decisivas na apreciação da experiência artística. 

 Comunicação (promotion) – engloba todas as formas possíveis de comunicar e de chegar 

ao público. 

 Posicionamento (positioning) – algo a que o nome da organização é imediatamente 

associado; define a organização perante a concorrência e depende da compreensão dos 

valores e motivações dos clientes. 

 Pessoas (people) – são os clientes da organização; numa organização cultural, há um 

relacionamento que se forma entre o artista/organização e o cliente. 

Joana Frada realça, na sua tese, os riscos inerentes à apresentação de um produto cultural 

versus a apresentação de um bem de consumo comum. Segundo John Pick, “o risco de apresentar 

as artes é muito maior do que o risco de apresentar um produto para o qual existe uma certa noção 

de verdadeira necessidade”
24

. De acordo com José Vieira Mendes, “a arte é um produto de consumo 

e, portanto, não só exige como pressupõe um público. Nas artes do espectáculo, essa exigência é 

levada às últimas consequências: o público intervém muitas vezes na própria criação dramática, quer 

através da sua participação (…) quer através da sua reflexão crítica, interrogando-se sobre o que em 

cena lhe é mostrado. Sem a colaboração do público o acontecimento não se realiza”
25

. 

Para concluir, deve realçar-se que os objectivos do marketing tradicional e os do marketing 

cultural são idênticos, traduzindo-se na intenção de chegar ao maior número de consumidores 

possível. “As organizações culturais devem também pesquisar e utilizar a informação disponível sobre 

públicos e mercado, segmentar esse mercado de acordo com determinados critérios, definir a 

concorrência e utilizar as variáveis de marketing”
26

. Também a escolha das estratégias de 

comunicação enfatiza semelhanças com os produtos de grande consumo. Anúncios de imprensa, 

spots de televisão, cartazes, flyers, mailing lists e word-of-mouth são uma constante na literatura 

                                                           
23

 CLEMENTE, Rui, op. cit., pp. 28-29. 

24
 PICK, John (1989) cf. FRADA, Joana (2001), “Mecenato Cultural de Empresa em Portugal”, Seminário de Investigação, 

Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, p.17. 

25
 MENDES, José Vieira (1991) cf. FRADA, Joana, op. cit., p.17. 

26
 Entrevista a Carmo Leal, docente no GIEM/ISCTE e no Instituto Superior de Gestão in ALFAIA, Catarina, “Comunicar 

Cultura”,  in Marketeer, nº 118, Maio de 2006. 
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sobre o tema, sendo mencionados como técnicas essenciais à divulgação de um 

espectáculo/exposição. 

A principal diferença, já anteriormente referida, é a de que o produto cultural não visa 

satisfazer as necessidades já existentes do público, ou seja, neste caso, a estratégia de marketing 

não tem início no mercado, mas sim no produto
27

. “A razão fundamental da diferença consiste no 

facto de a comunicação/venda na cultura não criar produtos em função do mercado ou audiências. 

Pelo contrário, tem o desafio de encontrar públicos ou nichos de mercado certos para um produto já 

existente”
28

. Nas palavras de Filipe Moreira, “a cultura não deve ser tratada de forma massificada, o 

que não quer dizer que não seja positivo que um determinado produto cultural consiga uma adesão 

massiva de público”
29

. 

Por fim, e considerando que a necessidade de rentabilização surge de forma comum aos dois 

tipos de produto, realça-se que no sector cultural essa rentabilização não é medida apenas a nível 

financeiro, mas também artístico e social
30

. 

 

1.2. O PAPEL DO CONSUMIDOR  

Nas décadas passadas, o foco evoluiu do marketing como ferramenta funcional para o 

marketing como filosofia e estratégia de negócio. Kotler e Scheff promovem uma organização 

centrada no consumidor, o que requer um estudo sistemático das suas necessidades e desejos, 

percepções e atitudes, tal como as suas preferências e níveis de satisfação. As instituições artísticas 

devem agir com base nestas informações para melhorar o que oferecem
31

. 

No entanto, há provas de que o desempenho artístico pode decair quando as organizações 

são demasiado centradas no consumidor. Uma abordagem de negócio pode levar a uma produção 

que não corre riscos, a produtos orientados para o consumidor que acabam por revelar não ser o que 

o consumidor quer ou precisa. Este efeito é chamado “armadilha do marketing das artes”
32

. A questão 

é, então, como aplicar uma estratégia centrada no consumidor sem cair nesta “armadilha”.  

Segundo Kotler e Scheff, uma abordagem centrada no marketing (“marketing-centered 

approach”) direcciona-se para a satisfação do consumidor. Se o objectivo das artes é alargar os 

horizontes da experiência humana, pode ser necessário que a audiência passe por uma fase em que 

não se sente à vontade com certa forma de arte, até alcançar uma outra fase em que reconhece na 

experiência novas possibilidades
33

. Os autores sugerem que a abordagem centrada no consumidor 

não deve ser aplicada à obra de arte em si mas à forma como esta é descrita, divulgada e vendida. O 

                                                           
27

 COLBERT, François cf. VLACHOU, Maria, “Museus, Produto, Clientes”, in Marketeer, nº 118, Maio de 2006. 

28
 Entrevista a Maura Marvão e Maria do Carmo Pessanha Pereira, sócias da Bloom Consulting, empresa de consultoria e 

formação na área do marketing cultural in ALFAIA, Catarina, “Comunicar Cultura”, in Marketeer, nº 118, Maio de 2006. 

29
 Entrevista a Filipe Moreira, responsável pelo gabinete de Comunicação da Culturgest in ALFAIA, Catarina, “Comunicar 

Cultura”, in Marketeer, nº 118, Maio de 2006. 

30
 GRAÇA, Carla, op. cit., p.16. 

31
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papel do marketing das artes é considerado um suporte indirecto ao cumprimento da missão da 

organização artística, aumentando a audiência e gerando fundos, mas não definindo essa missão
34

. 

As soluções apresentadas para contornar este problema são baseadas na ideia de que a arte 

é um fenómeno autónomo, autonomia esta que permite encarar a criação artística e o marketing das 

artes como tarefas independentes, cada qual com a sua própria lógica. Isto pressupõe que a tarefa de 

encontrar e construir audiências pode ser levada a cabo sem afectar ou mudar os resultados 

artísticos. No entanto, alguns autores contemporâneos têm-se mostrado críticos quanto a este 

conceito de arte autónoma
35

. A autonomia da arte é um conceito modernista, que respeita à 

existência de barreiras que separam a arte da vida, sendo esta vista como um fenómeno definido 

pelas suas propriedades intrínsecas
36

. Com a viragem para o pós-modernismo, que teve lugar na 

segunda metade do século XX, esta visão foi alterada e actualmente as artes são vistas como um 

fenómeno inserido num contexto cultural e social e são consideradas um produto da interacção 

social
37

.  

No seu artigo, Miranda Boorsma adopta a perspectiva relacional da arte para abordar a 

estratégia do marketing cultural, assumindo que a produção e o consumo artístico são 

essencialmente acções comunicativas. Estética Relacional é um conceito definido por Nicolas 

Bourriaud como “um conjunto de práticas artísticas que assumem como ponto de partida teórico e 

prático o total das relações humanas e do seu contexto social, em vez de um espaço independente e 

privado”
38

. Para Boorsma, o valor artístico emerge do confronto com a audiência, pois o consumidor 

de arte passou de receptor passivo a participante activo. Os consumidores completam a obra de arte, 

atribuindo-lhe valor artístico. A audiência tem um papel na “co-produção” do valor artístico. A 

utilização do conceito relacional da arte redefine o papel do marketing, sendo que as actividades de 

marketing, que visam influenciar o comportamento dos consumidores de arte, interferem com a 

performance artística. Deste modo, o marketing cultural tem influência directa no cumprimento dos 

objectivos de uma organização cultural, tornando-se responsável pelo papel co-criativo dos 

consumidores
39

. 

É importante redefinir os objectivos do marketing das artes e repensar o conceito de 

“customer-value” como uma estratégia para o mesmo. A maximização do número da audiência e a 

criação de fundos são importantes objectivos de marketing, mas estes objectivos devem ser 

complementados com um outro objectivo, o de optimizar e apoiar o papel co-criativo do consumidor 

no processo artístico. É preciso ter em conta que estas considerações são especialmente relevantes 

para organizações que produzem arte contemporânea, nomeadamente para as artes performativas, 

visto estas necessitarem da presença de uma audiência
40

. 
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Miranda Boorma aborda a proposta de Stephen Vargo e Robert Lusch de que todas as 

organizações devem adoptar uma lógica de marketing centrada na prestação de serviços, os quais 

seriam criados através da interacção com os consumidores. Esta lógica tem também aplicação nas 

artes, desde que o envolvimento do consumidor no processo de criação de valor respeite algumas 

condições
41

.  

 Primeira condição: o consumidor de arte deve ser um co-criador do processo artístico, 

mas não um co-designer do produto no que respeita à sua forma. Um certo nível de 

liberdade artística, pela parte do artista, é uma condição necessária. O 

consumidor/espectador nunca deve estar envolvido activamente antes de a ideia estar 

desenvolvida. Após isto, este torna-se crucial.  

 Segunda condição: o marketing das artes deve apoiar e facilitar a experiência artística 

como a base de valor para o consumidor. Os profissionais de marketing devem não só 

criar serviços de apoio mas também tentar criar e manter circunstâncias favoráveis à 

comunicação artística. Estas circunstâncias são fortemente influenciadas pela reputação 

artística da organização, a qual depende, em parte, da opinião dos críticos e dos parceiros no 

mundo da arte. Contudo, o marketing cultural pode contribuir para a construção de uma 

reputação forte e credível, utilizando o posicionamento e o branding.  

 Terceira condição: a selecção dos consumidores de arte deve ser conduzida pelos 

objectivos artísticos. No sector cultural, os espectadores/consumidores frequentes são os 

que trazem mais receitas para a organização e são também mais ligados ao mundo artístico, 

detendo um conhecimento cultural relativamente alto. No entanto, não é apenas neste 

segmento que as organizações se focam, uma vez que têm por objectivo chegar a um 

número suficientemente alto de pessoas para que tenham impacto social. Os consumidores 

ocasionais ou novos formam uma importante ponte entre a arte e a cultura geral. Para atrair 

estes públicos, as organizações culturais devem estudar o seu comportamento de tomada de 

decisão, de forma a providenciar-lhes informação relevante. Para além disto, é realçada a 

importância do word-of-mouth e dos programas educativos, que têm como objectivo fornecer 

informação e esclarecimento aos consumidores que o desejarem.  

 Quarta condição: a medição da performance deve focar-se na contribuição para os 

objectivos artísticos. Apesar de ser claro que o desempenho financeiro e a criação de 

fundos são essenciais para uma boa gestão, o foco exclusivo nestes factores pode impedir a 

concretização dos objectivos directamente relacionados com a arte. Deste modo, a 

experiência dos consumidores em relação com a obra de arte, tal como com os serviços de 

apoio, deve ser a base da avaliação da actividade. 

Em suma, e tendo em conta estas quatro condições, o marketing das artes pode ser definido 

como “o estímulo de troca com consumidores seleccionados, através da oferta de apoio para a co-

criação de experiências artísticas e através da criação e manutenção de uma relação com estes 
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consumidores, com o propósito de criar valor para o consumidor e, simultaneamente, atingir os 

objectivos artísticos”
42

. 

 

1.3. O PÚBLICO, O MERCADO E A OFERTA DAS ORGANIZAÇÕES CULTURAIS 

 Rui Clemente apresenta, no seu estudo, os públicos de uma organização como “os grupos 

com os quais a organização estabelece contacto (clientes/consumidores, concorrentes, fornecedores, 

accionistas, etc.) e que constituem o que em Ciência da Administração se designa por micro 

ambiente”
43

. Numa organização cultural, a actividade desenvolve-se e fundamenta-se em função de 

um desses públicos: os espectadores (também denominados clientes ou, na acepção corrente do 

termo, público)
44

. Deste modo, é possível distinguir o público potencial, formado pelas pessoas que 

se afirmam interessadas por arte e que podem, eventualmente, comparecer a um evento; o público 

ocasional, constituído pelas pessoas que comparecem ocasionalmente a um evento específico; o 

público regular, composto pelas pessoas que comparecem com alguma regularidade a vários 

eventos; e o público fiel, do qual fazem parte todos aqueles que assumem uma relação íntima com a 

arte, comparecendo a todos os eventos
45

. Ainda nesta linha, é introduzido o conceito de motivação 

relacional, definido como “a intenção de ambos, cliente e organização, em estabelecer uma relação 

um com o outro”; bem como o conceito de compromisso relacional, o qual surge no seguimento da 

preferência que o cliente tem por o que uma organização cultural específica tem para lhe oferecer, o 

que o leva a assumir um compromisso
46

. 

Nas palavras de François Colbert, “o não consumidor de arte não existe. Nós vemos filmes, 

telenovelas na televisão. As pessoas ouvem música, lêem romances, e algumas vão aos teatros, a 

espectáculos de dança ou a museus”
47

. O marketing implica então tentar descobrir quem são os 

consumidores, como tomam as suas decisões e o que os motiva
48

. O que o marketing não pode fazer 

é criar procura ou vender um produto a alguém que não o quer comprar
49

. O mercado dos bens 

culturais engloba dois grupos distintos de produtos, designados por arte popular (“popular art”) e arte 

erudita (“high art” ou “learned culture”), (conceitos também abordados em 1.4). Os resultados da 

pesquisa dos últimos 40 anos, um pouco por todos os países industrializados, revelam que os 

consumidores de arte podem ser vistos num contínuo, com a arte popular num extremo e a arte 

erudita no outro, extremos estes que podem ser distinguidos através das características socio-

demográficas da audiência. No caso da arte erudita, os consumidores têm escolaridade elevada, 

enquanto que no caso da arte popular, os consumidores têm quase as mesmas características que a 
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 “The stimulation of exchange with selected customers, by offering service-centered support for the co-creation of artistic 

experiences and by building and maintaining relationships with these customers for the purpose of creating customer value and 

achieving the artistic objectives simultaneously”.  BOORSMA, Miranda, op. cit., p. 87. 
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 Idem, Ibidem, p. 33. 
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 Idem, Ibidem, pp. 39-40 (o autor baseia-se em PICK, John (1980). 

46
 Idem, Ibidem, p. 31 (o autor baseia-se em VOSS, Zannie e VOSS, Gleen (1997)). 
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população em geral – 20% a 25 % com um curso universitário e 50% com o ensino secundário. As 

organizações de arte contemporânea têm a audiência com o padrão de nível de escolaridade mais 

elevado – 85% a 90% dos visitantes com um curso universitário; cerca de 65% no caso dos teatros e 

das orquestras sinfónicas. As mulheres compõem 2/3 da audiência do mercado artístico, enquanto no 

desporto a audiência é composta por 2/3 de homens
50

. Contudo, apesar de haver indivíduos com 

níveis de escolaridade mais baixos com grande interesse na arte erudita, a frequência com que 

comparecem a esse tipo de eventos é muito baixa comparada com o seu peso relativo na população. 

Tal como existem indivíduos com níveis de escolaridade altos e salários elevados que não têm 

interesse na mesma
51

. 

Para formular a sua decisão de compra, o consumidor de produtos culturais não distingue 

entre arte popular e erudita, na verdade, grande parte dos consumidores procuram entretenimento no 

geral quando escolhem uma actividade cultural. Isto significa que todos os produtos culturais 

competem directamente com todos os produtos de lazer
52

. Colbert realça que os factor-chave para as 

escolhas culturais são os valores familiares, os valores culturais que vêm da infância influenciam o 

consumo ou não de arte na idade adulta. O facto de os pais gostarem de artes performativas ou 

museus, influencia a possibilidade de os filhos desenvolverem esse gosto. Também os professores 

podem desempenhar o papel de despertar o gosto artístico nas crianças
53

. Alguns investigadores 

identificaram quatro factores que afectam as preferências culturais dos adultos: os valores 

transmitidos pela família, os valores transmitidos na escola, a exposição às artes na infância e a 

prática de alguma forma artística de modo amador. Em geral, acredita-se que os gostos e 

preferências são definidos antes dos 20 anos
54

.  

  

O principal problema que as organizações culturais enfrentam actualmente é a saturação do 

seu mercado. O mercado cultural de hoje é muito rico em opções para o consumidor, tornando 

impossível assistir a tudo o que é oferecido, o que consiste numa vantagem para o público mas num 

problema para os artistas. A solução para o problema da saturação não reside no aumento do 

número de organizações culturais, mas antes no alargar da quota de mercado das organizações e, 

mais ainda, na preservação da quota já existente, sem, contudo, comprometer a liberdade criativa 

dos artistas
55

.  

No âmbito do comportamento do consumidor, um conceito chave é o de “conjunto evocado 

de marcas de produtos” (“evoked set of brands of products”)
56

. Não é possível que uma pessoa 
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avalie todos os produtos disponíveis no mercado antes de tomar uma decisão. Assim, o consumidor 

evoca apenas um pequeno número de produtos antes de se decidir, o que torna essencial para uma 

organização fazer parte desse conjunto evocado pelo consumidor na altura de tomar a sua decisão
57

. 

Para facilitar a tarefa de persuasão, surge o conceito de branding, “uma síntese de 

características de produtos na mente do consumidor”, que lhe oferece um atalho no processamento 

da informação. Quanto mais forte e clara for a marca, menos informação será necessária para que o 

consumidor perceba o produto
58

. Continuando neste ângulo das organizações, surge um outro 

conceito, o de posicionamento, “o lugar que um produto ou marca ocupa na mente do consumidor”, 

que articula-se com base em três elementos: produto, segmento e competição
59

. “O posicionamento 

de uma organização cultural implica uma análise da estrutura do mercado, considerando três 

elementos: as vantagens que o produto tem para o consumidor, os segmentos que compõem o 

mercado, e a força de cada adversário”
60

. O posicionamento de marketing refere-se não só à forma 

como o produto é entendido pelos consumidores, mas também a como é entendido em relação com 

os produtos dos adversários e em relação com os segmentos de mercado. O consumidor compara as 

diferentes “marcas” disponíveis e a que este entender que oferece o maior valor e grau de satisfação 

é a que ganha a sua lealdade. Então, o posicionamento representa uma definição mais alargada do 

que é geralmente entendido por branding
 61

. 

Aqui, produto é definido como um conjunto de benefícios, sendo que as pessoas compram 

algo pelos benefícios que receberão. Para as organizações culturais, há segmentos de pessoas que 

procuram diferentes benefícios: algumas pessoas vão a um concerto porque querem ouvir uma certa 

sinfonia, conduzida por um certo maestro; outras vão porque gostam de música no geral; outras vão 

pela companhia (assunto aprofundado em 1.4). Existem muitos espectáculos ao mesmo tempo e as 

pessoas têm de fazer escolhas. Uma organização necessita saber para quem vende, o que tem que a 

concorrência não tem e é preciso saber adaptar a mensagem ao público, mostrando a sua oferta e as 

razões pelas quais as pessoas devem visitar a organização. Se uma organização agradar ao 

consumidor e ele se sentir bem-vindo, irá apreciar melhor a obra de arte. Há, então, outra questão, a 

dos pontos de contacto, que podem ir desde o sítio da Internet, ao parque de estacionamento, 

passando pelos comentários que se ouvem de alguém
62

. Para comunicar num mercado saturado de 

imagem, o marketeer deve “pôr-se no lugar do consumidor”
63

.  

A já referida saturação do mercado, em conjunto com a ampla variedade de escolha, dificulta 

a decisão do consumidor. Os serviços adicionais oferecidos pela organização podem ser o factor 

decisivo na tomada de decisão. “A qualidade do serviço engloba tudo desde o acolhimento que os 

consumidores recebem quando telefonam ou visitam, à disponibilidade do parque de estacionamento, 
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à acessibilidade por transportes públicos, à forma como se lida com as reclamações”
64

. “Uma 

consideração adicional na medição da qualidade do serviço é o envelhecimento da população com 

tudo o que isso envolve, incluindo mobilidade reduzida”
65

. Assim, adquire destaque a oferta de um 

produto auxiliar ou secundário, não relacionado com os benefícios funcionais do produto principal. 

Por exemplo, acrescentar a um museu uma área onde os idosos possam descansar ou um espaço 

onde os visitantes possam sentar-se e discutir uma certa exposição pode não trazer novos visitantes 

mas pode levar a que os visitantes actuais decidam repetir a experiência
66

.  

Para além de um serviço de qualidade no espaço da organização, os consumidores exigem o 

acesso a meios modernos e eficientes de adquirir bilhetes, e não se trata apenas do segmento mais 

jovem da audiência. Um sítio da Internet bem concebido e regularmente actualizado é um recurso 

indispensável
67

. Para além disso, e principalmente para organizações artísticas que ofereçam 

subscrições, Colbert destaca a importância da concepção de um sistema informático que integre 

informação sobre box office, contendo dados relativos à compra de bilhetes e aos lugares escolhidos, 

por exemplo, listas de patrocinadores e listas utilizadas para propósitos promocionais. Após compilar 

esta informação, é mais fácil coordenar as actividades dos vários departamentos, examinar o 

comportamento de cada consumidor, prever as preferências da audiência e desenvolver a lealdade 

dos consumidores
68

. Por fim, é necessária comunicação sobre o trabalho artístico, “uma mensagem 

que se faça ouvir sobre o “ruído” do mercado que provém de todos os produtos de lazer disponíveis, 

e que consiga penetrar o filtro estabelecido pelos consumidores para bloquear o “ruído”, 

simplesmente porque não têm capacidade para processar toda a informação” sobre toda a oferta
69

. 

 

 

1.4. AS RELAÇÕES DE TROCA DE VALORES E OS BENEFÍCIOS PARA O CONSUMIDOR 

De acordo com Kotler e Scheff, há a ideia de que “a organização cria valores para os 

consumidores que satisfazem as suas necessidades, enquanto em troca os consumidores entregam 

valores que contribuem para o alcance dos principais objectivos da organização”
70

. O programa de 

marketing deve, então, começar com a identificação dos valores de troca. Tal como outras 

organizações, as organizações culturais necessitam de relações de troca num âmbito de mercado. 

Os números de audiência, receitas e lealdade por parte do consumidor são respostas de marketing 

que permitem a sobrevivência das organizações e a construção de bens necessários à criação de 

obras artísticas no futuro. No entanto, e conforme já foi mencionado, a procura da satisfação do 

consumidor e a superioridade competitiva são apenas aplicáveis às artes na condição de não 

comprometerem a missão artística
71

. Se o consumidor de arte encarar a experiência artística como 
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valiosa, como um benefício, então este pode ser um ponto de partida para a implementação da 

abordagem “costumer-value”, como um meio de optimizar a experiência artística. É, então, necessário 

realizar pesquisa no sentido de examinar as razões que levam as pessoas a “consumir” arte
72

. 

Existem dois avanços na pesquisa social que inspiraram as explorações relativas aos 

benefícios que o consumidor retira da arte: a conceptualização hedonista ou experiencial do consumo 

e o estudo de Bourdieu sobre a dimensão social do consumo de arte. A perspectiva hedonista ou 

experiencial analisa as escolhas dos consumidores não em termos da utilidade do produto, mas sim 

do prazer, da realização, da excitação emocional, do divertimento e da estimulação imaginativa e 

sensorial do consumidor. As artes e outras actividades de lazer são exemplos típicos de produtos 

experienciais, que são consumidos pelas recompensas intrínsecas, ou seja, pela experiência em si 

mesma. As recompensas exteriores ou utilitárias são consideradas de menor importância
73

. 

A segunda fonte de inspiração para a investigação sobre consumo de arte é o estudo de 

Bourdieu sobre a dimensão social do mesmo. O autor distingue três tipos de gosto: o gosto legítimo 

(das secções educadas das classes mais altas), o gosto intermédio (das classes médias) e o gosto 

popular (das classes baixas)
74

. Bourdieu afirma que o consumo cultural e artístico está predisposto 

para realizar a função social de legitimar as diferenças sociais
75

.  

De acordo com Kotler e Scheff, alguns sociólogos reconhecem uma hierarquização cultural 

que tende a polarizar um conflito entre a tradicional arte erudita (“fine art” ou “high culture”) e a arte 

popular (“popular culture” ou “mass culture”). Para os consumidores de arte erudita, o produto da arte 

popular é sentimental, manipulativo, previsível, vulgar, não sofisticado e superficial. Os críticos da arte 

popular advogam que esta é indesejável porque é produzida em massa com vista à obtenção de lucro 

e porque cria uma audiência passiva. Para os defensores da arte popular, o produto da arte erudita é 

demasiado intelectual, snob e superficial, afirmando que esta representa uma tentativa de restaurar 

uma ordem elitista ultrapassada. No entanto, os autores realçam que as diferenças entre estes dois 

tipos de arte são, frequentemente, maiores para os seus entusiastas, especialmente no que concerne 

ao estatuto que deriva da participação ou não participação na arte
76

. De facto, a qualidade não é a 

questão em causa, pois há produtos de qualidade tanto na arte erudita como na arte popular. 

Contudo, o nível de perícia varia entre os consumidores. Assume-se que grande parte não consiga 

produzir uma apreciação qualitativa, sendo que as suas opiniões reduzem-se a “Eu gostei desta 

produção” ou “Eu não gostei desta produção”
77

.  

Considera-se que a arte erudita tem o seu foco no produto e a arte popular no mercado. 

Temos como exemplos de organizações orientadas para o produto um conjunto de música clássica, 

uma companhia de dança moderna ou um museu de arte contemporânea. Como exemplo de um 
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empreendimento orientado para o mercado, podemos considerar um filme de Hollywood. Entre estes 

dois extremos, há um amplo leque de possibilidades
78

. 

Seguindo esta linha de pensamento, vários outros autores referem que a expressão pessoal e 

a distinção dos outros são importantes motivos sociais para participar no consumo de arte. Estes 

assumem que o consumo de arte funciona como um símbolo social, um meio para demonstrar a 

posição social ou personalidade de cada um. A estas razões é dado o nome de “motivos 

simbólicos”
79

.Georg Simmel e Thorstein Veblen foram alguns dos autores que relacionaram o valor 

dos bens desejados e consumidos com o sentido que lhes é facultado pela interacção social. Desta 

forma, o consumo manifesta a sua importância, não só como um processo económico de troca de 

bens, mas também “enquanto intercâmbio de significados de cariz psicossociológico, contribuindo 

activamente para a construção de identidades, quer individuais, quer sociais”
80

. A corrente sociológica 

do interaccionismo simbólico explica as acções sociais “em termos dos significados que os indivíduos 

lhes atribuem; esses significados são criados, desenvolvidos e transmitidos através da interacção 

entre indivíduos e grupos”
81

.  

Numa abordagem diferente, alguns autores referem que as pessoas criam activamente as 

suas identidades, não sendo estas limitadas pela pertença a determinado grupo social. Assim, 

“existiria uma grande possibilidade de escolha quanto aos grupos sociais a que cada um poderia 

aderir e, através do consumo, surgiria a capacidade de formar, forjar e modificar a identidade”
82

.  

Outra razão é a necessidade de contacto social e interacção. Os eventos artísticos 

providenciam oportunidades para as pessoas se encontrarem e se relacionarem entre si, 

satisfazendo a necessidade de contacto ao oferecer experiências mútuas e material de discussão. 

Estudos demonstram que as pessoas se interessam mais por arte se os seus amigos tiverem também 

esse interesse
83

. 

Em 2000, Simona Botti apresentou um sistema para classificar os motivos do consumo de 

arte
84

: 

1. Benefícios funcionais ou culturais – ou ainda educacionais – ligados a uma sede de 

conhecimento cultural. 

2. Benefícios simbólicos ligados à necessidade de demonstrar a posição social ou 

personalidade. 

3. Benefícios sociais ligados à necessidade de contacto social e interacção com os outros. 

4. Benefícios emocionais – ou benefícios hedonísticos – ligados ao desejo de emoções 

agradáveis, as quais podem ser experiências estimulantes ou relaxantes, bem como à 

necessidade de fuga à rotina e aos problemas diários. 
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Miranda Boorsma acrescenta ainda uma quinta classe: 

5. Benefícios artísticos ligados à experiência para completar uma obra de arte
85

. 

 

Note-se que estas categorias não são exclusivas. 

 

 

1.5. MARKETING EXPERIENCIAL NAS ARTES 

“Vende sobretudo experiências”
86

. É esta a resposta de François Colbert à pergunta “O que é 

que um gestor cultural vende?” A arte é, na sua essência, um produto experiencial, estando no centro 

da discussão sobre marketing cultural os sentimentos, emoções e motivações associados à arte. 

B. Joseph Pine e James Gilmore desenvolveram um enquadramento de marketing que 

assenta na ideia de que as economias modernas estão a fazer a transição de marketing de serviços 

para marketing de experiências. No caso das artes, a oferta de mercado é inerentemente 

experiencial. Mas o simples facto de ter uma oferta experiencial é diferente de divulgar activa e 

deliberadamente uma oferta de forma experiencial
87

. Estes autores delineiam quatros campos de 

experiência: entretenimento, educação, estética e evasão
88

.  

 Dimensão de entretenimento: envolve uma participação passiva no evento – os elementos 

da experiência são simplesmente absorvidos. No entanto, é possível incorporar o 

entretenimento em áreas fora da arte por si só, como por exemplo organizar pré ou pós-

eventos, eventos híbridos (por exemplo, concertos em galerias de arte) ou criar newsletters 

criativas.  

 Dimensão de educação: envolve uma participação activa na experiência artística, através da 

qual o participante adquire ou aumenta as suas capacidades e/ou conhecimento. Uma 

barreira a esta estratégia é o facto de alguns curadores ou produtores dos eventos artísticos 

terem um grande nível de conhecimento sobre o seu trabalho e subestimarem o interesse dos 

seus públicos em atingir semelhante informação. Aumentando a dimensão educativa, as 

organizações culturais podem “treinar” os seus públicos para que fiquem mais envolvidos na 

arte e, assim, mais susceptíveis de repetir e expandir a experiência.  

Enquanto os dois primeiros campos requerem uma absorção de estímulos sensoriais, os dois 

últimos requerem uma imersão na experiência.  

 Dimensão de evasão: o espectador/consumidor procura participar activamente na 

experiência, criando um novo papel para si mesmo. Por exemplo, os museus de arte 

oferecem, por vezes, a oportunidade de as crianças trabalharem com meios ou estilos 

correspondentes aos da exposição em curso.  
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 Dimensão estética: envolve a “imersão passiva” na experiência; uma experiência de 

estímulo sensorial mais próxima e intensa do que na dimensão de entretenimento.  

Deste modo, “a dimensão de entretenimento envolve ver, a dimensão educativa envolve 

aprender, a dimensão de emersão envolve fazer e a dimensão estética envolve estar presente. Claro 

que estas dimensões não se excluem mutuamente”
89

. 

Pine e Gilmore deixam algumas indicações a seguir em investigações futuras. A 

segmentação do mercado das artes baseada em diferentes tipos de audiência, que procuram 

diferentes experiências, pode ajudar os profissionais da área a aperfeiçoar as suas estratégias de 

segmentação, em vez de confiar em variáveis demográficas e psicológicas standard. Investigações 

futuras devem explorar empiricamente a implementação específica destas estratégias
90

.  

As experiências de marketing têm implicações no preço das ofertas culturais. A 

implementação de uma experiência mais firme e estruturada permitiria às organizações cobrar mais, 

uma vez que as pessoas se apercebessem do valor acrescentado de uma experiência artística mais 

completa. A pesquisa empírica sobre esta elasticidade do preço seria de grande valor para os 

profissionais da área
91

. 
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PARTE II – ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

  

No decorrer deste estudo, foi pesquisada e consultada a bibliografia que se considerou mais 

pertinente e adequada ao mesmo, com especial enfoque em nomes do meio académico com vasta 

experiência no tema. Desde logo, a apresentação feita, por vários autores, sobre as características de 

um produto cultural e sobre a importância da correcta aplicação de uma estratégia de marketing nas 

organizações culturais nos pareceram muito cativantes. Interessante também é perceber qual o 

impacto que estas estratégias têm junto do público. Foi, então, neste seguimento que se definiu como 

pergunta de partida a seguinte: ‘Como podem as estratégias de marketing ser utilizadas no 

sector cultural, considerando as especificidades do produto a comunicar e qual o seu 

impacto?’ 

Dada a natureza dos objectivos a cumprir no âmbito deste projecto, em que se procura, no 

caso das organizações culturais, perceber quais as melhores estratégias de marketing para aquela 

entidade em particular e, no caso dos públicos, conhecer as motivações, reacções e respostas às 

estratégias de marketing das instituições, considerámos que o estudo a realizar seria tanto 

quantitativo como qualitativo, o que será seguidamente explicado. 

 Abordando, em primeiro lugar, a perspectiva das entidades culturais (neste caso, o Teatro da 

Trindade e o Teatro Politeama), optou-se por realizar entrevistas qualitativas. A entrevista 

qualitativa pode ser definida como uma conversa provocada explicitamente pelo investigador, dirigida 

a pessoas seleccionadas com base em determinadas características, como a pertença a um dado 

grupo (neste caso, pertença a um dos Teatros), guiada pelo entrevistador e assente num esquema 

flexível de interrogação
92

. O tipo de entrevista escolhido foi, então, a entrevista semi-estruturada, que 

é caracterizada pela utilização de uma lista de perguntas ordenadas por igual para todos os 

entrevistados, mas de resposta livre ou aberta
93

 (veja-se o guião no Anexo 1). Deste modo, foram 

realizadas duas entrevistas, uma a Pedro Mendonça, responsável pela área de Imprensa e 

Comunicação do Teatro da Trindade (dia 25 de Novembro de 2009), e outra a Elsa Correia, da área 

de Produção do Teatro Politeama (dia 11 de Janeiro de 2010). 

 Em segundo lugar, focando a perspectiva dos públicos, optou-se por aplicar inquéritos por 

questionário aos espectadores de uma peça de cada Teatro, utilizando, assim, um método 

quantitativo. O inquérito aplicado neste estudo é composto por doze perguntas de base e cinco 

perguntas de caracterização. As perguntas de base do questionário são maioritariamente fechadas, 

ou seja, o investigador determina previamente quais são as opções de resposta possíveis e o 

inquirido limita-se a assinalar qual ou quais melhor correspondem à sua opinião/situação
94

. Este tipo 

de perguntas revela-se vantajoso quanto à maior facilidade de análise que permite (veja-se o 

inquérito no Anexo 2). Foram aplicados, ao todo, 151 questionários: no Teatro da Trindade, foram 

aplicados 80 questionários aos espectadores da peça “Máquina de Somar” (dia 21 de Novembro de 

                                                           
92

 MOREIRA, Carlos Diogo (2007), Teorias e Práticas de Investigação, Instituto Superior de Ciências Sociais e Humanas – 

Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa, p. 204. 

93
 Idem, Ibidem, p. 206. 

94
 Idem, Ibidem, p. 234. 



22 
 

2009); e no Teatro Politeama foram aplicados 71 questionários aos espectadores da peça “A Gaiola 

das Loucas” (dia 13 de Janeiro de 2010). O processo foi igual de ambas as vezes: foi contactado um 

responsável do Teatro que sugeriu um dia para a aplicação dos questionários. Foram entregues 100 

questionários, de forma aleatória, aos espectadores antes do início da peça, tendo sido recolhidos no 

final da peça. Assim sendo, a amostra seleccionada assemelha-se a uma amostra de julgamento, 

uma vez que não permite conhecer o erro de amostragem e, como consequência das suas 

características, não permite tirar conclusões, pois não é representativa. A sua utilização justifica-se 

em estudos exploratórios (como é o caso), ou seja, como primeira aproximação ao conhecimento dos 

contornos de uma dada problemática ou universo de estudo
95

. No entanto, a amostra do presente 

estudo não é inteiramente de conveniência, visto não ter sido definida pela investigadora, mas sim 

pela disponibilidade do público em responder.  

