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oArtec apresenta Talvez Pessoa,
colagem de textos de Femando
Pessoa e heterónimos. Encena-
ção de Marcantónio DeI Carlo.
De 7 a 30 de Janeiro. De 5a a
Sábado às 21h30 no Bar Novo
da Faculdade. Reservas pelo te-
lefone 01/799 0530 entre as 15h
e as 17h.

Este espaço deveria ser
ocupado com
informações fomecidas
pelos Departamentos e
Institutos da Faculdade.,
E de lamentar afalta de
interesse.
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I

3

A Associação dos Amantes de
África e da Aventura apresenta:

MARROCOS DE LÉs A LÉs
(JULHO DE 99-12 DIAS)

Com esta viagem propomos-te mais do que um simples
passeio turístico. Trata-se de viver uma aventura, uma

viagem no tempo e no espaço ao encontro dos principais
cenários que marcaram, não só o início, mas também a

queda do império. Vamos também ao país profundo onde
travaremos contacto com o seu povo, tradições e história,
sem esquecer as belezas naturais de um país de paisagens

contrastantes. AVENTURA-TE!

A nossa viagem inicia-se, logo em Ceuta, num percurso em
busca das feitorias e fortalezas portuguesas (A1cácer-

Ceguer, Arzila, Mazagão, Tanger, Mogador, Safim),
tomando depois o rumo do deserto onde passaremos uma
noite inesquecível nas dunas e desfiladeiros de Merzouga.

Seguimos depois pelas montanhas marroquinas até
Chefchaouen, uma aldeia berbére plena de magia e beleza,
onde finalizaremos esta nossa viagem com chave de ouro!

o preço por pessoa para esta viagem de 12 dias é de
70.000$ (viagem, estadia e alimentação incluídos!), sendo o
passeio aberto apenas a professores e estudantes universitá-

rios. Os lugares limitam-se a 49!

Para mais informações e reservas contacte:

Bruno Neves
Telf.: 01-3960486

Tlm.: 0936-362567

Nota: Informações para a Agenda devem ser entregues na Associação de Estudantes ao cuidado da Direcção de Relações Institucionais
de Os Fazedores de Letras. Não nos responsabilizamos por alterações posteriores ao fecho de edição.



o artigo "Salve-se Quem Puder",
da Vânia Fernandes, despertou em mim
a vontade de responder, devido a ter en-
contrado várias incorrecções na sua crí-
tica ao processo de transferências.

Se o processo de transferências
mudou foi já há bastante tempo. Desde
que estou nesta faculdade (4 anos) que
os pedidos de transferência passam ne-
cessariamente pela Comissão pedagógi-

Pontosnos
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Rifa Oliveira Dias
ca. E não é difícil compreender o porquê
desta mudança que acarreta tanta pape-
lada. As Comissões Pedagógicas são ór-
gãos paritários, isto é são compostas em
partes iguais por professores e alunos, o
que garante uma maior
representatividade dos alunos e justiça
nas decisões tomadas.

Quanto aos critérios para con-
cessão de transferência apenas posso fa-
lar da situação no Departamento de His-
tória, no qual integro a Comissão Peda-
gógica.

Aaceitação de ingresso pelo pro-
fessor é essencial, uma vez que ele deve
conhecer bem a turma em causa. No en-
tanto, nem sempre é esta a situação; de-
paramos com professores que negam a
autorização porque pensam que o prazo
já acabou ou porque não sabem como se
processam as nossas inscrições.

Mesmo na ausência de assina-
tura, se se verificar que a turma em cau-
sa não ficará desequilibrada com a en-
trada de mais um elemento, a transfe-
rência poderá ser concedida.

Aparticipação dos professores no
processo é mais do que indicativa mas
não chega a ser determinante para a re-
solução do caso. O que só protege o alu-
no de arbitrariedades.

As sobreposições são
determinantes para conceder transferên-
cia, dado que de outra forma o aluno se-
ria obrigado a anular a cadeira.

Motivos como' a falta de trans-
porte devem ser bem documentados com
a junção de horários, prova de local de
habitação, etc., o que raramente aconte-
ce.

São pouco vulgares os pedidôs
de transferência com base em motivos

médicos. Provavelmente porque ter au-
las nesta faculdade já é motivo para se
ficar doente (de indignação).

É preciso não esquecer que os
maus horários são a parte mais visível de
uma incapacidade real para fazer me-
lhor com as condições existentes.

Há pouco espaço para cada vez
mais alunos. Já levei cadeira e mesa para
mim e alguns colegas numa sala onde
não cabia mais ninguém. As salas peque-
nas deixam de servir com o aumento
constante de vagas no l°ano e
consequentemente turmas cada vez mai-
ores.

Faltam docentes, não podendo
ser contratados mais enquanto não for
revista a fórmula de cálculo da ratio alu-
no/professor estabelecida pelo Ministério
da Educação. E quando digo Ministério
não me refiro a ministros, mas a uma
política de Educação baseada na
massificação e na crescente degradação
do Ensino Superior.

A Faculdade não está interessa-
da no melhor para os estudantes, mas em
cumprir a raiio estabelecido e, assim, re-
ceber mais dinheiro.

Este ano não existia dinheiro
para pagar o subsídio de Natal a funcio-
nários e docentes. Desconheço se asitua-
ção jáfoi resolvida.

Preocupa-me que a Vânia pense
que as decisões tomadas têm por base a
boa ou má disposição dos membros das
Comissões Pedagógicas. Se não conhece
os critérios está no seu direito exigir um
esclarecimento. É um dever de todos os
alunos conhecer os seus representantes e

o trabalho que desenvolvem. No caso de
acharem o seu desempenho pouco dig-
no ou pouco interessado podem optar por
não votar neles nas próximas eleições ou,
não havendo outra opção, formar uma
lista alternativa. Foi isso que aconteceu
no Dep. de História, fomos obrigados a
formar uma alternativa (e até agora não
nos arrependemos em nada!).

Estou numa Comissão Pedagó-
gica para atenuar as injustiças e, simul-
taneamente, alterar o sistema. É preciso
mudar as coisas nesta Faculdade, con-
testar não só a Leide Financiamento, mas
também a forma de calcular a ratio e
toda esta política e desgoverno.

Na manifestação de dia 10 os
imensos descontentes desta Faculdade
estiveram ausentes, provando que os pro-
blemas que dizem afectá-los tanto não
são assim tão importantes.

Existem momentos e sítios para
demonstrar o nosso descontentamento e
vontade de construir algo melhor, e estes
são geralmente ignorados pelos estudan-
tesdaFLUL.

