
DE VIOLÊNCIAS DE VÁRIO TIPO, DE DISCRI-MINAÇÕES ESTRUTURADAS PELO QUE, NO FUNDO, A DETERMINA, A ELA, DEMOC ACIA, ESSA B  ECONÓMICA QUE C OLA A SU  TÊNCIA POLÍTICA. SO PRE-CÁRI NTIMO-NOS UMA CAR A EM QUE ERIVAS SÃO UMA COST  QUE AS L S DE FRONTEIRA E O HE-DOS O SEMPRE A MUDAR D AR E NAT A. NUNCA SABEMOS AO TO O QUE M.DESTA VEZ CÁ ESTA S  MAIS UMA  A FALAR DA CASA DO EXE ÍCIO QUE EVERIA ESTAR DE PÉ, O N SSO VOSS DIFÍCIO TEATRAL. É SIMPLES DE EXPL  A SUA NECESSIDADE: É UM ES-PAÇO MA ARQUITECTURA DE ESPAÇOS COR CIONADOS — ABSOLUTAM NTE SING  E ÚNICO, UM FATO À NOSSA ME-DIDA, E O GEROU FORAM MAIS DE 30 ANOS RÁTICAS NAS MAIS DIVERSAS CASAS  UGARES. ESTE QUE ESTÁ EM CONSTRUÇÃO — MEIO PARADO, NÃO POR AQ DIFE ENTES UELA CALMARIA QUE OS DAS C VELAS SE DE PARAVAM, ANTES POR S DIFÍCEIS DE ENTENDER — JÁ 
TEM CO À VISTA E CHÃO EM QUE 
SE AM AS PAREDE E É A TESE EM ARQU U-RA  DESSE PERCURSO. UMA CASA DE TEATRO NÃO É UM ESPAÇO QUALQUER, TEM MEDIDAS, TEM UMA ACÚSTICA, TEM UMA ESCA-LA, UM MODO DE HABITAR, UM CORAÇÃO QUE PULSA, UM MODO DE PEN-SAR OS ESPECTADORES E INTÉRPRETES EM DIVERSA ACROBACIA, PLU-RALIDADE DE RELAÇÕES PROJECTADA EXACTAMENTE NO ESPAÇO — OS CORPOS COMPÕEM ARQUITECTURAS DIFERENTES NESSAS RELAÇÕES. JÁ LÁ ESTAMOS DENTRO SEM QUE AINDA ESTEJA DE PÉ, SOMOS SONÂM-BULOS PROFISsIONAIS. EM TODOS ESSES LUGARES ANTERIORES EM QUE TENTÁMOS, SEMPRE, FAZER A NOSSA VOSSA CASA, AO LADO DO QUE ERA 
CONCRETO ESPAÇO DE TRABALHO, A CASA DA CULTURA, O SÓTÃO DA LAVANDARIA, OS LUGARES DO PARQUE, O TEA-
TRO-ESTÚDIO, O GARCIA DE RESENDE, ETC., A CRIA-ÇÃO DE UM OBJECTO FANTASMOU SEM-PRE, DURANTE OS ENSAIOS, A EXISTÊNCIA DO OUTRO ESPAÇO. ISTO É, ÍAMOS DIZEN-DO: SE TIVÉSSEMOS AQUI SEIS METROS DE PÉ DIREITO ISTO SERIA OUTRA COISA, SE A LARGURA FOSSE OUTRA PODERÍAMOS RE-ALIZAR UMA MISE EN PLACE MAIS CLARIFI-CADORA, SE HOUVESSE BASTIDOR PODÍ-AMOS FAZER ENTRAR O QUE AFINAL ESTÁ 
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Este é o número quatro de Teatro, Espaço Vazio e 
Democracia, revista do colóquio com o mesmo nome 
que traz para o ano de realização o que se disse no 
ano anterior, é um transporte de ideias e práticas. Tem 
o fito de dar a reflexões sobre o teatro, o seu espaço, 
a programação de reportórios e a criação teatral mais 
abrangências, um fio que explique a sua permanência, 
a sua vida própria, o seu futuro, as suas adversidades, 
o seu estranho estatuto meio entre tolerado e marginal 
na sociedade do hiperconsumo massivo e do hipercon-
trolo. 