 A selecção das peças em análise prendeu-se com a agenda dos Teatros, ou seja, 

escolheram-se as peças em exibição no momento do estudo. 

No Teatro da Trindade, a amostra é constituída por 62,5% de mulheres e 37,5% de homens. 

As faixas etárias mais representadas são a dos 18 aos 24 anos (26,9%) e a dos 45 aos 55 anos 

(25,6%). A nível das habilitações literárias, a maioria dos inquiridos tem formação elevada: curso 

superior completo (33,3%) ou incompleto (24,4%) e 12º ano ou equivalente (19,2%). 27,3% são 

estudantes e 6,5% são reformados (vejam-se as tabelas T1 a T5 no Anexo 5) .  

No Teatro Politeama, a amostra é constituída por 69% de mulheres e 31% de homens. As 

faixas etárias mais representadas são a dos 25 aos 34 anos (29%), a dos 45 aos 54 (23,2%) e a dos 

35 aos 44 (21,7%). A nível das habilitações literárias, e à semelhança da amostra do Teatro da 

Trindade, maioria dos inquiridos tem formação elevada: 55,9% têm o curso superior completo, 16,2% 

têm o 12º ano e 5,9% têm um curso médio. 5,9% são reformados e outros 5,9% são trabalhadores 

estudantes, 4,4% são domésticas(os) e 2,9% são estudantes (vejam-se as tabelas P49 a P53 no 

Anexo 6).  
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PARTE III – OS TEATROS E OS MUSICAIS 

3.1. BREVE APRESENTAÇÃO 

O Teatro da Trindade foi inaugurado em 1867, por Francisco Palha Pinto, antigo Comissário 

Régio do Teatro Dona Maria II. Na altura, era um dos mais modernos espaços nacionais, tendo sido o 

primeiro a ter um balcão, característica típica dos teatros franceses
96

. Eça de Queirós chamou-o “o 

Teatro de Lisboa”
97

. Pertence à Fundação INATEL desde 1961, tendo passado recentemente por um 

período de obras de requalificação e reaberto em Outubro de 2009, com uma nova direcção artística, 

entregue a Cucha Carvalheiro
98

. Para além da Sala Principal, o Teatro conta com a Sala Estúdio, com 

a qual se pretende dar apoio e visibilidade a jovens criadores, e com o espaço Round the Corner, 

dedicado às artes plásticas, onde é potenciado um relacionamento aberto e informal com o público. 

Para além disso, decorre o programa Trindade de Portas Abertas, que consiste num percurso que 

mostra o interior do Teatro: o palco, a sala de espectáculos, os camarins, os espaços sociais, as 

caves e os pisos superiores; decorre também o programa Trindade Todo-o-Terreno, que visa levar as 

produções do Teatro a todo o país. O público infantil é igualmente contemplado, com peças como 

“Havia Um Menino Que Era Pessoa”, com poemas de Fernando Pessoa para a infância
99

. 

 A peça “Máquina de Somar” foi escrita em 1923 por Elmer Rice e tem como enfoque a vida 

do senhor Zero, um contabilista que ao fim de 25 anos de um trabalho repetitivo e monótono sonha 

ser promovido. Mas, em vez disso, é informado pelo seu patrão de que já não é necessário à 

empresa, pois vai ser substituído por uma máquina de somar. A sua reacção inesperada dá o tom 

para o desenrolar da história que transporta o público para o Portugal dos anos 20 e 30. A peça 

aborda o impacto da tecnologia no quotidiano e o valor do indivíduo no mercado de trabalho. Este é 

geralmente considerado como o primeiro texto dramático do expressionismo americano
100

. Em 2007, 

a peça foi adaptada para musical com autoria de Joshua Schmidt (composição e libreto) e Jason 

Loewith (libreto) e estreou-se no Next Theatre Company, em Chicago
101

. A adaptação portuguesa 

teve tradução de Ana Zanatti, encenação de Fernanda Lapa e representações de Henrique Feist, 

Luís Madureira, Luída Brandão, Joana Manuel, entre outros. 

  

 A construção do Teatro Politeama teve início em 1912, tendo nascido de um sonho de Luís 

António Pereira de dar a Lisboa uma nova sala que combinasse música e teatro, para o que contratou 

o arquitecto Ventura Terra. O Teatro foi inaugurado a 6 de Dezembro de 1913, com a opereta “Valsa 

de Amor”. Durante vários anos, o Politeama funcionou como cinema, estreando filmes como 

“Casablanca”, durante a II Guerra Mundial. Em 1991, Filipe La Féria remodelou o Teatro Politeama, 

tendo estreado no ano seguinte o musical “Maldita Cocaína”, de sua autoria
102

. Este foi o primeiro de 
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muitos musicais de sucesso apresentados neste palco que se tornou um marco incontornável do 

teatro musical em Portugal. Entre os espectáculos aqui apresentados conta-se “My Fair Lady”, 

considerado pela crítica internacional como “a melhor versão do célebre musical”. O Politeama tem 

também vindo a apresentar peças dedicadas ao público infantil, como “A Menina do Mar” ou “O 

Feiticeiro de Oz”. 

 “A Gaiola das Loucas” é da autoria de Jean Poiret, com música de Jerry Herman e libreto 

de Harvey Fiertein, escrita em 1973 e estreada no Teatro do Palais Royal, em Paris, no mesmo ano. 

O grande sucesso que teve levou a várias adaptações teatrais, inclusive na Broadway, e também 

cinematográficas, sendo que “La Cage Aux Folles” é ainda hoje considerado o filme estrangeiro de 

maior sucesso nos Estados Unidos, chegando a realizar-se, em 1996, uma adaptação por Mike 

Nichols, “The Birdcage”. A versão apresentada por Filipe La Féria tem lugar em Cascais e conta a 

história de Carlos Alberto e Armando del Carlo, um casal homossexual, que criam juntos o filho de 

Armando. O jovem decide casar-se com uma rapariga de uma família do Norte, muito conservadora, 

que dificilmente aceitará o facto de o noivo da filha ter como pais um travesti e o dono de um 

cabaret
103

. É aqui que tem início uma história divertida, tocante e ainda hoje actual. A adaptação 

portuguesa teve tradução e adaptação de Filipe La Féria e Helena Rocha, e representações de José 

Raposo, Carlos Quintas, Rita Ribeiro, Hugo Rendas, Helena Rocha, Joel Branco, Catarina Pereira, 

entre outros. 

 

3.2. ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 Conforme foi explicado no capítulo da metodologia, foram realizadas duas entrevistas a 

representantes dos dois Teatros em estudo, uma a Pedro Mendonça, responsável de Comunicação e 

Imagem do Teatro da Trindade, e outra a Elsa Correia, da Produção do Teatro Politeama.  

Começamos por constatar que no Teatro da Trindade existe um departamento dedicado à 

Comunicação, revelando uma clara aposta nesta área como parte de uma estratégia do Teatro. 

Existe uma estratégia de marketing definida, que é “abrangente, porque o produto vai sempre 

mudando” e que assenta em três grandes pilares: o primeiro é a comunicação com os sócios da 

Fundação INATEL (à qual o Teatro pertence), “mostrando que há descontos, mostrando que o Teatro 

é deles, tentando ganhar essa proximidade, essa sensação de pertença, para que na hora de 

escolher que espectáculo vão ver, escolham o „seu‟ Teatro”; o segundo é a comunicação com grupos 

organizados, constituídos por trabalhadores de várias empresas, pessoas que gostam de Teatro e 

com quem se comunica “de forma privilegiada, telefonando e oferecendo informação 

antecipadamente, dando descontos, convidando para ir aos ensaios”; o terceiro pilar são os jovens.  

Apesar de, actualmente, não existirem estudos para conhecer o público, foram efectuados no 

passado, através de inquéritos. O Trindade passou por uma reestruturação que incluiu uma mudança 

de direcção e, consequentemente, uma fase de transição, havendo a intenção de retomar os estudos 

sobre o público. Pedro Mendonça afirma que, nos últimos anos, o público do Teatro tem sido escolar, 

seguido por “um público heterogéneo de classe média/ baixa urbana, que tanto são seniores, que é o 

público que está a surgir com grande força, como são jovens”. Neste momento, há um esforço para 
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mudar de público, sendo o público da sala principal “popular, um público que não vai à Cornucópia”. 

Na sala estúdio, o público é “jovem e intelectualizado”. De acordo com a sua percepção, o grande 

público gosta de duas coisas quando vai ao Teatro, uma história bem contada e bons actores, 

independentemente do género da peça. 

O Teatro Politeama, por outro lado, não tem um departamento de marketing (ou equivalente) 

nem uma estratégia de marketing definida. Elsa Correia explicou que, sendo da Produção, tem de 

“acompanhar todo o processo do marketing porque não há um departamento fixo”, o que faz com a 

colaboração de licenciados em marketing, com quem consegue “orientar todo o processo”. A 

estratégia a utilizar é adequada de acordo com as verbas estipuladas para as campanhas de 

publicidade e com a duração de cada espectáculo.  

Foi feito um estudo, por uma escola que se disponibilizou para o efeito, para avaliar a 

percepção que o público tem do Teatro, mas “não é fácil, porque os espectadores querem sentar-se e 

ver o espectáculo, não querem responder a inquéritos”, contudo, acabou por correr bem. Elsa Correia 

disse que o público é homogéneo mas têm vindo a reparar que há cada vez mais jovens a ir ao 

Teatro. As peças com mais aderência por parte do público são os “musicais para a família”, como 

“Música no Coração” ou “Um Violino no Telhado”. “Já no “Jesus Cristo Superstar” havia um público 

mais limitado, na “Piaf” também mais limitado, porque era para maiores de 12 e tinha outro conteúdo, 

também não era o musical habitual de Filipe La Féria”. 

 As técnicas usadas no Teatro da Trindade são várias e dependem dos públicos. São sempre 

feitas newsletters, concebidas para o público a que se dirigem, e são enviadas notícias através da 

revista Tempo Livre, do INATEL. Há uma aposta na assessoria de imprensa, o que equivale a 

“milhares de euros que se poupam em publicidade”. Em termos de publicidade há uma forte aposta 

nos transportes públicos, nas estações de metro e comboio e dentro das carruagens. Na Imprensa, é 

utilizado o Expresso e o Ípsilon (suplemento cultural do Público); na Rádio, fazem-se spots para a 

Antena 1, 2 e 3 e Rádio Europa, esta última sem custos, porque apoia o Teatro da Trindade; na 

Televisão, fazem-se spots para a RTP 1 e 2. No caso da peça “Máquina de Somar”, todo o orçamento 

televisivo foi apostado na SIC Notícias. Sabiam que não ia traduzir-se num grande aumento de 

público mas a intenção era que “a classe política, a classe empresarial e os cidadãos mais 

informados e que fazem a opinião do país mudassem a sua percepção do Teatro da Trindade”. Os 

principais resultados advêm, contudo, mais das notícias do que da publicidade inserida nos media, “a 

publicidade é mais um lembrete, um post-it”. O que resulta mais eficazmente é o word-of-mouth, as 

pessoas espalham a palavra, fenómeno que é agora potenciado pelas redes sociais, onde o Teatro 

também está presente. Têm perfil no Facebook, onde colocam clips de ensaios e das peças e onde 

incentivam o debate à volta de temáticas geradas pelas peças e/ou outros eventos em cena. Pedro 

Mendonça considera que “o Facebook são as novas tertúlias”, tirá-las da Internet e levá-las ao Teatro 

é o objectivo. Na altura da entrevista, havia uma ideia em planeamento que consistia em organizar 

campanhas no Facebook, oferecendo um convite duplo e 40% ou 50% de desconto em mais dois 

bilhetes no mês de aniversário da pessoa, e ainda uma política de descontos, através da qual se 

podia ganhar 20% de desconto nos bilhetes ao angariar 10 novos „amigos‟ para a rede, por exemplo. 
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Numa lógica de aproximar o público do Teatro, este tem uma política de porta aberta, que abre as 

portas do Teatro, mediante marcação, a quem tiver interesse em visitar os bastidores. 

 No Teatro Politeama, as técnicas são menos dirigidas e a sua utilização menos estruturada. 

O recurso à publicidade prende-se maioritariamente com cartazes e spots televisivos. O Politeama 

tem uma parceria com o Lisboa Viva, pelo que há cartazes nas carruagens do metro; já utilizou 

também outdoors na auto-estrada. O Teatro tem alguns patrocinadores que recebem bilhetes grátis 

como contrapartida, os quais podem ser oferecidos aos seus clientes, como é o caso do Global 

Notícias, que faz regularmente passatempos em que oferece bilhetes para o Politeama. Também a 

Ticketline faz a divulgação do espectáculo. Elsa Correia diz aperceber-se de quando a campanha tem 

mais sucesso, sendo que há mais aderência do público quando Filipe La Féria é entrevistado em 

Televisão. O que acontece, no entanto, é que “quando se vê que o espectáculo está a cair é que se 

aplica um pouco esse reforço, por isso é que não há um plano, tentamos adequar às circunstâncias, 

porque o público é muito „pode ser que sim, pode ser que não‟”. Então, a peça passa por um período 

um pouco mais fraco em termos de audiências e depois, quando surge a informação de que se 

aproximam as últimas representações, a sala volta a encher. Falando do impacto da crítica, diz que 

“são críticas construtivas, todas elas, gostava que houvesse um bocadinho mais, para também 

termos a noção do que estamos a transmitir para os espectadores”. 

 No Teatro Politeama consideram igualmente importante o contacto directo com o cliente, uma 

vez que há pessoas que, ao fazerem reservas, deixam os seus contactos e são depois contactadas 

pelo Teatro. E há também pessoas que ou têm grupos grandes para levar ou gostavam de ter 

autógrafos do elenco, o que associado ao facto de irem ao Teatro muito regularmente facilita serem já 

reconhecidas pelos funcionários do Teatro e obtêm assim vantagens de “cliente fiel”. A aposta nas 

redes sociais funciona aqui de forma um pouco diferente, uma vez que o Teatro não tem perfil no 

Facebook, há sim o perfil da peça em cena. O site, também um meio de divulgação, estava 

desactualizado na altura da entrevista, o que Elsa Correia esclareceu tratar-se de uma reestruturação 

num outro domínio, bem como a criação de um site de Filipe La Féria. Sublinhou, ainda assim, a 

importância do mesmo como plataforma de contacto com o público, relembrando que há muitas 

pessoas a comprar bilhetes online. Neste momento, o novo site do Teatro está já activo e actualizado, 

tal como o do encenador. 

 O Teatro da Trindade já teve um site próprio e “naturalmente voltará a ter”, mas neste 

momento tem uma secção no site do INATEL. Isto acontece porque “a nova administração do 

INATEL considerou que havia a necessidade de, num primeiro momento, uniformizar a comunicação 

da Fundação” porque é importante que se saiba que o Teatro pertence à Fundação, ainda que 

mantenha a sua autonomia. 

 Pegando na questão do interesse do público e do que este quer ver, Pedro Mendonça diz que 

tem de haver um equilíbrio, porque “um teatro não é um palco e uma plateia onde as coisas 

acontecem, o Teatro é um centro de conhecimento, é um centro de cultura, é um centro de arte, é um 

centro de discussão (...) tem que haver discussões paralelas, não pode ser a „fast food‟ da cultura, em 

que a pessoa vem, consome uma peça e vai-se embora. Há que criar a reflexão e, portanto, é serviço 

público também”. O Teatro tem a função de despertar o pensamento e a crítica, a reflexão. E isto tem 
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de ser contrabalançado com a necessidade de obtenção de receitas. O representante do Teatro falou 

dos criadores artísticos como “detectores de metais” que revelam algo que se passa na sociedade e 

que as outras pessoas não se apercebem imediatamente. “O interesse do criador quando cria, do 

criador artístico, não pode ser, não deve ser, ou melhor, não costuma ser se vai fazer muito dinheiro e 

vender muitos bilhetes. Isso é outra coisa que é o entretenimento”. É, por isso, importante 

surpreender o espectador, confrontá-lo com algo que não espera, não é possível dizer a um artista 

que obra criar. “Sabemos o tipo de pintura que vende, mas para isso fazemos postais. Nós sabemos 

o tipo de peças que vendem, mas para isso é que há a Broadway ou alguns teatros comerciais puros 

e duros”. Por isso, os inquéritos funcionam como ferramentas de trabalho, essenciais a qualquer 

direcção no meio artístico, sem determinarem, contudo, o caminho exacto a seguir. A comunicação 

cultural tem ainda o desafio acrescido de comunicar um produto de formas diferentes para públicos 

diferentes, por exemplo, uma peça que se dirige a toda a família, sendo necessário cativar tanto uma 

criança como um idoso. 

 Em ambos os Teatros, a escolha das peças a apresentar recai na direcção artística. A 

representante do Teatro Politeama pensa que “A Gaiola das Loucas” é uma peça um pouco arriscada 

e que, “se fosse pelo marketing, se fosse pela produção, talvez não se tivesse feito”, pois “em 

Portugal ainda existem muitos tabus”, mas foi um risco que La Féria tomou e que resultou. “De 

alguma forma, quando não se dá ao público o que ele quer, os espectadores sentem-se mais 

estimulados”, como aconteceu quando a peça “Jesus Cristo Superstar” estava em cena. “Sentiu-se 

alguma renitência por parte do público jovem mas dissemos que „isto não é um espectáculo sobre 

Religião, é uma ópera rock‟ e as pessoas sentiram-se estimuladas por se sentirem provocadas”. 

O Politeama também aposta nos conteúdos para o público infantil, que “têm um grande 

público”, tendo partido também da vontade do encenador de contribuir para um estimular do gosto 

das crianças pelo Teatro, criando, quem sabe, um hábito para o futuro. É também a pensar nas 

escolas que são feitas visitas de estudo aos bastidores e oferecido material didáctico às crianças. Já 

para o público em geral não são realizadas estas visitas, porque “os bastidores são mínimos e como 

estão muitas pessoas em cena, o guarda-roupa é imenso, as perucas são imensas, ocupa muito 

espaço e é preciso ter muito cuidado quando trazemos 20 pessoas para aqui”. Actualmente, porém, 

está a ser divulgada no site do Teatro, uma promoção para grupos entre 10 a 15 pessoas, com 

bilhetes a metade do preço e uma visita aos bastidores. 

 Neste Teatro verifica-se um “fenómeno” interessante: há excursões organizadas de pessoas 

de vários pontos do país que se deslocam à capital para assistir às peças de La Féria. Elsa Correia 

considera a concorrência saudável no sector cultural, para estimular a qualidade dos espectáculos e 

os funcionários da própria “empresa”, uma vez que os espectadores, por vezes, “fazem um esforço 

descomunal para ver o espectáculo, porque não conseguem encontrar esse espectáculo lá no sítio 

onde eles estão, por isso é que era bom que houvesse mais Teatro de qualidade”. No final dos 

espectáculos é comum haver fãs que esperam pelos actores para conseguirem um autógrafo ou uma 

fotografia, a existência de uma certa proximidade com os actores poderá exercer influência junto do 

público. No caso das peças “West Side Story” e “Jesus Cristo Superstar” houve uma sessão de 

autógrafos, mas não funciona em todas as peças, devido ao desgaste que advém da própria 
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produção, o que não facilita a reserva de um período de contacto mais próximo com o público no 

final. 

 A avaliação do retorno da comunicação a nível dos media é feita por uma empresa externa 

que faz o clipping, mas de momento não é algo com uma base sólida e por vezes a recolha está 

incompleta. Esta situação acaba por relacionar-se com a falta de pessoal para trabalhar na área, o 

que deriva do número elevado de pessoas que trabalham na produção, nas reservas e nos bastidores 

e, quando há necessidade de fazer cortes nas despesas, esses “são os primeiros postos que se 

cortam”, apesar de ser “um departamento que é essencial para uma empresa”. 

 Uma das características que diferenciam o Teatro Politeama do Teatro da Trindade é o facto 

de no primeiro se organizarem digressões. Para além da apresentação das peças no Teatro Rivoli, no 

Porto, já estiveram em Portimão, com “Jesus Cristo Superstar”, nos Açores, com “Piaf”, e na Figueira 

da Foz, com “O Feiticeiro de Oz”. Normalmente, são as Câmaras Municipais, associações ou 

empresas que manifestam interesse em ter o espectáculo na sua zona. Outra característica 

diferenciadora é a venda de merchandising alusivo às peças, que, segundo Elsa Correia, não é uma 

grande fonte de receitas, são principalmente os grupos de espectadores regulares, que assistem 

várias vezes ao mesmo espectáculo, que compram; depois nota-se também nos mais jovens a 

compra do programa ou de um pin, por exemplo. 

 A representante do Teatro considera essencial a oferta de serviços como bar e elevador. 

Tendo um público sénior, é fundamental facilitar a mobilidade através de um elevador que leva as 

pessoas até aos balcões superiores.  

 Para concluir, realça-se a ideia de que a comunicação do Teatro da Trindade é apoiada numa 

estratégia previamente definida, que tem em consideração os vários segmentos de público que 

compõem a audiência do Teatro, enquanto a comunicação do Teatro Politeama é aplicada de forma 

menos consistente, dependendo fortemente do orçamento para cada produção. Uma possível 

explicação para esta diferença é a fama do Politeama enquanto espaço privilegiado de apresentação 

de musicais em Portugal, sendo que talvez o esforço a aplicar na divulgação, ainda que necessário, 

seja menos exigido. 

 

3.3. ANÁLISE DOS QUESTIONÁRIOS 

3.3.1. VISÃO GERAL 

Através da análise das respostas aos questionários, constata-se que se contam entre os 

espectadores do Teatro da Trindade indivíduos de uma faixa etária mais jovem e também mais 

estudantes, enquanto os adultos na casa dos 40/50 se destacam em ambos os Teatros. Também em 

ambos, os respondentes têm formação elevada, a maioria com um curso superior completo. 

O mais comum é a tomada de conhecimento da peça através de amigos e/ou familiares, 

notando-se aqui a importância do word-of-mouth na divulgação dos eventos culturais. Quanto aos 

meios de comunicação social, no caso no Trindade tem mais peso a Imprensa, e no do Politeama a 

Televisão. No Teatro da Trindade encontram-se casos de pessoas que souberam da peça através de 

intervenientes directos na mesma, notou-se que isso acontece entre alunos de Teatro que se 

encontravam na audiência na data da aplicação do questionário. Os espectadores do Teatro 
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Politeama que responderam ao questionário referiram em maior número os cartazes alusivos à peça. 

Notou-se também que a maioria das pessoas já conhecia os Teatros e destacam-se as que os 

conhecem por viverem ou trabalharem na zona ou simplesmente por a conhecerem bem. 

O tema da própria peça surge como a principal motivação para uma ida ao Teatro, que tem 

de vir, naturalmente, aliado ao gosto pela representação em geral. Para os espectadores de ambos 

os Teatros, os actores também têm influência, mas o encenador tem mais peso para os espectadores 

do Teatro Politeama, o que se prende, possivelmente, com a sua maior notoriedade; também a 

notoriedade do Teatro motiva a audiência. 

Ao atentar nas respostas à pergunta sobre as estratégias de divulgação dos Teatros, verifica-

se que a percentagem de recordação que os indivíduos mostram ter é muito baixa: no Teatro da 

Trindade, apenas 20% dos inquiridos recordavam um anúncio publicitário do mesmo; no Teatro 

Politeama esta percentagem sobe para 44,3%. O tema da peça, os actores e o encenador surgem 

como as características mais apelativas num mupi/cartaz, sendo que as pessoas parecem dar maior 

importância à parte informativa presente neste tipo de divulgação do que ao design, neste caso. 

Situação semelhante se passa com os sítios da Internet, que são ainda pouco conhecidos, o que 

pode passar por um esforço insuficiente da parte das entidades culturais em divulgá-los. No caso do 

Politeama, 25% dos inquiridos afirmaram que o site estava actualizado, quando na altura não estava. 

A vasta maioria das pessoas que responderam ao questionário gostou das peças, utilizando 

adjectivos como “maravilhosa” ou “fantástica” e expressões como “a não perder” para as descrever. A 

“Máquina de Somar” foi descrita como uma peça que aborda um tema intemporal e que estimula a 

reflexão, retratando algumas das preocupações contemporâneas relativas ao mercado de trabalho e 

à sensação de fraca valorização por parte dos empregadores; foram destacadas a encenação, a 

representação e a música como factores positivos, principalmente pelos homens. “A Gaiola das 

Loucas” foi descrita como uma peça que trata um tema actual, de forma divertida mas ao mesmo 

tempo emotiva. Para além da encenação, representação e música, foi destacada a luz, os cenários e 

o guarda-roupa, especialmente pelas mulheres. 

As considerações concernentes à oferta dos Teatros foram positivas em ambos os casos. Os 

espectadores do Teatro da Trindade referiram que a oferta tem vindo a melhorar e fizeram menção à 

nova direcção, que se estreou com a apresentação desta peça. Registou-se, contudo, a opinião de 

que o Teatro necessita de melhor divulgação. Em ambos os casos, observou-se a opinião de que a 

diversidade de géneros artísticos deveria ser maior, paralelamente à de que a oferta é diversificada. 

 

3.3.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Após uma visão geral dos resultados da análise das entrevistas, focam-se as particularidades 

da amostra de cada teatro. De forma a melhor traduzir as respostas obtidas, optou-se por analisar a 

percentagem de casos, cujo somatório será superior a 100%, devido a tratar-se de uma pergunta de 

resposta múltipla. 
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Tomada de conhecimento da peça: 

Na amostra do Teatro da Trindade, 61,3% dos inquiridos tomaram conhecimento da peça 

através de amigos/familiares; 71,4% dos estudantes e 80% dos reformados escolheram esta opção 

(veja-se a tabela T10 no Anexo 5). 20% das pessoas tomaram conhecimento da peça através dos 

meios de comunicação social, dos quais se destaca a Imprensa (12,5%), sendo que esta variável 

apresenta uma relação estatisticamente significativa com a idade, ou seja, foram os inquiridos a partir 

da faixa etária dos 45-54 anos que mais deram esta resposta (vejam-se as tabelas T11 e T12 no 

Anexo 5). 8,8% da amostra afirmou ter tomado conhecimento da peça através de intervenientes 

directos no espectáculo, principalmente na faixa dos 18 aos 34 anos, com o curso superior completo 

ou incompleto, estudantes e trabalhadores-estudantes (vejam-se as tabelas T8 a T10 no Anexo 5).  

Na amostra do Teatro Politeama, 57,1% dos inquiridos tomaram conhecimento da peça 

através de amigos/familiares, dos quais 34,2% têm entre 25 e 34 anos, 21,1% têm entre 35 e 44 e 

18,7% têm entre 18 e 24 (veja-se a tabela P56 no Anexo 6). 41,4% tomaram conhecimento através 

dos meios de comunicação social, com destaque para a Televisão (23,5%), especialmente na faixas 

etária dos 35 aos 54 anos (62,5%); 11,4% tomaram conhecimento através da Rádio, havendo uma 

relação estatisticamente significativa com as habilitações literárias, que se manifesta nos inquiridos 

que têm habilitações entre o 2º ciclo e o 12º ano (vejam-se as tabelas P58 e P459 no Anexo 6). 8,6% 

tomaram conhecimento através de mupis/cartazes. 

 

Gráfico 1 – Como tomou conhecimento da peça? 
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Tomada de conhecimento do Teatro: 

71,3% dos respondentes já conheciam o Teatro da Trindade, 61,1% dos quais através de 

amigos/familiares; 13% por viverem/trabalharem na zona ou por conhecerem bem a zona, 

especialmente na faixa dos 45-54 anos (veja-se a tabela T17 no Anexo 5). 14,8% tomaram 

conhecimento através dos media, com a Imprensa e a Televisão a apresentarem valores iguais 

(7,4%); também 7,4% tomaram conhecimento por motivos profissionais/académicos, verificando-se 

uma relação com a ocupação principal (veja-se a tabela T20 no Anexo 5). Nota-se, então, que, neste 

caso, as pessoas sabem da existência do Teatro tanto pela Imprensa como pela Televisão, mas 

quando se trata de uma peça específica, é através de Imprensa que se informam. 

87,3% dos elementos da amostra já conheciam o Teatro Politeama, 62,7% através de 

amigos/familiares, destacando-se as faixas etárias dos 25-34 anos (25%) e dos 45-54 (25%), (veja-se 

a tabela P63 no Anexo 6). 25,4% tomaram conhecimento através dos meios de comunicação social, 

com mais ênfase na Televisão (15,5%) e mais por parte dos homens (28,6%), (veja-se a tabela P62 

no Anexo 6). 6,8% conheceram o Teatro por viverem/trabalharem na zona ou por conhecerem bem a 

zona e 5,1% através de outros espectáculos. 

 

Gráfico 2 – Já conhecia este Teatro? 
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Gráfico 3 – Como tomou conhecimento do Teatro? 
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Gráfico 4 - O que o trouxe ao Teatro? 
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Gráfico 5 – Lembra-se de algum anúncio publicitário específico ao Teatro? 
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O tema (33,3%) e o encenador da peça (33,3%) foram as características que mais apelaram 

aos inquiridos do Teatro Politeama; o elenco apelou a 16,7% dos inquiridos; o vestuário e as cores a 

12,5% cada. Outras características referidas foram: o facto de tratar-se de um musical, notado no 

caso das mulheres e na faixa etária dos 25-34 anos; a notoriedade do teatro; e o facto de já conhecer 

o filme, notado no caso dos homens e na faixa etária dos 35-44 anos (vejam-se as tabelas P75 e P76 

no Anexo 6).  

 

Gráfico 6 – O que lhe chamou a atenção no anúncio? 
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Gráfico 7 – Conhece o sítio da Internet do Teatro? 
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20%

Gráfico 8 – O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? 

 

 

Opiniões sobre a peça no Teatro da Trindade: 

 70,8% dos inquiridos gostaram da peça; 20,8% consideram que esta tem uma boa 

encenação/representação/música, 60% dos quais homens (veja-se a tabela T43 no Anexo 5). 20,8% 

afirmaram ser interessante/estimular a reflexão, 50,33% dos quais entre os 35 e os 54 anos (veja-se 

a tabela T44 no Anexo 5). 13,9% consideram o tema actual/intemporal; 9,7% declararam ter sentido 

de humor; e 6,9% viram-na como uma crítica à sociedade ou ao mercado de trabalho. 66,3% dos 

inquiridos afirmaram que a peça está de acordo com a imagem que tinham do Teatro. 

 

Gráfico T9 – O que achou da peça?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico T10 – A peça está de acordo com a imagem que tinha do Teatro? 
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31%
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Opiniões sobre a oferta do Teatro da Trindade: 

 93,8% consideram que os espaços associados ao Teatro (cafés, restaurantes, salas 

temáticas...) complementam a oferta do mesmo. 

 

Gráfico T11 – O que pensa sobre espaços associados ao Teatro? 

 

 

 Na questão correspondente à oferta do Teatro, 30,6% dos respondentes afirmam que é a que 

gostariam, valor igual ao dos que dizem que a oferta é boa; 16,3% consideram a oferta diversificada, 

tal como os que gostariam que o Teatro tivesse uma maior diversidade de géneros; 14,3% afirmam 

que o Teatro necessita de uma maior divulgação; 10,2% pensam que a oferta melhorou recentemente 

e outros 10,2% dizem não conhecer o suficiente. 

 

Gráfico T12 – O que pensa da oferta do Teatro? É a que gostaria? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opiniões sobre a peça do Teatro Politeama: 

88,9% dos inquiridos gostaram da peça; 9,5% referem a boa encenação, representação e/ou 

música e 7,9% referem a boa luz, bom som, guarda-roupa e/ou bons cenários, especialmente 

mulheres (veja-se a tabela P87 no Anexo 6); 14,3% dizem tratar um tema actual, principalmente entre 

os 25 e os 54 anos (veja-se a tabela P88 no Anexo 6); 12,7% consideram-na interessante; 11,1% 

pensam que é divertida/tem sentido de humor; 4,8% mencionam ainda que a peça é 

emotiva/sensível, também mais entre as mulheres (veja-se a tabela P87 no Anexo 6). No caso desta 

pergunta, verificaram-se relações estatisticamente relevantes entre a hipótese “boa 
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encenação/representação/música” e idade e entre “boa luz/bom som/cenários/guarda-roupa” e idade, 

com destaque para a escolha destas opções nos menores de 18 anos e na faixa etária dos 45 aos 54 

(vejam-se as tabelas P90 a P93 no Anexo 6). 

Para 92,2% a peça está de acordo com a imagem que tinham do Teatro. 

 

Gráfico P13 – O que achou da peça? 

 

  

Gráfico P14 – A peça está de acordo com a imagem que tinha do Teatro? 

 

 

 Opiniões sobre a oferta do Teatro Politeama: 

 97,1% dos inquiridos pensam que os espaços associados ao Teatro (cafés, restaurantes, 

salas temáticas...) complementam a oferta do mesmo. 

 

Gráfico P15 – O que pensa sobre espaços associados ao Teatro? 
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Relativamente à oferta do Teatro, 78,3% dos inquiridos afirmam ser a que gostariam; para 

50% a oferta é boa; 4,3% afirmam que a oferta é diversificada, percentagem igual à dos que dizem 

que é interessante e à dos que pensam que deveria haver maior diversidade de géneros. 

 

Gráfico P16 – O que pensa da oferta do teatro? 

 

 

  

Através da análise das entrevistas e dos questionários, e com apoio na pesquisa documental, 

consideramos que os objectivos que delineámos no início deste estudo foram cumpridos. O primeiro 

objectivo – analisar as aplicações do marketing ao sector cultural, percebendo de que forma o 

marketing contribui para a vida das instituições culturais – teve resposta, numa primeira parte, 

na já referida revisão bibliográfica e, numa segunda parte, nas entrevistas efectuadas. Estas 

permitiram-nos concluir que, apesar de ambos os Teatros utilizarem técnicas de marketing para 

divulgarem a sua oferta, o Teatro da Trindade tem uma estratégia definida de modo mais claro e 

consistente, com adaptações na comunicação consoante o target. No Teatro Politeama, a estratégia 

de comunicação é fortemente condicionada pelo orçamento disponível para cada peça, sendo as 

técnicas menos dirigidas e a sua utilização menos estruturada. É sobretudo quando a audiência de 

um espectáculo decai que se aplica um reforço de comunicação. Não existe um departamento 

específico para o marketing (ou equivalente) e são os responsáveis da área da Produção que 

acompanham o processo.  

O Teatro da Trindade tem um conhecimento mais amplo sobre quem é o seu público, 

possivelmente por este ser mais segmentado e exigir essa monitorização, bem como por já terem 

sido efectuados estudos de público. Neste momento, e no seguimento da reestruturação por que 

passou, o Teatro tem o objectivo de atrair um diferente tipo de público, seleccionando os meios de 

comunicação mais adequados para o atingir. Já na perspectiva do Teatro Politeama, é difícil aplicar 

questionários com vista a um melhor conhecimento do público, uma vez que o mesmo considera que 

os espectadores não estarão dispostos a tal. Na nossa opinião, e através de experiência com os 

questionários aplicados no âmbito desta análise, os espectadores são, no geral, receptivos a 

responder a inquéritos, mediante a informação sobre o propósito dos mesmos. 
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O segundo objectivo – conhecer os planos de comunicação utilizados pelos Teatros 

em estudo e analisar a resposta dos públicos aos mesmos – foi cumprido tanto através das 

entrevistas como dos inquéritos. Notámos que ambos os Teatros apostam na publicidade em 

transportes públicos. O Teatro da Trindade aposta nos três principais meios de comunicação social, 

Imprensa, Televisão e Rádio, enquanto que o Teatro Politeama se centra maioritariamente na 

Televisão. De facto, percebemos com a análise empírica que os espectadores do Trindade, no que 

toca aos media, tomaram conhecimento da peça principalmente pela Imprensa e os do Politeama 

especialmente pela Televisão. No Politeama aposta-se também em outdoors, o que, mais uma vez, 

foi verificado na análise, com os espectadores do Politeama a escolherem essa opção na resposta à 

pergunta relativa à tomada de conhecimento da peça. Contudo, a maioria dos inquiridos não se 

recordava de um anúncio publicitário específico ao Teatro em questão, especialmente no caso do 

Trindade, em que também se verificou que os espectadores sentiam a necessidade de haver maior 

divulgação. Da mesma forma, os inquiridos haviam tido conhecimento da peça especialmente através 

de amigos e/ou familiares, fenómeno este, o do word-of-mouth, referido por Pedro Mendonça como o 

mais eficaz. Notámos igualmente que os inquiridos tendiam, muitas vezes, a não se recordar de como 

haviam tido conhecimento do Teatro em causa pela primeira vez, afirmando que foi por 

viverem/trabalharem na zona ou por a conhecerem bem. 