Ninguém se safa com o "Salve-
se Quem Puder" .•
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Este mês, o Conselho Directivo destaca

Fevereiro- Início da transferência para a sala
de exposições do actual edifício,
para expurgo.

Maio, até 15 - Início da transferência para os
depósitos (piso -1) da nova
Biblioteca.

Maio, até 31 - Início da transferência para os
depósitos (piso O) da nova
Biblioteca.

Salas Volumes
-1.45 70000
-1.46 70000
..1.47 90000
-1.48 115ooo
-1.49 70000
0.64 90000



, .Cronica
Kabul

Catarina de Kabul

o Ano Novo está aí e o
sentimento generalizado de que
"agora é que vão ser elas" faz os
estudantes não só reflectir na
encrenca em que se meteram,
como em aproveitar ao máximo
cada minuto que passa em que
não estão a trabalhar ou a estu-
dar. E assim, reflicto acerca do
que observo, enquanto tenho uns
minutos de fôlego, que teimosa-
mente insisto em não ceder ao
estudo ...

Vêm as eleições das listas
aos quadrados, aos triângulos e
aos círculos; vêm as RGA's; as con-
ferências; as exposições; as festas
de finalistas e não-finalistas, as ban-
cas do artesanato; enfim, todas e
quaisquer atracções que chamem
a si o povo da FLUL... E criam-se
facções, elites, grupos, exércitos
formados e letrados que sabem o
que dizem; e criam-se rivalidades,
guerras, conflitos, reuniões de
Assembleia, onde se adormece ou
se anda aos tiros; trincheiras invi-
síveis que se escondem nos sorri-
sos sarcásticos de quem pensa ter
a verdade no bolso; o não-diálo-
go que se transforma mais tarde
num jogo de crianças que se es-
quece com o tempo e com a ida-
de.

E depois, num momento
de aflição, todos eles dão as mãos,
mesmo que só ideologicamente,
e todos eles falam as mesmas fra-
ses e todos eles chegam finalmen-
te ao acordo "vergonhoso" de ce-
der em nome de uma causa cha-
mada FLUL.

Seria pouco original da mi-
nha parte dizer que nesta facul-
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tório este amplo, mas isolado do que andavam à procura. Os que se
resto do mundo. refugiaram numa comunidade a

Regiões que falam a mes- que preferem chamar 10 lar, fugin-
ma língua mas com pronúncias di- do de ambientes desagradáveis ou
ferentes, que têm populações vari- a vidas inóspitas. Os que se pros-
adas com ocupações específicas; traram diante da sabedoria do co-
que têm poder local e administrati- nhecimento e da cultura e humil-
vo e que se regem por si próprias, demente aceitaram novos cami-
apesar do fortíssimo elo de ligação nhos, científicos ou não, demons-
ao poder central, que por sua vez, trando maior maturidade face à vida
domina todo o território. e aos outros. Os que descobriram

Imaginemos as casinhas (sa- as suas verdadeiras vocações e pai-
las) de cada família (turmas), as ruas xões e que por sua vez se desco-
(corredores), os restaurantes (ba- briram a si próprios. Os que realiza-
res), o supermercado (reprografias ram um sonho há muito idealizado.
e livraria), a feira (as bancas de ven- Os que fizeram uma catrefada de
das), as caixas do correio (cacifos), amigos. E os que se apaixonaram
as juntas de Freguesia (departamen- porque um dia foram admitidos na
tos) e o Templo Sagrado (Bibliote- FLUL.
ca). Imaginemos a interacção dos E é quando descemos os de-
intervenientes: cidadãos de diferen- graus gelados deste País de Papel
tes regiões encontrando-se nas ruas, e Cartolina que nos apercebe-
conversando e tomando um café mos de algo bem estranho:
depois do almoço. Membros de lá fora estamos completa-
uma mesma fanu1ia que vão juntos mente desprotegidos.
às compras quando saem à rua. Vi- Mas somos estudan-
zinhos que se encontram mais tar- tes de Letras, lida-
de no Templo para rezarem a mes- mos com Ciên-
ma oração. cias Sociais

Os funcionários públicos que e Huma-
cuidam da manutenção deste Esta-
do são imprescindíveis, tal como as
leis que o regem efectuadas pelos
orgãos de representação político-ad-
ministrativa.
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nas e com as Artes das Palavras
e dos Sentidos das Coisas. Te-
mos o dever de sair de vez em
quando da nossa eterna e inter-
na comunidade e de nos
consciencializarmos de que um
dia deixaremos de ser estudan-
tes irreverentes, que haverá o
dia em que assumiremos um
contrato vitalício com uma selva
que não tem as regras da nossa
querida FLUL.

A Faculdade é o estágio
de preparação petfeito para ini-
ciar alguém na selva. Aprende-
mos a economizar tempo e es-
paço; a trabalhar, a investigar; a
saber divertirmo-nos; a escolher
amizades; a lidar com os profes-
sores; a sermos interdisciplinares;
e a dependermos uns dos ou-
tros ...

No fundo, como ouvi de
uma voz anónima e fugidia, no
outro dia: "Esta Faculdade é
uma feira!"

Uma feira colo-
rida, onde se falam
todas as línguas,
onde se ven-
de e se

Em Novembro de
98 a ~ d'Of FazBdores de
ÚII1'IIS publicou colectivamente
um teXto onde livremente expri-
mia a sua opinjlo sobre o tema
da praxe e da tradição
acâdúaica. Este artigo causou
deide logo muita e saudável
polémica. Assim. na edição de
Dezembro do referido jornal, o
éOlega Vasco Resende assinou
um artigo com o titulo
~ Praxis-, onde lançou
aJaUns arg\lm.entOS que importa
•• li8ar mais demoradamente.

O autor qualifica a
ptPe c:I'OmPUM rito de passa-
•• ~ lnu'oduzir o indM·
4Po no ~ (I) universitãtio.
tP ~ de o dito caIoiro
$& iQllm meio ínacessí-
'WIt ~ outros.

O que é contestá-
vel nesta ideia, o que é até um

compra de tudo um pouco, para
onde se vai logo de manhã e
onde se tenta tirar proveito e
lucro a cada minuto que passa.
A diversidade e o talento dos
feirantes constroem os dias com
alegrias e preocupações.