Nós não somos Produto, não somos exportáveis a 
uma velocidade que envergonhe a da luz, as nossas im-
perfeições não se maquilham mesmo que nos maqui-
lhemos, os cenários são de madeira e não cabem em 
“penes”, somos antes empenas feitas com esquadros 
de suporte e areia pintada, os corpos são imperfeitos e 
é essa a sua beleza, têm as marcas de joelhadas nos 
móveis, de quedas, de acidentes vocais. Na nossa pro-
fissão perder a voz é perder a vida, perder uma corda 
vocal, ganhar um nó na corda, uma tragédia de um acto 
único, fora da regra clássica, mais perto da aguardente. 
E dizemos textos como os aedos e rapsodos, com lira 
ou a solo integral, de outros e nossos, raramente. Não 
fazemos nada high tech porque, mesmo usando pró-
teses, mantemos um arfar de base que ganha aquele 
grão a que o estar vivo obriga, além de que muitos de 
nós somos como aquele que era gauche na vida, mal 
jeitoso, sempre a tropeçar, a partir copos, a voar em 
quedas inesperadas, a esbarrar em paredes, coisa que 
no dia da estreia e dias que se lhe seguem não aconte-
ce. Somos arcaicos, mas a contemporaneidade somos 
nós que a desvelamos, ao fazer Crimp e Beckett, entre 
outros, e ao fazer como fazemos o que fazemos, sem 
privilegiar o barulho das luzes e o espectáculo.

Ao contrário das coisas certas não sabemos com 
o que contamos, as políticas de sustentação e estímu-
lo às práticas de criação, base de uma cultura crítica 
e transformadora, continuam aquém do que fosse a 
democracia se ela fosse mesmo o que os livros dizem 
que é, sociedade de sujeitos livres, capazes de auto-
determinar o seu devir colectivo sem que o viver dos 
seus elementos seja vítima de desigualdades, abusos, 

de violências de vário tipo, de discriminações estrutu-
radas pelo que, no fundo, a determina, a ela, democra-
cia, essa base económica que controla a sua existência 
política. Somos precários. Sentimo-nos uma caravela 
em que as derivas são uma costa em que as linhas de 
fronteira e os rochedos estão sempre a mudar de lugar 
e natureza. Nunca sabemos ao certo o que aí vem.

Desta vez cá estamos, mais uma vez, a falar da 
Casa do Exercício que já deveria estar de pé, o nosso 
vosso edifício teatral. É simples de explicar a sua ne-
cessidade: é um espaço — uma arquitectura de espa-
ços correlacionados — absolutamente singular e único, 
um fato à nossa medida, o que o gerou foram mais de 
30 anos de práticas nas mais diversas casas e lugares. 
Este que está em construção — meio parado, não por 
aquela calmaria que os das caravelas se deparavam, 
antes por coisas difíceis de entender — já tem buraco à 
vista e chão em que se ergam as paredes, ele é a sínte-
se em arquitecturas desse percurso. Uma casa de tea-
tro não é um espaço qualquer, tem medidas, tem uma 
acústica, tem uma escala, um modo de habitar, um co-
ração que pulsa, um modo de pensar os espectadores 
e intérpretes em diversa acrobacia, pluralidade de re-
lações projectada exactamente no espaço — os corpos 
compõem arquitecturas diferentes nessas relações. 

Já lá estamos dentro sem que ainda esteja de pé, 
somos sonâmbulos profissionais. Em todos esses luga-
res anteriores em que tentámos, sempre, fazer a nos-
sa vossa casa, ao lado do que era concreto espaço de 
trabalho, a casa da cultura, o sótão da lavandaria, os 
lugares do parque, o teatro-estúdio, o Garcia de Resen-
de, etc., a criação de um objecto fantasmou sempre, 
durante os ensaios, a existência do outro espaço. Isto 
é, íamos dizendo: se tivéssemos aqui seis metros de pé 
direito isto seria outra coisa, se a largura fosse outra 
poderíamos realizar uma mise en place mais clarifica-
dora, se houvesse bastidor podíamos fazer entrar o que 
afinal está desde logo à vista, vais ter que fingir, aí atrás 
dessa perna lateral de alcatifa industrial vestida, que 
foste até Meca, etc. 