A par desta comunicação above-the-line, o Teatro da Trindade promove o diálogo com o 

público através das redes sociais e das newsletters, estas dirigidas apenas a espectadores 

seleccionados, destacando-se os sócios da Fundação INATEL, a que o Teatro pertence. O Teatro 

Politeama, em parceria com o Global Notícias, aposta ainda em passatempos para a oferta de 

bilhetes. Voltando aos meios online de comunicação e contacto com o público, o Teatro da Trindade 

não tem um sítio da Internet próprio, mas sim uma secção no portal do INATEL, que mantém 

actualizado. O Teatro Politeama inaugurou recentemente um novo sítio da Internet, após um longo 

período em que o anterior esteve desactualizado. Elsa Correia não mencionou a aposta nas redes 

sociais como parte da estratégia de comunicação, mas considerou manifestamente importante a 

proximidade com o cliente, que, no caso deste Teatro, se dá mais “cara-a-cara” e especialmente com 

o público fiel e repetitivo. Os sítios da Internet de ambos os Teatros são ainda pouco conhecidos 

pelos inquiridos, ainda que sejam considerados importantes e apelativos pelos que afirmaram 

conhecê-los. 

A resposta ao terceiro objectivo – averiguar os motivos que levam o público de um 

Teatro a assistir de facto aos eventos desse Teatro em concreto – teve início na perspectiva de 

François Colbert de que o gosto pela arte tem início na infância, advindo daí a grande motivação
104

. 

Seguidamente, e recorrendo à análise dos questionários, constatámos que a principal motivação 

indicada pelos inquiridos é o tema da peça, seguindo-se o gosto pela representação em geral. 

Também os actores e o encenador têm peso na tomada de decisão tendo estas hipóteses mais 

destaque no Teatro Politeama, o que consideramos advir da maior notoriedade e conhecimento 
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público em geral sobre o mesmo. Estas conclusões vão de encontro ao que Pedro Mendonça referiu 

ser importante para o público: uma história bem contada e bons actores. Retornando à questão da 

infância e ao papel desempenhado pelos professores nesse incentivo ao consumo das artes, deve 

acrescentar-se que se contaram entre a audiência do Teatro da Trindade, no dia da aplicação do 

questionário, alunos que foram assistir à peça através de uma visita organizada pela escola. Para 

além disso, alguns inquiridos referiram ser estudantes de Teatro e mesmo alunos da encenadora. Os 

representantes de ambos os Teatros manifestaram esta preocupação pelo incentivo aos estudantes, 

não só posta em prática através da apresentação de peças dedicadas a crianças e jovens, mas 

também através do contacto com as escolas. 

 O quarto objectivo – perceber se os responsáveis pela comunicação do Teatro se 

preocupam em ir ao encontro dos desejos do seu público ou se são o artista e a sua obra que 

imperam – foi quase totalmente respondido no enquadramento teórico, como já vimos, mas foi 

também amplamente confirmado através das entrevistas. Em ambos os Teatros, a escolha dos 

conteúdos a apresentar recai na direcção artística. Pedro Mendonça referiu que tem de haver um 

equilíbrio entre o que é o interesse do público, uma vez que um Teatro também necessita de obter 

lucro para sobreviver, e o que é a criação do artista, dado que não se pode impor-lhe uma 

determinada criação. Elsa Correia afirmou que certas peças não teriam sido postas em cena se a 

decisão fosse tomada com base no marketing. Foi aqui que ficou patente que o papel cultural e social 

de uma organização cultural é também o de surpreender, o de estar “um passo à frente” das 

expectativas do consumidor/espectador, sob pena de, se agir de outra forma, não ir de encontro nem 

aos objectivos do artista, nem às necessidades do consumidor. Para reforçar esta posição, importa 

voltar a referir que a vasta maioria dos inquiridos gostou das peças, utilizando adjectivos como 

“maravilhosa” ou “fantástica” e expressões como “a não perder” para as descrever. E, apesar de em 

ambos os casos se contarem respostas de inquiridos que gostariam que os Teatros tivessem uma 

oferta mais abrangente, a maioria das considerações sobre a oferta dos mesmos foi positiva. 

  

 Para terminar, importa enumerar algumas das falhas que foram encontradas no questionário: 

teria sido importante incluir perguntas sobre a frequência com que os espectadores assistem às 

peças, sobre o número de peças do Teatro em questão que já viram, e sobre a utilização mais 

detalhada que fazem do sítio da Internet, bem como das redes sociais em que o Teatro está 

presente.  
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CONCLUSÃO 

O presente seminário partiu da seguinte pergunta: ‘Como podem as estratégias de 

marketing ser utilizadas no sector cultural, considerando as especificidades do produto a 

comunicar e qual o seu impacto?’. Analisando a literatura sobre o marketing das artes, é unânime a 

noção de que a principal diferença entre um produto de primeira necessidade e um produto cultural é 

a de que este último não é produzido com a função específica de satisfazer uma necessidade 

conhecida do consumidor. No campo das artes, parte-se do produto. Uma vez que este está 

completo, é função de um marketeer cultural encontrar o público mais adequado, aquele que 

verdadeiramente valorizará a obra de arte. Isto não significa, contudo, que o papel do consumidor 

seja esquecido ou subvalorizado, uma vez que sem espectadores, o produto cultural não chega a 

existir. O espectador funciona como “co-criador” da obra, interpretando-a e atribuindo-lhe valor. É 

aqui exigido um equilíbrio entre os valores do artista e os desejos do público.  

A revisão bibliográfica permitiu-nos encontrar o caminho para a compreensão do que é afinal 

o marketing das artes, ao longo do qual nos deparámos com conceitos interessantes e reveladores 

da perspectiva que enquadra esta temática. E, deste modo, podem então sumarizar-se as principais 

ideias a reter no âmbito deste estudo. As artes performativas apresentam-se como um bem que 

pressupõe um preço, mas não a aquisição de um produto, ao invés disso, como explica John Pick, 

consistem num contrato entre a organização cultural e o espectador
105

. De facto, as artes oferecem 

produtos inerentemente experienciais, uma vez que o público é envolvido numa experiência sensorial, 

emocional e/ou intelectual oferecida pela organização cultural. O consumidor de arte pode 

desempenhar um papel de participante activo na obra, pois é ele que a interpreta e que a avalia, 

atribuindo-lhe valor, sendo daí que, na perspectiva de Miranda Boorsma, emerge o valor artístico da 

mesma
106

. Contudo, o criador deve manter a sua liberdade artística, e isto é incontornável: não é o 

espectador que define a obra, o seu papel é posterior a esta estar concluída. Por isso, Philip Kotler e 

Joanne Scheff advogam que a abordagem centrada no consumidor deve ser aplicada não à obra em 

si, mas à forma como esta é descrita e divulgada ao público, sendo que o papel do marketing é o de 

apoio no cumprimento da missão de uma entidade do sector cultural
107

. 

Estas considerações dão lugar a outras: „quem é o consumidor de arte e o que o motiva?‟ Na 

acepção de François Colbert, todas as pessoas consomem arte, sendo que os consumidores se 

situam num contínuo que vai da arte erudita à arte popular, distinção que vai para além da qualidade 

do produto cultural, qualidade essa que existe em vários tipos de produtos situados ao longo do 

contínuo. Considera-se, contudo, que a arte popular tem um maior foco no mercado, dirigindo-se 

mais para o que é o interesse do público. O mesmo autor realça que as preferências culturais das 

pessoas são definidas antes dos 20 anos de idade, com forte incidência na infância, partindo daí a 

motivação para a participação nas artes
108

. 
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Os indivíduos procuram diferentes benefícios quando consomem arte, os quais, segundo o 

sistema apresentado por Simona Botti, podem relacionar-se com uma sede de conhecimento, podem 

estar associados à necessidade de demonstrar a posição social ou certas características da 

personalidade, podem advir da procura de contacto e interacção social, e/ou podem estar ligados ao 

desejo de emoções agradáveis e experiências estimulantes proporcionadas pela arte
109

. 

Verificámos ainda que também o mercado cultural lida com problemas de saturação e que o 

amplo leque de escolha leva a que os consumidores efectuem a sua decisão tendo em conta apenas 

um certo número de opções
110

. Colbert explica, então, que o posicionamento definido pela 

organização é essencial para que esta seja lembrada e considerada pelo potencial consumidor 

quando é altura de escolher. Para tal, a organização cultural, à semelhança de qualquer outra 

empresa, constrói uma “marca”, cujas características devem ser fortes o suficiente para pesarem na 

comparação que o consumidor faz com a concorrência. Com vista a prosperar no mercado, é 

necessário dar a conhecer esta “marca” ao público, através de uma mensagem comunicacional que 

se destaque das demais, aplicada a cada target que se pretenda alcançar. Pesam ainda os serviços 

adicionais oferecidos pela organização, que por si só podem não atrair novos espectadores, mas 

influenciam a repetição da visita
111

. 

 Na nossa opinião, cada Teatro deveria conhecer o seu público, para o que o ideal seria que 

houvesse da parte das entidades culturais a iniciativa de realizar estudos de público, como está a ser 

actualmente feito pelo Teatro Dona Maria II, e fazê-lo de forma regular, tentando não só conhecer os 

gostos, preferências e motivações dos espectadores, como também acompanhar as suas alterações 

ao longo do tempo. Tais estudos não devem, porém, e como já vimos, levar a que a oferta seja 

totalmente adaptada aos desejos manifestados pelos consumidores, mas sim maximizar as 

potencialidades das ferramentas de trabalho que os gestores culturais têm ao seu dispor, indicando-

lhes a melhor forma de comunicar o seu produto, com atenção aos vários segmentos-alvo. 

Consideramos que a vasta oferta cultural permite que cada consumidor de arte encontre um produto 

(ou vários) adequado ao seu gosto, necessidades e motivações, o que sustentamos com a já referida 

afirmação de François Colbert de que “o não consumidor de arte não existe”
112

. Para além desta que 

é a parte que cabe às organizações culturais, consideramos que é função do sistema de ensino 

cultivar nos mais novos o interesse e o gosto pela arte. A arte, para além de responder a 

necessidades emocionais do espectador, tem também o papel de estimular a reflexão, de transmitir 

conhecimento e de promover a discussão. O seu papel social é mais do que o de entretenimento, é 

também o de formar cidadãos mais cultos e atentos aos principais temas que marcaram a História e 

que marcam a actualidade e a sociedade.  

 Num estudo futuro, e para além das considerações já efectuadas, o questionário a aplicar, 

deverá incluir questões sobre os hábitos de consumo de arte ao longo do tempo, para abranger o 

período da infância e perceber a importância das influências que aí tiveram raiz, sobre o 
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merchandising vendido pelo Teatro, sejam DVD‟s e T-shirts ou simplesmente o programa do 

espectáculo. Nas perguntas de caracterização, deverá dar-se maior destaque à profissão e não 

apenas à ocupação principal, procurando englobar categorias como “professor” e “estudante”, como 

já tinha sido sugerido por Paulo Filipe Monteiro
113

, e ainda à eventual relação que o espectador tenha 

com os intervenientes directos no espectáculo (nomeadamente actores e encenadores), sugerido 

pelo mesmo autor e de importância verificada no nosso estudo. Para além disso, será relevante 

aplicar o questionário em dias diferentes da semana e/ou em horários diferentes, tal como a mais do 

que uma peça por Teatro, para encontrar as possíveis diferenças, ideias sugeridas também por 

Monteiro
114

. 

Terminando com o papel do marketing como potencializador da missão artística das 

organizações culturais em geral e dos Teatros em particular, citamos, uma vez mais, François 

Colbert: “Apenas porque uma organização é centrada no produto, isso não significa, no entanto, que 

deva adoptar uma abordagem conservadora do marketing. Uma abordagem inovadora é mais uma 

questão de visão do que de meios”
115

.   
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ANEXOS 

ANEXO 1 – GUIÃO DE ENTREVISTA 

 

1. Quais são as peças/espectáculos com maior aderência por parte do público / com mais 

audiência? 

 

2. Qual é o principal público do Teatro? Este é homogéneo ou segmentado?  

 

3. O Teatro (Politeama/Trindade) tem estratégia de marketing? Qual? Como elaboram o plano 

de marketing/ de divulgação do Teatro? (técnicas, meios…) 

 

4. O marketing do Politeama / Tindade é mais dirigido para a fidelização ou para o alargamento 

de públicos? Ou para ambos? 

 

5. Quais são as estratégias/meios de comunicação mais eficazes para promover o Teatro? 

 

6. Sente o impacto dos media na afluência ao Teatro? E da crítica? 

 

7. Como são escolhidas as peças/conteúdos a apresentar? Há um esforço para ir ao encontro 

dos desejos dos consumidores? Como são conhecidos estes desejos? 

 

8. Porquê passar de peças a outros eventos? 

 

9. Qual a melhor forma de atrair mais público / público mais jovem? 

 

10. Qual o nível de importância dado ao sítio da Internet do Teatro? 

 

11. Qual a importância de espaços associados ao Teatro, como sejam cafés, restaurantes ou 

salas temáticas? 
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ANEXO 2 – QUESTIONÁRIO 
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ANEXO 3 – ENTREVISTA A PEDRO MENDONÇA, COMUNICAÇÃO E IMAGEM, TEATRO DA 

TRINDADE 

 

Quais são as peças com maior aderência por parte do público? Qual o género de peça? 

 

Não podemos classificar em género. A percepção que eu tenho é a de que, a nível de grande público, 

as pessoas gostam de duas coisas: gostam de uma história bem contada, ver ouvir e sentir uma 

história, e de actores, as pessoas gostam de vir ver actores. Portanto, pode ser uma tragédia desde 

que tenha o actor “X” e que esteja bem contada, ou pode ser uma comédia. Não classifico em 

géneros. 

 

Qual é o principal público do Teatro da Trindade? Como é conhecido esse público? São 

realizados estudos? 

 

Já houve esses estudos. Agora passámos por um período em que não foram feitos, mas nós vamos 

retomá-los. Esta equipa entrou há pouco tempo, a peça Máquina de Somar é a primeira peça depois 

da mudança de direcção, e vamos começar a fazer esses estudos. Já cá trabalhei, conheço a 

realidade do Teatro e só falo do Teatro da Trindade. O público do Teatro da Trindade tem variado ao 

longo dos anos, nos últimos anos é um público escolar, é essa a grande faixa de público deste 

Teatro, seguido de um público heterogéneo de classe média baixa urbana, que tanto são seniores, 

que é o público que está a surgir com grande força, como são jovens. Há portanto uma geração, 

entre os 40 e os 70 anos, aproximadamente, que vem pouco ao Teatro. Depende muito da peça e 

das linhas artísticas, neste momento temos consciência que estamos a fazer um esforço para mudar 

de público. Mas o público que temos é popular, é um público que não vai à Cornucópia. Isto na sala 

principal, porque na sala estúdio é um público radicalmente diferente, é um público jovem e 

intelectualizado. 

 

Que tipo de peças costumam ser apresentadas na sala estúdio? 

 

Peças de grandes autores, de jovens companhias ou jovens encenadores, actores ou encenadores 

consagrados que querem fazer pequenas experiências. Um amigo meu disse-me uma vez em jeito de 

brincadeira que as salas estúdio, quer esta quer outras, são os „kings‟ do Teatro, estão para o Teatro 

como o „king‟ está para o Cinema. 

 

E como são feitos os estudos de que falou? 

 

Inquérito. 
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O Teatro da Trindade tem uma estratégia de marketing definida? 

 

Tem. O Teatro da Trindade tem uma estratégia de marketing abrangente, porque o produto vai 

sempre mudando, mas que assenta em três grandes pressupostos. O Teatro da Trindade pertence à 

Fundação INATEL, por isso o primeiro pilar é a comunicação com os sócios do INATEL, mostrando 

que há descontos, mostrando que o Teatro é deles, tentando ganhar essa proximidade, essa 

sensação de pertença, para que na hora de escolher que espectáculo vão ver, escolham o “seu” 

Teatro. Outro pilar é a comunicação com os grupos organizados. E o que são os grupos 

organizados? São como um clube de trabalhadores de uma empresa, não com o conceito sindical, 

mas com o conceito de organização de lazer. Temos mais de 100 pessoas que gostam de Teatro e 

que trabalham em diversas organizações e com quem comunicamos de forma privilegiada, 

telefonando e oferecendo informação antecipadamente, a quem damos descontos, a quem 

convidamos para vir aos ensaios, e que fazem circular esta informação dentro das empresas e 

organizam grupos. Há pessoas que se vierem ver um ensaio geral ou uma estreia e gostarem, 

esgotam uma casa. 

 

Como começaram a chegar a esses grupos? 

 

Através de levantamento da base de dados de sindicatos, fundações de trabalhadores, CCDs, que 

são os Centros de Cultura e Desporto, e na própria publicidade, onde informamos que existem 

descontos para grupos. Essas pessoas que gostam de Teatro são informadas e também nos ligam. O 

terceiro pilar são então os jovens. A angariação de novos públicos é muito importante. 

 

Neste caso, trata-se de jovens de escolas secundárias ou de universidades? 

 

Em todas. Começamos na escola primária e vamos até às universidades. Normalmente, os jovens do 

secundário vêm através de um professor interessado. Esta peça [“Máquina de Somar”] nem faz parte 

do programa escolar. No entanto, em todas as peças que fazemos, independentemente de terem ou 

não a ver com o programa escolar, vemos onde se podem encaixar, que interesse podem ter na 

formação. Portanto, contactamos esses professores que gostam de Teatro e explicamos. Esta peça 

tinha muito interesse para a formação, apesar de estar fora do programa escolar, questiona a relação 

do Homem com a máquina, a relação do Homem com o sistema, a consciência de classe no 

Marxismo, a questão do Homem com o divino, tem muito de Filosofia. Fora do horário escolar, eles 

desafiam alunos a vir. Na parte universitária é através das associações académicas, que têm uma 

grande lacuna na parte cultural. E depois há os jovens adultos que trabalham e combinam uma saída 

à noite com colegas da universidade e vêm ao teatro. 
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Quais são as técnicas de marketing mais utilizadas? 

 

São várias e, mais uma vez, depende dos públicos, mas newsletters fazemos sempre. Fazemos para 

estes públicos organizados, ou seja, os jovens recebem uma newsletter, os seniores recebem outra 

totalmente diferente, sempre dirigido ao público que estamos a tratar. Temos a assessoria de 

imprensa, que é uma grande aposta, porque são milhares de euros que se poupam em publicidade. 

Temos anúncios nos jornais, anúncios em televisão, anúncios no metro, dentro das carruagens e 

também mupis e televisão. Portanto, transportes públicos. Nos comboios, nas estações, os 

transportes públicos são a nossa grande aposta, chegando aos jovens e aos seniores. Depois, 

fazemos encartes nos jornais com programação geral e enviamos para casa das pessoas que se 

registam para receber essa informação, através da revista Tempo Livre, que é a revista do INATEL. E 

depois, pequenas acções que vamos fazendo, consoante a peça permite e o orçamento permite. 

 

Em relação aos media, costumam inserir a publicidade num órgão específico ou varia 

conforme a peça? 

 

A nível de publicidade, fazemos sempre no Expresso e fazemos sempre no Ípsilon [suplemento 

cultural do Público]. Ao nível das rádios, fazemos sempre na Antena 1, Antena 2, Antena 3 e Rádio 

Europa, porque ela nos apoia e é um custo zero. Na televisão, normalmente faz-se na RTP 1 e na 

RTP 2. Nesta última peça, como quisemos mudar a percepção que a elites tinham do Teatro da 

Trindade, apostámos o orçamento televisivo todo na SIC Notícias. Era um canal que sabíamos que 

não ia dar enchentes de público, mas a percepção do Teatro da Trindade muda, porque quem lê o 

Bareme, que estuda o público consumidor dos media, percebe que era na SIC Notícias que temos de 

apostar se queremos que a classe política, a classe empresarial e os cidadãos mais informados e que 

fazem a opinião do país mudassem a sua percepção do Teatro da Trindade. 

 

Sente o impacto dos media na afluência ao teatro? O impacto da publicidade inserida dos 

media? 

 

Não. A afluência vem mais das notícias que saiem do que da publicidade. A publicidade é mais um 

lembrete, um post-it, mas as pessoas já têm de ter uma apetência para vir. A publicidade tem de ser 

feita porque as agendas dos jornais não funcionam. Se as agendas dos jornais funcionassem de uma 

forma profissional, não fazia publicidade. Vêm pessoas ao Teatro se o Correio da Manhã fizer uma 

página inteira a dizer que o espectáculo é fantástico, vem muita gente ao Teatro se o João Carneiro, 

crítico do Expresso, fizer uma crítica a dizer que o espectáculo é maravilhoso, se for capa do Ípsilon, 

se a Visão fizer uma reportagem de fundo, mas não vêm assim aos “magotes”. O que leva as 

pessoas ao teatro é o “bate boca”. 
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Então, considera esse o meio mais eficaz. 

 

O bate boca é, continua a ser. Imagine, a peça estreia à 5ª, se nós conseguirmos ter, para além dos 

convidados ditos VIPs e os familiares e amigos, pessoas que fazem opinião, como aquelas pessoas 

dos grupos ou os espectadores que se vão inscrevendo e se gostarem, se gostarem verdadeiramente 

da peça, espalham a palavra. E espalham mesmo, principalmente agora com as redes sociais, onde 

estamos também presentes, obviamente. 

 

E de que forma aproveitam os novos meios de comunicação, ligados à Internet? 

 

Utilizamos essencialmente o Facebook, fazemos pequenos clips de ensaios, pequenos clips das 

peças. Se não estou em erro, já temos 3000 mil fãs. Vamos agora iniciar umas campanhas no 

Facebook que passam precisamente por: no mês em que a pessoa faz anos tem direito a um convite 

duplo e a 40% ou 50% de desconto em mais dois bilhetes para vir festejar o seu aniversário. Vamos 

iniciar também uma política de descontos na lógica da rede social, o que ainda estamos a estudar, 

mas por exemplo “arranje-nos 10 comentários de pessoas que se tornem nossos amigos na rede 

social e ganhe 20% de desconto”. Isto ainda não está decidido. Por exemplo, o José Mário Branco 

vem cá amanhã falar num colóquio sobre a temática “A cantiga é uma arma?”, portanto temos no 

Facebook uma intervenção a iniciar o debate. Dali, apanhamos perguntas para o debate, por um lado, 

por outro lado, estimulamos a vontade e sugerimos “Não quer cá vir dizer isso ao José Mário 

Branco?”, “Não quer vir perguntar?”. Eu acredito que o Facebook são as novas tertúlias, muitas 

vezes, conforme a página de cada um, como é óbvio, mas nestas instituições podem ser as novas 

tertúlias. Se conseguirmos tirá-las da net, nosso caso interessa-nos porque temos uma porta aberta 

para as pessoas entrarem, e que venham cá, é essa a nossa apetência. Na mesma forma que na 

“Máquina de Somar” pusemos a questão “Existe paralelismo entre a consciência de classe de Karl 

Marx e a consciência de “pecado” na vertente budista ou cristã?”, que era o que estava na peça. Há 

quem faça a leitura em cada vida que passa e há quem faça a leitura, como eu, de que o Senhor Zero 

é sempre diferente, não é a mesma pessoa, é o trabalhador ou o cidadão que não toma consciência 

de classe. Pronto, e depois a partir daí gerar a discussão e há pessoas que podem vir ou não. E é um 

meio gratuito, obviamente que havendo pessoas disponíveis nas organizações que gostam e que 

saibam, porque não se aprende, não se ensina a mexer no Facebook, ou se sabe ou não se sabe, ou 

se tem feeling ou não. 

 

Falou do José Mário Branco, que vem cá participar num colóquio. Pegando nesse exemplo, 

porquê passar de peças a outros eventos? 

 

Porque um Teatro não é um palco e uma plateia onde as coisas acontecem, o Teatro é um centro de 

conhecimento, é um centro de cultura, é um centro de arte, é um centro de discussão. O Teatro é 

música, um Teatro tem de usar música com estas características. Estamos a falar de um Teatro de 



54 
 

companhia. Um Teatro público é um Teatro que tem de ser alargado, tem que haver discussões 

paralelas, não pode ser a fast food da cultura, em que a pessoa vem, consome uma peça e vai-se 

embora. Há que criar a reflexão e portanto é serviço público também. Quem lhes está a pagar é a 

fundação INATEL através dos seus associados e através das receitas próprias, mas também o 

Estado se (…) e portanto temos essa obrigação. Nós não estamos aqui para fazer dinheiro, o nosso 

lucro é um lucro social, é um lucro para o país. 

 

Mas de qualquer forma, o Teatro tem de se preocupar com os lucros para conseguir 

sobreviver. 

 

Obviamente, mas não pode nunca perder a vertente social, não no sentido caritativo, a vertente social 

por estar inserido num aparelho de Estado, deve tentar que os cidadãos sejam cada vez mais 

informados e que o acesso à cultura esteja assegurado. Dou-lhe um exemplo: nós fazemos distinção 

de preços entre as escolas públicas e as IPSS, que são normalmente ligadas à Igreja, e os colégios 

privados. Quem paga 500€ para ter um filho num colégio privado, tem 5€ para ele vir ao teatro. E as 

IPSS e a escola pública, porque privilegiamos a escola pública, pagam só 2,5€. E portanto o Teatro 

tem de ter isso tudo. 

 

E estes eventos paralelos às peças de Teatro têm um público diferente? 

 

Umas vezes sim, outras vezes não. 

 

Como são escolhidos os conteúdos, ou as peças, a apresentar? 

 

É a direcção artística, a Cucha Carvalheiro. 

 

E há critérios específicos para a escolha?  

 

Sim, obviamente. 

 

Há um esforço para ir de encontro ao que o público do Teatro quer ver? 

 

Sim e não. Tem que haver um equilíbrio, é como em tudo, é o que dizia, também temos de estar 

preocupados com as receitas, como é óbvio. Neste arranque de programação da sala principal, a 

Cucha Carvalheiro, a nossa directora artística, preocupou-se essencialmente com a reflexão sobre a 

crise que atravessamos, a crise que o capitalismo também atravessa e que a sociedade, por essa via, 

atravessa. Portanto, tem a “Máquina de Somar”, que questiona directamente os efeitos disso, a seguir 

vamos ter uma comédia do Dario Fo, Prémio Nobel de 96, se não estou em erro, ou 97, cuja primeira 

versão era “Não se paga, não se paga”, e agora a segunda versão adaptada por ele é “Não se ganha, 

não se paga”, que são dois casais em ruptura, numa situação limite, porque perderam empregos, 
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porque não conseguem encontrar os bens essenciais para comer – é uma grande comédia – e as 

estratégias que arranjam para driblar a crise. A seguir vamos ter “A maravilhosa história de Dom 

Quixote e Sancho Pança”, do António José da Silva, que é um judeu, que é um grande autor 

português do passado, ele é do século XVII ou XVIII, que também questiona muito o sonho, a utopia 

e o ultrapassar essas coisas. Portanto, na sala principal houve essa preocupação. Na sala estúdio 

existe a preocupação das companhias, como já lhe expliquei há bocado. Os três primeiros meses 

foram ligados a Beckett, essencialmente, apresentámos Beckett. Nos próximos três meses, vamos 

revisitar os clássicos, os grandes clássicos do teatro, e vamos arranjando assim chapéus temáticos, 

áreas temáticas de trabalho. 

 

Desta vez, tiveram um musical, mas esta é uma aposta diferente. 

 

Sim, foi uma aposta diferente, mas este é um Teatro com tradição de musicais. (…) há 145 com 

operetas, que acabam por ser (…) do musical. E na década de 90, esteve cá um director que também 

fazia vários musicais. Agora, por fim, o Teatro passou aí uns 5 anos sem apresentar musicais, 3 ou 5 

anos, mas faz parte de uma tradição que o Teatro da Trindade tem. 

 

E é algo em que apostar, fazer outro musical brevemente? 

 

Não lhe sei responder, mas sim, os musicais neste teatro fazem sempre sentido. Quer aconteça nos 

próximos tempos ou não. Não são objectos estranhos. 

 

Tanto quanto tenho conhecimento, o Teatro não tem um site próprio, tem uma página no site 

do INATEL. Qual é a importância dada a essa página? Não seria importante o Teatro tem um 

site próprio? 

 

O Teatro já teve um site próprio. Muito naturalmente irá tornar a ter. O que se passa é o seguinte: o 

Teatro pertence à fundação INATEL e a nova administração do INATEL considerou, e muito bem, que 

havia a necessidade de num primeiro passo, num primeiro momento, uniformizar a comunicação do 

INATEL. A fundação tinha algumas “jóias da coroa”, chamemos assim, que estavam tão 

autonomizadas que já ninguém sabia que pertenciam à fundação. Falamos no Parque de Jogos 1º de 

Maio, falamos no Teatro da Trindade e outras áreas do turismo. E, portanto, o que fez foi uniformizar, 

arranjar uma linguagem comum a tudo o que é INATEL, para que as pessoas que venham ao Teatro 

da Trindade saibam que pertence ao INATEL. E isso, óbvio que é uma exigência da casa-mãe 

completamente compreensível, mas que cria algumas limitações na comunicação do Teatro. 

Portanto, nós vamos obviamente propor o reactivar da autonomia, aprendendo, agora nesta fase de 

transição, como é que fazemos, para que haja a certeza de que as pessoas percebam que o Teatro é 

do INATEL. 

 



56 
 

Pegando outra vez na ideia de aplicar questionários ao público, como seria encontrado o 

equilíbrio entre os desejos do público, ou os interesses que o público demonstra em relação 

aquilo que gostaria de ver no Teatro, e o lado artístico, ou o lado da direcção artística, que 

pretende mostrar um certo tipo de conteúdos? 

 

Com sensibilidade e bom senso. 

 

No que tenho lido sobre Marketing Cultural, a posição que tenho encontrado é a de que, no 

Marketing das Artes, da Cultura, a estratégia começa no produto e não no mercado. Isto 

porque não se pode alterar o produto artístico. Gostaria de saber a sua opinião sobre isto. 

 

Despindo a pela de funcionário, que sou com orgulho, do Teatro e da Fundação INATEL, respondo-

lhe mais livremente a isso. A arte, se quiser, o produto artístico, é resultado daquilo que eu costumo 

dizer que está enterrado ainda e que são os artistas que trazem para fora. Sabe os detectores de 

metais? Eu acredito que os criadores artísticos são como detectores de metais do que passa de 

subterrâneo na sociedade e que são muitas vezes eles que antes do tempo percepcionam o que está 

para acontecer, o que está a acontecer e não é analisado. O público…nós muitas vezes não temos 

essa sensação. O interesse do criador quando cria, o criador artístico, não pode ser, não deve ser, ou 

melhor, não costuma ser se vai fazer muito dinheiro e vender muitos bilhetes. Isso é outra coisa que é 

o entretenimento. E, portanto, quando salta cá para fora esse metal, continuando com a ideia do 

detector de metais, muitas vezes confronta o público com algo que o público nunca tinha pensado e 

torna-se um grande sucesso. O original é que, por norma, tem importância, não é? O dar o passo em 

frente. Nós sabemos o tipo de pintura que vende, mas para isso fazemos postais. Nós sabemos o tipo 

de peças que vendem, mas para isso é que há a Broadway ou alguns teatros comerciais puros e 

duros. Portanto, repetem…existem técnicas, o musical tem uma técnica, que neste musical não foi 

seguida, foi desconstruída essa técnica. Mas se nós quiséssemos vender, só, nós pegávamos numa 

técnica que existe. Eu digo-lhe já. Sabe o que vende num musical? Já não vou à técnica de Teatro 

mesmo. Pegue num romance que tenha vendido milhares de exemplares, transforme-o em musical e 

ponha como protagonista que não cante, caso não saiba cantar, um actor de referência. Os musicais 

têm sempre um actor que não canta. É o cabeça de cartaz, muitas vezes. A seguir, ponha-lhe uma 

linguagem directa e contemporânea, faça terças e quartas para escolas, à tarde, quintas, sextas, 

sábados e domingos para público em geral, e arranje um compositor para o romance do José 

Saramago, do Miguel de Sousa Tavares ou do José Rodrigues dos Santos, ponha o Diogo Infante, 

junte-lhe o Rodrigo Leão, ponha-lhe uma cena para rir, uma cena para chorar, e um bom grupo de 

baile. Está feito! Está um ano em cena. E se quiser (...) o público, não lhe vai dizer isto assim, porque 

isto somos nós que sabemos, como é óbvio, mas é isto que lhe vai dar dicas. Então, agora vai ter 

com um criador e vai dizer assim: “Vais criar isto assim, assim”, “Então, mas tu já criaste!”. Pode 

fazer-se, mas é Teatro comercial, é entretenimento. Não tem nada de mal, não estou a fazer crítica 

absolutamente nenhuma, não passa por aí. Houve uma altura, no final da década de 80, inicio da 

década de 90, que eram os anjinhos, na pintura, que estavam na moda e iam buscar anjos barrocos, 
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faziam grandes produções e os postais e os posters e as malas e as t-shirts e tudo era uma enchente 

de anjos. E agora você vai dizer a um pintor que o público gostava de ver anjos, “Olha, agora vais 

passar a pintar anjos porque a malta gosta de anjos”. E ele dizia: “Ouve, mas eu estou a sentir uns 

diabos e é diabos que eu quero, não quero pintar anjos”. E, se calhar, espete com um diabo ao 

público que pedia e comprava anjos e toda a gente faz “Ahhhh” e começa a pensar na dicotomia 

anjo/diabo. Portanto, os inquéritos são ferramentas de trabalho. Uma direcção, qualquer que seja, 

qualquer projecto que seja no seio artístico, tem que ter ferramentas de trabalho para poder tomar as 

suas decisões, mas não pode existir uma ditadura da maioria, porque se não pode existir na política, 

não pode existir em mais nada. 

 

Há mais uma coisa que gostava de dizer sobre a comunicação com os públicos. A comunicação 

cultural tem uma dificuldade acrescida, muitas vezes, a outros produtos. É que o mesmo produto tem 

que ser comunicado de formas muito diferentes para públicos muito diferentes, porque nós temos, às 

vezes, produtos que chamamos “para toda a família”. Portanto, para toda a família, a criança de 8 

anos e o avô de 80 têm que gostar e aquela preocupação que aconteceu de início…mas como é que 

nós em comunicação seduzimos a criança de 8 e o avô de 80. Tem de ser de formas diferentes. No 

fim de cá estarem, já não é connosco, mas para virem, a comunicação de tudo o que é cultura tem 

esse problema ou esse desafio. 

 

A cultura, por não ser considerada um bem de primeira necessidade, um bem essencial, é 

mais difícil de vender ou de comunicar? 

 

Óbvio. Há que, primeiro, criar essa necessidade. A comunicação e o marketing não é criar 

necessidades nas pessoas? 

 

Ou lembrar necessidades já existentes. 

 

Tem razão, mas não é despertar ou lembrar essas necessidades? E uma sociedade sem cultura, o 

que é que acontece a um povo, uma sociedade, uma comunidade sem cultura? Morre. Uma pessoa 

que não questione, uma pessoa que não se interrogue, uma pessoa que não tenha um pensamento 

complexo, essa pessoa não passa do Senhor Zero da “Máquina de Somar”. 