Afinal, se calhar, mal che-
ga o fim-de-semana, a vontade
de nunca mais lá voltar atenua-
se e na 2" Feira de manhã volta
a crescer o "bichinho" da fei-
ra, e tudo começa de novo.
E como consegue ser
maravilhosa a rotina
que nos protege
do mundo lá de
fora...•

pouco assustador é essa concep-
ção fechada da Universidade que
revela. É, então, considerada
como uma espécie de Olimpo
aonde só têm acesso uns
quantos eleitos que conseguem
ultrapassar estes obscuros ritos
de passagem. O que condeno na

., justamente este obscu,-
10 gue mo consegue

taruma Universidade ab~rta,
voltada para o exterior e não
para si própria. Devemos que-
rer ser parte integrante e
participativa da sociedade e não
apenas uma seita exclusivista.
Não precisamos de ritualizar a
nossa entrada no Ensino Supe-
rior. A praxe é errada e inútil,
desde logo no seu conteúdo.

Quanto à forma
como é feita, diz-nos o autor do
referido artigo que na F.L.U.L.
as actividades raramente ultra-
passam o #mite do razoável. O
que é que se pode dizer em face
duma afirmação destas? Obriga-
do. excelentíssímos veteranos
POli serem. razoáveis durante a
maior parte do tempo? Ma~l.o
que .~ que é razoável? Set
pintalgado, amarrado, decorado
con)b uma árvore de Natal, par-
ticipando em brincadeiras do
mais pimba e reles mau gosto?
Será razoável? Se o colega Vasco

universidade 7

APraxeDeOlhosFechados
Tiago Redondo

Resende acha motivo de orgu-
lho andar com o nome do curso
pintado na testa, sugiro que o
faça ele próprio. Em permanên-
cia. Mas, por favor não tente
convencer os outros a fazerem
o mesmo.

Mas esclareça-se .
Não há aqui um radicalismo exa-
cerbado contra a pr~$:~. Nem
pretendo antagonizar o autor do
dito artigo, que muito respeito.
Mas, não consigo compreender
como é que a distribuição dum
periódico (ou qualquer outra
forma de livre expressão) pode,
em Democracia, provocar a liber-
tação de pulsões agressivas. Te-
rão sido os ditos caloiros a ficar
indignados ou de alguma manei-
ra ofendidos com o conteúdo do
artigo assinado pela direcção
d'Os Pazedores de Letras? Ou,
por outro lado, terão sido os
praxantes a libertar as suas
pulsões? Afinal, de que lado está
o radicalismo?

A praxe baseia-se
na total ausência de individuali-
dade e espírito crítico. Tentar ra-
cionalizá-la ou desculpabílizá-la
é um verdadeiro contra senso.
Tentar mínímízâ-la porque está
dentro dos lirnítes do razoável é
querer estar de olhos fechados .•



1. Que aprendizagem?

Se quisermos conhecer
alguma coisa sobre a presença
de Brecht em Portugal, torna-
se indispensável compulsar as
publicações organizadas e pre-
faciadas por Manuela Delile -
Do pobre B.B. em Portugal: As-
pectos da recepção de Bertolt
Brecht antes e depois do 25 de
Abril de 1974 (Aveiro: Editora
Estante, 1991) e Do Pobre B.B.
em Portugal: A recepção dos
dramas Mutter Courage und
ihre Kinder e Leben des Galilei
(Coi mbra: Minerva/ Centro
Universitário de Estudos
Germanísticos, 1998), na medi-
da em que elas recolhem, efec-
tivamente, muita informação
sobre o dramaturgo entre nós.
Poderemos, eventualmente,
questionar um certo atomismo
e a ausência de problema-
tização nesta abordagem do
fenómeno da recepção, mas
não deixa de ser um inventá-
rio imprescindível, até porque
nele também encontramos
importantes testemunhos pes-
soais de criadores e críticos tan-
to na forma do que ficou escri-
to, como nas entrevistas e ques-
tioriár ios posteriormente
organizados.

Do que se fixou na nos-
sa memória de espectadores é
difícil decidir, porque entretan-
to isso (também) nos mudou e

r ••

Maria Helena Serôdio

é impossível recuperar hoje o
olhar inocente, o entusiasmo
da descoberta, a vontade da
polémica de há vinte e tal anos
atrás. Apesar de tudo não pos-
so deixar de recordar ainda
com algum deslumbramento
Terror e miséria no 111 Reich
(Luís Miguel Cintra e Jorge Sil-
va Melo, 1974), As espingardas
da Mãe Carrar (João Louren-
ço, 1975), O círculo de giz
caucasiano (João Lourenço,
1976), A mãe e Homem morto,
homem posto (João Mota, 1976
e 1978, respectivamente) e Mãe
Coragem e os seus filhos (João
Lourenço, 1986), entre vários
outros que fui vendo e apreci-
ando.

Se quiséssemos falar só
dos textos de Brecht, e apesar
de termos visto muitas das suas
peças já encenadas entre nós,
teríamos de concluir que a sua
dramaturgia ainda não se cum-
priu integralmente: faltariam,
entre outras, por exemplo, Na
selva das cidades, A resistível
ascensão de Arturo Ui, O
perceptor e O julgamento de
Lúculo. Mas falar de Brecht en-
tre nós, não poderá ser apenas
referirmo-nos aos seus textos,
mas a toda a influência que a
partir dele se disseminou um
pouco por toda a parte no nos-
so teatro: quer antes do 25 de
Abril, como projecto/projecção
na ausência ou distância a que

obrigou ,a censura' (ficcionando
muitos de nós o que seria tê-lo
feito então), quer depois de 74,
na revelação de um sentido
político que da sua obra se des-
prendia, e que foi vital nesse
período;

Mas importante foi tàm-
bém o seu contributo teórico,
desde a, primeira tradução dos

Ai
seus Esfoudossobre teatro (por
Fiama Hasse Pais Brandão, Lis-
boa: Portugália, 1964) para aju-
dar - críticos, profissionais de
teatro, estudantes, professores,
espectadores em geral - a pen-
sar o teatro e a analisá-lo. Fala-
mos do~ vários conceitos refe-
ridos a: ,

1. uma teoria de actor,, .
que pas~a por uma compreen-
são histórica do Verfremdungs-
effekt, ou efeito de estranheza
e dístancíação, bem como por
uma lúcida utilização do «gesto»
social (revelando não apenas o
carácter social do humano, mas
sobretudo examinando a per-
sonagem como social e histori-
camente construída, atravessa-.
da por contradições e suscep-

, Ai" •..• ~.

tível demudança:),P A esse pro-s.
pósito re~ordaria o cpv.se~ho
que BB dava aos actores para
que interpretassem várias per-
sonagens durante. os ensaios,
e que julgamos ter estado na
origem 'da ideia brasileira do
teatro coringa (que Augusto
Boal apresentou entre nós);
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pois de 74, João Lourenço, João
Mota, e Jorge Silva MeIo, entre
outros.