Dessa forma fomos tirando as medidas ao objecto 
futuro, foram as criações anteriores que o planificaram, 
lhe deram concretude, a escala, o vazio, as conexões, 

CASA DO EXERCÍCIO

Fernando Mora Ramos e Paulo Calatré em O fim das possibilidades, de Jean Pierre Sarrazac
Encenação de Nuno Carinhas e Fernando Mora Ramos. 
Fotografia: Ana Pereira
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os caminhos interiores. As diversas funções dos diver-
sos espaços constituem um modo de vida do trabalho 
de criação, até a relação entre o trabalho administrati-
vo e o trabalho criativo, a força nuclear do sistema, está 
determinada pela função “sagrada” do palco, altar da 
nossa religião laica, sim que nós nesse espaço fazemos 
tudo, até injuriamos deuses e corporizamos diabos. 

A função crítica tem em si uma genética única do 
exercício de ser livre, para ela a verdade não é uma 
questão táctica, nem o real algo que se mascare para 
sermos simpáticos, ou delico-doces, somos cordiais e 
duros, quando tem de ser, não nós, mas o que dizemos 
através de outros que escrevem. Esta é uma profissão 
que fala das asperezas do real e das engrenagens da 
mentira, afronta os poderes não pela via fácil de uma 
mecânica de oposição automática, mesmo muito argu-
mentadinha, mas porque explica o que está por detrás 
do que as aparências querem impor como verdade úni-
ca. Somos de toupeirar circuitos de compreensão face 
ao que parecer inelutável, como, por exemplo, esta de-
riva actual que repõe na nossa cena social, de novo, a 
coisa revelha das extremas-direitas.

Um sistema que semelhante ao de uma lógica fa-
bril flui, mas que o faz, em tudo, numa lógica sensível, 
não somos de dar lições, somos de mostrar sem impor 
explicações, não somos arrumadinhos mentais, nem de 
cartilhas, somos de fazeres de cabotagem, muito deve-
mos ao empirismo, mesmo lidos em outras prospecti-
vas teóricas — é a prática, estás a ver. 

Alguém escreveu um dia um livro chamado Fábrica 
Sensível, é esse o nosso olhar prospectivo, sim, porque 
somos também, em equipa, a sociedade que queremos 
inventar, com defeitos, obviamente, pois não fosse as-
sim e tudo seria aborrecido. E como alguém disse o té-
dio é que mata, o mesmismo acéfalo das construções 
perfeitas que habitam ares sacralizados. 

Como não acreditamos em bruxas, pensamos que 
desta o teatro vai arrancar definitivamente, paredes de 
pé, tectos, estruturas metálicas na teia. Mas que elas 
existem é difícil de negar. 

Fernando Mora Ramos
(Director do teatro da Rainha)

Isabel Lopes e Carlos Borges em Definitivamente as Bahamas, de Martin Crimp
Encenação de Fernando Mora Ramos. 
Fotografia: Paulo Nuno Silva
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José Luís Ferreira, Manuel Portela, Américo Rodrigues e Fernando Mora Ramos.
Fotografia: Margarida Araújo
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A releitura de Quatro Ensaios à Boca de Cena (2009) 
– onze anos depois da publicação original – gera várias 
interrogações. A mais óbvia diz respeito à comparação 
entre o diagnóstico e o projeto de política teatral e de 
programação que o livro contém e o estado de coisas em 
2020. Suscita ainda a interrogação sobre os contextos e 
situações particulares que, em 2008-2009, deram ori-
gem não só a cada um dos ensaios do livro, mas à sua 
associação enquanto pontos de vista singulares. A justa-
posição de pontos de observação e de lugares de enun-
ciação muito distintos – sem a preocupação de qualquer 
harmonização concetual ou estilística – contribuiu para 
a força retórica da obra na sua interpelação aos leitores. 
Essa diferença assenta num elemento comum: a profun-
da reflexão a partir da prática confere ao conjunto a ur-
gência de um pensamento comprometido com a ação, 
isto é, de um evidente programa político. 

Não se trata, todavia, de um programa facilmente 
apropriável pelos dirigentes e decisores políticos. A sua 
inconsequência, a nível macropolítico digamos, não foi 
inesperada, pois são vastas as implicações da rearticu-
lação da agência e da política no campo cultural que 
emanam de cada um dos textos. Elas requerem uma al-
teração de paradigma e a presença de um novo pensa-
mento-ação na cena pública. Apesar de um significativo 
impacto público, no que se refere a recensões críticas e 
debates nos meses imediatamente a seguir à publicação 
(em finais de 2009 e inícios de 2010), o diagnóstico e as 
propostas não parecem ter influenciado quaisquer políti-
cas públicas. De resto, a criação e credenciação de uma 
rede estruturada de teatros e cineteatros, e a redação de 
um estatuto para os artistas enquanto trabalhadores in-
termitentes – dois dos diversos tópicos identificáveis – só 
receberiam atenção legislativa entre 2019 e 2021.2