 

O Teatro acaba por ter, então, essa função de despertar o pensamento e a crítica. 

 

Obrigatoriamente. Crítica, auto-crítica, o pensamento complexo, a ligação dos assuntos. É mais fácil 

para uma pessoa que não está habituada a ler, que não está habituada a questionar, porque a 

televisão já não tem muito, infelizmente, na sua generalidade, não quero ser injusto com a televisão, 

essa função, já teve. Não tem, mas pegue num filósofo dificílimo de ler, com conceitos 

completamente abstractos e peça a uma pessoa que não está habituada a ler para ler e para 

relacionar com a sua vida do dia-a-dia. A pessoa não consegue. Se o mesmo assunto for tratado 
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numa peça de Teatro, que seja para toda a gente, acessível, a pessoa percebe e sai e fica a pensar. 

Eu vou dar-lhe um exemplo muito simples, da “Máquina de Somar”: nós organizámos grupos de 

seniores que nunca tinham vindo ao Teatro, e é uma peça difícil, você viu, uma linguagem 

contemporânea, uma música contemporânea, desconstruindo muitas das técnicas do musical, e 

vieram. E uma jornalista, que estava a fazer uma reportagem sobre os novos públicos de cultura, 

ligou-me e disse “Olha eu gostava muito de conversar com um grupo de seniores antes de entrarem 

para a peça, assistir à peça com eles”. E, no final, uma senhora das Termas de Monfortinho que 

nunca tinha vindo ao Teatro, ela perguntou-lhe “Então, gostou da peça?”, “Gostei muito. Houve para 

ali maluquices muito divertidas”, que era a desconstrução do musical. “Então e sobre o enredo, sobre 

a história, percebeu?” e ela disse “Oh menina, então não havia de perceber?”, era uma senhora de 80 

anos, sensivelmente, “O que aqui se falou foi da vida do meu avô, da vida do meu pai, da minha vida 

e da sua vida”, que é: se nós não lutarmos pelos nossos direitos, os patrões vão-nos espezinhar até à 

eternidade. E a jornalista insistia “Então, o que achou do herói da peça?”, “Era um parvo! Em vez de 

matar o patrão ao fim de 25 anos, devia ter-se despedido ao fim de 5.” E se fosse falar destes 

conceitos em abstracto a esta senhora das Termas de Monfortinho, ela mandava-a dar uma volta. 

Mas ela no Teatro lembrou-se do avô, lembrou-se do pai, lembrou-se dos problemas dos jovens. 

 

Porque acabou por servir como ponte de ligação entre o autor e o público, de forma mais 

acessível. 

 

Exactamente. Esta era a necessidade que a senhora já tinha e que foi despertada. 

 

Onde é que saiu essa reportagem? 

 

Vai sair na revista do Ministério da Cultura, da Direcção Geral da Artes. 

 

 

ANEXO 4 – ENTREVISTA A ELSA CORREIA, PRODUÇÃO, TEATRO POLITEAMA 

 

Existe um departamento de marketing no teatro? 

 

Eu sou da produção. Tenho de acompanhar todo o processo do marketing porque não temos um 

departamento fixo, são pessoas licenciadas em marketing que vêm e de alguma forma consigo 

orientar com elas todo o processo de marketing. Não é um trabalho fácil, por isso é preciso mais do 

que uma pessoa para gerir tudo isto. 

 

Quais são as peças com maior aderência por parte do público?  

 

Tem a ver com musicais para a família. Tivemos, por exemplo, a “Música no Coração”, que foi um 

espectáculo muito familiar. Temos, por exemplo, o musical “Um Violino no Telhado”, são coisas mais 
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familiares. Já no “Jesus Cristo Superstar” tínhamos um público mais limitado, na “Piaf” mais limitado 

porque era para maiores de 12 e tinha outro conteúdo, também não era o musical habitual de Filipe 

La Féria. Logo, à partida, conforme o musical é conforme o nosso público-alvo. 

 

Qual é o principal público? É homogéneo ou segmentado? 

 

É homogéneo, apesar de que, há uns anos atrás, o público era, entre aspas, mais velho. Agora não, 

temos vindo a reparar que cada vez há mais jovens que estão a vir ao Teatro. 

 

Há, então, uma estratégia de marketing definida? 

 

Não. Não há porque adequamos também de acordo com as circunstâncias e também de acordo com 

o que temos estipulado para campanhas de publicidade. Mas adequamos, por exemplo, o 

espectáculo da “Piaf” sabíamos que ia durar dois meses e adequámos para esse espaço de tempo. 

Mas para a “Gaiola das Loucas” esperamos estar mais de seis meses, logo o plano é totalmente 

diferente. 

 

Quais são as estratégias mais utilizadas? E quais os órgãos de comunicação mais utilizados 

na divulgação? 

 

Nós tentamos colocar mais publicidade a nível de cartazes e spot publicitário na televisão. Depois, é 

um pouco conversa boca-a-boca, tentamos…e resulta. Penso que, cada vez mais, está a funcionar o 

contacto pessoal com o cliente. Nós temos pessoas que fazem reserva, dão os contactos e entramos 

em contacto com eles para dizer “Olhe, temos aqui um novo espectáculo. Quer assistir ao nosso 

espectáculo?”, pronto, um pouco o boca-a-boca. Também funciona assim, apesar de ser claro que o 

nosso público maior é quando temos spots publicitários na televisão. 

 

Eu noto também que, às vezes, nos jornais gratuitos há aquelas ofertas de bilhetes. Isso 

resulta de uma parceria que o Politeama tem com os jornais? 

 

Sim, nós costumamos ter alguns patrocinadores e uma das contrapartidas é bilhetes para o 

espectáculo, que poderão oferecer aos clientes deles. 

 

Vi também no metro um cartaz alusivo ao espectáculo. Aí é também uma parceria? 

 

Sim, nas carruagens. É uma parceria com o Lisboa Viva, mesmo com o cartão. Tentamos ver um 

pouco todos os meios em que podemos alcançar o nosso público, seja meios de transporte, que as 

pessoas quando estão nos meios de transporte consigam visualizar qualquer tipo de informação 

relativamente aos espectáculos de Filipe La Féria, ou dentro de casa também e no trabalho. Temos 
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alguns sites…até a própria Ticketline faz a divulgação do espectáculo. De alguma forma, por todos os 

cantinhos possíveis e imaginários fazer publicidade aos nossos espectáculos. 

 

Qual é a importância dada ao site do Teatro? Eu reparei que neste momento está 

desactualizado. 

 

Não é isso, estamos mesmo com alguns problemas porque queríamos mudar um pouco a imagem do 

site e não só. Estamos a criar um site que é “Filipe La Féria”, neste momento está a tentar ser 

actualizado, porque estamos a fazer uma versão em que se carrega no site do Filipe La Féria e se 

consegue ver quase todos os espectáculos que estão em cena dele, seja no Porto, seja em Lisboa, 

para não estar aqui um site em Lisboa, outro no Porto, se vai em digressão para algum lado, criar um 

site…acho que não faz sentido. Englobar todos os sites num só. Só que as pessoas, na realidade o 

que está a acontecer? Estão a clicar em www.teatropoliteama.pt, quando na realidade já não é nosso 

e como estamos agora a retirar do ar, entre aspas, está a criar muitos conflitos. Mas sim, cada vez 

mais estamos a ver que há muita importância no site, há muitas pessoas que compram online os 

bilhetes, e acho que é a nova era que vem aí, precisamos de estar actualizados, mas de facto está a 

ser um bocado complicado.  

 

Também reparei que nos sites de outros Teatros há a possibilidade de fazer o download de 

uma newsletter, mas no vosso site não. 

 

Isso acho que para nós não faz muito sentido. O que nós fazemos, fazíamos na altura, todas as 

notícias mais actuais deixávamos no site, em rodapé ou do género “Vamos fazer 100 representações 

do espectáculo A Gaiola das Loucas, venha celebrar connosco.” É mais nisso, acho que na 

newsletter as pessoas acabam…digo eu, a minha forma de ver, aqui do Teatro Politeama, quanto 

mais simples, melhor. Quando as mensagens são muito curtas, são mais fáceis de assimilar pelas 

pessoas. E tentamos, de alguma forma, atacar mais por aí. 

 

Têm alguma forma de avaliar o retorno do público, saber a ideia que os espectadores têm do 

Teatro? 

 

Sim, tivemos um estudo, uma estatística de uma escola que estava disposta a fazer isso, e foi feito 

um estudo. Foi um bocado complicado. Não é fácil, porque os espectadores quando vêm cá querem 

sentar-se e querem ver o espectáculo, não querem responder a inquéritos. Foi um bocado 

complicado para eles, mas conseguiram fazer depois do espectáculo e correu bem. Nós sabemos 

realmente quando estamos com uma campanha maior ou não. 

 

Como é que têm esse retorno? 
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É simplesmente quando estamos com uma campanha, especialmente televisiva, vemos que há mais 

aderência de público. Quando o senhor Filipe La Féria vai à televisão há mais aderência de público. É 

mais pela televisão. Tivemos outdoors na auto-estrada e também reparámos que havia algum 

retorno, só que tentamos adequar essas campanhas ao tempo. Por exemplo, no Natal acho que não 

convém porque as próprias pessoas procuram. Tentamos, se calhar, um pouco mais tarde, quando 

se vê que o espectáculo está a cair é que se aplica um pouco esse reforço. Por isso é que não há um 

plano, tentamos adequar às circunstâncias, porque o público é muito “pode ser que sim, pode ser que 

não”.  

 

Sentem o impacto da crítica? 

 

Sim, de há uns tempos para cá mais, talvez dois anos. Antes não era muito usual haver críticos a 

fazer análises do espectáculo. Tivemos, por exemplo, do Expresso, tivemos da Time Out. São críticas 

construtivas, todas elas, gostava que houvesse um bocadinho mais, para também termos a noção do 

que temos em cena, do que estamos a transmitir para os espectadores. Não é muito…em Londres é 

mais, os críticos vão, aquilo é muito importante e dão muito mais valor. É pena, porque os nossos 

críticos avaliam o espectáculo e acredito que muitas pessoas não se regem por essas críticas. Muitas 

vezes, sendo boas ou más. Mas é pena que realmente não haja mais críticos porque isso ia aumentar 

a competitividade e a qualidade dos espectáculos em Portugal. 

 

Como são escolhidas as peças? São sempre uma escolha do Filipe La Féria ou há um esforço 

para ir ao encontro do que o público deseja? 

 

Sinceramente, é mais o senhor Filipe La Féria que costuma escolher as peças. Ele sabe o que quer 

fazer. Acho que muitas vezes não procura o que o público quer, eu acho que ele procura aquilo que 

quer fazer e qual é a ambição dele. Há umas coisas que correm bem e outras que não correm assim 

tão bem, não é? Ele tem feito as últimas peças um bocadito polémicas, tivemos agora “A Gaiola das 

Loucas”, que esteve no Porto e está agora em Lisboa, é uma peça que foi muito arriscada, porque 

fala da homossexualidade e, de alguma forma, Portugal ainda tem muitos tabus e fobias. E agora é 

um tema actual, sem querermos, é um tema actual, mas realmente foi arriscado, ainda bem que está 

a conseguir ter sucesso, mas, sinceramente, é daquelas coisas que se fosse pelo marketing, se fosse 

pela produção, talvez não se teriam feito. É uma coisa muito arriscada, mas lá está, de vez em 

quando, ele surpreende o público e o Filipe La Féria é que toma esses riscos. 

 

Agora, há a preocupação de ter peças dedicadas a um público mais infantil, houve “O Meu Pé 

de Laranja Lima”, “O Principezinho”, agora “O Feiticeiro de Oz”… 

 

Tivemos a “Alice no País das Maravilhas”, “A Menina do Mar”. Sim, porque, para além de ser uma 

coisa giríssima e que funciona, tem um grande público. Pensamos que não, mas sim. Também é uma 

boa fonte de receita, apesar do valor dos bilhetes ser menor. Temos duas sessões por dia, o elenco 
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costuma ser menor do que os musicais com 60/70 actores em cena. Já no “Feiticeiro [de Oz]” é uma 

coisa mais pequenina. Mas sim, tivemos a aderir porque é uma coisa que realmente resulta e, 

especialmente, o senhor Filipe La Féria gosta muito que se comece a educar as crianças desde 

pequeninas a ir ao Teatro. Eu acho que é o principal objectivo dele, porque perdeu-se um bocadinho 

a ida ao Teatro, não é? E eu acho que é uma boa maneira de criar uma sensação às crianças e 

saberem que esta experiência é agradável, para mais tarde voltarem a fazer, mais tarde levarem os 

pais, e assim criar um hábito, seja aqui, seja em qualquer lado. 

 

Muitas crianças vêm com escolas, não é? 

 

Visitas de estudo. Sim, de vez em quando fazemos visitas de estudo aos nossos bastidores para 

terem um pouco o contacto, verem o que há lá atrás, como é que funciona, damos material didáctico 

às escolas, com algumas perguntas, fotografias. De alguma forma, para estimular em todos os 

sentidos, e também de acordo com o plano de educação. Por exemplo, “A Estrela” era um 

espectáculo que fazia parte do plano de ensino e foi interessante porque muitas escolas quiseram 

assistir e acho bem, acho que deviam fazer mais peças infantis para estimular as criancinhas a vir ao 

Teatro. 

 

As visitas aos bastidores são só para crianças/só para escolas, ou qualquer pessoa pode 

realizar uma visita aos bastidores? 

 

Não é bem assim, porque é muito complicado. Quando o espectáculo está em cena, tem de se fazer 

de forma a que essas visitas não coincidam com a hora do espectáculo, porque os actores têm o seu 

momento de concentração, não podem estar ali 20 pessoas a passar. Fazemos isso só durante a 

semana e para públicos mais jovens. Já fizemos, no máximo, até aos seus 18/19, mas não mais. 

 

Não há, então, uma espécie de “Dia com porta aberta”? 

 

Não, é complicado. Gostaríamos muito de fazê-lo, não era por aí, é porque é um espaço muito 

pequenino, o Teatro Politeama, apesar de dizerem “Isto é enorme!”, não é bem assim. Os bastidores 

são mínimos e como estão muitas pessoas em cena, o guarda-roupa é imenso, as perucas são 

imensas, ocupa muito espaço e é preciso ter muito cuidado quando trazemos 20 pessoas para aqui, 

ou 30, a passar nos bastidores. 

 

Ainda em relação aos públicos, faz sentido fazer uma classificação em termos de potencial, 

ocasional, regular e fiel? 

 

Temos vários públicos. Temos aqueles públicos que vêm constantemente, estamos a falar de 

uma/duas vezes por semana, gostam de ver o espectáculo, que acabamos sempre por mais tarde 

oferecer, porque já nos sentimos mal por estarem sempre a pagar o bilhete. Depois, temos públicos 
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que costumam ver uma vez por peça, temos o ocasional, que acaba por ser o público mais jovem, 

mas os fiéis são mais seniores, são aqueles que são mais fiéis a nível de público em geral. Mas, de 

alguma forma, acabam por ser homogéneos, pelo menos vêm uma vez por espectáculo, em que a 

maior parte do público é sénior. 

 

Como é que têm conhecimento desse tipo de público que vem várias vezes? 

 

É porque as pessoas acabam por se conhecer, muitas vezes, as pessoas que vêm mais do que uma 

vez trazem mais pessoas e são elas que fazem as reservas, são elas que falam connosco a dizer 

“Olhe, tenho 20/30 pessoas para trazer” e acaba-se por conhecer um bocadinho. E, depois, temos 

aquelas pessoas que são fãs, que querem ter os autógrafos, que querem ter um bocado de contacto 

com o elenco e acabamos sempre por conhecer essas pessoas porque estamos aqui todas as noites, 

estamos em contacto com os espectadores e acabamos por ver…”Já vi aquela cara nalgum lado” e 

começamos assim, começamos a falar: “Então, tem vindo muitas vezes” e as coisas acontecem. Não 

é uma coisa fiel e obrigatória, é simplesmente natural, não é nada marcado. As pessoas vêm e 

conhecemo-las, as que vêm uma vez por ano, é normal que a gente não as conheça. 

 

Do que tenho lido sobre marketing cultural, é realçada a ideia de este tem início no produto e 

não no mercado, ou seja, há uma tendência para respeitar os desejos do artista e não tanto 

para dar ao público o que ele quer. Já me disse que as peças são escolhidas pelo Filipe La 

Féria, mas ainda assim, gostaria de saber o que pensa sobre isto. 

 

É verdade que, muitas vezes, seria agradável ser assim, dar aquilo que o público quer, mas, de 

alguma forma, quando não se dá aquilo que ele quer, eles [espectadores] sentem-se mais 

estimulados, é contraditório mas é mesmo assim. Por exemplo, o “Jesus Cristo Superstar” foi uma 

peça, na altura, polémica em que, no princípio, tivemos alguma renitência da parte do público jovem 

e, no entanto, sentiram-se provocados. E dissemos “Isto não é um espectáculo de religião, é uma 

ópera rock” e tentar estimulá-los por uma coisa diferente e isso é bom, é um marketing diferente e as 

pessoas sentem-se estimuladas por estarem a ser estimuladas. “Queremos aquilo, estamos 

habituados aquilo, mas estão a dar-nos isto, não está correcto, vamos ver o que é que se passa”. “A 

Gaiola das Loucas”: “Isto sobre homossexuais, meu Deus, vão fazer uma peça sobre homossexuais, 

vamos ver!” 

 

Pensa que no âmbito do sector cultural se pode falar em concorrência? 

 

Eu espero que haja, eu não sinto, aqui em geral não sentimos isso. Devíamos sentir e acho que era 

bom sentirmos, porque é saudável para as empresas, estamos a falar como empresas. Tem de haver 

uma certa concorrência para estimular a qualidade dos espectáculos. Na minha opinião, e em muitas 

destas casas, devia haver sempre algum concorrente, porque isso implicaria mais público também 

para nós, porque as pessoas acabam por ver um pouco de ambas as partes, querem ver o que é 
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contraditório, o que é diferente nesta peça e na outra e penso que sim, que devia haver concorrência. 

Não vou dizer que não, porque acho que, de alguma forma, estimula os próprios trabalhadores da 

companhia, “Vamos fazer, vamos fazer bem!”. Acho que todas as empresas deviam ter concorrência 

para a qualidade dos espectáculos, para com o cliente. Para o cliente, neste caso, ter uma opção 

também e não dizer “Olha, vou só ali, porque há ali” e as coisas acabam por se desleixar um 

bocadinho. Se houvesse outro concorrente, se calhar as coisas…tentavam ver e dar cada vez mais 

qualidade ao espectador, o que muitas vezes não acontece. 

 

Pelo que tenho visto através dos media, o Teatro Politeama tem muita aderência do público e 

eu quando venho ver as peças, vejo que há excursões de vários pontos do país, muitas 

pessoas que realmente gostam e vêm. 

 

Mas acredito que se tivessem um espectáculo mais ao pé de casa…porque acredito que, algumas 

vezes, os seniores em especial são pessoas que vêm muitas vezes do Norte, do Sul, é complicado, 

eles fazem um esforço descomunal para ver o espectáculo, porque não conseguem encontrar esse 

espectáculo lá no sítio onde eles estão. Por isso é que era bom que houvesse mais Teatro de 

qualidade, não é ter só uns actores em cima de um palco, lêem um guião e fazem umas coisas…às 

vezes as coisas são muito boas, há espectáculos muito bons, só que o espectador é insaciável, quer 

sempre mais, até mesmo por espectáculos de Filipe La Féria, cada vez exigem mais. Viemos de um 

“Jesus Cristo Superstar”, de um “West Side Story” e tivemos uma “Piaf”, que tinha seis colunas, o 

microfone e a Piaf lá no meio e, no entanto, resultou. Só que, lá está, as pessoas querem sempre 

mais e ficaram surpreendidas, “Um musical do Filipe La Féria e é só isto?”. 

 

Mas, pelo que vi, teve muito boas críticas. 

 

Lá está, contrariar um pouco o público. Estavam à espera de um musical e viram só um espectáculo 

de qualidade, mas diferente. Não tanto cenário, mas uma boa actriz-cantora a retratar a vida de Edith 

Piaf. Foi bom, mas será que ia resultar mais tempo? Não sabemos. 

 

Quer dizer que foi por isso que encurtaram a duração? 

 

O espectáculo seria mesmo para pouco tempo, não iríamos estender para mais do que seis meses, 

de certeza absoluta. É também pelos projectos do senhor Filipe La Féria, sempre quer fazer novos 

projectos, por ele fazia um musical todos os dias! 

 

No caso de um produto cultural, neste caso, de uma peça, é possível apostar-se numa 

comunicação persuasiva, ou mais informativa? 

 

As duas. Eu penso que a comunicação tem de ser informativa, para as pessoas terem noção do que 

vão ver, o que se encontra. Depois, persuasiva, porque, de alguma forma, quando já estamos no final 
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da carreira do espectáculo, tem que ser porque é um pouco aquela ideia “Aquilo já está há tanto 

tempo, depois vou mais tarde”. Aqui acontece isso muitas vezes, as pessoas deixam tudo para a 

última. Ficamos com um mês um bocado mais fraco e depois quando dizemos “Ok, últimas 

representações, vamos terminar o espectáculo”, uma carrada e acabamos o último espectáculo com 

pessoas quase penduradas no tecto. É pena, mas tem de ser, tem de ser aplicada essa campanha 

persuasiva para, de alguma forma, estimular as pessoas para uma coisa que já está na mente: “Ok, 

aquilo está lá, tenho de ir, amanhã, talvez”, de alguma forma, para estimular o espectador. 

 

A existência de uma certa proximidade com os actores influencia o público? Penso que aqui 

não se faz mas, por exemplo, uma sessão de autógrafos no final do espectáculo. 

 

Tivemos. Foi no “West Side Story” e no “Jesus Cristo Super Star”. As pessoas gostam, mas também 

temos que ver um pouco o elenco. Há espectáculos que são muito desgastantes, por exemplo, “A 

Gaiola das Loucas” é um espectáculo em que eles têm de vir mais cedo do que o habitual, eles 

costumam chegar por volta das 18h, enquanto que, por exemplo, no “Jesus Cristo [Superstar]” 

apareciam quase uma hora ou meia hora antes do espectáculo. Aqui têm de ter uma preparação 

enorme e depois quando saiem do espectáculo têm que se desmaquilhar e leva muito tempo. Se 

vamos pedir para dar autógrafos, então aí é que…gritam connosco! Não, temos de ver um pouco o 

limite, mas sim, é uma boa técnica. Nós temos o nosso programa lá em baixo com conteúdo 

informativo do espectáculo, tentamos vender os programas e [serve] também para estimular o 

espectador. Muito daquele público que eu disse que era repetitivo segue por aí, eles vêm porque 

querem estar com os actores. 

 

No final dos espectáculos, vêem-se muitas pessoas à espera ao pé da porta dos actores para 

tentar conseguir um autógrafo. 

 

O que eu acho engraçado é que as pessoas esperam que eles se desmaquilhem e se vistam com a 

sua calma, estão sempre ali à espera que eles saiam para lhes pedirem autógrafos. Mas isso resultou 

muito bem. 

 

Isso também se faz nos espectáculos da Broadway, em que os actores ficam no palco e 

respondem a algumas perguntas do público. Isso também dá alguma proximidade. 

 

Sim, mas nos espectáculos da noite, acaba-se por não se fazer muito isso, mais os espectáculos 

direccionados para o púbico jovem é que fazem. Assim não é hábito eles fazerem e faz sentido, é 

muito cansativo para eles. A brincar, a brincar, eles ficam quase seis ou sete horas aqui e depois de 

terem dado tudo em palco, é muito cansativo. Mas há alguns que têm muito prazer em fazê-lo e todos 

eles, obviamente, gostam de quando saiem encontrar ali pessoas à espera. Já eles conseguem 

dedicar o seu tempo, porque já estão vestidos para ir para casa, então conseguem estar ali com eles. 

No “West Side Story”, isso acontecia bastante, as pessoas ficavam ali muito tempo à espera, neste 
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eles demoram tanto tempo a tomar banho e a tirar as coisas, que as pessoas estão ali uma horinha e 

eles ainda estão a tirar a purpurina e elas não esperam! 

 

Por vezes, o Filipe La Féria também vai ao palco e fala com o público. Sei que não é sempre, 

mas talvez em situações como 100 representações de uma peça. 

 

Isso é em situações pontuais. Sim, quando se faz 100, 200, 300, muitas vezes quando há um 

aniversário, ou mesmo quando tem a presença de alguém que ele aprecie, que respeite muito, faz 

questão de ir ao palco para homenagear essa pessoa, é conforme. 

 

Notam que há mais audiência quando há certos actores ou não há assim tanta preferência 

pelos actores, mais pelo conteúdo da peça? 

 

Isso funciona um bocadinho, convém sempre ter uma cabeça de cartaz, apesar de que já fizemos 

uma coisa totalmente diferente. Quando foi o “Jesus Cristo Superstar”, muita gente não conhecia o 

Judas, o Pedro Bargado, o que foi uma bomba, um fenómeno para nós como companhia e para o 

público. Já trabalha connosco há muitos anos, mas nunca tinha sido…e correu muito bem, foi um 

grande sucesso e foi especialmente um grande sucesso no Algarve. Mas, por exemplo, a “Piaf”, 

tínhamos duas Piafs, tínhamos a Wanda Suart, que era cabeça de cartaz, lá está, e tínhamos uma 

revelação, que era a Sónia Lisboa e, no entanto, já não havia diferença, as pessoas tanto iam à 

Wanda como iam à Sónia. 

 

Também, as pessoas não sabiam os dias a que estava cada actriz, não sei se há informação 

sobre os dias. 

 

As pessoas telefonavam a dizer “Olhe, quero com a Wanda”, “Olhe, quero com a Sónia” e não havia 

muita distinção. Havia só “Olhe, já vi com a Sónia, posso ir ver com a Wanda?” ou “Já vi com a 

Wanda, posso ver com a Sónia?”. As pessoas telefonam para aqui, porque uma coisa é verdade, é 

certo, uma actriz diz que pode vir neste dia mas depois acontece qualquer coisa, a Wanda tem uma 

bebé, as coisas não podiam ser muito estipuladas. Mas, acho que não, claro que é mais chamativo, 

obviamente, mas ao fim e ao cabo o público acaba por não sentir muito. Eu não sei se é a nível do 

Teatro Politeama, isto pode ser enganoso, quer dizer, as pessoas podem vir aqui pelo espectáculo La 

Féria e não pelos actores, o que pode acontecer, eu posso estar a dar-lhe uma informação errada, 

não sei se as pessoas acabam por vir porque está aqui o José Raposo ou porque querem ver o 

espectáculo do Filipe La Féria e as pessoas não o dizem. Não sei, nessa não consigo responder. 

 

É feita uma auditoria ou avaliação dos resultados da comunicação? 
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Sim, no final do espectáculo, a nossa contabilidade faz uma avaliação dos gastos de publicidade, 

materiais, cenários, actores, tudo. É tudo contabilizado. E depois consegue-se ver os erros também, 

porque acontecem, e poder orientar para o próximo. 

 

 

E mesmo em termos do retorno da comunicação, nos media por exemplo, fazem alguma 

análise? Clipping, por exemplo? 

 

Sim, temos uma empresa que faz a recolha, não temos assim muito tempo para ver, de vez em 

quando vemos. Mas de momento não temos assim uma coisa com base sólida, temos os recortes de 

todos os anúncios colocados, só que não há bem análise e, muitas vezes, não está bem feito, os 

recortes, sabemos que há outras coisas que saiem, há outros jornais mais da província que, muitas 

vezes, nós fazemos um passatempo para um pequeno jornal e isso não aparece. Mas temos sempre 

ideia do que está a sair, só que, muitas vezes, não temos connosco. 

 

Isso tem a ver com falta de pessoal para trabalhar nessa recolha ou não vêem a importância de 

investir nessa área? Alguma razão? 

 

Também é um pouco. Temos de cortar um pouco nessa área pelo seguinte: há muita gente cá, como 

diz o senhor Filipe [La Féria] “Tenho mais de 100 pessoas para pagar”. Já temos uma equipa de 

produção grande, já temos uma equipa de reservas enorme, o guarda-roupa é imenso, e muitas 

pessoas a trabalhar em bastidores, para além do elenco e muitas vezes temos que cortar nisso, que 

é a realidade, são os primeiros postos que se cortam. Por isso é que lhe estou a dizer, sou da 

produção mas também trabalho no marketing. Os recortes são feitos por uma empresa, para termos 

um pouco de feedback e se um dia mais tarde quisermos fazer o estudo da altura, as notícias que 

saíram na altura, toda essa informação é precisa. Mas, de facto, devíamos ter uma empresa de 

marketing em que houvesse uma gestão disso e também dos nossos patrocinadores. Nós temos 

muitos patrocinadores, já deve ter visto, e há muitas contrapartidas e contratos. Mas pronto, quando 

se tem que cortar, tem de ser, com muita pena minha, porque acho que é um departamento que é 

essencial para uma empresa. 

 

Mesmo que seja no sector cultural. 

 

Sim, mas tem mesmo que ser porque os patrocinadores não são fáceis de angariar, porque Teatro 

deixa-os um pouco reticentes, por isso é preciso ter uma boa equipa de marketing, pelo menos para o 

Teatro Politeama, porque é uma companhia muito grande e, para além disso, temos no Porto, e 

muitas vezes vamos em digressões e acaba por ser muito complicado. 

 

Para além de Lisboa e no Porto, onde costumam fazer espectáculos? No Algarve também? 
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Fizemos, fizemos em Portimão o “Jesus Cristo Superstar”, num pavilhão, foi muito bom. Tivemos, em 

média, 1200/1500 pessoas por dia, foi uma coisa bombástica, eu adorei, vi 30 vezes aquele 

espectáculo, naquele mês! Foi um espectáculo incrível. 

 

E fazem em mais zonas do país? 

 

Vamos, de vez em quando, em digressão. Estivemos em digressão com a “Piaf” nos Açores, 

estivemos na Figueira da Foz com o 2Feiticeiro de Oz”. Não é assim muito mas de vez em quando lá 

vamos…porque os espectáculos são muito caros, não dá para saltar assim tanto como gostaríamos, 

porque levar esta gente toda e o cenário, especialmente o cenário que é uma coisa descomunal, é 

preciso ter muita ajuda, muito dinheiro também para levar isto tudo para lá. 

 

Como são escolhidas essas zonas do país? Tem a ver com o número de espectadores ou de 

pessoas que se mostram interessadas? 

 

Só simplesmente câmaras ou associações ou empresas que estão interessadas em ter o 

espectáculo. Não somos nós que…pronto, mandamos sempre um lettering a dizer que estamos 

dispostos a ir em digressão e depois fica ao critério das pessoas, se querem ou não. 

 

Há aderência do público à compra dos guias do espectáculo? É uma boa fonte de receitas? 

 

Não tanto. Em Londres funciona muito bem. É mais importante para o senhor Filipe, ele gosta de 

fazer o programa do espectáculo. Eu pessoalmente, já antes de trabalhar com o Filipe, tinha aquele 

hábito de receber e guardar toda a informação quando vou ver um espectáculo, seja programa, o 

bilhete, tudo, guardo sempre tudo. Há pessoas que não têm esse hábito. Acho que é bonito e acho 

que é essencial, é uma recordação, é um produto imenso que está ali, em 15 folhas mas é 

importante. É, mas não é tanto como gostaríamos. 

 

Relativamente à relação que têm com os patrocinadores, são as empresas que contactam o 

Teatro e se mostram interessadas em patrocinar? 

 

Não. Temos que ir, temos que procurar, tem que haver um estudo de acordo também com as nossas 

necessidades. Por exemplo, “A Gaiola das Loucas” é um espectáculo que inclui muita maquilhagem, 

muitas meias, brilhantina, muitas plumas, temos que ver as necessidades do espectáculo e da 

companhia e depois procuramos qual a área que gostaríamos mais…esta, por exemplo, era muito 

importante ser a maquilhagem e fomos à procura de um, fizemos várias propostas e depois quem 

estivesse interessado… Mas não há muito interesse da parte das próprias empresas, não aparecem 

aqui a bater a porta, “Querem a nossa ajuda?”. Era muito bom, mas não. 
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Qual é a importância de espaços associados ao Teatro? Vocês têm um café, lá em baixo, por 

exemplo. 

 

O nosso público sai todo para beber um café ou um copo de água, acho que é essencial estarem lá, 

ter pelos menos uma bebida ou um cafezinho, gostam sempre de fumar também, há um espaço para 

fumar, para beber um cafezinho e fumar um cigarrinho. Acho que é importante, é dar qualidade de 

serviço ao cliente, acho que ele ficaria, de alguma forma, insatisfeito se não tivesse esse serviço. É 

como, por exemplo, o elevador. O elevador é um bem essencial para este Teatro, não podemos fazer 

com que o nosso público, temos um público sénior, e obrigá-los a subir até ao 2º balcão de escadas. 

Para deficientes também. Tudo isto tem de ser estudado. E também o próprio banco, o banco tem 

que ser confortável para ele [o público] estar confortável a ver o espectáculo. Se o banco não está 

bem, ele não vai gostar do espectáculo. E ter pessoas para ajudar a sentar, para as pessoas não 

chegarem lá e estarem um pouco perdidas e se querem reclamar, terem uma pessoa ali para 

poderem reclamar. Acho que é importante eles terem tudo ao dispor. E quando não têm, muitas 

vezes reclamam e pronto! Temos, de alguma forma, de garantir que esteja tudo bem. Há erros, claro, 

e quando temos 700 e tal pessoas por dia, claro que os erros…e convém ter uma equipa grande para 

agradar a todos, bem que muitas vezes não é fácil, mas faz parte. 

 

O merchandising é uma fonte de receitas importante? É importante na relação com os 

espectadores? 

 

Não, não é fonte de receita. Se estiver presente na entrada, o público repara mas não são muitos os 

que compram. São esses grupos de pessoas que gostam muito do espectáculo e que vêm ver mais 

vezes é que compram. Gostam sempre de ter essa recordação, um DVD, uma t-shirt. Já num público 

juvenil, infanto-juvenil, já compram mais, compram o programa, ou compram um pin, também gostam 

sempre de levar um pin. Mas não se pode fazer grandes gastos porque as pessoas não compram, 

pelo menos da nossa parte não consomem. 

 

Esses produtos estão à venda só enquanto o espectáculo está em exibição, ou em qualquer 

altura? 

 

Recebemos alguns emails, de vez em quando, a dizer “Quero o DVD da Amália” ou “Quero a caneca 

do West Side Story”. Fazem o pagamento e a gente envia pelo correio, para as pessoas terem 

acesso a qualquer…claro que há uns que a gente não tem e depois tem que pedir, mas tem sempre 

ao dispor. 

 

Têm alguma promoção para grupos maiores, para empresas ou mesmo para organismos do 

Estado? Isso também faz parte da estratégia de comunicação? 
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Sim, temos. Não está aberto ao público, o público não sabe. Nós fazemos para contactos com 

funcionários das empresas, de alguma forma para poderem… É conforme, por exemplo, se vêm só 

duas pessoas, não vamos aplicar o mesmo desconto que aplicaríamos se viessem 50 pessoas. 

Tentamos, de alguma forma, ver isso. Mas sim, fazem-se protocolos para terem mais acesso. E 

somos nós que procuramos, a maior parte das vezes. E isso traz muito público, traz muito público 

fazer parcerias com as empresas, e grandes empresas. 

 

E têm também uma mailing list? 

 

Sim.  

 

Se calhar, acaba por funcionar um pouco como a newsletter que não têm. 