Mas por vezes a presen-
ça de Brecht actuou por trans-
ferência ou deslocação, quan-
do se optava pelos seus -her-
deiros- mais ou menos heréti-
os: escritores como Edward

Bond, Heiner Müller, john
den, Peter Weiss, Dario Fo,

ou então pela aprendizagem
com encena dores como
Giorgí o Strehler, Robert
Planch ,Augusto Boal, ou
Mathias Langhoff.

2. Que actuali

Nos palcos portu eses
verifica-se que, depois de um
primeiro tempo (após Abril de
74) em que terá sido dominan-
te o Brecht político, um segun-
do tempo terá preferido o
Brecht dos grandes textos que,
em meados de 80, «visitaram.
os Teatros Nacionais, como o
D. Maria II (Mãe Coragem) e S.
Carlos (Ascensão e queda da
cidade de Mabagony), ambos
com encenações de João Lou-
renço.

Hoje parece que se pre-
zaria mais o jovem Brecht,
como foi o caso d' A queda do
egoista johann Fatzer, segun-
do Müller, por Jorge Silva Melo,
em 1998, ou os recitais (com
Luís Madureira e Luís Miguel
Cintra) e as antologias de can-
ções (Aos que vierem depois de
nós, Jorge Silva Melo 1998, Por-
que é que o meu nome há-de

ser nomeado?, Mário Barradas
1998, O mar é azul azul, João
Lourenço 1998, este com a in-
clusão de uma vertente biográ-
fica).

Que poderíamos con-
cluir desta última tendência?
Desinteresse pelas grandes pe-
ças, porque alguns recusam
hoje representar de forma rea-
lista uma acção? Dificuldades
de produção, tendo em vista
que os grandes textos parecem
exigir meios e condições que
serão difíceis de reunir? Um
desejo de revelar outras facetas
de um autor que foi -dernasía-
do polítízado-? Ou tratar-se-á de
urna, espécie de Ersa:tzpara s-
tes tempos de subtile na re-
vela~o de conflitos e de indi-
ferença relativamente a proble-
mas e preocupações? Ou será
antes uma vontade, por parte
dos encenadores, de mais livre-
mente -refazerern- o autor e a
sua obra?

Se não é fácil decidir ine-
quivocamente por uma só ra-
zão para explicar esta tendên-
cia, conviria, talvez, não perder
de vista a questão maior que
hoje o seu nome naturalmente
suscita, ou seja: como se po-
derá ou deverá julgar a actuali-
dade possível da obra de
Brecht.

Aludir à sua actualidade
poderá consistir em mencionar
o seu já consagrado
classicismo, ou seja, a sua
entronização canónica nos pla-
nos da literatura (dramática, por
excelência) e do teatro (em ter-

mos da sua teorização e práti-
ca de encenador). Mas arriscar-
se-ia então a artilhar daquilo
que Max Frise chamou -a re-
tumbante ineficácia do clássico-,
a que se refe iu recentemente
urna ge . Nesse sentido,
o -essencíali mo- da sua obra
poderia res mir-se à ideia e
uma obra que é válida -para
todos os ternpos-, imutável,
eterna universal. Não seria
certam te esta a minha opção.

e resto, e por curiosi-
da , citaria duas posições di-
v: rgentes relativamente a esta
questão do classiscismo de
Brecht: a de Roland Barthes e
a de Antoine Vitez. Em 1956,
escreveu o primeiro -Foí para
nós que Brecht escreveu o seu
teatro e não para a eternida-
de.3, o que, de algum modo,
pareceria ecoar o que dissera
Sternberg nos anos 20, numa
conversa radiofónica em que
também participou Brecht: -a
arte não conhece valores eter-
nos. Nascida num" certo meio
de civilização, o drama tem tão
pouco de valores eternos
como a época em que foi cria-
da tem de eternidade» (B.B.,
Écrits I. Paris: L'Arche, 1972, p.
147).

Por seu lado, Vitez es-
creveu em 1977: "Para mim é
necessário tratar as obras de
Brecht como clássicas, isto é,
obras onde a ideologia social é
uma ideologia datada. É preci-
so encenar Brecht como se
encena Marivaux. É preciso
tratá-lo como um clássico e não
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que técnicas dramatúrgicas o
\ processos retóricos novos, é

um ensinamento: o exemplo
de uma criação aberta ao mun-
do e às suas transformações,

,> .apostada em dar conta delas e
preocupada também em modi-
ficar-se constantemente, numa
cl~ra consciência do seu fim e
dos seus meios» (Lecture de

~..i

Bre.,bt. Paris: Seuil, 2960, p. 10).
, Concordaria também

inha paisagem
cidade, o meu po.n~o
relatividade, a minta
entrada da humani-

s grandes cidades no
o terceiro milénio, o
teúdo os apetites (de-

o grandes ou demasia-
pequenos), a atracção a que

submeto o público, o das gi-
gantescas lutas sociais» (B.B.,
Écrits 1. Paris: L'Arche, 1972, p.
72) .•

e pour la oie. Réflexions, entretiens et notes de travail (1974). Paris:
ion épique, cette chose mystérieuse que personne n'arrive à saisir dans
e finalement la -dístancíatíon-, sinon une opération de -poésie-?

ngada desta minha perspectiva é desenvolvida no artigo «Meditação sobre
do Jorge Silva Melo-, que sairá no livro de homenagem a Osório Mateus,

s e David Mourão Ferreira.
ai du tbéâtre. Paris, n.? 27, 11 de Maio de 1998, p.6.

Mar
3 Cit
4 ibidem.
5 Cit. em L'Art du Tbéâtre, n." 10: Hiver - Printemps 1989, Antoine Vitez à Chaillot. Arles: Actes Sud,
1989, p. 5.
6 Cit. em Tbéâtre Public, n.? 100, p. 19.
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Passou pelo grupo de teatro de Letras,
estudou cinema, fundou e dirigiu, com
Luís Miguel Cintra, o Teatro da
Cornucópia, trabalhou em França e na
Alemanha, voltou, escreveu argumentos,
realizou filmes, regressou ao teatro. Jorge
Silva Meio recebeu-nos na sala'-deensaios
da Comuna, onde os Artistas Unidos estão
a montar Na Selva das Cidades, diBertólt
Brecht.