 

Sim, de alguma forma, se quer chamar-lhe assim. Quando são novas campanhas ou realização de 

protocolos mandamos para a nossa mailing list, obviamente. Por exemplo, as pessoas que 

colaboraram com o “West Side Story”, porque nós fazemos por espectáculo, não fazemos contínuo, 

apesar de muitas empresas quererem contínuo, queremos fazer por partes, quando acaba o “West 

Side Story”, agarramos em todos os nossos contactos de parcerias e protocolos e reformulamos para 

o novo espectáculo, de forma a dar também a informação do novo espectáculo e saber os descontos 

que, muitas vezes, são diferentes. 
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ANEXO 5 – TABELAS DE RESULTADOS (TEATRO DA TRINDADE) 

 

Tabela T1  – Caracterização da amostra: Sexo 

P.9.Sexo 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Feminino 50 62,5 62,5 

Masculino 30 37,5 37,5 

Total 80 100,0 100,0 

 

Tabela T2 – Caracterização da amostra: Idade 

P.10.Idade 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Menos de 18 4 5,0 5,1 

18-24 21 26,3 26,9 

25-34 11 13,8 14,1 

35-44 9 11,3 11,5 

45-54 20 25,0 25,6 

55-64 8 10,0 10,3 

65 ou mais 5 6,3 6,4 

Total 78 97,5 100,0 

Missing System 2 2,5   

Total 80 100,0   

 

Tabela T3 – Caracterização da amostra: Habilitações literárias 

P.11.Habilitações literárias 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid 1º ciclo ou equivalente 1 1,3 1,3 

2º ciclo ou equivalente 1 1,3 1,3 

3º ciclo ou equivalente 4 5,0 5,1 

Ensino secundário: 10º/11º ou equivalente 8 10,0 10,3 

Ensino secundário: 12º ou equivalente 15 18,8 19,2 

Curso médio (antigos cursos industrial, comercial...) 4 5,0 5,1 

Curso superior incompleto 19 23,8 24,4 

Curso superior completo 26 32,5 33,3 

Total 78 97,5 100,0 

Missing System 2 2,5   

Total 80 100,0   
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Tabela 4 – Caracterização da amostra: Ocupação principal 

P.12.Ocupação principal 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Trabalha por conta própria 8 10,0 10,4 

Trabalha por conta de outrem 33 41,3 42,9 

Trabalha por conta própria e de outrem 3 3,8 3,9 

Desempregado 4 5,0 5,2 

Estudante 21 26,3 27,3 

Trabalhador-estudante 3 3,8 3,9 

Reformado/Aposentado 5 6,3 6,5 

Total 77 96,3 100,0 

Missing System 3 3,8   

Total 80 100,0   

 

Tabela T5 – Caracterização da amostra: Sector da actividade profissional 

P.13.Sector da actividade profissional 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Público 15 18,8 19,5 

Privado 32 40,0 41,6 

Não aplicável 30 37,5 39,0 

Total 77 96,3 100,0 

Missing System 3 3,8   

Total 80 100,0   

 

Tabela T6 – P.1. Como tomou conhecimento da peça? 

P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.1.ConhecimentoPeça
a
 P.1.1.Através de amigos/familiares 49 39,8% 61,3% 

P.1.2.Através dos meios de comunicação social 16 13,0% 20,0% 

P.1.2.1.Imprensa 10 8,1% 12,5% 

P.1.2.2.Televisão 3 2,4% 3,8% 

P.1.2.3.Rádio 2 1,6% 2,5% 

P.1.3.Através da Internet 3 2,4% 3,8% 

P.1.3.1.TicketLine 1 ,8% 1,3% 

P.1.3.2.Agenda Cultural de Lisboa 1 ,8% 1,3% 

P.1.3.3.Guia do Lazer 1 ,8% 1,3% 

P.1.4.Através de mupis/cartazes 6 4,9% 7,5% 

P.1.4.1.Cartazes no Metro (Metropolitano de Lisboa) 3 2,4% 3,8% 

P.1.5.Outro 13 10,6% 16,3% 

P.1.5.1.Revista Tempo Livre - INATEL 2 1,6% 2,5% 

P.1.5.2.Agenda Cultural 2 1,6% 2,5% 

P.1.5.3.Intervenientes directos no espectáculo 7 5,7% 8,8% 

P.1.5.4.Motivos profissionais/Académicos 3 2,4% 3,8% 

P.1.5.5.Marketing Directo (sms, email) 1 ,8% 1,3% 

Total 123 100,0% 153,8% 
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Tabela T7 – Cruzamento: Como tomou conhecimento da peça? * Sexo 

P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.1.Conhecim
entoPeça

a
 

P.1.1.Através de 
amigos/familiares 

Count 30 19 49 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

61,2% 38,8% 

  

% within P.9 60,0% 63,3%   

% of Total 37,5% 23,8% 61,3% 

P.1.2.Através dos 
meios de 
comunicação social 

Count 11 5 16 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

68,8% 31,3% 

  

% within P.9 22,0% 16,7%   

% of Total 13,8% 6,3% 20,0% 

P.1.2.1.Imprensa Count 7 3 10 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

70,0% 30,0% 

  

% within P.9 14,0% 10,0%   

% of Total 8,8% 3,8% 12,5% 

P.1.2.2.Televisão Count 2 1 3 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

66,7% 33,3% 

  

% within P.9 4,0% 3,3%   

% of Total 2,5% 1,3% 3,8% 

P.1.2.3.Rádio Count 2 0 2 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

100,0% ,0% 

  

% within P.9 4,0% ,0%   

% of Total 2,5% ,0% 2,5% 

P.1.3.Através da 
Internet 

Count 3 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

100,0% ,0% 

  

% within P.9 6,0% ,0%   

% of Total 3,8% ,0% 3,8% 

P.1.3.1.TicketLine Count 1 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

100,0% ,0% 

  

% within P.9 2,0% ,0%   

% of Total 1,3% ,0% 1,3% 

P.1.3.2.Agenda 
Cultural de Lisboa 

Count 1 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

100,0% ,0% 
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% within P.9 2,0% ,0%   

% of Total 1,3% ,0% 1,3% 

P.1.3.3.Guia do 
Lazer 

Count 1 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

100,0% ,0% 

  

% within P.9 2,0% ,0%   

% of Total 1,3% ,0% 1,3% 

P.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 4 2 6 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

66,7% 33,3% 

  

% within P.9 8,0% 6,7%   

% of Total 5,0% 2,5% 7,5% 

P.1.4.1.Cartazes no 
Metro 
(Metropolitano de 
Lisboa) 

Count 2 1 3 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

66,7% 33,3% 

  

% within P.9 4,0% 3,3%   

% of Total 2,5% 1,3% 3,8% 

P.1.5.Outro Count 6 7 13 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

46,2% 53,8% 

  

% within P.9 12,0% 23,3%   

% of Total 7,5% 8,8% 16,3% 

P.1.5.1.Revista 
Tempo Livre - 
INATEL 

Count 1 1 2 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

50,0% 50,0% 

  

% within P.9 2,0% 3,3%   

% of Total 1,3% 1,3% 2,5% 

P.1.5.2.Agenda 
Cultural 

Count 1 1 2 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

50,0% 50,0% 

  

% within P.9 2,0% 3,3%   

% of Total 1,3% 1,3% 2,5% 

P.1.5.3.Intervenient
es directos no 
espectáculo 

Count 4 3 7 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

57,1% 42,9% 

  

% within P.9 8,0% 10,0%   

% of Total 5,0% 3,8% 8,8% 

P.1.5.4.Motivos 
profissionais/Acadé
micos 

Count 1 2 3 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

33,3% 66,7% 

  

% within P.9 2,0% 6,7%   

% of Total 1,3% 2,5% 3,8% 
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P.1.5.5.Marketing 
Directo (sms, email) 

Count 0 1 1 

% within 
$P.1.ComoTomouC
onhecimentoDestaP
eça 

,0% 100,0% 

  

% within P.9 ,0% 3,3%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 

Total Count 50 30 80 

% of Total 62,5% 37,5% 100,0% 

 

Tabela T8 – Cruzamento: Como tomou conhecimento da peça? * Idade 

P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 

Total 
Menos 
de 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

65 ou 
mais 

P.1.1.Através de 
amigos/familiares 

Count 4 12 6 5 13 4 3 47 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

8,5% 25,5% 12,8% 10,6% 27,7% 8,5% 6,4% 
  

% within P.10 100,0% 57,1% 54,5% 55,6% 65,0% 50,0% 60,0%   

% of Total 5,1% 15,4% 7,7% 6,4% 16,7% 5,1% 3,8% 60,3% 

P.1.2.Através dos meios 
de comunicação social 

Count 0 2 0 3 6 4 1 16 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 12,5% ,0% 18,8% 37,5% 25,0% 6,3% 
  

% within P.10 ,0% 9,5% ,0% 33,3% 30,0% 50,0% 20,0%   

% of Total ,0% 2,6% ,0% 3,8% 7,7% 5,1% 1,3% 20,5% 

P.1.2.1.Imprensa Count 0 0 0 1 5 3 1 10 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 10,0% 50,0% 30,0% 10,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 11,1% 25,0% 37,5% 20,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% 6,4% 3,8% 1,3% 12,8% 

P.1.2.2.Televisão Count 0 1 0 1 0 1 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 33,3% ,0% 33,3% ,0% 33,3% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 4,8% ,0% 11,1% ,0% 12,5% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% ,0% 1,3% ,0% 1,3% ,0% 3,8% 

P.1.2.3.Rádio Count 0 0 0 1 1 0 0 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 11,1% 5,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,3% ,0% ,0% 2,6% 

P.1.3.Através da Internet Count 0 1 1 1 0 0 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 4,8% 9,1% 11,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 1,3% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.1.3.1.TicketLine Count 0 0 0 1 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

P.1.3.2.Agenda Cultural 
de Lisboa 

Count 0 1 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
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% within P.10 ,0% 4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

P.1.3.3.Guia do Lazer Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

P.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 1 1 1 2 0 1 6 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 16,7% 16,7% 16,7% 33,3% ,0% 16,7% 
  

% within P.10 ,0% 4,8% 9,1% 11,1% 10,0% ,0% 20,0%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 1,3% 2,6% ,0% 1,3% 7,7% 

P.1.4.1.Cartazes no 
Metro (Metropolitano de 
Lisboa) 

Count 0 1 0 0 1 0 1 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 33,3% ,0% ,0% 33,3% ,0% 33,3% 
  

% within P.10 ,0% 4,8% ,0% ,0% 5,0% ,0% 20,0%   

% of Total ,0% 1,3% ,0% ,0% 1,3% ,0% 1,3% 3,8% 

P.1.5.Outro Count 0 5 4 1 1 1 1 13 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 38,5% 30,8% 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 
  

% within P.10 ,0% 23,8% 36,4% 11,1% 5,0% 12,5% 20,0%   

% of Total ,0% 6,4% 5,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% 16,7% 

P.1.5.1.Revista Tempo 
Livre - INATEL 

Count 0 0 1 0 1 0 0 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 9,1% ,0% 5,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,3% ,0% 1,3% ,0% ,0% 2,6% 

P.1.5.2.Agenda Cultural Count 0 0 1 0 0 0 1 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% ,0% 20,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% 1,3% 2,6% 

P.1.5.3.Intervenientes 
directos no espectáculo 

Count 0 4 2 1 0 0 0 7 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 57,1% 28,6% 14,3% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 19,0% 18,2% 11,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 5,1% 2,6% 1,3% ,0% ,0% ,0% 9,0% 

P.1.5.4.Motivos 
profissionais/Académicos 

Count 0 2 0 0 0 1 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 66,7% ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 9,5% ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0%   

% of Total ,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% 3,8% 

P.1.5.5.Marketing Directo 
(sms, email) 
 
 
 
 
 
 

Count 0 1 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 4,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

Total 

% of Total ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

Count 4 21 11 9 20 8 5 78 

% of Total 5,1% 26,9% 14,1% 11,5% 25,6% 10,3% 6,4% 100,0% 
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Tabela T9 – Cruzamento: Como tomou conhecimento da peça? * Habilitações literárias 

P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 

1º ciclo ou 
equivalent

e 

2º ciclo 
ou 

equivalen
te 

3º ciclo ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundári
o: 10º/11º 

ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial.

..) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

P.1.1.Através de 
amigos/familiares 

Count 1 1 3 4 9 4 8 17 47 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

2,1% 2,1% 6,4% 8,5% 19,1% 8,5% 17,0% 36,2% 
  

% within P.11 100,0% 100,0% 75,0% 50,0% 60,0% 100,0% 42,1% 65,4%   

% of Total 1,3% 1,3% 3,8% 5,1% 11,5% 5,1% 10,3% 21,8% 60,3% 

P.1.2.Através dos 
meios de 
comunicação social 

Count 0 1 1 2 5 1 3 3 16 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% 6,3% 6,3% 12,5% 31,3% 6,3% 18,8% 18,8% 
  

% within P.11 ,0% 100,0% 25,0% 25,0% 33,3% 25,0% 15,8% 11,5%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 2,6% 6,4% 1,3% 3,8% 3,8% 20,5% 

P.1.2.1.Imprensa Count 0 1 1 1 3 0 2 2 10 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% 10,0% 10,0% 10,0% 30,0% ,0% 20,0% 20,0% 
  

% within P.11 ,0% 100,0% 25,0% 12,5% 20,0% ,0% 10,5% 7,7%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 1,3% 3,8% ,0% 2,6% 2,6% 12,8% 

P.1.2.2.Televisão Count 0 0 0 1 2 0 0 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% 13,3% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% 2,6% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.1.2.3.Rádio Count 0 0 0 0 0 1 0 1 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 3,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% 1,3% 2,6% 

P.1.3.Através da 
Internet 

Count 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
%   

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 11,5%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 3,8% 

P.1.3.1.TicketLine Count 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
%   

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,3% 

P.1.3.2.Agenda 
Cultural de Lisboa 

Count 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
%   

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8%   
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% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,3% 

P.1.3.3.Guia do Lazer Count 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
%   

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,3% 

P.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 0 0 1 1 0 3 1 6 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 16,7% 16,7% ,0% 50,0% 16,7% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% 6,7% ,0% 15,8% 3,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,3% ,0% 3,8% 1,3% 7,7% 

P.1.4.1.Cartazes no 
Metro (Metropolitano 
de Lisboa) 

Count 0 0 0 1 1 0 1 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 33,3% 33,3% ,0% 33,3% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% 6,7% ,0% 5,3% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,3% ,0% 1,3% ,0% 3,8% 

P.1.5.Outro Count 0 0 0 1 1 0 6 5 13 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 7,7% 7,7% ,0% 46,2% 38,5% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% 6,7% ,0% 31,6% 19,2%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% 1,3% ,0% 7,7% 6,4% 16,7% 

P.1.5.1.Revista 
Tempo Livre - 
INATEL 

Count 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0
%   

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,6% 2,6% 

P.1.5.2.Agenda 
Cultural 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 6,7% ,0% ,0% 3,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% 1,3% 2,6% 

P.1.5.3.Intervenientes 
directos no 
espectáculo 

Count 0 0 0 0 0 0 5 2 7 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 71,4% 28,6% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 26,3% 7,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 6,4% 2,6% 9,0% 

P.1.5.4.Motivos 
profissionais/Académi
cos 

Count 0 0 0 1 0 0 2 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 66,7% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% 10,5% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% 2,6% ,0% 3,8% 

P.1.5.5.Marketing 
Directo (sms, email) 

Count 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConhec
imentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,3% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% 1,3% 

Total Count 1 1 4 8 15 4 19 26 78 
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% of Total 1,3% 1,3% 5,1% 10,3% 19,2% 5,1% 24,4% 33,3
% 

100,0% 

 

Tabela T10 – Cruzamento: Como tomou conhecimento da peça? * Ocupação principal 

P.1.ComoTomouConhecimentoDestaPeça*P.12 Crosstabulation 

  

P.12.Ocupação principal 
 

Trabalha por 
conta própria 

Trabalha 
por conta de 

outrem 

Trabalha por 
conta própria 
e de outrem 

Desempre 
gado Estudante 

Trabalhador
-estudante 

Reforma
do/Apos
entado 

Total 

P.1.1.Através de 
amigos/familiares 

Count 5 19 3 1 15 0 4 47 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

10,6% 40,4% 6,4% 2,1% 31,9% ,0% 8,5% 
  

% within P.12 62,5% 57,6% 100,0% 25,0% 71,4% ,0% 80,0%   

% of Total 6,5% 24,7% 3,9% 1,3% 19,5% ,0% 5,2% 61,0% 

P.1.2.Através dos 
meios de comunicação 
social 

Count 0 10 1 2 1 0 1 15 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 66,7% 6,7% 13,3% 6,7% ,0% 6,7% 
  

% within P.12 ,0% 30,3% 33,3% 50,0% 4,8% ,0% 20,0%   

% of Total ,0% 13,0% 1,3% 2,6% 1,3% ,0% 1,3% 19,5% 

P.1.2.1.Imprensa Count 0 7 1 0 0 0 1 9 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 77,8% 11,1% ,0% ,0% ,0% 11,1% 
  

% within P.12 ,0% 21,2% 33,3% ,0% ,0% ,0% 20,0%   

% of Total ,0% 9,1% 1,3% ,0% ,0% ,0% 1,3% 11,7% 

P.1.2.2.Televisão Count 0 1 0 2 0 0 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 33,3% ,0% 66,7% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.12 ,0% 3,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% ,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% 3,9% 

P.1.2.3.Rádio Count 0 2 0 0 0 0 0 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.12 ,0% 6,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,6% 

P.1.3.Através da 
Internet 

Count 1 2 0 0 0 0 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

33,3% 66,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.12 12,5% 6,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 1,3% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,9% 

P.1.3.1.TicketLine Count 0 1 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.12 ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

P.1.3.2.Agenda Cultural 
de Lisboa 

Count 0 1 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
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% within P.12 ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

P.1.3.3.Guia do Lazer Count 1 0 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.12 12,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 

P.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 1 2 0 1 1 1 0 6 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

16,7% 33,3% ,0% 16,7% 16,7% 16,7% ,0% 
  

% within P.12 12,5% 6,1% ,0% 25,0% 4,8% 33,3% ,0%   

% of Total 1,3% 2,6% ,0% 1,3% 1,3% 1,3% ,0% 7,8% 

P.1.4.1.Cartazes no 
Metro (Metropolitano de 
Lisboa) 

Count 1 0 0 1 1 0 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

33,3% ,0% ,0% 33,3% 33,3% ,0% ,0% 
  

% within P.12 12,5% ,0% ,0% 25,0% 4,8% ,0% ,0%   

% of Total 1,3% ,0% ,0% 1,3% 1,3% ,0% ,0% 3,9% 

P.1.5.Outro Count 1 4 1 0 4 2 1 13 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

7,7% 30,8% 7,7% ,0% 30,8% 15,4% 7,7% 
  

% within P.12 12,5% 12,1% 33,3% ,0% 19,0% 66,7% 20,0%   

% of Total 1,3% 5,2% 1,3% ,0% 5,2% 2,6% 1,3% 16,9% 

P.1.5.1.Revista Tempo 
Livre - INATEL 

Count 0 2 0 0 0 0 0 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.12 ,0% 6,1% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 2,6% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,6% 

P.1.5.2.Agenda Cultural Count 0 1 0 0 0 0 1 2 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.12 ,0% 3,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,0%   

% of Total ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% 2,6% 

P.1.5.3.Intervenientes 
directos no espectáculo 

Count 0 1 1 0 3 2 0 7 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% 14,3% 14,3% ,0% 42,9% 28,6% ,0% 
  

% within P.12 ,0% 3,0% 33,3% ,0% 14,3% 66,7% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% ,0% 3,9% 2,6% ,0% 9,1% 

P.1.5.4.Motivos 
profissionais/Académic
os 

Count 1 0 0 0 2 0 0 3 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

33,3% ,0% ,0% ,0% 66,7% ,0% ,0% 
  

% within P.12 12,5% ,0% ,0% ,0% 9,5% ,0% ,0%   

% of Total 1,3% ,0% ,0% ,0% 2,6% ,0% ,0% 3,9% 

P.1.5.5.Marketing 
Directo (sms, email) 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.1.ComoTomouConheci
mentoDestaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
  

% within P.12 ,0% ,0% ,0% ,0% 4,8% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% 1,3% 
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Total Count 8 33 3 4 21 3 5 77 

% of Total 10,4% 42,9% 3,9% 5,2% 27,3% 3,9% 6,5% 100,0% 

 

 

Tabela T11 – Teste do qui-quadrado: P.1. Imprensa * Idade 

Chi-Square Tests: P1 – Imprensa * Idade 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,562
a
 6 ,051 

Likelihood Ratio 15,380 6 ,017 

Linear-by-Linear Association 9,772 1 ,002 

N of Valid Cases 78     

 

Tabela T12 – Adjusted residual: P.1. Imprensa * Idade 

Imprensa * P.10.Idade Crosstabulation 

  

P.10.Idade 

Total Menos de 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 ou 
mais 

P.1.2.1.Imprensa Sim Count 0 0 0 1 5 3 1 10 

Adjusted 
Residual 

-,8 -2,1 -1,4 -,2 1,9 2,2 ,5 
  

Não Count 4 21 11 8 15 5 4 68 

Adjusted 
Residual 

,8 2,1 1,4 ,2 -1,9 -2,2 -,5 
  

Total Count 4 21 11 9 20 8 5 78 

 

Tabela T13 – Teste do qui-quadrado: P.1. Intervenientes directos no espectáculo * Ocupação 
principal 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,019
a
 6 ,006 

Likelihood Ratio 13,089 6 ,042 

Linear-by-Linear Association 3,024 1 ,082 

N of Valid Cases 77     

 

Tabela T14 – P.2. Já conhecia este Teatro? 

P.2.Já conhecia este teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 57 71,3 72,2 

Não 22 27,5 27,8 

Total 79 98,8 100,0 

Missing Não respondeu 1 1,3   

Total 80 100,0   
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Tabela T15 – P.2.1. Como tomou conhecimento do Teatro? 

P.2.1.SeSimComoTomouConhecimento Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.2.1.1.Através de amigos7familiares 33 37,9% 61,1% 

P.2.1.2.Através dos media 8 9,2% 14,8% 

P.2.1.2.1.Imprensa 4 4,6% 7,4% 

P.2.1.2.2.Televisão 4 4,6% 7,4% 

P.2.1.2.3.Rádio 1 1,1% 1,9% 

P.2.1.3.Através da Internet 2 2,3% 3,7% 

P.2.1.3.1.Site do INATEL 1 1,1% 1,9% 

P.2.1.4.Através de mupis/cartazes 1 1,1% 1,9% 

P.2.1.5.Outro 16 18,4% 29,6% 

P.2.1.5.1.Vivo/Trabalho na zona/Conheço bem a zona 7 8,0% 13,0% 

P.2.1.5.2.Motivos profissionais/académicos 4 4,6% 7,4% 

P.2.1.5.3.Através de outros espectáculos 2 2,3% 3,7% 

P.2.1.5.4.Revista Tempo Livre - INATEL 2 2,3% 3,7% 

P.2.5.5.5.Agendas/Guias culturais 2 2,3% 3,7% 

Total 87 100,0% 161,1% 

 

Tabela T16 – Cruzamento: Como tomou conhecimento do Teatro? * Sexo 

P.2.1.SeSimComoTomouConhecimento*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

ConhecimentoTeatro
a
 P.2.1.1.Através de 

amigos7familiares 
Count 21 12 33 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

63,6% 36,4% 
  

% within P.9 60,0% 63,2%   

% of Total 38,9% 22,2% 61,1% 

P.2.1.2.Através 
dos media 

Count 5 3 8 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

62,5% 37,5% 
  

% within P.9 14,3% 15,8%   

% of Total 9,3% 5,6% 14,8% 

P.2.1.2.1.Imprensa Count 1 3 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

25,0% 75,0% 
  

% within P.9 2,9% 15,8%   

% of Total 1,9% 5,6% 7,4% 

P.2.1.2.2.Televisão Count 3 1 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

75,0% 25,0% 
  

% within P.9 8,6% 5,3%   

% of Total 5,6% 1,9% 7,4% 

P.2.1.2.3.Rádio Count 0 1 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

,0% 100,0% 
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% within P.9 ,0% 5,3%   

% of Total ,0% 1,9% 1,9% 

P.2.1.3.Através da 
Internet 

Count 1 1 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

50,0% 50,0% 
  

% within P.9 2,9% 5,3%   

% of Total 1,9% 1,9% 3,7% 

P.2.1.3.1.Site do 
INATEL 

Count 0 1 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 5,3%   

% of Total ,0% 1,9% 1,9% 

P.2.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 1 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 5,3%   

% of Total ,0% 1,9% 1,9% 

P.2.1.5.Outro Count 11 5 16 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

68,8% 31,3% 
  

% within P.9 31,4% 26,3%   

% of Total 20,4% 9,3% 29,6% 

P.2.1.5.1.Vivo/Trab
alho na 
zona/Conheço 
bem a zona 

Count 6 1 7 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

85,7% 14,3% 
  

% within P.9 17,1% 5,3%   

% of Total 11,1% 1,9% 13,0% 

P.2.1.5.2.Motivos 
profissionais/acadé
micos 

Count 2 2 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

50,0% 50,0% 
  

% within P.9 5,7% 10,5%   

% of Total 3,7% 3,7% 7,4% 

P.2.1.5.3.Através 
de outros 
espectáculos 

Count 1 1 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

50,0% 50,0% 
  

% within P.9 2,9% 5,3%   

% of Total 1,9% 1,9% 3,7% 

P.2.1.5.4.Revista 
Tempo Livre - 
INATEL 

Count 2 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 5,7% ,0%   

% of Total 3,7% ,0% 3,7% 

P.2.5.5.5.Agendas/
Guias culturais 

Count 2 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoTomouC
onhecimento 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 5,7% ,0%   

% of Total 3,7% ,0% 3,7% 
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Total Count 35 19 54 

% of Total 64,8% 35,2% 100,0% 

 

Tabela T17 – Cruzamento: Como tomou conhecimento do Teatro? * Idade 

P.2.1.SeSimComoTomouConhecimento*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 
 

Menos de 
18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

65 ou 
mais 

Total 

P.2.1.1.Através de 
amigos7familiares 

Count 2 8 4 6 7 4 1 32 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

6,3% 25,0% 12,5% 18,8% 21,9% 12,5% 3,1% 

  

% within P.10 50,0% 72,7% 44,4% 75,0% 53,8% 57,1% 100,0%   

% of Total 3,8% 15,1% 7,5% 11,3% 13,2% 7,5% 1,9% 60,4% 

P.2.1.2.Através dos 
media 

Count 1 1 0 1 2 2 1 8 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

12,5% 12,5% ,0% 12,5% 25,0% 25,0% 12,5% 

  

% within P.10 25,0% 9,1% ,0% 12,5% 15,4% 28,6% 100,0%   

% of Total 1,9% 1,9% ,0% 1,9% 3,8% 3,8% 1,9% 15,1% 

P.2.1.2.1.Imprensa Count 0 0 0 1 1 2 0 4 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% ,0% ,0% 25,0% 25,0% 50,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 12,5% 7,7% 28,6% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,9% 1,9% 3,8% ,0% 7,5% 

P.2.1.2.2.Televisão Count 1 1 0 1 0 0 1 4 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

25,0% 25,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 25,0% 

  

% within P.10 25,0% 9,1% ,0% 12,5% ,0% ,0% 100,0%   

% of Total 1,9% 1,9% ,0% 1,9% ,0% ,0% 1,9% 7,5% 

P.2.1.2.3.Rádio Count 0 0 0 1 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% 1,9% 

P.2.1.3.Através da 
Internet 

Count 0 0 1 0 1 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% ,0% 11,1% ,0% 7,7% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,9% ,0% 1,9% ,0% ,0% 3,8% 

P.2.1.3.1.Site do 
INATEL 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% 7,7% ,0% ,0%   
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% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% 1,9% 

P.2.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 0 0 1 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% 1,9% 

P.2.1.5.Outro Count 1 2 5 2 4 2 0 16 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

6,3% 12,5% 31,3% 12,5% 25,0% 12,5% ,0% 

  

% within P.10 25,0% 18,2% 55,6% 25,0% 30,8% 28,6% ,0%   

% of Total 1,9% 3,8% 9,4% 3,8% 7,5% 3,8% ,0% 30,2% 

P.2.1.5.1.Vivo/Trabal
ho na zona/Conheço 
bem a zona 

Count 1 0 1 1 4 0 0 7 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

14,3% ,0% 14,3% 14,3% 57,1% ,0% ,0% 

  

% within P.10 25,0% ,0% 11,1% 12,5% 30,8% ,0% ,0%   

% of Total 1,9% ,0% 1,9% 1,9% 7,5% ,0% ,0% 13,2% 

P.2.1.5.2.Motivos 
profissionais/académi
cos 

Count 0 1 1 1 0 1 0 4 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% 25,0% 25,0% 25,0% ,0% 25,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% 9,1% 11,1% 12,5% ,0% 14,3% ,0%   

% of Total ,0% 1,9% 1,9% 1,9% ,0% 1,9% ,0% 7,5% 

P.2.1.5.3.Através de 
outros espectáculos 

Count 0 0 1 0 0 1 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% ,0% 11,1% ,0% ,0% 14,3% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% 1,9% ,0% 3,8% 

P.2.1.5.4.Revista 
Tempo Livre - 
INATEL 

Count 0 1 1 0 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% 9,1% 11,1% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,9% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.2.5.5.5.Agendas/Gu
ias culturais 

Count 0 1 1 0 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimCo
moTomouConhec
imento 

,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% 9,1% 11,1% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,9% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

Total Count 4 11 9 8 13 7 1 53 

% of Total 7,5% 20,8% 17,0% 15,1% 24,5% 13,2% 1,9% 100,0% 
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Tabela T18 – Cruzamento: Como tomou conhecimento do Teatro? * Habilitações literárias 

P.2.1.SeSimComoTomouConhecimento*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias Total 

3º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso médio 
(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

 

Conhecimento 
Teatro

a
 

P.2.1.1.Através de 
amigos7familiares 

Count 1 5 7 1 4 14 32 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

3,1% 15,6% 21,9% 3,1% 12,5% 43,8% 
  

% within P.11 25,0% 71,4% 63,6% 100,0% 44,4% 66,7%   

% of Total 1,9% 9,4% 13,2% 1,9% 7,5% 26,4% 60,4% 

P.2.1.2.Através dos 
media 

Count 2 0 3 0 1 2 8 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

25,0% ,0% 37,5% ,0% 12,5% 25,0% 
  

% within P.11 50,0% ,0% 27,3% ,0% 11,1% 9,5%   

% of Total 3,8% ,0% 5,7% ,0% 1,9% 3,8% 15,1% 

P.2.1.2.1.Imprensa Count 0 0 2 0 1 1 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% ,0% 50,0% ,0% 25,0% 25,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 18,2% ,0% 11,1% 4,8%   

% of Total ,0% ,0% 3,8% ,0% 1,9% 1,9% 7,5% 

P.2.1.2.2.Televisão Count 1 0 1 0 0 2 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

25,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 25,0% ,0% 9,1% ,0% ,0% 9,5%   

% of Total 1,9% ,0% 1,9% ,0% ,0% 3,8% 7,5% 

P.2.1.2.3.Rádio Count 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% 1,9% 

P.2.1.3.Através da 
Internet 

Count 0 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,5%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 3,8% 

P.2.1.3.1.Site do INATEL Count 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% 1,9% 

P.2.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% 1,9% 
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P.2.1.5.Outro Count 1 2 1 1 5 6 16 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

6,3% 12,5% 6,3% 6,3% 31,3% 37,5% 
  

% within P.11 25,0% 28,6% 9,1% 100,0% 55,6% 28,6%   

% of Total 1,9% 3,8% 1,9% 1,9% 9,4% 11,3% 30,2% 

P.2.1.5.1.Vivo/Trabalho 
na zona/Conheço bem a 
zona 

Count 1 0 0 1 3 2 7 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

14,3% ,0% ,0% 14,3% 42,9% 28,6% 
  

% within P.11 25,0% ,0% ,0% 100,0% 33,3% 9,5%   

% of Total 1,9% ,0% ,0% 1,9% 5,7% 3,8% 13,2% 

P.2.1.5.2.Motivos 
profissionais/académicos 

Count 0 1 0 0 1 2 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% 25,0% ,0% ,0% 25,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% 14,3% ,0% ,0% 11,1% 9,5%   

% of Total ,0% 1,9% ,0% ,0% 1,9% 3,8% 7,5% 

P.2.1.5.3.Através de 
outros espectáculos 

Count 0 1 1 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% 14,3% 9,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,9% 1,9% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.2.1.5.4.Revista Tempo 
Livre - INATEL 

Count 0 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,5%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 3,8% 

P.2.5.5.5.Agendas/Guias 
culturais 

Count 0 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComoT
omouConhecimento 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 9,5%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 3,8% 

Total Count 4 7 11 1 9 21 53 

% of Total 7,5% 13,2% 20,8% 1,9% 17,0% 39,6% 100,0
% 

 

Tabela T19 – Cruzamento: Como tomou conhecimento do Teatro? * Ocupação principal 

P.2.1.SeSimComoTomouConhecimento*P.12 Crosstabulation 

  

P.12.Ocupação principal 
 

Trabalha 
por conta 
própria 

Trabalha 
por conta de 

outrem 

Trabalha 
por conta 

própria e de 
outrem 

Desempre
gado Estudante 

Trabalhador
-estudante 

Reformad
o/Aposent

ado 

Total 

Conhecimento 
Teatro

a
 

P.2.1.1.Através de 
amigos7familiares 

Count 2 16 1 2 9 0 2 32 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

6,3% 50,0% 3,1% 6,3% 28,1% ,0% 6,3% 

  

% within P.12 33,3% 64,0% 50,0% 66,7% 81,8% ,0% 100,0%   

% of Total 3,8% 30,8% 1,9% 3,8% 17,3% ,0% 3,8% 61,5% 

P.2.1.2.Através dos Count 0 3 1 1 1 0 1 7 
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media % within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% 42,9% 14,3% 14,3% 14,3% ,0% 14,3% 

  

% within P.12 ,0% 12,0% 50,0% 33,3% 9,1% ,0% 50,0%   

% of Total ,0% 5,8% 1,9% 1,9% 1,9% ,0% 1,9% 13,5% 

P.2.1.2.1.Imprensa Count 0 3 1 0 0 0 0 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% 75,0% 25,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 ,0% 12,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 5,8% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,7% 

P.2.1.2.2.Televisão Count 0 0 1 1 1 0 1 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% ,0% 25,0% 25,0% 25,0% ,0% 25,0% 

  

% within P.12 ,0% ,0% 50,0% 33,3% 9,1% ,0% 50,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,9% 1,9% 1,9% ,0% 1,9% 7,7% 

P.2.1.2.3.Rádio Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% 

P.2.1.3.Através da 
Internet 

Count 2 0 0 0 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 33,3% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 3,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.2.1.3.1.Site do 
INATEL 

Count 1 0 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 16,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% 

P.2.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,9% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,9% 

P.2.1.5.Outro Count 3 8 1 0 1 3 0 16 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

18,8% 50,0% 6,3% ,0% 6,3% 18,8% ,0% 

  

% within P.12 50,0% 32,0% 50,0% ,0% 9,1% 100,0% ,0%   

% of Total 5,8% 15,4% 1,9% ,0% 1,9% 5,8% ,0% 30,8% 

P.2.1.5.1.Vivo/Traba
lho na 
zona/Conheço bem 
a zona 

Count 1 4 0 0 1 1 0 7 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment

14,3% 57,1% ,0% ,0% 14,3% 14,3% ,0% 
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o 

% within P.12 16,7% 16,0% ,0% ,0% 9,1% 33,3% ,0%   

% of Total 1,9% 7,7% ,0% ,0% 1,9% 1,9% ,0% 13,5% 

P.2.1.5.2.Motivos 
profissionais/acadé
micos 

Count 2 0 1 0 0 1 0 4 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

50,0% ,0% 25,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 

  

% within P.12 33,3% ,0% 50,0% ,0% ,0% 33,3% ,0%   

% of Total 3,8% ,0% 1,9% ,0% ,0% 1,9% ,0% 7,7% 

P.2.1.5.3.Através de 
outros espectáculos 

Count 0 2 0 0 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 ,0% 8,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 3,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.2.1.5.4.Revista 
Tempo Livre - 
INATEL 

Count 0 2 0 0 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 ,0% 8,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 3,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.2.5.5.5.Agendas/
Guias culturais 

Count 0 2 0 0 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.SeSimComo
TomouConheciment
o 

,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.12 ,0% 8,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 3,8% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

Total Count 6 25 2 3 11 3 2 52 

% of Total 11,5% 48,1% 3,8% 5,8% 21,2% 5,8% 3,8% 100,0
% 

 

 

Tabela T20 – Teste do qui-quadrado: P.2.1. Motivos profissionais/académicos * Ocupação principal 

Chi-Square Tests: P.2.1 – Motivos profissionais/académicos * Ocupação 
principal 

 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,359
a
 6 ,026 

Likelihood Ratio 12,806 6 ,046 

Linear-by-Linear Association ,224 1 ,636 

N of Valid Cases 56     

 

Tabela T21 – P.3. O que o trouxe ao Teatro? 