T e at r o e Acha que o teatro pode mudar o mundo?
inte rvençã o - Não. Já há três mil anos que há teatro e não tem muda-

do muito o mundo. Devia fazer com que algumas pesso-
as aspirassem a isso. Deixou de ser uma arte de multi-
dões.
Já não há a intenção, que vem do Brecht, de fazer teatro
para os operários ...
- Já não há movimento social para isso. Brecht tem um
momento, entre 29 e 32, em que pensa nisso e escreve um
teatro cada vez mais empenhado num amplo movimen-
to social. Uma das suas peças de que gosto mais,A Deci-
são, foi estreada no movimento dos sindicatos comunis-
tas alemães para não haver espectadores, com quatro ac-
tores e duas mil pessoas que cantam o coro. Acreditava-se
no poder transformador das massas operárias. Já não
podemos acreditar nisso. Depois da queda do muro de
Berlim estamos cada vez mais solitários, quanto muito
aspiramos a encontrar algumas pessoas que queiram
mudar alguma coisa.
Mas fez recentemente uma leitura encenada deA Deci-
são...
- Era um texto que eu gostava muito de traduzir, que
acho muito importante quando se pensa Brecht, sobretu-
do quando há um certo consenso universitário à sua vol-
ta - é um clássico, teve o defeito de ser comunista, mas
foi um grande autor. Eu acho que não. O comunismo é
central na obra de Brecht. EA Decisão é uma conclusão

h

Jorge
da problemática lançada e deixada em aberto no Fatzer,
a peça imediatamente anterior, que culmina com uma
frase horrível que ainda faz arrepios: "É preciso saber
aprender a matar."
Tem havido um repensar da peça didáctica: a Comuc6pia A Co r nu c Ó Pi a
fez há pouco tempoA Máquina-Hamletdentro de sa-
las de aula. Éuma provocação ...
- Claro. No sentido em que o sistema teatral vive, como
viveu desde o pós-guerra, da escola, dos acordos com o
Ministério da Educação. Fazer uma peça como
Hamletmaschine dentro de uma sala de aula é uma pro-
vocação extremamente saudável. O espectáculo foi im-
portante para quem o viu, mas também para os outros:
fez-se o espectáculo dentro da Expo mas excluindo todo o
público possível.
Não achaque a Comuc6pia acabou por criar um estilo?
- Um dogma, neste momento. É pena, a Cornucópia foi
um sítio muito engraçado. Houve um ano, de que fiquei
muito orgulhoso, em que se fez os Tambores na Noite, o
Casimiro e Carolina, oAh Q,vários espectáculos peque-
nos. Mas depois ficou muito dogmático. Sente-se nos ac-
tores que estão na Cornucópia uma maneira de repre-
sentar específica, a famosa pausa de 1, 2, 3: antes de dize-
rem "Bom dia", têm de pensar como é que está o dia, se é
bom, 1,2,3, lá dizem "Bom dia"; depois, 1,2,3, dizem
como é que vai o mundo. Há uma espécie de permanente
preparação e dígnifícação moral. Que me faz muita im-
pressão. O Luís podia ter tido mais ousadia.
É costume comparar o seu percurso ao do Luís Miguel
Cintra.:se énítida a evolução doAntónio aoFatzer, a
Comuc6pia parece ter estagnado.
- É, isto sem nenhuma humildade. Acho que sou um
muito bom segundo-lugar. Foi o que fui na Cornucópia.
O Luís era evidentemente a vedeta, quem dava a cara, e
eu era um muito bom dinarnizador das estruturas e de
querer romper com elas. Ao sair, deixei essa falta. Nos
Artistas Unidos, embora seja aquele que se responsabiliza
pelos espectáculos, tento criar um segundo-lugar criati-
vo. Para mim. E tentar criar que o primeiro lugar seja
ocupado pelos actores e pelas outras pessoas. O Renoir
dizia, e eu partilho, que há realizadores que são como
generais, que têm a estratégia, e outros, como ele queria
ser, que são como as donas do bordeI. Que só fazem os
casamentos entre as pessoas e ficam com o dinheiro. Eu
pertenço a essa família.
No entanto, se eu tivesse ficado na Cornucópia, se calhar
estava tão académica como agora. No outro dia descobri
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A encenação
e a estética
do inacabado

to e eu gostei muito daquela experiência colectiva. Passei
a minha vida nesse balanço: de vez em quando apetece-
me estar com os outros e fazer teatro, de vez em quando
preciso de estar sozinho para fazer ou escrever cinema.
Como éque se encena oFatzer?
- Foi a encenação mais simples que fiz. O texto era com-
plicado, quando começámos a trabalhar ainda não ha-
via a versão definitiva, o elenco era enorme. Maso Miguel
Borges fez nascer a encenação: no quinto dia de ensaios,
pegou na cortina encarnada do teatro, que eu nem tinha
visto, e começou a movíms iÍtá-la, a tapar e a esconder.
Todosos actores repar e continuaram. Essejogo das
cortinas ficou perfeito. Fize \ os a cena inteira, os actores
mal sabiam o texto, e funci ~u. Voltámos à primeira
cena com a memória muito fo do desaparecer e do
aparecer, que acabou por ser o jogo p . cipal do espectá-
culo. Asquestões corais, que já tínham'ostralfalhado, fo-
ram no sentido da dissolução do protagonista: mais do
que ver a pessoa que diz aquelas palavras, queria que no
palco se visse quem as ouviu e viveu.
No seu trabalho há uma estética do inacabado e do frag-
mento, dos rascunhos ...

- Exactamente. Uma das mai-
ores lições que tivesobre a arte
deu-ma o jean [ourdheuil na
Comucópia. Amaior vergonha
da minha vida, mas conto. A

~ seguir ao 25 de Abril,acompa-
t nhia de que gostávamos mais
~ era a do Théâtre deI'Espérance

(do [ean-Píerre Vincent e do
[ean [ourdheuil). Fomos a Paris, o Luís Miguel Cintra e
eu, ainda em 1974, e ojean deu-nos quatro peças àesco-
lha. Entre elas, oAh Q, escrita por ele próprio. Começá-
mos a ensaiar e ele vinha só de vez em quando. Eu era o
"protagonista principal" (como diz a D. Eugénia
Vasques), tinha três horas e meia de cena. No primeiro
dia de ensaio geral, fizemos a peça inteira para oJean ver.
Acaba-se o ensaio e o Jean faz comentários à Márcia
Breia, ao Luís Miguel... e a mim nada. Meti-me no carro,
preocupado, tinha de o levar a casa. Acerta altura, ao pé
do cinema Paris, ele diz-me: "Espera aí, tenho umas coi-
sas para te dizer: o trabalho está engraçado mas fizeste
uma coisa que está errada. Vou-te contar um texto do
Lessing sobre a estátua de Iaocoonte." Aestátua apanha
o Laocoonte no momento em que as serpentes ainda não
mataram as crianças nem ele matou as serpentes. Por-
que se o tipo que fez a estátua tivesse apanhado o
Laocoonte antes ou depois, não havia dinamismo. E eu
estava a representar a peça como se já tivessematado as
serpentes, já as crianças estavam crescidas, já tinha feito
a festa e deitado os foguetes todos: estava a mostrar tudo e
não a sugerir. Lembro várias vezes esse texto aos actores:
a arte da sugestão, o não-fazer, é muitas vezes mais im-

portante do que o fazer. Também insisto sempre no Mar-
ceneiro como cantor obrigatório: como o Lou Reed, can-
ta sem cantar, canta mais quem ouve; é na pausa ou na
maneira de não-cantar que eles nos convidam a ir até à
melodia. Éo que eu gostava que o teatro fosse: a partilha
de um gesto inacabado, um convívio sobre esses gestos
esquecidos, gestosperdidos.
Sabia que o Grupo de Teatro de Letras vai fazer oAb UI
Acha que faz sentido fazer oAb Q agora?
- Já sei. Essa peça é muito bonita. Faz todo o sentido que
seja feita e pensada num teatro universitário. E volta a
haver interesse pelo Lu Sun, que é um autor genial.
Três encenadores: Peter Brook, Bob Wilson e Peter Stein.
Como éque os vê em termos de rupturas?
- OPeter Brookcomeçou como um tradicional encenador
inglês. Depois houve uma ruptura, mas achei aquilo
muito místico: não gostei nada do Sonho de uma Noite
de Verão, um dos espectáculos que o lançou. Mas ojar-
dim das Cerejeiras nunca esquecerei, era extraordiná-
rio. Pergunto-me onde é que está o Brook: se nas coisas
mais esotéricas, que me repugnam, ou numa clareza
apolínea e clássica, como no jardim das Cerejeiras.
OOlhar do Surdo, do BobWilson, foi o grande marco do
teatro depois do Arlequim de Strehler. O Strehler pela
vitalidade (nunca se teria imaginado que um palco pu-
desse ter uma tal exuberância de magia e de turbilhão),
no Wilson o oposto (nunca se poderia imaginar o palco
como lugar de puro hipnotismo, em espectáculos como
O Olhar do Surdo, Einstein on the Beach até ao Edison.
Depoiscomecei a achar que havia ali uma receita, inteli-
gentíssima, de que ele estava prisioneirb: o homem corre
de capital para capital para fazer Wilson e é criticado
pelos que querem que ele faça isso mesmo.
Stein. Fui assistente dele durante nove meses e é prova-
velmente a pessoa que mais me marcou. Não como com-
bate dialéctico, do pensamento, mas como artesanato.
Na Oresteia, um espectáculo muito bonito que durava
nove horas, aprendi que o teatro é apenas artesanato, uma
constante investigação muito pouco teórica, muito sen-
sorial: uma instabilidade criadora permanente. Nunca a
ideia de fabricar o efeito fácil, um contacto muito físico,
muito musical com os intérpretes. Nos ensaios fala ao
mesmo tempo que os actores, está só a fazer paráfrases.
Queria que os actores dominassem era o sentido e nunca
a forma. Disse-me: "Só sou tradutor da peça." No fundo
era isso, uma espécie de tradução exacta, em cena, do
sentido; e os actores, dominando o sentido, são como o
músico que conhece a partitura e depois pode interpretá-
la. OStein ensaia sempre um pormenor todos os dias até
ao ensaio corrido e, nesse momento, deixa de assistir.
Quando o espectáculo começava a descarrilar, os actores
chamavam-no para vir ensaiar outra vez tal ou tal cena.
Se os actores sabem o pormenor sabem o todo, e não o
contrário. Em Portugal, a tendência é fazer muitos en-
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Autor,
Encenador,

Actor

Um teatro
político

saios corridos e não trabalhar o pormenor.
t preciso matar os encenadores?
- Essanoção de encenador acabou. Foifundamental para
disciplinar os actores, que eram uns cabotinos (modifi-
cavam as peças em função dos seus êxitospessoais). Che-
gou-se agora a esseequívoco com o encenador: em vezde
servir,de clarificar um texto e de o trabalhar, o encenador
usa o texto para se dar pergaminhos. Não fazia mal ne-
nhum uma injecçãozinha de sono profundo para o
encenador.
Outra coisa ainda: na maior parte das companhias com
encenador fixo, sentimos os actores como umas
marionetas assexuadas, sem brilho ... Não me apetece ir
para a cama com aquelas pessoas [risos] ... Ora, os acto-
res têm a ver com as prostitutas nesse mesmo sentido: há
uma sensualidade e uma sexualidade mostrada que são
pecaminosas, de que a Igreja não gostava. O encenador
deveria dar um passo atrás e deixar que os actores mante-
nham uma relação mais livre com a escrita; que sejam
elesa entenderem-se com osescritores,como antigamente.
Um encenador competente nunca teria deixado o Miguel
Borgesmexer naquela cortina naquele espectáculo. Não
capei o gesto criador do Miguel, antes pelo contrário:
vampirizei-o, peguei logo nele. Por agora serve,não quer
dizer que isto vá durar vinte anos assim. É um gesto que
serve para que o actor se sinta responsável pela criação
artística e não só pela execução interpretativa.
t nesse sentido que podemos entender aquele interlúdio
doPromeleu com os actores a reflectirem sobre o que
estão afazer ...
- Mas com palavras escritas e inventadas por mim, não é
uma reflexão deles. Alguns até ficaram chocados com
esse texto, havia quem dissesse: "Este texto, que aparen-
temente é meu, está mais longe de mim do que alguns
dos outros textos que digo na peça." Era uma espécie de
jogo duplo sobre o que é verdade e o que é mentira dentro
de um texto. Ofacto de a SylvieRocha dizer "Não percebo
nada das palavras que digo, só digo as palavras" , é men-
tira, percebe lindamente, tinha acabado de fazer de cam-
ponesa. Mas tinha que interpretar não a si, mas à actriz
que percebe as palavras que diz mas só diz as palavras
que diz, de outros. Não diz as suas.
O Prometeu é a primeira peça dos Artistas Unidos
BWDidamentepolítica.
- Sim. São as minhas meditações políticas àvolta do mito
de Prometeu e do teatro. Para mim o teatro só tem senti-
do estando inserido napolis. Não como arte decorativa
do poder mas como arte reflexiva acerca das relações de
poder. Reflexão que continuou com o Coriolano e o
Fatzer, e agoraestamos a ensaiar Na Selva das Cidades,
de Brecht. Não vamos terminar esta aprendizagem sem
escrever qualquer coisa.
"Se este século foi alguma coisa, foi a história do comu-
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nismo e dos seus antagonistas." Há um
pensar do comunismo desde as suas ori-
genseuma recorrência da figura de Rosa
Luxemburgo, que vem jádos Tambores
na Noite, na Comucópia ...
- A Rosa Luxemburgo é a tragédia do
século, é a pessoa que coloca o debate.
Não por ter razão mas porque o coloca
no ponto certo, e cujo discurso é inter-
rompido - como o de Walter Benja-
min. São duas personagens muito pró-
ximas: na força da formalização do seu
discurso, uma é assassinada e a outra suicida-se, deixa-
ram o debate parado. O da Rosa Luxemburgo era com
Lénine (que tem um pensamento de estratégia militar,
enquanto a Rosa Luxemburgo tem uma posição
antimilitarista); o debate do Benjamin era com Brecht,
que ficou viúvo e assim prosseguiu o seu caminho
leninista, sem ouvir o Katka (que o Brecht recusava até
porque andou lá muito próximo - como emNa Selva
das Cidades). Quem sobreviveu foram os que tiveram as
soluções mais militares.
No program.aPrJrtugalmente, um dos seus actores per-
guntou-lhe se era comunista. Disse que não, que isso
entrava em conflito com o facto de ser católico ...
- Sim [risos]. Pensando bem, o comunismo é um pensa-
mento que está bastante próximo do protestantismo. E o
anarquismo está muito próximo do catolicismo. O
anarquismo é um pensamento do Sul. Adescoberta do
capital e da economia como motor da sociedade, que é o
pensamento comunista, é derívada'de Lutero. E a mim
(não intelectualmente) ainda me custa sentir isso, per-
ceber como é que a economia está na base da minha vida
quotidiana. Pelo contrário, na minha vida quotidiana, e
com a formação católica que tenho, que não renego e de
que gosto, compreendo muito bem as aspirações
libertárias dos libertários. É um universo de valores que
está mais próximo da maneira como fui formado: a ideia
do outro e não a da relação mediada pela economia que
existe no protestantismo e no comu-
nismo. Uma das coisas que fiz em
Paris foi ler A Decisão, do Brecht,
com Heiner Müller (ele lia em ale-
mão e eu em francês). Erahilarian-
te: o Heiner lia aqueles horrores com
uma voz de aço, fria, ele que tinha
vivido aquelas coisas: "É preciso sa-
ber aprender a matar." E eu tinha
um tremor na voz.Foi aí que percebi
que nunca poderia ser comunista. O
Heiner era comunista e protestante
de formação e eu seria sempre senti-
mental, anarquista e católico .•