P.3.UmaVezQueTeveConhecimentoDaPeçaOQueOTrouxeCá Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.3.OQueOTrouxeCá
a
 P.3.1.A peça 50 37,6% 62,5% 

P.3.2.O encenador 9 6,8% 11,3% 
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P.3.3.Os actores 18 13,5% 22,5% 

P.3.4.O gosto pela representação em geral 33 24,8% 41,3% 

P.3.5.A notoriedade do teatro 8 6,0% 10,0% 

P.3.6.O convívio 6 4,5% 7,5% 

P.3.7.Os conteúdos adicionais 3 2,3% 3,8% 

P.3.8.Outro 3 2,3% 3,8% 

P.3.8.1.Ser um musical 3 2,3% 3,8% 

Total 133 100,0% 166,3% 

 

Tabela T22 – Cruzamento: O que o trouxe ao Teatro? * Sexo 

P.3.UmaVezQueTeveConhecimentoDaPeçaOQueOTrouxeCá*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.3.1.A peça Count 32 18 50 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

64,0% 36,0% 
  

% within P.9 64,0% 60,0%   

% of Total 40,0% 22,5% 62,5% 

P.3.2.O encenador Count 5 4 9 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

55,6% 44,4% 
  

% within P.9 10,0% 13,3%   

% of Total 6,3% 5,0% 11,3% 

P.3.3.Os actores Count 13 5 18 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

72,2% 27,8% 
  

% within P.9 26,0% 16,7%   

% of Total 16,3% 6,3% 22,5% 

P.3.4.O gosto pela 
representação em geral 

Count 20 13 33 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

60,6% 39,4% 
  

% within P.9 40,0% 43,3%   

% of Total 25,0% 16,3% 41,3% 

P.3.5.A notoriedade do 
teatro 

Count 8 0 8 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 16,0% ,0%   

% of Total 10,0% ,0% 10,0% 

P.3.6.O convívio Count 4 2 6 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

66,7% 33,3% 
  

% within P.9 8,0% 6,7%   

% of Total 5,0% 2,5% 7,5% 

P.3.7.Os conteúdos 
adicionais 

Count 1 2 3 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

33,3% 66,7% 
  

% within P.9 2,0% 6,7%   
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% of Total 1,3% 2,5% 3,8% 

P.3.8.Outro Count 3 0 3 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 6,0% ,0%   

% of Total 3,8% ,0% 3,8% 

P.3.8.1.Ser um musical Count 3 0 3 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConheci
mentoDaPeçaOQueOTrouxeCá 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 6,0% ,0%   

% of Total 3,8% ,0% 3,8% 

Total Count 50 30 80 

% of Total 62,5% 37,5% 100,0% 

 

Tabela T23 – Cruzamento: O que o trouxe ao Teatro * Idade 

P.3.UmaVezQueTeveConhecimentoDaPeçaOQueOTrouxeCá*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 
 

Menos de 
18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

65 ou 
mais 

Total 

P.3.1.A peça Count 4 16 5 2 12 6 4 49 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

8,2% 32,7% 10,2% 4,1% 24,5% 12,2% 8,2% 

  

% within P.10 100,0% 76,2% 45,5% 22,2% 60,0% 75,0% 80,0%   

% of Total 5,1% 20,5% 6,4% 2,6% 15,4% 7,7% 5,1% 62,8% 

P.3.2.O 
encenador 

Count 0 3 2 2 1 0 0 8 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

,0% 37,5% 25,0% 25,0% 12,5% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% 14,3% 18,2% 22,2% 5,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 3,8% 2,6% 2,6% 1,3% ,0% ,0% 10,3% 

P.3.3.Os actores Count 0 4 4 5 3 0 1 17 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

,0% 23,5% 23,5% 29,4% 17,6% ,0% 5,9% 

  

% within P.10 ,0% 19,0% 36,4% 55,6% 15,0% ,0% 20,0%   

% of Total ,0% 5,1% 5,1% 6,4% 3,8% ,0% 1,3% 21,8% 

P.3.4.O gosto 
pela 
representação 
em geral 

Count 2 7 3 5 9 4 3 33 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

6,1% 21,2% 9,1% 15,2% 27,3% 12,1% 9,1% 

  

% within P.10 50,0% 33,3% 27,3% 55,6% 45,0% 50,0% 60,0%   

% of Total 2,6% 9,0% 3,8% 6,4% 11,5% 5,1% 3,8% 42,3% 

P.3.5.A 
notoriedade do 
teatro 

Count 1 2 2 2 0 0 1 8 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

12,5% 25,0% 25,0% 25,0% ,0% ,0% 12,5% 

  

% within P.10 25,0% 9,5% 18,2% 22,2% ,0% ,0% 20,0%   
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% of Total 1,3% 2,6% 2,6% 2,6% ,0% ,0% 1,3% 10,3% 

P.3.6.O convívio Count 2 0 0 2 1 0 0 5 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

40,0% ,0% ,0% 40,0% 20,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 50,0% ,0% ,0% 22,2% 5,0% ,0% ,0%   

% of Total 2,6% ,0% ,0% 2,6% 1,3% ,0% ,0% 6,4% 

P.3.7.Os 
conteúdos 
adicionais 

Count 0 1 1 1 0 0 0 3 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% 4,8% 9,1% 11,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 1,3% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.3.8.Outro Count 0 1 1 1 0 0 0 3 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% 4,8% 9,1% 11,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 1,3% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

P.3.8.1.Ser um 
musical 

Count 0 1 1 1 0 0 0 3 

% within 
$P.3.UmaVezQueTeveConhe
cimentoDaPeçaOQueOTroux
eCá 

,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 ,0% 4,8% 9,1% 11,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 1,3% ,0% ,0% ,0% 3,8% 

Total Count 4 21 11 9 20 8 5 78 

% of Total 5,1% 26,9% 14,1% 11,5% 25,6% 10,3% 6,4% 100,0% 

 

Tabela T24 – Cruzamento: O que o trouxe ao Teatro? * Habilitações literárias 

P.3.UmaVezQueTeveConhecimentoDaPeçaOQueOTrouxeCá*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 
 

1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

3º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundári
o: 10º/11º 

ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

Total 

P.3.OQueO
TrouxeCá

a
 

P.3.1.A peça Count 1 1 3 7 8 2 13 14 49 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

2,0% 2,0% 6,1% 14,3% 16,3% 4,1% 26,5% 28,6% 

  

% within P.11 100,0% 100,0% 75,0% 87,5% 53,3% 50,0% 68,4% 53,8%   

% of Total 1,3% 1,3% 3,8% 9,0% 10,3% 2,6% 16,7% 17,9% 62,8% 

P.3.2.O 
encenador 

Count 0 0 0 1 0 0 5 2 8 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% 62,5% 25,0% 

  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% 26,3% 7,7%   
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% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% 6,4% 2,6% 10,3% 

P.3.3.Os 
actores 

Count 0 0 0 1 4 1 4 7 17 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

,0% ,0% ,0% 5,9% 23,5% 5,9% 23,5% 41,2% 

  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% 26,7% 25,0% 21,1% 26,9%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% 5,1% 1,3% 5,1% 9,0% 21,8% 

P.3.4.O gosto 
pela 
representação 
em geral 

Count 1 0 2 3 11 2 4 10 33 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

3,0% ,0% 6,1% 9,1% 33,3% 6,1% 12,1% 30,3% 

  

% within P.11 100,0% ,0% 50,0% 37,5% 73,3% 50,0% 21,1% 38,5%   

% of Total 1,3% ,0% 2,6% 3,8% 14,1% 2,6% 5,1% 12,8% 42,3% 

P.3.5.A 
notoriedade 
do teatro 

Count 0 1 1 1 1 0 1 3 8 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

,0% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% ,0% 12,5% 37,5% 

  

% within P.11 ,0% 100,0% 25,0% 12,5% 6,7% ,0% 5,3% 11,5%   

% of Total ,0% 1,3% 1,3% 1,3% 1,3% ,0% 1,3% 3,8% 10,3% 

P.3.6.O 
convívio 

Count 0 0 1 1 1 0 0 2 5 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

,0% ,0% 20,0% 20,0% 20,0% ,0% ,0% 40,0% 

  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% 12,5% 6,7% ,0% ,0% 7,7%   

% of Total ,0% ,0% 1,3% 1,3% 1,3% ,0% ,0% 2,6% 6,4% 

P.3.7.Os 
conteúdos 
adicionais 

Count 0 0 0 1 0 0 1 1 3 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 33,3% 33,3% 

  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% 5,3% 3,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% 1,3% 1,3% 3,8% 

P.3.8.Outro Count 0 0 0 1 0 0 0 2 3 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 66,7% 

  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% ,0% 7,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% 2,6% 3,8% 

P.3.8.1.Ser 
um musical 

Count 0 0 0 1 0 0 0 2 3 

% within 
$P.3.UmaVez
QueTeveConh
ecimentoDaP
eçaOQueOTr
ouxeCá 

,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% ,0% 66,7% 
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% within P.11 ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% ,0% 7,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,3% ,0% ,0% ,0% 2,6% 3,8% 

Total Count 1 1 4 8 15 4 19 26 78 

% of Total 1,3% 1,3% 5,1% 10,3% 19,2% 5,1% 24,4% 33,3% 100,0% 

 

 

Tabela T25 – Teste do qui-quadrado: P.3. Peça * Idade 

Chi-Square Tests: P.3 – Peça*Idade 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,954
a
 6 ,044 

Likelihood Ratio 14,278 6 ,027 

Linear-by-Linear Association ,331 1 ,565 

N of Valid Cases 78     

a. 7 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected 
count is 1,49. 

 

Tabela T26 – P.4. Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro? 

P.4.Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 16 20,0 20,0 

Não 64 80,0 80,0 

Total 80 100,0 100,0 
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Tabela T27 – Cruzamento: Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro? * Sexo 

  

 

Tabela T28 – Cruzamento: Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro? * Idade 

P.4.Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este teatro? * P.10.Idade Crosstabulation 

  

P.10.Idade 

Total Menos de 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 ou 
mais 

Sim Count 0 4 4 0 4 3 1 16 

% within 
P.4.Lembra-
se de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a 
este teatro? 

,0% 25,0% 25,0% ,0% 25,0% 18,8% 6,3% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

,0% 19,0% 36,4% ,0% 20,0% 37,5% 20,0% 20,5% 

% of Total ,0% 5,1% 5,1% ,0% 5,1% 3,8% 1,3% 20,5% 

Não Count 4 17 7 9 16 5 4 62 

% within 
P.4.Lembra-
se de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a 
este teatro? 

6,5% 27,4% 11,3% 14,5% 25,8% 8,1% 6,5% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

100,0% 81,0% 63,6% 100,0% 80,0% 62,5% 80,0% 79,5% 

% of Total 5,1% 21,8% 9,0% 11,5% 20,5% 6,4% 5,1% 79,5% 

Total Count 4 21 11 9 20 8 5 78 

% within P.4.Lembra-
se de algum anúncio 
publicitário específico 
a este teatro? 

5,1% 26,9% 14,1% 11,5% 25,6% 10,3% 6,4% 100,0% 

% within P.10.Idade 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

P.4.Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este teatro? * P.9.Sexo Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

Sim Count 9 7 16 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

56,3% 43,8% 100,0% 

% within P.9.Sexo 18,0% 23,3% 20,0% 

% of Total 11,3% 8,8% 20,0% 

Não Count 41 23 64 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

64,1% 35,9% 100,0% 

% within P.9.Sexo 82,0% 76,7% 80,0% 

% of Total 51,3% 28,8% 80,0% 

Total Count 50 30 80 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

62,5% 37,5% 100,0% 

% within P.9.Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 62,5% 37,5% 100,0% 

P.4.Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este teatro? * P.9.Sexo Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

Sim Count 9 7 16 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

56,3% 43,8% 100,0% 

% within P.9.Sexo 18,0% 23,3% 20,0% 

% of Total 11,3% 8,8% 20,0% 

Não Count 41 23 64 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

64,1% 35,9% 100,0% 

% within P.9.Sexo 82,0% 76,7% 80,0% 

% of Total 51,3% 28,8% 80,0% 

Total Count 50 30 80 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

62,5% 37,5% 100,0% 

% within P.9.Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 62,5% 37,5% 100,0% 
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% of Total 5,1% 26,9% 14,1% 11,5% 25,6% 10,3% 6,4% 100,0% 

 

 

Tabela T29 – Cruzamento: Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro? * 

Habilitações literárias 

 

P.4.Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este teatro? * P.11.Habilitações literárias Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

3º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 
incompl

eto 

Curso 
superior 
completo 

P.4.Lembra-
se de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a 
este teatro? 

Sim Count 0 1 0 4 1 2 5 3 16 

% within 
P.4.Lembra-se 
de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a este 
teatro? 

,0% 6,3% ,0% 25,0% 6,3% 12,5% 31,3% 18,8% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

,0% 100,0% ,0% 50,0% 6,7% 50,0% 26,3% 11,5% 20,5% 

% of Total ,0% 1,3% ,0% 5,1% 1,3% 2,6% 6,4% 3,8% 20,5% 

Não Count 1 0 4 4 14 2 14 23 62 

% within 
P.4.Lembra-se 
de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a este 
teatro? 

1,6% ,0% 6,5% 6,5% 22,6% 3,2% 22,6% 37,1% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

100,0% ,0% 100,0% 50,0% 93,3% 50,0% 73,7% 88,5% 79,5% 

% of Total 1,3% ,0% 5,1% 5,1% 17,9% 2,6% 17,9% 29,5% 79,5% 

Total Count 1 1 4 8 15 4 19 26 78 

 

Tabela T30 – P.4.1. O que lhe chamou a atenção no anúncio? 

P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoAnúncio Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoAnúncio
a
 P.4.1.1.O tema da peça 2 20,0% 25,0% 

P.4.1.2.O nome da peça 2 20,0% 25,0% 

P.4.1.3.O elenco 2 20,0% 25,0% 

P.4.1.4.As cores 2 20,0% 25,0% 

P.4.1.5.Ser um musical 2 20,0% 25,0% 

Total 10 100,0% 125,0% 
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Tabela T2 – Cruzamento: O que lhe chamou a atenção no anúncio? * Sexo 

P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoAnúncio*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.4.1.OQueLheCha
mouAtençãoNoAnú
ncio

a
 

P.4.1.1.O tema da 
peça 

Count 2 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoA
núncio 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 50,0% ,0%   

% of Total 25,0% ,0% 25,0% 

P.4.1.2.O nome da 
peça 

Count 1 1 2 

% within 
$P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoA
núncio 

50,0% 50,0% 
  

% within P.9 25,0% 25,0%   

% of Total 12,5% 12,5% 25,0% 

P.4.1.3.O elenco Count 2 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoA
núncio 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 50,0% ,0%   

% of Total 25,0% ,0% 25,0% 

P.4.1.4.As cores Count 1 1 2 

% within 
$P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoA
núncio 

50,0% 50,0% 
  

% within P.9 25,0% 25,0%   

% of Total 12,5% 12,5% 25,0% 

P.4.1.5.Ser um 
musical 

Count 0 2 2 

% within 
$P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoA
núncio 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 50,0%   

% of Total ,0% 25,0% 25,0% 

Total Count 4 4 8 

% of Total 50,0% 50,0% 100,0% 

 

 

Tabela T3 – Cruzamento: O que lhe chamou a atenção no anúncio? * Idade 

P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoAnúncio*P.10 Crosstabulation 

  
P.10.Idade 

Total 18-24 25-34 45-54 55-64 

P.4.1.OQueLheC
hamouAtençãoNo
Anúncio

a
 

P.4.1.1.O tema da 
peça 

Count 1 0 0 1 2 

% within 
$P.4.1.OQueL
heChamouAte
nçãoNoAnúnci
o 

50,0% ,0% ,0% 50,0% 

  

% within P.10 25,0% ,0% ,0% 100,0%   

% of Total 12,5% ,0% ,0% 12,5% 25,0% 

P.4.1.2.O nome da 
peça 

Count 2 0 0 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueL

100,0% ,0% ,0% ,0% 
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heChamouAte
nçãoNoAnúnci
o 

% within P.10 50,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 25,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% 

P.4.1.3.O elenco Count 1 0 1 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueL
heChamouAte
nçãoNoAnúnci
o 

50,0% ,0% 50,0% ,0% 

  

% within P.10 25,0% ,0% 100,0% ,0%   

% of Total 12,5% ,0% 12,5% ,0% 25,0% 

P.4.1.4.As cores Count 1 1 0 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueL
heChamouAte
nçãoNoAnúnci
o 

50,0% 50,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 25,0% 50,0% ,0% ,0%   

% of Total 12,5% 12,5% ,0% ,0% 25,0% 

P.4.1.5.Ser um 
musical 

Count 1 1 0 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueL
heChamouAte
nçãoNoAnúnci
o 

50,0% 50,0% ,0% ,0% 

  

% within P.10 25,0% 50,0% ,0% ,0%   

% of Total 12,5% 12,5% ,0% ,0% 25,0% 

Total Count 4 2 1 1 8 

% of Total 50,0% 25,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

 

 

Tabela T33 – Cruzamento: O que lhe chamou a atenção no anúncio? * Habilitações literárias 

 

P.4.1.OQueLheChamouAtençãoNoAnúncio*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso médio 
(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 
Curso superior 

completo 

P.4.1.OQueLheC
hamouAtençãoNo
Anúncio

a
 

P.4.1.1.O 
tema da peça 

Count 0 1 1 0 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueLh
eChamouAtenç
ãoNoAnúncio 

,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% 

  

% within P.11 ,0% 100,0% 100,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 12,5% 12,5% ,0% ,0% 25,0% 

P.4.1.2.O 
nome da peça 

Count 1 0 0 1 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueLh
eChamouAtenç
ãoNoAnúncio 

50,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 

  

% within P.11 100,0% ,0% ,0% 33,3% ,0%   

% of Total 12,5% ,0% ,0% 12,5% ,0% 25,0% 
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P.4.1.3.O 
elenco 

Count 1 0 0 0 1 2 

% within 
$P.4.1.OQueLh
eChamouAtenç
ãoNoAnúncio 

50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 

  

% within P.11 100,0% ,0% ,0% ,0% 50,0%   

% of Total 12,5% ,0% ,0% ,0% 12,5% 25,0% 

P.4.1.4.As 
cores 

Count 1 0 0 1 0 2 

% within 
$P.4.1.OQueLh
eChamouAtenç
ãoNoAnúncio 

50,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 

  

% within P.11 100,0% ,0% ,0% 33,3% ,0%   

% of Total 12,5% ,0% ,0% 12,5% ,0% 25,0% 

P.4.1.5.Ser 
um musical 

Count 0 0 0 1 1 2 

% within 
$P.4.1.OQueLh
eChamouAtenç
ãoNoAnúncio 

,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 

  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 33,3% 50,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 12,5% 12,5% 25,0% 

Total Count 1 1 1 3 2 8 

% of Total 12,5% 12,5% 12,5% 37,5% 25,0% 100,0% 

 

Tabela T34 – P.5. Conhece o sítio da Internet do Teatro? 

P.5.Conhece o sítio da Internet do teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 32 40,0 40,0 

Não 48 60,0 60,0 

Total 80 100,0 100,0 

 

Tabela T35 – Cruzamento: Conhece o sítio da Internet do Teatro? * Sexo 

P.5.Conhece o sítio da Internet do teatro? * P.9.Sexo Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

Sim Count 24 8 32 

% within P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

75,0% 25,0% 100,0% 

% within P.9.Sexo 48,0% 26,7% 40,0% 

% of Total 30,0% 10,0% 40,0% 

Não Count 26 22 48 

% within P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

54,2% 45,8% 100,0% 

% within P.9.Sexo 52,0% 73,3% 60,0% 

% of Total 32,5% 27,5% 60,0% 

Total Count 50 30 80 

% within P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

62,5% 37,5% 100,0% 

% within P.9.Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 62,5% 37,5% 100,0% 
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Tabela T36 – Cruzamento: Conhece o sítio da Internet do Teatro? * Idade 

P.5.Conhece o sítio da Internet do teatro? * P.10.Idade Crosstabulation 

  

P.10.Idade 
 

Menos  de 18 18 -24 25-34  35-44  45- 54  55-64 
65 ou 
mais 

Total 

Sim Count 0 12 5 5 6 4 0 32 

% within 
P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

,0% 37,5% 15,6% 15,6% 18,8% 12,5% ,0% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

,0% 57,1% 45,5% 55,6% 30,0% 50,0% ,0% 41,0% 

% of Total ,0% 15,4% 6,4% 6,4% 7,7% 5,1% ,0% 41,0% 

Não Count 4 9 6 4 14 4 5 46 

% within 
P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

8,7% 19,6% 13,0% 8,7% 30,4% 8,7% 10,9% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

100,0% 42,9% 54,5% 44,4% 70,0% 50,0% 100,0% 59,0% 

% of Total 5,1% 11,5% 7,7% 5,1% 17,9% 5,1% 6,4% 59,0% 

Tota
l 

Count 4 21 11 9 20 8 5 78 

% within 
P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

5,1% 26,9% 14,1% 11,5% 25,6% 10,3% 6,4% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 5,1% 26,9% 14,1% 11,5% 25,6% 10,3% 6,4% 100,0% 

 

Tabela T37 – Cruzamento: Conhece o sítio da Internet do Teatro? * Habilitações literárias 

P.5.Conhece o sítio da Internet do teatro? * P.11.Habilitações literárias Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 
 

1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

3º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secu  

ndári o: 
10º/11º ou 

equiv 
alente   

Ensino 
secundá rio: 

1 2º ou 
equivalente  

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial..

.) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

Total 

Sim Count 0 0 0 3 3 3 10 13 32 

% within 
P.5.Conhec
e o sítio da 
Internet do 
teatro? 

,0% ,0% ,0% 9,4% 9,4% 9,4% 31,3% 40,6% 100,0% 

% within 
P.11.Habilita
ções 
literárias 

,0% ,0% ,0% 37,5% 20,0% 75,0% 52,6% 50,0% 41,0% 

% of Total ,0% ,0% ,0% 3,8% 3,8% 3,8% 12,8% 16,7% 41,0% 

Nã
o 

Count 1 1 4 5 12 1 9 13 46 

% within 
P.5.Conhec
e o sítio da 
Internet do 
teatro? 

2,2% 2,2% 8,7% 10,9% 26,1% 2,2% 19,6% 28,3% 100,0% 
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% within 
P.11.Habilita
ções 
literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 62,5% 80,0% 25,0% 47,4% 50,0% 59,0% 

% of Total 1,3% 1,3% 5,1% 6,4% 15,4% 1,3% 11,5% 16,7% 59,0% 

Total Count 1 1 4 8 15 4 19 26 78 

% within 
P.5.Con
hece o 
sítio da 
Internet 
do 
teatro? 

1,3% 1,3% 5,1% 10,3% 19,2% 5,1% 24,4% 33,3% 100,0% 

% within 
P.11.Ha
bilitaçõe
s 
literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of 
Total 

1,3% 1,3% 5,1% 10,3% 19,2% 5,1% 24,4% 33,3% 100,0% 

 

Tabela T38 – P.5.1. O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? 

P.5.1.OQuePensaDoSite Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.5.1.1.É 
importante 

16 37,2% 48,5% 

P.5.1.2.Os 
conteúdos são 
pertinentes 

5 11,6% 15,2% 

P.5.1.3.Está 
actualizado 

10 23,3% 30,3% 

P.5.1.4.É 
apelativo 

3 7,0% 9,1% 

P.5.1.5.Todas as 
anteriores 

8 18,6% 24,2% 

P.5.1.6.Nenhuma 
das anteriores 

1 2,3% 3,0% 

Total 43 100,0% 130,3% 

 

Tabela T39 – Cruzamento: O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? * Sexo 

P.5.1.OQuePensaDoSite*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.5.1.OQuePensaDoSite
a
 P.5.1.1.É importante Count 11 5 16 

% within $P.5.1.OQuePensaDoSite 68,8% 31,3%   

% within P.9 45,8% 55,6%   

% of Total 33,3% 15,2% 48,5% 

P.5.1.2.Os conteúdos são 
pertinentes 

Count 4 1 5 

% within $P.5.1.OQuePensaDoSite 80,0% 20,0%   

% within P.9 16,7% 11,1%   

% of Total 12,1% 3,0% 15,2% 

P.5.1.3.Está actualizado Count 7 3 10 

% within $P.5.1.OQuePensaDoSite 70,0% 30,0%   
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% within P.9 29,2% 33,3%   

% of Total 21,2% 9,1% 30,3% 

P.5.1.4.É apelativo Count 1 2 3 

% within $P.5.1.OQuePensaDoSite 33,3% 66,7%   

% within P.9 4,2% 22,2%   

% of Total 3,0% 6,1% 9,1% 

P.5.1.5.Todas as 
anteriores 

Count 6 2 8 

% within $P.5.1.OQuePensaDoSite 75,0% 25,0%   

% within P.9 25,0% 22,2%   

% of Total 18,2% 6,1% 24,2% 

P.5.1.6.Nenhuma das 
anteriores 

Count 1 0 1 

% within $P.5.1.OQuePensaDoSite 100,0% ,0%   

% within P.9 4,2% ,0%   

% of Total 3,0% ,0% 3,0% 

Total Count 24 9 33 

% of Total 72,7% 27,3% 100,0% 

 

 

Tabela T40 - Cruzamento: O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? * Idade 

P.5.1.OQuePensaDoSite*P.10 Crosstabulation 

  
P.10.Idade 

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

P.5.1.OQuePensa
DoSite

a
 

P.5.1.1.É importante Count 3 4 2 5 2 16 

% within 
$P.5.1.OQuePensaDo
Site 

18,8% 25,0% 12,5% 31,3% 12,5% 
  

% within P.10 25,0% 66,7% 50,0% 71,4% 50,0%   

% of Total 9,1% 12,1% 6,1% 15,2% 6,1% 48,5% 

P.5.1.2.Os conteúdos são 
pertinentes 

Count 3 2 0 0 0 5 

% within 
$P.5.1.OQuePensaDo
Site 

60,0% 40,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 25,0% 33,3% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 9,1% 6,1% ,0% ,0% ,0% 15,2% 

P.5.1.3.Está actualizado Count 6 3 0 0 1 10 

% within 
$P.5.1.OQuePensaDo
Site 

60,0% 30,0% ,0% ,0% 10,0% 
  

% within P.10 50,0% 50,0% ,0% ,0% 25,0%   

% of Total 18,2% 9,1% ,0% ,0% 3,0% 30,3% 

P.5.1.4.É apelativo Count 2 0 1 0 0 3 

% within 
$P.5.1.OQuePensaDo
Site 

66,7% ,0% 33,3% ,0% ,0% 
  

% within P.10 16,7% ,0% 25,0% ,0% ,0%   

% of Total 6,1% ,0% 3,0% ,0% ,0% 9,1% 

P.5.1.5.Todas as 
anteriores 

Count 3 1 2 1 1 8 

% within 
$P.5.1.OQuePensaDo
Site 

37,5% 12,5% 25,0% 12,5% 12,5% 
  

% within P.10 25,0% 16,7% 50,0% 14,3% 25,0%   
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% of Total 9,1% 3,0% 6,1% 3,0% 3,0% 24,2% 

P.5.1.6.Nenhuma das 
anteriores 

Count 0 0 0 1 0 1 

% within 
$P.5.1.OQuePensaDo
Site 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 14,3% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 3,0% ,0% 3,0% 

Total Count 12 6 4 7 4 33 

% of Total 36,4% 18,2% 12,1% 21,2% 12,1% 100,0% 

 

 

Tabela T41 - Cruzamento: O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? * Habilitações literárias 

P.5.1.OQuePensaDoSite*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundári
o: 12º ou 

equivalent
e 

Curso médio 
(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

P.5.1.OQuePen
saDoSite

a
 

P.5.1.1.É 
importante 

Count 1 1 1 4 9 16 

% within 
$P.5.1.OQuePens
aDoSite 

6,3% 6,3% 6,3% 25,0% 56,3% 
  

% within P.11 33,3% 33,3% 33,3% 36,4% 69,2%   

% of Total 3,0% 3,0% 3,0% 12,1% 27,3% 48,5% 

P.5.1.2.Os 
conteúdos são 
pertinentes 

Count 0 0 0 1 4 5 

% within 
$P.5.1.OQuePens
aDoSite 

,0% ,0% ,0% 20,0% 80,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 9,1% 30,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 3,0% 12,1% 15,2% 

P.5.1.3.Está 
actualizado 

Count 0 1 1 3 5 10 

% within 
$P.5.1.OQuePens
aDoSite 

,0% 10,0% 10,0% 30,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% 33,3% 33,3% 27,3% 38,5%   

% of Total ,0% 3,0% 3,0% 9,1% 15,2% 30,3% 

P.5.1.4.É 
apelativo 

Count 0 2 0 1 0 3 

% within 
$P.5.1.OQuePens
aDoSite 

,0% 66,7% ,0% 33,3% ,0% 
  

% within P.11 ,0% 66,7% ,0% 9,1% ,0%   

% of Total ,0% 6,1% ,0% 3,0% ,0% 9,1% 

P.5.1.5.Todas 
as anteriores 

Count 2 0 1 4 1 8 

% within 
$P.5.1.OQuePens
aDoSite 

25,0% ,0% 12,5% 50,0% 12,5% 
  

% within P.11 66,7% ,0% 33,3% 36,4% 7,7%   

% of Total 6,1% ,0% 3,0% 12,1% 3,0% 24,2% 

P.5.1.6.Nenhu
ma das 
anteriores 

Count 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.5.1.OQuePens
aDoSite 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 7,7%   
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% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% 3,0% 

Total Count 3 3 3 11 13 33 

% of Total 9,1% 9,1% 9,1% 33,3% 39,4% 100,0% 

 

Tabela T42 – P.6. O que achou da peça? 