Miguel Castro Caldas

À Susana,
com quem continuo,

ao fim destes cinquenta anos,
a gostar de viver

Houve tempos em que se falava na raça dos homens, e
era isso que constituia a diferença entre os povos. Hoje,
essa ideia está ultrapassada (apesar de permanecer tei-
mosamente em alguns carecas). Depois dessa ideia che-
gou outra, que diz que o que confere diferença entre os
povos são outras coisas. São as anacronias, o clima e o
relevo das geografias, são as culturas das terras e a resul-
tante alimentação dos homens. É isso que faz um japo-
nês ser diferente de um português. Mas depois desta
ideia, sem a recusar, avanço para outra. Esta não fala na
diferença entre os povos, mas na igualdade dos homens.
Fala na diferença das serras, dos ventos e dos feijões.
Mas diz outra coisa. Diz isto: !

Não esqueças nunca
O gosto solitário
Do orvalho



eu no trânsito da manhã indiferente às mat:ricuJas (por-
tanto como todos os dias e como toda gente, ninguém
anda a reparar nas matrículas), ligado por um cordel a
mim levitado, flutuando a reboque de pernas cruzadas
numa postura de espírito. Antes de morrer, houve altu-
ras em que tiveram de o levar para o hospital, e então,
ainda que com os intestinos estrangulados renovava as
energias e lutava, lutava fume, com todas as forças, c0n-
tra a avó e contra a tia que o ajudavam a levantar-se,
chapada na avó, canelada na tia, lutava com1odas as
forças que tinha, ~

lutava peja Vida,
- Quero acabar com isto rodo,
mas lã o obrigavam a ir, enfiaram.Ihe tubos pelas

veias e pelo gargalo e oonseguiram salvá-lo, e então trou-
. xeram-no de volta para o sofá, e ele então, derrotado,

continuava morto a respirar, todos à volta à espera que
ressuscitasse, depois vinha outra aise, recuperava as for-
ças antes do hospital, lutava pela vida outra vez (acabem
com isto), lá o arrastavam, matavam-no maís um bocado
e assim por diante, pescadinha de rabo na boca. Nessa
altura eu ainda não tinha levitado, só qúando recebi a
notícia pelo telefone

- acabou-se
e dei com a cabeça no tecto e desde aí nunca

mais regressei totalmente, quando o meu filho me vem
visitar eu penso quem é este, se é o meu filho está
completamente írreconhedvel, então olho para a mariana
e suspiro de alívio, a mariana é a única imagem que
ainda reconheço, as mãozinhas magras, a~ ~ que
dá vontade de pegar num afago, mas nâo o'fa
sei quequando~:Iizet será a última coisa que
queres é uma Coisa de que tenho uma sensa.Çãb,· tenho
quase a certeza, quase, porque certezas só tenho uma
ou duas e não me lembro quais são.

Aparece o meu filho com o pequenino, e eu per-
gunto quem é este, e a mulher dele que essa nem nun-
ca Vi mais penteada, vou às fotografias conferir e vejo-
me no tempo em que Oembro-me muito bem) ainda só
cheirava a podre durante a noite (lembro-me porque
ficava a noite acordado, que cheiro é este, que cheiro é
este, mariana que cheiro é este), no tempo em que mor-
reram os meus avós todos, na fotografia com o meu
filho pela mão, e depois volto àquele que tenho pela
frente e não reconheço nenhum traço (olho para o que
tenho na frente e vejo aquele que era eu perdido nos
lençóis pálidos da lua à janela, apenas salvo pela mariana
que era um tronco de átvore quente, com o olhar que
hoje reconheço, as mãozinhas agora roxas).