P.6.OQueAchouDaPeça Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.6.1.1.Gostei 51 43,6% 70,8% 

P.6.1.2.Não gostei 3 2,6% 4,2% 

P.6.1.3.Boa encenação, representação, música 15 12,8% 20,8% 

P.6.1.4.Boa/Bom luz, som, cenários, guarda-roupa 4 3,4% 5,6% 

P.6.1.5.Tema actual/intemporal 10 8,5% 13,9% 

P.6.1.6.Interessante/Estimula a reflexão 15 12,8% 20,8% 

P.6.1.7.Divertida/Com sentido de humor 7 6,0% 9,7% 

P.6.1.8.Crítica à sociedade/ao mercado de trabalho 5 4,3% 6,9% 

P.6.1.9.A letra das canções é pouco perceptível 5 4,3% 6,9% 

P.6.1.10.A peça é curta 2 1,7% 2,8% 

Total 117 100,0% 162,5% 

 

Tabela T43 – Cruzamento: O que achou da peça? * Sexo 

P.6.OQueAchouDaPeça*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.6.1.1.Gostei Count 33 18 51 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 64,7% 35,3%   

% within P.9 68,8% 75,0%   

% of Total 45,8% 25,0% 70,8% 

P.6.1.2.Não gostei Count 2 1 3 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 66,7% 33,3%   

% within P.9 4,2% 4,2%   

% of Total 2,8% 1,4% 4,2% 

P.6.1.3.Boa encenação, representação, música Count 6 9 15 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 40,0% 60,0%   

% within P.9 12,5% 37,5%   

% of Total 8,3% 12,5% 20,8% 

P.6.1.4.Boa/Bom luz, som, cenários, guarda-roupa Count 3 1 4 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 75,0% 25,0%   

% within P.9 6,3% 4,2%   

% of Total 4,2% 1,4% 5,6% 

P.6.1.5.Tema actual/intemporal Count 10 0 10 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 100,0% ,0%   

% within P.9 20,8% ,0%   

% of Total 13,9% ,0% 13,9% 

P.6.1.6.Interessante/Estimula a reflexão Count 9 6 15 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 60,0% 40,0%   

% within P.9 18,8% 25,0%   
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% of Total 12,5% 8,3% 20,8% 

P.6.1.7.Divertida/Com sentido de humor Count 5 2 7 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 71,4% 28,6%   

% within P.9 10,4% 8,3%   

% of Total 6,9% 2,8% 9,7% 

P.6.1.8.Crítica à sociedade/ao mercado de trabalho Count 5 0 5 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 100,0% ,0%   

% within P.9 10,4% ,0%   

% of Total 6,9% ,0% 6,9% 

P.6.1.9.A letra das canções é pouco perceptível Count 3 2 5 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 60,0% 40,0%   

% within P.9 6,3% 8,3%   

% of Total 4,2% 2,8% 6,9% 

P.6.1.10.A peça é curta Count 1 1 2 

% within $P.6.OQueAchouDaPeça 50,0% 50,0%   

% within P.9 2,1% 4,2%   

% of Total 1,4% 1,4% 2,8% 

Total Count 48 24 72 

% of Total 66,7% 33,3% 100,0% 

 

Tabela T44 – Cruzamento: O que achou da peça? * Idade 

P.6.OQueAchouDaPeça*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 

Total 
Menos de 

18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 
65 ou 
mais 

P.6.1.1.Gostei Count 3 14 8 5 11 6 3 50 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

6,0% 28,0% 16,0% 10,0% 22,0% 12,0% 6,0% 
  

% within P.10 75,0% 82,4% 88,9% 55,6% 57,9% 75,0% 60,0%   

% of Total 4,2% 19,7% 11,3% 7,0% 15,5% 8,5% 4,2% 70,4% 

P.6.1.2.Não gostei Count 0 1 1 0 1 0 0 3 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

,0% 33,3% 33,3% ,0% 33,3% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 5,9% 11,1% ,0% 5,3% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,4% 1,4% ,0% 1,4% ,0% ,0% 4,2% 

P.6.1.3.Boa encenação, 
representação, música 

Count 2 3 3 3 2 1 1 15 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

13,3% 20,0% 20,0% 20,0% 13,3% 6,7% 6,7% 
  

% within P.10 50,0% 17,6% 33,3% 33,3% 10,5% 12,5% 20,0%   

% of Total 2,8% 4,2% 4,2% 4,2% 2,8% 1,4% 1,4% 21,1% 

P.6.1.4.Boa/Bom luz, som, 
cenários, guarda-roupa 

Count 0 2 0 1 1 0 0 4 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

,0% 50,0% ,0% 25,0% 25,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 11,8% ,0% 11,1% 5,3% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 2,8% ,0% 1,4% 1,4% ,0% ,0% 5,6% 

P.6.1.5.Tema actual/intemporal Count 1 3 0 2 3 1 0 10 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

10,0% 30,0% ,0% 20,0% 30,0% 10,0% ,0% 
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% within P.10 25,0% 17,6% ,0% 22,2% 15,8% 12,5% ,0%   

% of Total 1,4% 4,2% ,0% 2,8% 4,2% 1,4% ,0% 14,1% 

P.6.1.6.Interessante/Estimula a 
reflexão 

Count 1 2 2 3 5 1 1 15 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

6,7% 13,3% 13,3% 20,0% 33,3% 6,7% 6,7% 
  

% within P.10 25,0% 11,8% 22,2% 33,3% 26,3% 12,5% 20,0%   

% of Total 1,4% 2,8% 2,8% 4,2% 7,0% 1,4% 1,4% 21,1% 

P.6.1.7.Divertida/Com sentido de 
humor 

Count 1 2 0 0 2 1 1 7 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

14,3% 28,6% ,0% ,0% 28,6% 14,3% 14,3% 
  

% within P.10 25,0% 11,8% ,0% ,0% 10,5% 12,5% 20,0%   

% of Total 1,4% 2,8% ,0% ,0% 2,8% 1,4% 1,4% 9,9% 

P.6.1.8.Crítica à sociedade/ao 
mercado de trabalho 

Count 1 0 0 0 1 2 1 5 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

20,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% 40,0% 20,0% 
  

% within P.10 25,0% ,0% ,0% ,0% 5,3% 25,0% 20,0%   

% of Total 1,4% ,0% ,0% ,0% 1,4% 2,8% 1,4% 7,0% 

P.6.1.9.A letra das canções é 
pouco perceptível 

Count 0 4 0 0 0 1 0 5 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

,0% 80,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 23,5% ,0% ,0% ,0% 12,5% ,0%   

% of Total ,0% 5,6% ,0% ,0% ,0% 1,4% ,0% 7,0% 

P.6.1.10.A peça é curta Count 1 0 1 0 0 0 0 2 

% within 
$P.6.OQueAchouD
aPeça 

50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 25,0% ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 1,4% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 4 17 9 9 19 8 5 71 

% of Total 5,6% 23,9% 12,7% 12,7% 26,8% 11,3% 7,0% 100,0% 

 

Tabela T45 - Cruzamento: O que achou da peça? * Habilitações literárias 

P.6.OQueAchouDaPeça*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

3º ciclo ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundári
o: 10º/11º 

ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundári
o: 12º ou 

equivalent
e 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incomplet
o 

Curso 
superior 
completo 

P.6.OqueAchou 
DaPeça

a
 

P.6.1.1.Gostei Count 1 1 3 5 11 3 12 14 50 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

2,0% 2,0% 6,0% 10,0% 22,0% 6,0% 24,0% 28,0% 
  

% within P.11 100,0% 100,0% 75,0% 62,5% 73,3% 75,0% 85,7% 58,3%   

% of Total 1,4% 1,4% 4,2% 7,0% 15,5% 4,2% 16,9% 19,7% 70,4% 

P.6.1.2.Não 
gostei 

Count 0 0 0 0 0 0 2 1 3 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 14,3% 4,2%   
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% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8% 1,4% 4,2% 

P.6.1.3.Boa 
encenação, 
representaç
ão, música 

Count 0 0 1 0 4 1 3 6 15 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% 6,7% ,0% 26,7% 6,7% 20,0% 40,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% ,0% 26,7% 25,0% 21,4% 25,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,4% ,0% 5,6% 1,4% 4,2% 8,5% 21,1% 

P.6.1.4.Boa/
Bom luz, 
som, 
cenários, 
guarda-
roupa 

Count 0 0 0 0 1 0 1 2 4 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 25,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 6,7% ,0% 7,1% 8,3%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,4% ,0% 1,4% 2,8% 5,6% 

P.6.1.5.Tem
a 
actual/intem
poral 

Count 0 0 1 2 1 2 0 4 10 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% 10,0% 20,0% 10,0% 20,0% ,0% 40,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% 25,0% 6,7% 50,0% ,0% 16,7%   

% of Total ,0% ,0% 1,4% 2,8% 1,4% 2,8% ,0% 5,6% 14,1% 

P.6.1.6.Inter
essante/Esti
mula a 
reflexão 

Count 0 0 1 4 2 0 1 7 15 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% 6,7% 26,7% 13,3% ,0% 6,7% 46,7% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% 50,0% 13,3% ,0% 7,1% 29,2%   

% of Total ,0% ,0% 1,4% 5,6% 2,8% ,0% 1,4% 9,9% 21,1% 

P.6.1.7.Dive
rtida/Com 
sentido de 
humor 

Count 0 0 1 1 2 0 1 2 7 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% 14,3% 14,3% 28,6% ,0% 14,3% 28,6% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% 12,5% 13,3% ,0% 7,1% 8,3%   

% of Total ,0% ,0% 1,4% 1,4% 2,8% ,0% 1,4% 2,8% 9,9% 

P.6.1.8.Críti
ca à 
sociedade/a
o mercado 
de trabalho 

Count 0 0 1 2 0 1 0 1 5 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% 20,0% 40,0% ,0% 20,0% ,0% 20,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% 25,0% ,0% 25,0% ,0% 4,2%   

% of Total ,0% ,0% 1,4% 2,8% ,0% 1,4% ,0% 1,4% 7,0% 

P.6.1.9.A 
letra das 
canções é 
pouco 
perceptível 

Count 0 0 0 0 0 0 5 0 5 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 35,7% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 7,0% ,0% 7,0% 

P.6.1.10.A 
peça é curta 

Count 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

% within 
$P.6.OQueAc
houDaPeça 

,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% ,0% 6,7% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,4% ,0% 1,4% ,0% ,0% ,0% 2,8% 

Total Count 1 1 4 8 15 4 14 24 71 

% of Total 1,4% 1,4% 5,6% 11,3% 21,1% 5,6% 19,7% 33,8% 100,0% 
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Tabela T46 – P.6.1. A peça está de acordo com a imagem que tinha deste Teatro? 

P.6.1.A peça está de acordo com a imagem que tinha deste teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 53 66,3 80,3 

Não 13 16,3 19,7 

Total 66 82,5 100,0 

Missing Não respondeu 14 17,5   

Total 80 100,0   

 

Tabela T47 – P.7. O que pensa da existência de espaços associados ao Teatro? 

P.7. O que pensa da existência de espaços associados ao teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Complementam a oferta do teatro 75 93,8 94,9 

Não acrescentam nada à oferta do teatro 3 3,8 3,8 

Outro 1 1,3 1,3 

Total 79 98,8 100,0 

Missing Não respondeu 1 1,3   

Total 80 100,0   

 

Tabela T48 – P.8. O que pensa da oferta do Teatro? É a que gostaria? 

P.8.OQuePensaDaOfertaArtística Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.8.1.Sim, é a que gostaria 15 21,7% 30,6% 

P.8.2.A oferta é boa 15 21,7% 30,6% 

P.8.3.A oferta é diversificada 8 11,6% 16,3% 

P.8.4.A oferta é apelativa 2 2,9% 4,1% 

P.8.5.A oferta melhorou 
recentemente 

5 7,2% 10,2% 

P.8.6.Boa direcção atística 2 2,9% 4,1% 

P.8.7.Necessita de mais 
divulgação 

7 10,1% 14,3% 

P.8.8.Maior diversidade de 
géneros 

8 11,6% 16,3% 

P.8.9.Melhorar a iluminação 2 2,9% 4,1% 

P.8.10.Não conheço o suficiente 5 7,2% 10,2 

Total 69 100,0% 140,8% 

 

 

ANEXO 6 – TABELAS DE RESULTADOS (TEATRO POLITEAMA) 

Tabela P49 – Caracterização da amostra: Sexo 

P.9.Sexo 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Feminino 49 69,0 69,0 

Masculino 22 31,0 31,0 
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Total 71 100,0 100,0 

 

Tabela P50 – Caracterização da amostra: Idade 

P.10.Idade 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Menos de 18 1 1,4 1,4 

18-24 8 11,3 11,6 

25-34 20 28,2 29,0 

35-44 15 21,1 21,7 

45-54 16 22,5 23,2 

55-64 5 7,0 7,2 

65 ou mais 4 5,6 5,8 

Total 69 97,2 100,0 

Missing System 2 2,8   

Total 71 100,0   

 

Tabela P51 – Caracterização da amostra: Habilitações literárias 

P.11.Habilitações literárias 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid 1º ciclo ou equivalente 2 2,8 2,9 

2º ciclo ou equivalente 2 2,8 2,9 

Ensino secundário: 10º/11º ou equivalente 8 11,3 11,8 

Ensino secundário: 12º ou equivalente 11 15,5 16,2 

Curso médio (antigos cursos industrial, comercial...) 4 5,6 5,9 

Curso superior incompleto 3 4,2 4,4 

Curso superior completo 38 53,5 55,9 

Total 68 95,8 100,0 

Missing System 3 4,2   

Total 71 100,0   

 

Tabela P52 – Caracterização da amostra: ocupação principal 

P.12.Ocupação principal 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Trabalha por conta própria 10 14,1 14,7 

Trabalha por conta de outrem 39 54,9 57,4 

Trabalha por conta própria e de outrem 4 5,6 5,9 

Desempregado 1 1,4 1,5 

Estudante 2 2,8 2,9 

Trabalhador-estudante 4 5,6 5,9 

Doméstica(o) 3 4,2 4,4 

Reformado/Aposentado 4 5,6 5,9 

Outro 1 1,4 1,5 

Total 68 95,8 100,0 

Missing System 3 4,2   

Total 71 100,0   
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Tabela P53 – Caracterização da amostra: Sector da actividade profissional 

P.13.Sector da actividade profissional 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Público 24 33,8 36,4 

Privado 34 47,9 51,5 

Não aplicável 8 11,3 12,1 

Total 66 93,0 100,0 

Missing System 5 7,0   

Total 71 100,0   

 

Tabela P54 – P.1. Como tomou conhecimento da peça? 

P.1.ConhecimentoPeça Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.1.1.Através de amigos/familiares 40 36,0% 57,1% 

P.1.2.Através dos meios de comunicação 
social 

29 26,1% 41,4% 

P.1.2.1.Imprensa 3 2,7% 4,3% 

P.1.2.2.Televisão 16 14,4% 22,9% 

P.1.2.3.Rádio 8 7,2% 11,4% 

P.1.3.Através da Internet 3 2,7% 4,3% 

P.1.3.1.TicketLine 1 ,9% 1,4% 

P.1.3.2.Site do Politeama 1 ,9% 1,4% 

P.1.4.Através de mupis/cartazes 6 5,4% 8,6% 

P.1.4.1.Cartazes no Metro 1 ,9% 1,4% 

P.1.4.2.Cartazes no aeroporto de Lisboa 1 ,9% 1,4% 

P.1.5.Outro 1 ,9% 1,4% 

P.1.5.1.Marketing Directo (sms, email) 1 ,9% 1,4% 

Total 111 100,0% 158,6% 

 

Tabela P55 – Cruzamento: Como tomou conhecimento da peça? * Sexo 

P.1.ConhecimentoPeça*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.1. Como tomou 
conhecimento 
desta peça?

a
 

P.1.1.Através de 
amigos/familiares 

Count 30 10 40 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

75,0% 25,0% 
  

% within P.9 62,5% 45,5%   

% of Total 42,9% 14,3% 57,1% 

P.1.2.Através dos 
meios de 
comunicação 
social 

Count 17 12 29 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

58,6% 41,4% 
  

% within P.9 35,4% 54,5%   

% of Total 24,3% 17,1% 41,4% 

P.1.2.1.Imprensa Count 1 2 3 

% within 33,3% 66,7%   
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$P.1.ConhecimentoPeça 

% within P.9 2,1% 9,1%   

% of Total 1,4% 2,9% 4,3% 

P.1.2.2.Televisão Count 8 8 16 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

50,0% 50,0% 
  

% within P.9 16,7% 36,4%   

% of Total 11,4% 11,4% 22,9% 

P.1.2.3.Rádio Count 6 2 8 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

75,0% 25,0% 
  

% within P.9 12,5% 9,1%   

% of Total 8,6% 2,9% 11,4% 

P.1.3.Através da 
Internet 

Count 1 2 3 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

33,3% 66,7% 
  

% within P.9 2,1% 9,1%   

% of Total 1,4% 2,9% 4,3% 

P.1.3.1.TicketLine Count 0 1 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 4,5%   

% of Total ,0% 1,4% 1,4% 

P.1.3.2.Site do 
Politeama 

Count 0 1 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 4,5%   

% of Total ,0% 1,4% 1,4% 

P.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 6 0 6 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 12,5% ,0%   

% of Total 8,6% ,0% 8,6% 

P.1.4.1.Cartazes 
no Metro 

Count 1 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 2,1% ,0%   

% of Total 1,4% ,0% 1,4% 

P.1.4.2.Cartazes 
no aeroporto de 
Lisboa 

Count 1 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 2,1% ,0%   

% of Total 1,4% ,0% 1,4% 

P.1.5.Outro Count 0 1 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 4,5%   

% of Total ,0% 1,4% 1,4% 

P.1.5.1.Marketing 
Directo (sms, 
email) 

Count 0 1 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 4,5%   

% of Total ,0% 1,4% 1,4% 

Total Count 48 22 70 
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% of Total 68,6% 31,4% 100,0% 

 

Tabela P56 – Cruzamento: Como tomou conhecimento da peça? * Idade 

P.1.ConhecimentoPeça*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 
 

Menos de 
18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

65 ou 
mais 

Total 

P.1.1.Através de 
amigos/familiares 

Count 0 7 13 8 5 3 2 38 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 18,4% 34,2% 21,1% 13,2% 7,9% 5,3% 
  

% within P.10 ,0% 87,5% 65,0% 57,1% 31,3% 60,0% 50,0%   

% of Total ,0% 10,3% 19,1% 11,8% 7,4% 4,4% 2,9% 55,9% 

P.1.2.Através dos 
meios de 
comunicação social 

Count 1 2 4 8 11 1 2 29 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

3,4% 6,9% 13,8% 27,6% 37,9% 3,4% 6,9% 
  

% within P.10 100,0% 25,0% 20,0% 57,1% 68,8% 20,0% 50,0%   

% of Total 1,5% 2,9% 5,9% 11,8% 16,2% 1,5% 2,9% 42,6% 

P.1.2.1.Imprensa Count 1 0 0 1 1 0 0 3 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

33,3% ,0% ,0% 33,3% 33,3% ,0% ,0% 
  

% within P.10 100,0% ,0% ,0% 7,1% 6,3% ,0% ,0%   

% of Total 1,5% ,0% ,0% 1,5% 1,5% ,0% ,0% 4,4% 

P.1.2.2.Televisão Count 0 1 2 6 4 1 2 16 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 6,3% 12,5% 37,5% 25,0% 6,3% 12,5% 
  

% within P.10 ,0% 12,5% 10,0% 42,9% 25,0% 20,0% 50,0%   

% of Total ,0% 1,5% 2,9% 8,8% 5,9% 1,5% 2,9% 23,5% 

P.1.2.3.Rádio Count 0 1 2 2 3 0 0 8 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 12,5% 25,0% 25,0% 37,5% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 12,5% 10,0% 14,3% 18,8% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,5% 2,9% 2,9% 4,4% ,0% ,0% 11,8% 

P.1.3.Através da 
Internet 

Count 0 0 1 0 2 0 0 3 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% ,0% 33,3% ,0% 66,7% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 5,0% ,0% 12,5% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,5% ,0% 2,9% ,0% ,0% 4,4% 

P.1.3.1.TicketLine Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

P.1.3.2.Site do 
Politeama 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

P.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 2 2 1 1 0 0 6 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 25,0% 10,0% 7,1% 6,3% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 2,9% 2,9% 1,5% 1,5% ,0% ,0% 8,8% 
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P.1.4.1.Cartazes no 
Metro 

Count 0 1 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% 100,0
% 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 12,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% 

P.1.4.2.Cartazes no 
aeroporto de Lisboa 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

P.1.5.Outro Count 0 0 0 0 0 1 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% 1,5% 

P.1.5.1.Marketing 
Directo (sms, email) 

Count 0 0 0 0 0 1 0 1 

% within 
$P.1.ConhecimentoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 20,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% 1,5% 

Total Count 1 8 20 14 16 5 4 68 

% of Total 1,5% 11,8% 29,4% 20,6% 23,5% 7,4% 5,9% 100,0% 

 

 

Tabela P57 – Cruzamento: Como tomou conecimento da peça? * Habilitações literárias 

P.1.ConhecimentoPeça*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

P.1. Como 
tomou 
conhecimento 
desta peça?

a
 

P.1.1.Através de 
amigos/familiares 

Count 0 1 3 6 1 3 24 38 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% 2,6% 7,9% 15,8% 2,6% 7,9% 63,2% 
  

% within P.11 ,0% 50,0% 37,5% 54,5% 25,0% 100,0% 64,9%   

% of Total ,0% 1,5% 4,5% 9,0% 1,5% 4,5% 35,8% 56,7% 

P.1.2.Através dos 
meios de 
comunicação 
social 

Count 2 1 5 6 2 1 11 28 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

7,1% 3,6% 17,9% 21,4% 7,1% 3,6% 39,3% 
  

% within P.11 100,0% 50,0% 62,5% 54,5% 50,0% 33,3% 29,7%   

% of Total 3,0% 1,5% 7,5% 9,0% 3,0% 1,5% 16,4% 41,8% 

P.1.2.1.Imprensa Count 0 0 1 1 1 0 0 3 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 12,5% 9,1% 25,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,5% 1,5% 1,5% ,0% ,0% 4,5% 

P.1.2.2.Televisão Count 2 0 1 1 1 1 10 16 

% within 12,5% ,0% 6,3% 6,3% 6,3% 6,3% 62,5%   
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$P.1.Conhecim
entoPeça 

% within P.11 100,0% ,0% 12,5% 9,1% 25,0% 33,3% 27,0%   

% of Total 3,0% ,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 14,9% 23,9% 

P.1.2.3.Rádio Count 0 1 3 3 0 0 1 8 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% 12,5% 37,5% 37,5% ,0% ,0% 12,5% 
  

% within P.11 ,0% 50,0% 37,5% 27,3% ,0% ,0% 2,7%   

% of Total ,0% 1,5% 4,5% 4,5% ,0% ,0% 1,5% 11,9% 

P.1.3.Através da 
Internet 

Count 0 0 0 0 1 0 2 3 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% 66,7% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% 5,4%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% 3,0% 4,5% 

P.1.3.1.TicketLine Count 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% 1,5% 

P.1.3.2.Site do 
Politeama 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% 1,5% 

P.1.4.Através de 
mupis/cartazes 

Count 0 0 2 0 1 1 2 6 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% 33,3% ,0% 16,7% 16,7% 33,3% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% ,0% 25,0% 33,3% 5,4%   

% of Total ,0% ,0% 3,0% ,0% 1,5% 1,5% 3,0% 9,0% 

P.1.4.1.Cartazes 
no Metro 

Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 12,5% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% 

P.1.4.2.Cartazes 
no aeroporto de 
Lisboa 

Count 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% 1,5% 

P.1.5.Outro Count 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% 1,5% 

P.1.5.1.Marketing 
Directo (sms, 
email) 

Count 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.1.Conhecim
entoPeça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,7%   
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% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,5% 1,5% 

Total Count 2 2 8 11 4 3 37 67 

% of Total 3,0% 3,0% 11,9% 16,4% 6,0% 4,5% 55,2% 100,0% 

 

 

Tabela P58 – Teste do qui-quadrado: P.1. Rádio * Habilitações literárias 

Chi-Square Tests: P.1 – Rádio*Habilitações literárias 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14,408
a
 6 ,025 

Likelihood Ratio 13,565 6 ,035 

Linear-by-Linear Association 7,893 1 ,005 

N of Valid Cases 67     

 

Tabela P59 – Adjusted Residual: P.1. Rádio * Habilitações literárias 

Rádio * P.11.Habilitações literárias Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 

1º ciclo ou 
equivalent

e 
2º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso médio 
(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

P.1.
2.3.
Rád
io 

Sim Count 0 1 3 3 0 0 1 8 

Adjusted 
Residual 

-,5 1,7 2,4 1,7 -,8 -,7 -2,6 
  

Não Count 2 1 5 8 4 3 36 59 

Adjusted 
Residual 

,5 -1,7 -2,4 -1,7 ,8 ,7 2,6 
  

Total Count 2 2 8 11 4 3 37 67 

 

Tabela P60 – P.2. Já conhecia este Teatro? 

P.2.Já conhecia este teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 62 87,3 87,3 

Não 9 12,7 12,7 

Total 71 100,0 100,0 

 

Tabela P61 – P.2.1. Como tomou conhecimento do Teatro? 

P.2.1.ConhecimentoTeatro Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.2.1.1.Através de amigos/familiares 37 44,6% 62,7% 

P.2.1.2.Através dos media 15 18,1% 25,4% 

P.2.1.2.1.Imprensa 1 1,2% 1,7% 

P.2.1.2.2.Televisão 9 10,8% 15,3% 

P.2.1.2.3.Rádio 2 2,4% 3,4% 
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P.2.1.3.Através da Internet 1 1,2% 1,7% 

P.2.1.4.Através de mupis/cartazes 2 2,4% 3,4% 

P.2.1.5.Outro 8 9,6% 13,6% 

P.2.1.5.1.Conheço bem a zona/Vivo/Trabalho na zona 4 4,8% 6,8% 

P.2.1.5.2.Através da escola 1 1,2% 1,7% 

P.2.1.5.3.Através de outros espectáculos 3 3,6% 5,1% 

Total 83 100,0% 140,7% 

 

 

Tabela P62 – Cruzamento: Como tomou conhecimento do Teatro? * Sexo 

P.2.1.ConhecimentoTeatro*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.2.1.1.Através de amigos7familiares Count 25 12 37 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

67,6% 32,4% 
  

% within P.9 65,8% 57,1%   

% of Total 42,4% 20,3% 62,7% 

P.2.1.2.Através dos media Count 8 7 15 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

53,3% 46,7% 
  

% within P.9 21,1% 33,3%   

% of Total 13,6% 11,9% 25,4% 

P.2.1.2.1.Imprensa Count 0 1 1 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

,0% 100,0% 
  

% within P.9 ,0% 4,8%   

% of Total ,0% 1,7% 1,7% 

P.2.1.2.2.Televisão Count 3 6 9 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

33,3% 66,7% 
  

% within P.9 7,9% 28,6%   

% of Total 5,1% 10,2% 15,3% 

P.2.1.2.3.Rádio Count 1 1 2 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

50,0% 50,0% 
  

% within P.9 2,6% 4,8%   

% of Total 1,7% 1,7% 3,4% 

P.2.1.3.Através da Internet Count 1 0 1 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 2,6% ,0%   

% of Total 1,7% ,0% 1,7% 

P.2.1.4.Através de mupis/cartazes Count 2 0 2 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 5,3% ,0%   

% of Total 3,4% ,0% 3,4% 

P.2.1.5.Outro Count 6 2 8 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

75,0% 25,0% 
  



117 
 

% within P.9 15,8% 9,5%   

% of Total 10,2% 3,4% 13,6% 

P.2.1.5.1.Conheço bem a zona/Vivo/Trabalho na 
zona 

Count 3 1 4 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

75,0% 25,0% 
  

% within P.9 7,9% 4,8%   

% of Total 5,1% 1,7% 6,8% 

P.2.1.5.2.Através da escola Count 1 0 1 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 2,6% ,0%   

% of Total 1,7% ,0% 1,7% 

P.2.1.5.3.Através de outros espectáculos Count 2 1 3 

% within 
$P.2.1.ConhecimentoTeatro 

66,7% 33,3% 
  

% within P.9 5,3% 4,8%   

% of Total 3,4% 1,7% 5,1% 

Total Count 38 21 59 

% of Total 64,4% 35,6% 100,0% 

 

 

Tabela P63 – Cruzamento: Como tomou conhecimento do Teatro? * Idade 

P.2.1.ConhecimentoTeatro*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 

Total 
Menos de  

18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais 

P.2.1.1.Através 
de 
amigos7familiares 

Count 0 7 9 6 9 3 2 36 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% 19,4% 25,0% 16,7% 25,0% 8,3% 5,6% 
  

% within P.10 ,0% 100,0% 64,3% 54,5% 56,3% 60,0% 50,0%   

% of Total ,0% 12,1% 15,5% 10,3% 15,5% 5,2% 3,4% 62,1% 

P.2.1.2.Através 
dos media 

Count 0 0 3 5 4 1 2 15 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% ,0% 20,0% 33,3% 26,7% 6,7% 13,3% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 21,4% 45,5% 25,0% 20,0% 50,0%   

% of Total ,0% ,0% 5,2% 8,6% 6,9% 1,7% 3,4% 25,9% 

P.2.1.2.1.Imprens
a 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7% ,0% ,0% 1,7% 

P.2.1.2.2.Televisã
o 

Count 0 0 2 3 1 1 2 9 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% ,0% 22,2% 33,3% 11,1% 11,1% 22,2% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 14,3% 27,3% 6,3% 20,0% 50,0%   

% of Total ,0% ,0% 3,4% 5,2% 1,7% 1,7% 3,4% 15,5% 

P.2.1.2.3.Rádio Count 0 0 0 0 1 0 1 2 

% within 
$P.2.1.Conhecimento

,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% 
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Teatro 

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% 6,3% ,0% 25,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7% ,0% 1,7% 3,4% 

P.2.1.3.Através 
da Internet 

Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 7,1% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,7% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7% 

P.2.1.4.Através 
de mupis/cartazes 

Count 0 0 1 1 0 0 0 2 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 7,1% 9,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,7% 1,7% ,0% ,0% ,0% 3,4% 

P.2.1.5.Outro Count 1 0 2 1 3 1 0 8 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

12,5% ,0% 25,0% 12,5% 37,5% 12,5% ,0% 
  

% within P.10 100,0% ,0% 14,3% 9,1% 18,8% 20,0% ,0%   

% of Total 1,7% ,0% 3,4% 1,7% 5,2% 1,7% ,0% 13,8% 

P.2.1.5.1.Conheç
o bem a 
zona/Vivo/Trabalh
o na zona 

Count 0 0 2 0 1 1 0 4 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% ,0% 50,0% ,0% 25,0% 25,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 14,3% ,0% 6,3% 20,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 3,4% ,0% 1,7% 1,7% ,0% 6,9% 

P.2.1.5.2.Através 
da escola 

Count 1 0 0 0 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.10 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 1,7% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,7% 

P.2.1.5.3.Através 
de outros 
espectáculos 

Count 0 0 0 0 2 1 0 3 

% within 
$P.2.1.Conhecimento
Teatro 

,0% ,0% ,0% ,0% 66,7% 33,3% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% ,0% 12,5% 20,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 3,4% 1,7% ,0% 5,2% 

Total Count 1 7 14 11 16 5 4 58 

% of Total 1,7% 12,1% 24,1% 19,0% 27,6% 8,6% 6,9% 100,0% 

 

 

Tabela P64 – Cruzamento: Como tomou conhecimento do Teatro? * Habilitações literárias 

P.2.1.ConhecimentoTeatro*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 
Curso superior 

completo 

P.2.1. 
Se sim, 

P.2.1.1.Através 
de 

Count 1 1 3 5 1 2 23 36 

% within 2,8% 2,8% 8,3% 13,9% 2,8% 5,6% 63,9%   
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como 
tomou 
conheci
mento?

a
 

amigos7familiar
es 

$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

% within P.11 50,0% 100,0% 50,0% 50,0% 25,0% 100,0% 71,9%   

% of Total 1,8% 1,8% 5,3% 8,8% 1,8% 3,5% 40,4% 63,2% 

P.2.1.2.Através 
dos media 

Count 1 0 1 3 2 0 7 14 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

7,1% ,0% 7,1% 21,4% 14,3% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 50,0% ,0% 16,7% 30,0% 50,0% ,0% 21,9%   

% of Total 1,8% ,0% 1,8% 5,3% 3,5% ,0% 12,3% 24,6% 

P.2.1.2.1.Impren
sa 

Count 0 0 0 0 1 0 0 1 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 25,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% 1,8% 

P.2.1.2.2.Televi
são 

Count 1 0 0 2 1 0 5 9 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

11,1% ,0% ,0% 22,2% 11,1% ,0% 55,6% 
  

% within P.11 50,0% ,0% ,0% 20,0% 25,0% ,0% 15,6%   

% of Total 1,8% ,0% ,0% 3,5% 1,8% ,0% 8,8% 15,8% 

P.2.1.2.3.Rádio Count 0 0 1 0 0 0 1 2 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% 3,1%   

% of Total ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% 1,8% 3,5% 

P.2.1.3.Através 
da Internet 

Count 0 0 0 1 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% 1,8% 

P.2.1.4.Através 
de 
mupis/cartazes 

Count 0 0 0 1 0 0 1 2 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 10,0% ,0% ,0% 3,1%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% 1,8% 3,5% 

P.2.1.5.Outro Count 0 0 2 3 1 0 2 8 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% 25,0% 37,5% 12,5% ,0% 25,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 33,3% 30,0% 25,0% ,0% 6,3%   

% of Total ,0% ,0% 3,5% 5,3% 1,8% ,0% 3,5% 14,0% 

P.2.1.5.1.Conhe
ço bem a 
zona/Vivo/Traba
lho na zona 

Count 0 0 0 1 1 0 2 4 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% ,0% 25,0% 25,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 10,0% 25,0% ,0% 6,3%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,8% 1,8% ,0% 3,5% 7,0% 

P.2.1.5.2.Atravé
s da escola 

Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% ,0%   



120 
 

% of Total ,0% ,0% 1,8% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,8% 

P.2.1.5.3.Atravé
s de outros 
espectáculos 

Count 0 0 1 1 0 0 1 3 

% within 
$P.2.1.Conhecime
ntoTeatro 

,0% ,0% 33,3% 33,3% ,0% ,0% 33,3% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 16,7% 10,0% ,0% ,0% 3,1%   

% of Total ,0% ,0% 1,8% 1,8% ,0% ,0% 1,8% 5,3% 

Total Count 2 1 6 10 4 2 32 57 

% of Total 3,5% 1,8% 10,5% 17,5% 7,0% 3,5% 56,1% 100,0% 

 

 

Tabela P65 – P.3. O que o trouxe ao Teatro? 

P.3.OQueOTrouxeAoTeatro Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.3.1.A peça 38 31,4% 54,3% 

P.3.2.O encenador 25 20,7% 35,7% 

P.3.3.Os actores 21 17,4% 30,0% 

P.3.4.O gosto pela representação em geral 22 18,2% 31,4% 

P.3.5.A notoriedade do teatro 6 5,0% 8,6% 

P.3.6.O convívio 7 5,8% 10,0% 

P.3.7.Os conteúdos adicionais 2 1,7% 2,9% 

Total 121 100,0% 172,9% 

 

Tabela P66 – Cruzamento: O que o trouxe ao Teatro? * Sexo 

P.3.OQueOTrouxeAoTeatro*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.3. O que o 
trouxe ao 
teatro?

a
 

P.3.1.A peça Count 26 12 38 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

68,4% 31,6% 
  

% within P.9 54,2% 54,5%   

% of Total 37,1% 17,1% 54,3% 

P.3.2.O 
encenador 

Count 16 9 25 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

64,0% 36,0% 
  

% within P.9 33,3% 40,9%   

% of Total 22,9% 12,9% 35,7% 

P.3.3.Os 
actores 

Count 15 6 21 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

71,4% 28,6% 
  

% within P.9 31,3% 27,3%   

% of Total 21,4% 8,6% 30,0% 

P.3.4.O gosto 
pela 
representação 

Count 18 4 22 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

81,8% 18,2% 
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em geral % within P.9 37,5% 18,2%   

% of Total 25,7% 5,7% 31,4% 

P.3.5.A 
notoriedade 
do teatro 

Count 4 2 6 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

66,7% 33,3% 
  

% within P.9 8,3% 9,1%   

% of Total 5,7% 2,9% 8,6% 

P.3.6.O 
convívio 

Count 5 2 7 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

71,4% 28,6% 
  

% within P.9 10,4% 9,1%   

% of Total 7,1% 2,9% 10,0% 

P.3.7.Os 
conteúdos 
adicionais 

Count 2 0 2 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

100,0% ,0% 
  

% within P.9 4,2% ,0%   

% of Total 2,9% ,0% 2,9% 

Total Count 48 22 70 

% of Total 68,6% 31,4% 100,0% 

 

Tabela P67 – Cruzamento: O que o trouxe ao Teatro? * Idade 

P.3.OQueOTrouxeAoTeatro*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 
 

Menos de 
18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais 

Total 

P.3.1.A peça Count 0 5 11 10 8 1 2 37 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatr
o 

,0% 13,5% 29,7% 27,0% 21,6% 2,7% 5,4% 
  

% within P.10 ,0% 62,5% 55,0% 66,7% 50,0% 25,0% 50,0%   

% of Total ,0% 7,4% 16,2% 14,7% 11,8% 1,5% 2,9% 54,4% 

P.3.2.O 
encenador 

Count 0 0 5 7 9 2 1 24 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatr
o 

,0% ,0% 20,8% 29,2% 37,5% 8,3% 4,2% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 25,0% 46,7% 56,3% 50,0% 25,0%   

% of Total ,0% ,0% 7,4% 10,3% 13,2% 2,9% 1,5% 35,3% 

P.3.3.Os 
actores 

Count 0 2 3 5 5 4 2 21 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatr
o 

,0% 9,5% 14,3% 23,8% 23,8% 19,0% 9,5% 
  

% within P.10 ,0% 25,0% 15,0% 33,3% 31,3% 100,0% 50,0%   

% of Total ,0% 2,9% 4,4% 7,4% 7,4% 5,9% 2,9% 30,9% 

P.3.4.O gosto 
pela 
representaçã
o em geral 

Count 1 2 7 4 4 3 1 22 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatr
o 

4,5% 9,1% 31,8% 18,2% 18,2% 13,6% 4,5% 
  

% within P.10 100,0% 25,0% 35,0% 26,7% 25,0% 75,0% 25,0%   

% of Total 1,5% 2,9% 10,3% 5,9% 5,9% 4,4% 1,5% 32,4% 

P.3.5.A Count 0 2 0 1 2 1 0 6 
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notoriedade 
do teatro 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatr
o 

,0% 33,3% ,0% 16,7% 33,3% 16,7% ,0% 
  

% within P.10 ,0% 25,0% ,0% 6,7% 12,5% 25,0% ,0%   

% of Total ,0% 2,9% ,0% 1,5% 2,9% 1,5% ,0% 8,8% 

P.3.6.O 
convívio 

Count 0 0 1 3 2 1 0 7 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatr
o 

,0% ,0% 14,3% 42,9% 28,6% 14,3% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% 5,0% 20,0% 12,5% 25,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,5% 4,4% 2,9% 1,5% ,0% 10,3% 

P.3.7.Os 
conteúdos 
adicionais 

Count 0 0 0 1 0 1 0 2 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatr
o 

,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% ,0% 
  

% within P.10 ,0% ,0% ,0% 6,7% ,0% 25,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,5% ,0% 1,5% ,0% 2,9% 

Total Count 1 8 20 15 16 4 4 68 

% of Total 1,5% 11,8% 29,4% 22,1% 23,5% 5,9% 5,9% 100,0% 

 

Tabela P68 – Cruzamento: O que o trouxe ao Teatro? * Habilitações literárias 

P.3.OQueOTrouxeAoTeatro*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 

1º ciclo ou 
equivalent

e 

2º ciclo ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundári
o: 12º ou 

equivalent
e 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial.

..) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

P.3. O 
que o 
trouxe ao 
teatro?

a
 

P.3.1.A peça Count 1 1 3 5 2 1 23 36 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

2,8% 2,8% 8,3% 13,9% 5,6% 2,8% 63,9% 
  

% within P.11 100,0% 50,0% 37,5% 45,5% 50,0% 33,3% 60,5%   

% of Total 1,5% 1,5% 4,5% 7,5% 3,0% 1,5% 34,3% 53,7% 

P.3.2.O 
encenador 

Count 0 0 3 4 1 0 15 23 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

,0% ,0% 13,0% 17,4% 4,3% ,0% 65,2% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 37,5% 36,4% 25,0% ,0% 39,5%   

% of Total ,0% ,0% 4,5% 6,0% 1,5% ,0% 22,4% 34,3% 

P.3.3.Os 
actores 

Count 1 1 4 3 2 0 10 21 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

4,8% 4,8% 19,0% 14,3% 9,5% ,0% 47,6% 
  

% within P.11 100,0% 50,0% 50,0% 27,3% 50,0% ,0% 26,3%   

% of Total 1,5% 1,5% 6,0% 4,5% 3,0% ,0% 14,9% 31,3% 

P.3.4.O gosto 
pela 
representação 
em geral 

Count 0 0 2 7 3 1 9 22 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

,0% ,0% 9,1% 31,8% 13,6% 4,5% 40,9% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 25,0% 63,6% 75,0% 33,3% 23,7%   

% of Total ,0% ,0% 3,0% 10,4% 4,5% 1,5% 13,4% 32,8% 

P.3.5.A 
notoriedade 
do teatro 

Count 0 0 1 0 1 2 2 6 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

,0% ,0% 16,7% ,0% 16,7% 33,3% 33,3% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 12,5% ,0% 25,0% 66,7% 5,3%   

% of Total ,0% ,0% 1,5% ,0% 1,5% 3,0% 3,0% 9,0% 
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P.3.6.O 
convívio 

Count 0 1 0 0 0 1 4 6 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% 16,7% 66,7% 
  

% within P.11 ,0% 50,0% ,0% ,0% ,0% 33,3% 10,5%   

% of Total ,0% 1,5% ,0% ,0% ,0% 1,5% 6,0% 9,0% 

P.3.7.Os 
conteúdos 
adicionais 

Count 0 0 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.3.OQueOTrouxeAoTeatro 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,3%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,0% 3,0% 

Total Count 1 2 8 11 4 3 38 67 

% of Total 1,5% 3,0% 11,9% 16,4% 6,0% 4,5% 56,7% 100,0% 

 

Tabela P69 – Teste do qui-quadrado: P.3. Actores * Idade 

Chi-Square Tests: P.3 – Actores*Idade 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12,621
a
 6 ,049 

Likelihood Ratio 13,648 6 ,034 

Linear-by-Linear Association 5,985 1 ,014 

N of Valid Cases 68     

 

Tabela P70 – P.4. Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro?  

P.4.Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 31 43,7 44,3 

Não 39 54,9 55,7 

Total 70 98,6 100,0 

Missing Não respondeu 1 1,4   

Total 71 100,0   

 

 

Tabela P71 – Cruzamento: Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro? * Sexo 

Crosstab 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

Sim Count 21 10 31 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

67,7% 32,3% 100,0% 

% within P.9.Sexo 42,9% 47,6% 44,3% 

% of Total 30,0% 14,3% 44,3% 

Não Count 28 11 39 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 
publicitário específico a este teatro? 

71,8% 28,2% 100,0% 

% within P.9.Sexo 57,1% 52,4% 55,7% 

% of Total 40,0% 15,7% 55,7% 

Total Count 49 21 70 

% within P.4.Lembra-se de algum anúncio 70,0% 30,0% 100,0% 
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publicitário específico a este teatro? 

% within P.9.Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 70,0% 30,0% 100,0% 

 

Tabela P72 – Cruzamento: Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro? * Idade 

P.4. Lembra-se de algum anúncio específico a este teatro? * Idade Crosstab 

  

P.10.Idade 
 

Menos 
de 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais 

Total 

Sim Count 0 2 7 7 7 4 2 29 

% within 
P.4.Lembra
-se de 
algum 
anúncio 
publicitário 
específico a 
este teatro? 

,0% 6,9% 24,1% 24,1% 24,1% 13,8% 6,9% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

,0% 25,0% 35,0% 46,7% 43,8% 100,0% 50,0% 42,6% 

% of Total ,0% 2,9% 10,3% 10,3% 10,3% 5,9% 2,9% 42,6% 

Nã
o 

Count 1 6 13 8 9 0 2 39 

% within 
P.4.Lembra
-se de 
algum 
anúncio 
publicitário 
específico a 
este teatro? 

2,6% 15,4% 33,3% 20,5% 23,1% ,0% 5,1% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

100,0% 75,0% 65,0% 53,3% 56,3% ,0% 50,0% 57,4% 

% of Total 1,5% 8,8% 19,1% 11,8% 13,2% ,0% 2,9% 57,4% 

Tota
l 

Count 1 8 20 15 16 4 4 68 

% within 
P.4.Lembra-
se de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a 
este teatro? 

1,5% 11,8% 29,4% 22,1% 23,5% 5,9% 5,9% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,5% 11,8% 29,4% 22,1% 23,5% 5,9% 5,9% 100,0% 

 

Tabela P73 – Cruzamento: Lembra-se de algum anúncio publicitário específico a este Teatro? * 

Habilitações literárias 

 

Crosstab 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso médio 
(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 
Curso superior 

completo 

P.4.Lembra- Sim Count 2 1 4 7 0 0 15 29 
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se de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a 
este teatro? 

% within 
P.4.Lembra-se 
de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a este 
teatro? 

6,9% 3,4% 13,8% 24,1% ,0% ,0% 51,7% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

100,0% 50,0% 50,0% 63,6% ,0% ,0% 39,5% 43,3% 

% of Total 3,0% 1,5% 6,0% 10,4% ,0% ,0% 22,4% 43,3% 

Não Count 0 1 4 4 3 3 23 38 

% within 
P.4.Lembra-se 
de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a este 
teatro? 

,0% 2,6% 10,5% 10,5% 7,9% 7,9% 60,5% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

,0% 50,0% 50,0% 36,4% 100,0% 100,0% 60,5% 56,7% 

% of Total ,0% 1,5% 6,0% 6,0% 4,5% 4,5% 34,3% 56,7% 

Total Count 2 2 8 11 3 3 38 67 

% within 
P.4.Lembra-se 
de algum 
anúncio 
publicitário 
específico a este 
teatro? 

3,0% 3,0% 11,9% 16,4% 4,5% 4,5% 56,7% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 3,0% 3,0% 11,9% 16,4% 4,5% 4,5% 56,7% 100,0% 

 

Tabela P74 – P.4.1. O que lhe chamou a atenção no anúncio? 

P.4.1.AtençãoAnúncio Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.4.1.1.O tema da peça 8 25,0% 33,3% 

P.4.1.2.O encenador 8 25,0% 33,3% 

P.4.1.3.O elenco 4 12,5% 16,7% 

P.4.1.4.O vestuário 3 9,4% 12,5% 

P.4.1.5.As cores 3 9,4% 12,5% 

P.4.1.6.Ser um musical 2 6,3% 8,3% 

P.4.1.7.A notoriedade do teatro 2 6,3% 8,3% 

P.4.1.8.Conhecer o filme 2 6,3% 8,3% 

Total 32 100,0% 133,3% 

 

Tabela P75 – Cruzamento: O que lhe chamou a atenção no anúncio? * Sexo 

P.4.1.AtençãoAnúncio*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.4.1.1.O tema da peça Count 6 2 8 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 75,0% 25,0%   
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% within P.9 35,3% 28,6%   

% of Total 25,0% 8,3% 33,3% 

P.4.1.2.O encenador Count 6 2 8 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 75,0% 25,0%   

% within P.9 35,3% 28,6%   

% of Total 25,0% 8,3% 33,3% 

P.4.1.3.O elenco Count 4 0 4 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 100,0% ,0%   

% within P.9 23,5% ,0%   

% of Total 16,7% ,0% 16,7% 

P.4.1.4.O vestuário Count 3 0 3 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 100,0% ,0%   

% within P.9 17,6% ,0%   

% of Total 12,5% ,0% 12,5% 

P.4.1.5.As cores Count 1 2 3 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 33,3% 66,7%   

% within P.9 5,9% 28,6%   

% of Total 4,2% 8,3% 12,5% 

P.4.1.6.Ser um musical Count 2 0 2 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 100,0% ,0%   

% within P.9 11,8% ,0%   

% of Total 8,3% ,0% 8,3% 

P.4.1.7.A notoriedade do 
teatro 

Count 1 1 2 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 50,0% 50,0%   

% within P.9 5,9% 14,3%   

% of Total 4,2% 4,2% 8,3% 

P.4.1.8.Conhecer o filme Count 0 2 2 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% 100,0%   

% within P.9 ,0% 28,6%   

% of Total ,0% 8,3% 8,3% 

Total Count 17 7 24 

% of Total 70,8% 29,2% 100,0% 

 

 

Tabela P76 – Cruzamento: O que lhe chamou a atenção no anúncio? * Idade 

P.4.1.AtençãoAnúncio*P.10 Crosstabulation 

  
P.10.Idade 

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais 

P.4.1.1.O tema da peça Count 2 0 2 3 1 0 8 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio 25,0% ,0% 25,0% 37,5% 12,5% ,0%   

% within P.10 100,0% ,0% 28,6% 60,0% 50,0% ,0%   

% of Total 8,3% ,0% 8,3% 12,5% 4,2% ,0% 33,3% 

P.4.1.2.O encenador Count 0 1 4 1 1 1 8 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% 12,5% 50,0% 12,5% 12,5% 12,5%   

% within P.10 ,0% 14,3% 57,1% 20,0% 50,0% 100,0%   

% of Total ,0% 4,2% 16,7% 4,2% 4,2% 4,2% 33,3% 

P.4.1.3.O elenco Count 0 2 0 1 1 0 4 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% 50,0% ,0% 25,0% 25,0% ,0%   

% within P.10 ,0% 28,6% ,0% 20,0% 50,0% ,0%   
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% of Total ,0% 8,3% ,0% 4,2% 4,2% ,0% 16,7% 

P.4.1.4.O vestuário Count 0 2 0 1 0 0 3 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% 66,7% ,0% 33,3% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% 28,6% ,0% 20,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 8,3% ,0% 4,2% ,0% ,0% 12,5% 

P.4.1.5.As cores Count 0 1 1 1 0 0 3 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% 33,3% 33,3% 33,3% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% 14,3% 14,3% 20,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 4,2% 4,2% 4,2% ,0% ,0% 12,5% 

P.4.1.6.Ser um musical Count 0 2 0 0 0 0 2 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% 28,6% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% 

P.4.1.7.A notoriedade do 
teatro 

Count 0 1 1 0 0 0 2 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% 14,3% 14,3% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% 4,2% 4,2% ,0% ,0% ,0% 8,3% 

P.4.1.8.Conhecer o filme Count 0 0 2 0 0 0 2 

% within $P.4.1.AtençãoAnúncio ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% ,0% 28,6% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% 8,3% 

Total Count 2 7 7 5 2 1 24 

% of Total 8,3% 29,2% 29,2% 20,8% 8,3% 4,2% 100,0% 

 

Tabela P77 – Cruzamento: O que lhe chamou a atenção no anúncio? * Habilitações literárias 

P.4.1.AtençãoAnúncio*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso 
superior 
completo 

P.4.1.O que 
lhe chamou a 
atenção?

a
 

P.4.1.1.O tema 
da peça 

Count 0 0 3 1 4 8 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

,0% ,0% 37,5% 12,5% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 100,0% 16,7% 30,8%   

% of Total ,0% ,0% 12,5% 4,2% 16,7% 33,3% 

P.4.1.2.O 
encenador 

Count 1 1 1 2 3 8 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

12,5% 12,5% 12,5% 25,0% 37,5% 
  

% within P.11 100,0% 100,0% 33,3% 33,3% 23,1%   

% of Total 4,2% 4,2% 4,2% 8,3% 12,5% 33,3% 

P.4.1.3.O elenco Count 0 0 0 1 3 4 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

,0% ,0% ,0% 25,0% 75,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 16,7% 23,1%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 4,2% 12,5% 16,7% 

P.4.1.4.O 
vestuário 

Count 0 0 0 1 2 3 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

,0% ,0% ,0% 33,3% 66,7% 
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% within P.11 ,0% ,0% ,0% 16,7% 15,4%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 4,2% 8,3% 12,5% 

P.4.1.5.As cores Count 0 0 0 0 3 3 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 23,1%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 12,5% 12,5% 

P.4.1.6.Ser um 
musical 

Count 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 15,4%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% 8,3% 

P.4.1.7.A 
notoriedade do 
teatro 

Count 0 0 0 1 1 2 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

,0% ,0% ,0% 50,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 16,7% 7,7%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 4,2% 4,2% 8,3% 

P.4.1.8.Conhecer 
o filme 

Count 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.4.1.Atenção
Anúncio 

,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% 15,4%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3% 8,3% 

Total Count 1 1 3 6 13 24 

% of Total 4,2% 4,2% 12,5% 25,0% 54,2% 100,0% 

 

Tabela P78 – P.5. Conhece o sítio da Internet do Teatro? 

P.5.Conhece o sítio da Internet do teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 24 33,8 33,8 

Não 47 66,2 66,2 

Total 71 100,0 100,0 

 

Tabela P79 – Cruzamento: Conhece o sítio da Internet do Teatro? * Sexo 

Crosstab 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

Sim Count 18 6 24 

% within P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

75,0% 25,0% 100,0% 

% within P.9.Sexo 36,7% 27,3% 33,8% 

% of Total 25,4% 8,5% 33,8% 

Não Count 31 16 47 

% within P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

66,0% 34,0% 100,0% 

% within P.9.Sexo 63,3% 72,7% 66,2% 

% of Total 43,7% 22,5% 66,2% 

Total Count 49 22 71 



129 
 

% within P.5.Conhece o sítio da Internet do 
teatro? 

69,0% 31,0% 100,0% 

% within P.9.Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 69,0% 31,0% 100,0% 

 

Tabela P80 – Cruzamento: Conhece o sítio da Internet do Teatro? * Idade 

Crosstab 

  
P.10.Idade 

Total Menos de 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais 

P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

Sim Count 0 2 9 5 5 2 0 23 

% within 
P.5.Conhece 
o sítio da 
Internet do 
teatro? 

,0% 8,7% 39,1% 21,7% 21,7% 8,7% ,0% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

,0% 25,0% 45,0% 33,3% 31,3% 40,0% ,0% 33,3% 

% of Total ,0% 2,9% 13,0% 7,2% 7,2% 2,9% ,0% 33,3% 

Não Count 1 6 11 10 11 3 4 46 

% within 
P.5.Conhece 
o sítio da 
Internet do 
teatro? 

2,2% 13,0% 23,9% 21,7% 23,9% 6,5% 8,7% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

100,0% 75,0% 55,0% 66,7% 68,8% 60,0% 100,0% 66,7% 

% of Total 1,4% 8,7% 15,9% 14,5% 15,9% 4,3% 5,8% 66,7% 

Total Count 1 8 20 15 16 5 4 69 

% within 
P.5.Conhece 
o sítio da 
Internet do 
teatro? 

1,4% 11,6% 29,0% 21,7% 23,2% 7,2% 5,8% 100,0% 

% within 
P.10.Idade 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 1,4% 11,6% 29,0% 21,7% 23,2% 7,2% 5,8% 100,0% 

 

Tabela P81 – Cruzamento: Conhece o sítio da Internet do Teatro? * Habilitações literárias 

Crosstab 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso médio 
(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 
Curso superior 

completo 

P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

Sim Count 1 0 1 4 1 1 15 23 

% within 
P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

4,3% ,0% 4,3% 17,4% 4,3% 4,3% 65,2% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

50,0% ,0% 12,5% 36,4% 25,0% 33,3% 39,5% 33,8% 

% of Total 1,5% ,0% 1,5% 5,9% 1,5% 1,5% 22,1% 33,8% 

Não Count 1 2 7 7 3 2 23 45 
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% within 
P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

2,2% 4,4% 15,6% 15,6% 6,7% 4,4% 51,1% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

50,0% 100,0% 87,5% 63,6% 75,0% 66,7% 60,5% 66,2% 

% of Total 1,5% 2,9% 10,3% 10,3% 4,4% 2,9% 33,8% 66,2% 

Total Count 2 2 8 11 4 3 38 68 

% within 
P.5.Conhece o 
sítio da Internet 
do teatro? 

2,9% 2,9% 11,8% 16,2% 5,9% 4,4% 55,9% 100,0% 

% within 
P.11.Habilitações 
literárias 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

% of Total 2,9% 2,9% 11,8% 16,2% 5,9% 4,4% 55,9% 100,0% 

 

Tabela P82 – P.5.1. O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? 

P.5.1.Site Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.5.1.1.É importante 9 32,1% 37,5% 

P.5.1.2.Os conteúdos são 
pertinentes 

2 7,1% 8,3% 

P.5.1.3.Está actualizado 6 21,4% 25,0% 

P.5.1.4.É apelativo 4 14,3% 16,7% 

P.5.1.5.Todas as anteriores 7 25,0% 29,2% 

Total 28 100,0% 116,7% 

 

Tabela P83 – Cruzamento: O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? * Sexo 

P.5.1.Site*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.5.1. O que pensa do 
site?

a
 

P.5.1.1.É importante Count 7 2 9 

% within $P.5.1.Site 77,8% 22,2%   

% within P.9 38,9% 33,3%   

% of Total 29,2% 8,3% 37,5% 

P.5.1.2.Os conteúdos são 
pertinentes 

Count 2 0 2 

% within $P.5.1.Site 100,0% ,0%   

% within P.9 11,1% ,0%   

% of Total 8,3% ,0% 8,3% 

P.5.1.3.Está actualizado Count 5 1 6 

% within $P.5.1.Site 83,3% 16,7%   

% within P.9 27,8% 16,7%   

% of Total 20,8% 4,2% 25,0% 

P.5.1.4.É apelativo Count 3 1 4 

% within $P.5.1.Site 75,0% 25,0%   

% within P.9 16,7% 16,7%   

% of Total 12,5% 4,2% 16,7% 

P.5.1.5.Todas as Count 5 2 7 
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anteriores % within $P.5.1.Site 71,4% 28,6%   

% within P.9 27,8% 33,3%   

% of Total 20,8% 8,3% 29,2% 

Total Count 18 6 24 

% of Total 75,0% 25,0% 100,0% 

 

Tabela P84 – Cruzamento: O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? * Idade 

P.5.1.Site*P.10 Crosstabulation 

  
P.10.Idade 

Total 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

P.5.1. O que 
pensa do site?

a
 

P.5.1.1.É importante Count 0 5 1 1 1 8 

% within $P.5.1.Site ,0% 62,5% 12,5% 12,5% 12,5%   

% within P.10 ,0% 55,6% 20,0% 20,0% 50,0%   

% of Total ,0% 21,7% 4,3% 4,3% 4,3% 34,8% 

P.5.1.2.Os conteúdos são 
pertinentes 

Count 1 1 0 0 0 2 

% within $P.5.1.Site 50,0% 50,0% ,0% ,0% ,0%   

% within P.10 50,0% 11,1% ,0% ,0% ,0%   

% of Total 4,3% 4,3% ,0% ,0% ,0% 8,7% 

P.5.1.3.Está actualizado Count 0 2 2 0 2 6 

% within $P.5.1.Site ,0% 33,3% 33,3% ,0% 33,3%   

% within P.10 ,0% 22,2% 40,0% ,0% 100,0%   

% of Total ,0% 8,7% 8,7% ,0% 8,7% 26,1% 

P.5.1.4.É apelativo Count 1 2 1 0 0 4 

% within $P.5.1.Site 25,0% 50,0% 25,0% ,0% ,0%   

% within P.10 50,0% 22,2% 20,0% ,0% ,0%   

% of Total 4,3% 8,7% 4,3% ,0% ,0% 17,4% 

P.5.1.5.Todas as 
anteriores 

Count 0 2 1 4 0 7 

% within $P.5.1.Site ,0% 28,6% 14,3% 57,1% ,0%   

% within P.10 ,0% 22,2% 20,0% 80,0% ,0%   

% of Total ,0% 8,7% 4,3% 17,4% ,0% 30,4% 

Total Count 2 9 5 5 2 23 

% of Total 8,7% 39,1% 21,7% 21,7% 8,7% 100,0% 

 

Tabela P85 – Cruzamento: O que pensa sobre o sítio da Internet do Teatro? * Habilitações literárias 

P.5.1.Site*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso médio 
(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso superior 
incompleto 

Curso superior 
completo 

P.5.1. O que 
pensa do 
site?

a
 

P.5.1.1.É 
importante 

Count 0 1 2 0 0 5 8 

% within 
$P.5.1.Site 

,0% 12,5% 25,0% ,0% ,0% 62,5% 
  

% within P.11 ,0% 100,0% 50,0% ,0% ,0% 33,3%   

% of Total ,0% 4,3% 8,7% ,0% ,0% 21,7% 34,8% 

P.5.1.2.Os 
conteúdos são 
pertinentes 

Count 0 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.5.1.Site 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
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% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 13,3%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,7% 8,7% 

P.5.1.3.Está 
actualizado 

Count 1 0 2 0 0 3 6 

% within 
$P.5.1.Site 

16,7% ,0% 33,3% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 100,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 20,0%   

% of Total 4,3% ,0% 8,7% ,0% ,0% 13,0% 26,1% 

P.5.1.4.É 
apelativo 

Count 0 0 2 0 1 1 4 

% within 
$P.5.1.Site 

,0% ,0% 50,0% ,0% 25,0% 25,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 50,0% ,0% 100,0% 6,7%   

% of Total ,0% ,0% 8,7% ,0% 4,3% 4,3% 17,4% 

P.5.1.5.Todas 
as anteriores 

Count 0 0 0 1 0 6 7 

% within 
$P.5.1.Site 

,0% ,0% ,0% 14,3% ,0% 85,7% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 100,0% ,0% 40,0%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 4,3% ,0% 26,1% 30,4% 

Total Count 1 1 4 1 1 15 23 

% of Total 4,3% 4,3% 17,4% 4,3% 4,3% 65,2% 100,0% 

 

Tabela P86 – P.6. O que achou da peça? 

P.6.Peça Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.6.1.1.Gostei 56 56,6% 88,9% 

P.6.1.3.Boa encenação, representação, música 6 6,1% 9,5% 

P.6.1.4.Boa/Bom luz, som, cenários, guarda-roupa 5 5,1% 7,9% 

P.6.1.5.Tema actual 9 9,1% 14,3% 

P.6.1.6.Interessante 8 8,1% 12,7% 

P.6.1.7.Divertida/Com sentido de humor 7 7,1% 11,1% 

P.6.1.8.Emotiva/Sensível 3 3,0% 4,8% 

P.6.1.9.Crítica de costumes 2 2,0% 3,2% 

P.6.1.10.Superou as expectativas 2 2,0% 3,2% 

P.6.1.11.Exagero na crítica aos costumes do 
Norte 

1 1,0% 1,6% 

Total 99 100,0% 157,1% 

 

Tabela P87 – Cruzamento: O que achou da peça? * Sexo 

P.6.Peça*P.9 Crosstabulation 

  
P.9.Sexo 

Total Feminino Masculino 

P.6.1.1.Gostei Count 42 14 56 

% within $P.6.Peça 75,0% 25,0%   

% within P.9 93,3% 77,8%   

% of Total 66,7% 22,2% 88,9% 

P.6.1.3.Boa encenação, 
representação, música 

Count 5 1 6 

% within $P.6.Peça 83,3% 16,7%   

% within P.9 11,1% 5,6%   

% of Total 7,9% 1,6% 9,5% 
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P.6.1.4.Boa/Bom luz, 
som, cenários, guarda-
roupa 

Count 4 1 5 

% within $P.6.Peça 80,0% 20,0%   

% within P.9 8,9% 5,6%   

% of Total 6,3% 1,6% 7,9% 

P.6.1.5.Tema actual Count 5 4 9 

% within $P.6.Peça 55,6% 44,4%   

% within P.9 11,1% 22,2%   

% of Total 7,9% 6,3% 14,3% 

P.6.1.6.Interessante Count 6 2 8 

% within $P.6.Peça 75,0% 25,0%   

% within P.9 13,3% 11,1%   

% of Total 9,5% 3,2% 12,7% 

P.6.1.7.Divertida/Com 
sentido de humor 

Count 6 1 7 

% within $P.6.Peça 85,7% 14,3%   

% within P.9 13,3% 5,6%   

% of Total 9,5% 1,6% 11,1% 

P.6.1.8.Emotiva/Sensível Count 3 0 3 

% within $P.6.Peça 100,0% ,0%   

% within P.9 6,7% ,0%   

% of Total 4,8% ,0% 4,8% 

P.6.1.9.Crítica de 
costumes 

Count 1 1 2 

% within $P.6.Peça 50,0% 50,0%   

% within P.9 2,2% 5,6%   

% of Total 1,6% 1,6% 3,2% 

P.6.1.10.Superou as 
expectativas 

Count 2 0 2 

% within $P.6.Peça 100,0% ,0%   

% within P.9 4,4% ,0%   

% of Total 3,2% ,0% 3,2% 

P.6.1.11.Exagero na 
crítica aos costumes do 
Norte 

Count 0 1 1 

% within $P.6.Peça ,0% 100,0%   

% within P.9 ,0% 5,6%   

% of Total ,0% 1,6% 1,6% 

Total Count 45 18 63 

% of Total 71,4% 28,6% 100,0% 

 

Tabela P88 – Cruzamento: O que achou da peça? * Idade 

P.6.Peça*P.10 Crosstabulation 

  

P.10.Idade 
 

Menos de 
18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 

65 ou 
mais 

Total 

P.6.1.1.Gostei Count 1 7 15 13 12 4 2 54 

% within $P.6.Peça 1,9% 13,0% 27,8% 24,1% 22,2% 7,4% 3,7%   

% within P.10 100,0% 100,0% 83,3% 100,0% 92,3% 80,0% 50,0%   

% of Total 1,6% 11,5% 24,6% 21,3% 19,7% 6,6% 3,3% 88,5% 

P.6.1.3.Boa encenação, 
representação, música 

Count 1 1 0 0 3 0 1 6 

% within $P.6.Peça 16,7% 16,7% ,0% ,0% 50,0% ,0% 16,7%   

% within P.10 100,0% 14,3% ,0% ,0% 23,1% ,0% 25,0%   

% of Total 1,6% 1,6% ,0% ,0% 4,9% ,0% 1,6% 9,8% 

P.6.1.4.Boa/Bom luz, Count 1 0 0 0 3 1 0 5 
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som, cenários, guarda-
roupa 

% within $P.6.Peça 20,0% ,0% ,0% ,0% 60,0% 20,0% ,0%   

% within P.10 100,0% ,0% ,0% ,0% 23,1% 20,0% ,0%   

% of Total 1,6% ,0% ,0% ,0% 4,9% 1,6% ,0% 8,2% 

P.6.1.5.Tema actual Count 0 0 1 1 3 0 3 8 

% within $P.6.Peça ,0% ,0% 12,5% 12,5% 37,5% ,0% 37,5%   

% within P.10 ,0% ,0% 5,6% 7,7% 23,1% ,0% 75,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,6% 1,6% 4,9% ,0% 4,9% 13,1% 

P.6.1.6.Interessante Count 0 0 3 1 1 1 1 7 

% within $P.6.Peça ,0% ,0% 42,9% 14,3% 14,3% 14,3% 14,3%   

% within P.10 ,0% ,0% 16,7% 7,7% 7,7% 20,0% 25,0%   

% of Total ,0% ,0% 4,9% 1,6% 1,6% 1,6% 1,6% 11,5% 

P.6.1.7.Divertida/Com 
sentido de humor 

Count 0 0 1 3 1 1 0 6 

% within $P.6.Peça ,0% ,0% 16,7% 50,0% 16,7% 16,7% ,0%   

% within P.10 ,0% ,0% 5,6% 23,1% 7,7% 20,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,6% 4,9% 1,6% 1,6% ,0% 9,8% 

P.6.1.8.Emotiva/Sensível Count 0 0 2 0 1 0 0 3 

% within $P.6.Peça ,0% ,0% 66,7% ,0% 33,3% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% ,0% 11,1% ,0% 7,7% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 3,3% ,0% 1,6% ,0% ,0% 4,9% 

P.6.1.9.Crítica de 
costumes 

Count 0 0 1 0 1 0 0 2 

% within $P.6.Peça ,0% ,0% 50,0% ,0% 50,0% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% ,0% 5,6% ,0% 7,7% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,6% ,0% 1,6% ,0% ,0% 3,3% 

P.6.1.10.Superou as 
expectativas 

Count 0 0 2 0 0 0 0 2 

% within $P.6.Peça ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% ,0% 11,1% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 3,3% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,3% 

P.6.1.11.Exagero na 
crítica aos costumes do 
Norte 

Count 0 0 1 0 0 0 0 1 

% within $P.6.Peça ,0% ,0% 100,0% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% within P.10 ,0% ,0% 5,6% ,0% ,0% ,0% ,0%   

% of Total ,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% 

Total Count 1 7 18 13 13 5 4 61 

% of Total 1,6% 11,5% 29,5% 21,3% 21,3% 8,2% 6,6% 100,0% 

 

Tabela P89 – Cruzamento: O que achou da peça? * Habilitações literárias 

P.6.Peça*P.11 Crosstabulation 

  

P.11.Habilitações literárias 

Total 
1º ciclo ou 
equivalente 

2º ciclo ou 
equivalent

e 

Ensino 
secundário: 
10º/11º ou 
equivalente 

Ensino 
secundário: 

12º ou 
equivalente 

Curso 
médio 

(antigos 
cursos 

industrial, 
comercial...) 

Curso 
superior 

incompleto 

Curso 
superior 
completo 

P.6. O que 
achou da 
peça?

a
 

P.6.1.1.Goste
i 

Count 2 2 6 8 1 3 32 54 

% within 
$P.6.Peça 

3,7% 3,7% 11,1% 14,8% 1,9% 5,6% 59,3% 
  

% within P.11 100,0% 100,0% 100,0% 88,9% 33,3% 100,0% 88,9%   

% of Total 3,3% 3,3% 9,8% 13,1% 1,6% 4,9% 52,5% 88,5% 

P.6.1.3.Boa 
encenação, 
representaçã

Count 1 0 1 0 0 1 3 6 

% within 
$P.6.Peça 

16,7% ,0% 16,7% ,0% ,0% 16,7% 50,0% 
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o, música % within P.11 50,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% 33,3% 8,3%   

% of Total 1,6% ,0% 1,6% ,0% ,0% 1,6% 4,9% 9,8% 

P.6.1.4.Boa/B
om luz, som, 
cenários, 
guarda-roupa 

Count 0 0 1 0 0 0 4 5 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% 20,0% ,0% ,0% ,0% 80,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 16,7% ,0% ,0% ,0% 11,1%   

% of Total ,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% ,0% 6,6% 8,2% 

P.6.1.5.Tema 
actual 

Count 0 0 1 2 1 0 4 8 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% 12,5% 25,0% 12,5% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 16,7% 22,2% 33,3% ,0% 11,1%   

% of Total ,0% ,0% 1,6% 3,3% 1,6% ,0% 6,6% 13,1% 

P.6.1.6.Intere
ssante 

Count 0 0 1 1 1 0 4 7 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% 14,3% 14,3% 14,3% ,0% 57,1% 
  

% within P.11 ,0% ,0% 16,7% 11,1% 33,3% ,0% 11,1%   

% of Total ,0% ,0% 1,6% 1,6% 1,6% ,0% 6,6% 11,5% 

P.6.1.7.Divert
ida/Com 
sentido de 
humor 

Count 0 0 0 2 0 0 4 6 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% ,0% 33,3% ,0% ,0% 66,7% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 22,2% ,0% ,0% 11,1%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 3,3% ,0% ,0% 6,6% 9,8% 

P.6.1.8.Emoti
va/Sensível 

Count 0 0 0 0 0 0 3 3 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 8,3%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 4,9% 4,9% 

P.6.1.9.Crític
a de 
costumes 

Count 0 0 0 0 0 0 2 2 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 5,6%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 3,3% 3,3% 

P.6.1.10.Sup
erou as 
expectativas 

Count 0 0 0 1 0 0 1 2 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% ,0% 50,0% ,0% ,0% 50,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% 11,1% ,0% ,0% 2,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% 1,6% ,0% ,0% 1,6% 3,3% 

P.6.1.11.Exa
gero na 
crítica aos 
costumes do 
Norte 

Count 0 0 0 0 0 0 1 1 

% within 
$P.6.Peça 

,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 100,0% 
  

% within P.11 ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 2,8%   

% of Total ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,6% 1,6% 

Total Count 2 2 6 9 3 3 36 61 

% of Total 3,3% 3,3% 9,8% 14,8% 4,9% 4,9% 59,0% 100,0% 

 

Tabela P90 – Teste do qui-quadrado: P.6. Boa encenação/representação/música * Idade 

Chi-Square Tests: P.6 – Encenação/representação/música*Idade 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,857
a
 6 ,010 

Likelihood Ratio 14,933 6 ,021 

Linear-by-Linear Association ,089 1 ,765 
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N of Valid Cases 61     

 

Tabela P91 – Adjusted Residual: Boa encenação/representação/música * Idade 

P.6.1.3.Boa encenação, representação, música * P.10.Idade Crosstabulation 

  

P.10.Idade 

Total 
Menos de 

18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais 

P.6.1.3.Boa 
encenação, 
representação, 
música 

Sim Count 1 1 0 0 3 0 1 6 

Adjusted 
Residual 

3,1 ,4 -1,7 -1,3 1,8 -,8 1,1 
  

Não Count 0 6 18 13 10 5 3 55 

Adjusted 
Residual 

-3,1 -,4 1,7 1,3 -1,8 ,8 -1,1 
  

Total Count 1 7 18 13 13 5 4 61 

 

Tabela P92 – Teste do qui-quadrado: P.6. Boa luz/Bom som/cenário/guarda-roupa * Idade 

Chi-Square Tests: P.6 – Luz/som/cenário/guarda-roupa*Idade 
 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,701
a
 6 ,003 

Likelihood Ratio 15,544 6 ,016 

Linear-by-Linear Association ,422 1 ,516 

N of Valid Cases 61     

 

Tabela P93 – Adjusted Residual: Boa luz/Bom som/cenários/guarda-roupa * Idade  

P.6.1.4.Boa/Bom luz, som, cenários, guarda-roupa * P.10.Idade Crosstabulation 

  
P.10.Idade 

Total Menos de 18 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 ou mais 

P.6.1.4.Boa/Bom 
luz, som, 
cenários, 
guarda-roupa 

Sim Count 1 0 0 0 3 1 0 5 

Adjusted 
Residual 

3,4 -,8 -1,5 -1,2 2,2 1,0 -,6 
  

Não Count 0 7 18 13 10 4 4 56 

Adjusted 
Residual 

-3,4 ,8 1,5 1,2 -2,2 -1,0 ,6 
  

Total Count 1 7 18 13 13 5 4 61 
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Tabela P94 – P.6.2. A peça está de acordo com a imagem que tinha do Teatro? 

P.6.2.A peça está de acordo com a imagem que tinha deste teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Sim 59 83,1 92,2 

Não 5 7,0 7,8 

Total 64 90,1 100,0 

Missing Não respondeu 7 9,9   

Total 71 100,0   

 

Tabela P95 – P.7. O que pensa da existência de espaços associados ao Teatro? 

P.7. O que pensa da existência de espaços associados ao teatro? 

  Frequency Percent Valid Percent 

Valid Complementam a oferta do teatro 67 94,4 97,1 

Não acrescentam nada à oferta do teatro 2 2,8 2,9 

Total 69 97,2 100,0 

Missing Não respondeu 2 2,8   

Total 71 100,0   

 

Tabela P96 – P.8. O que pensa da oferta do Teatro? 

P.8.OfertaTeatro Frequencies 

  
Responses 

Percent of Cases N Percent 

P.8.1.Sim 36 52,2% 78,3% 

P.8.2.A oferta não é a que gostaria 1 1,4% 2,2% 

P.8.3.A oferta é boa 23 33,3% 50,0% 

P.8.4.A oferta é diversificada 2 2,9% 4,3% 

P.8.5.A oferta é interessante 2 2,9% 4,3% 

P.8.6.A oferta é aceitável/suficiente 2 2,9% 4,3% 

P.8.7.Acesso facilitado a pessoas com mobilidade reduzida 1 1,4% 2,2% 

P.8.8.Maior diversidade de géneros 2 2,9% 4,3% 

Total 69 100,0% 150,0% 
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