Levitei de mim, o que posso fazer, e por essa
razão não correu nenhuma lágrima durante a barba,
nem durante o tmnsito, nem durante os pêsames, Vma
vez aconteceu o advento da primeira neta casar, e lã
arrastaram o avô agbstinho para o casamento,no meio
de milhares de conVidados sinistros - rnínistros do go-
verno e monárquicos míguelístas no meio de alguns
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mortais, e um punhado de revolucionários rendidos à com-
plexidade do sistema (ombros caídos), aperitivos desftlando
em criados e muitos chapéus nas senhoras. O avô ficou numa
saIa reservada afundado num sofá fitando a janela à sua frente,
onde entre ela se intrometiam fatíotas de criaturas que gesticu-
lavam tentativas de o animar

- o avô está muito arranjadinho
há um lado liso que diz está bem, mas o outro lado é o

lado da neve,
deixem-me caminhar até que tropece e desapareça na

neoe (olha outra frase do Bashô)
é a minha avó lá fora atravessar-se na janela e espreitar

cá para dentro sorrindo para ele, para o nevão, um sorriso sem
tristeza nem alegria, embora pudesse confundir-se com uma
certa tristeza para observadores destreinados, era o sorriso mais
bonito do mundo, o que agora reconheço (é a única coisa
que hoje reconheço) na mariana, e o avô agostínho pela pri-
meira vez transformou as rugas em ternura e viu ali (tenho
quase a certeza, quase) uma menina de vinte anos de uma
beleza invulgar a olhar pela janela, uma menina tímida arriscan-
do um atrevimento, que se não tivesse revolvido o coração
daquele homem eu não teria nascido, nem tu, meu neto

(meu neto porque dizem que este é meu filho, meu
neto porque de facto és igual a qualquer coisa que eu me
lembro vagamente de ter sido)

mas ro nem te lembras que nasceste, mal falas, não
percebes patavina do que estou para aqui a dizer, e no entan-
to já conheces o gosto, agora não o esqueças, serras, ventos,
feijões, mas não esqueças nunca o gosto solitário do orvalho,
eu nunca esqueço .•



Não era bom ser-se diferente e a Mariana
era-o. Mais que não fosse pela maneira como usava
o cabelo. Na vila Pesca-Mar as raparigas deveriam
prender as suas fartas cabeleiras num carrapito
no alto da cabeça, mas a Mariana usava o seu liso .
cabelo preto solto, tão solto como as gaivotas que
ela passava horas a estudar na praia da Meia Con-
cha. Ela também era diferente por isto, porque ao
contrário de todas as moças da sua idade, não
ficava em casa tecendo ou cozinhando esperan-
do os homens que vinham do mar ao fim do dia.
Isto porque ela não tinha por quem esperar, não
se lembrava sequer da altura em que tivera pais e
irmãos e não tinha que tecer ou cozinhar porque
também não tinha casa.

Ninguém na vila se lembrava de onde ela
tinha surgido, mas também ninguém se lembrava
da vila sem ela vagueando nas areias da praia a
que costumavam chamar sua. Diziam que ela era
um fantasma ou um animal até ao dia em que um
criança lhe perguntou o nome e ela respondeu:
-Maríana das Gaivotas ou Mariana das Ondas Sal-
gadas». Todo o povo ficou a conhecer a sua res-
posta e a partir desse dia chamaram-lhe a louca
ou a Mariana da praia da Meia Concha.

Ela era incompreendida porque era feliz e
não tinha tão pouco idade para ser feliz e mesmo
que o tivesse as convenções sociais não lho per-
mitiam, porque vivia sozinha, sem ninguém com
quem falar, sem uma cama onde dormir, sem uma
panela onde cozinhar. Mas mesmo assim era-o e
isso irritava o povo da vila. Era feliz porque tinha
o espírito mais leve que as gaivotas e o coração
mais rebelde que as ondas do mar.

Passava os dias na praia a que chamavam
sua, fazendo construções na areia, coleccionan-
do conchas que mais tarde serviam para dese-
nhar na areia coisas como a lua, o sol, a árvore, o
vento, a joaninha, o peixe, o calor, a noite. Gosta-
va também de observar as gaivotas da Meia Con-
cha, sabia de cor os seus movimentos e os seus
nomes e eram elas as suas companheiras para uma
boa e interessante conversa. Tinha por hábito
despir o vestido e nadar no mar, mas só o fazia
de noite, não or uma uestão de udor, or ue

Marlana
ras nos bailes da vila, dançava como uma fada, ou pelo
menos como o Manuel achava que uma fada deveria dan-
çar. Ele tinha medo, mas gostava dela, tanto que nas noites
de chuva chorava por a sua fada não ter onde se abrigar,
mas depois lembrava-se que as fadas tinham asas e ela tal-
vez pudesse voar para outro lugar onde não chovesse.
Costumava deixar-lhe flores presas nas rochas enquanto
ela dormia a sesta debaixo do quente sol de verão; dava-
lhe flores porque algures na sua imaginação as fadas se
alimentavam de flores.

Um pôr-do-sol em que o Manuel se esgueirou até à
Meia Concha , descobriu que a Mariana não estava na praia,
mas que não poderia estar longe porque no centro da praia
estava o seu vestido estendido na areia. Resolveu esperar
mas ela não voltou. À noite na sua cama riu de alegria
perante a confirmação de que ela era uma fada tão verda-
deira que podia desaparecer e voltar a aparecer na altura
que quisesse. Mas a sua mente começou a inquietar-se
quando ao fim de muitos dias o vestido dela estava no
mesmo sitio mas dela não havia sinal.

O Manuel contou em casa que a Mariana das Gaivo-
tas ou a Mariana das Ondas Salgadas desaparecera e não
voltara. Movidos pela curiosidade, um grupo de pescado-
res da vila organizou um expedição à Meia Concha. O que
lá encontraram foi o seu vestido molhado pela maré que
enchia e picado pelas gaivotas que se assustaram com a
presença de estranhos. Alguém disse que ela devia ter
morrido ao que o pequeno Manuel respondeu que ela só
tinha nadado ou voado. Todos se riram até que um dos
mais experientes pescadores resolveu recolher o vestido
da Mariana e foi quando todos puderam ver que por baixo
dele escrito a conchinhas das mais variadas formas e cores
estavam as seguintes palavras:' Estou a nadar ou a voar.

A partir desse dia a Mariana ficou recordada como
bruxa que enfeitiçara uma criança chamada Manuel, que
passara a viver na praia da Meia Concha, porque não era
bom ser-se diferente e o Manuel era-o .•

Rita Ferreira



Para que você não tenha de
recordá-los em cópia, a EDP ajuda

.. .a preservar o~ orrqmars.

Manter o Património E' a tradição na sua Forma

original n~o é só uma preocupação sua, é uma

preocupação nossa. Por isso a EOP contribui

para a manutenção de monumentos E' peças de

valor histórico, E' apoia várias entidades

nacionais dedícadas à cultura. Uma atitude qUE'

pede não SE'r original, mas qUE' certamente não

delxa o nosso p~trimónio na prateleira.