Reconhecendo a dimensão programática do pensa-
mento sobre teatro e sobre políticas públicas de apoio à 
criação, Paulo Eduardo Carvalho, na presciente recen-
são crítica intitulada “Palcos libertados” (Sinais de Cena, 
n.º 13, 2010, pp. 105-109), escrevia que “este livro não 
cumprirá os seus objectivos se não for lido e, mais, se 
não encontrar algum tipo de eco prático e concreto entre 
os seus leitores, mais ou menos avisados, com maior ou 
menor responsabilidades cívicas e políticas” (105). Pres-

supunha assim que o desígnio de intervenção pública 
plasmado nos ensaios deveria traduzir-se, por via de um 
hipotético efeito prático da leitura, em transformações 
visíveis em direção à infraestruturação da programação 
e criação teatral como realidade permanente da vida cí-
vica coletiva. 

Com efeito, em cada um dos textos a crítica desas-
sombrada do presente combina-se com a capacidade de 
projetar um futuro alternativo. Fernando Mora Ramos liga 
as debilidades do sistema de apoio às artes com uma cer-
ta incapacidade dos próprios agentes teatrais de pen-
sarem politicamente o teatro português. A sua reflexão 
histórica e teórica inicial sobre a função crítica e eman-
cipadora do teatro, espaço vazio onde a própria comu-
nidade se pode reimaginar, é seguida de um programa 
de ação que articula de forma precisa as dimensões de 
criação, programação, ensino, património, língua e ter-
ritório, nas suas escalas local, nacional e internacional. 
Américo Rodrigues expõe as limitações da descentraliza-
ção cultural através do desconcerto entre a construção e 
reabilitação de teatros, por um lado, e a ausência de po-
líticas de programação e criação, por outro, contrapondo 

MANUEL PORTELA

FAZER E PENSAR, FAZER PENSAR: 
QUATRO ENSAIOS, ONZE ANOS1

1 Versão expandida de um texto originalmente apresentado no 
Colóquio “Teatro, Espaço Vazio e Democracia”, Teatro da Rainha, 12 
de dezembro de 2020. A mesa-redonda “Quatro Ensaios à Boca de 
Cena”, que revisitava a publicação do livro homónimo, contou com 
a participação dos quatro autores: Fernando Mora Ramos, Américo 
Rodrigues, José Luís Ferreira e Manuel Portela.

2  Durante a mesa-redonda, Américo Rodrigues (Diretor-Geral 
das Artes desde fevereiro de 2019) descreveu a preparação de 
diplomas relativos a ambas as questões. O seu conhecimento direto 
das condições materiais de produção teatral e de programação 
artística no conjunto do território nacional terá contribuído 
significativamente para este processo. Refiram-se os instrumentos 
legislativos publicados nos últimos dois anos: Lei n.º 81/2019, de 2 
de setembro (“Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses”); Portaria 
n.º 106/2021, de 25 de maio (“requisitos para a credenciação dos 
teatros, cineteatros e outros equipamentos culturais na Rede de 
Teatros e Cineteatros Portugueses”); Decreto-Lei n.º 45/2021, de 7 de 
junho (“apoio à programação dos teatros e cineteatros que integram 
a Rede de Teatros e Cineteatros Portugueses”); e ainda Decreto-Lei 
n.º 105/2021, de 29 de novembro («Estatuto dos Profissionais da 
Área da Cultura»).

Manuel Portela 
Fotografia: Margarida Araújo
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a experiência do Teatro Municipal da Guarda entre 2005 
e 2009 como um modelo alternativo. José Luís Ferreira 
analisa a intervenção do Estado desde a segunda me-
tade dos anos 90 e sublinha a debilidade do financia-
mento público para descentralizar a produção de modo 
estruturado, contrastando-o com exemplos de outros pa-
íses europeus. O meu texto procura tornar inteligível, a 
partir de um estudo de caso, as condicionantes internas 
e externas de um processo integrado de transformação 
institucional num teatro universitário.

Dois aspetos sobressaem ao revisitar a obra: por 
um lado, a aguda consciência das condições materiais 
de produção nos espaços territoriais e sociais em que 
o trabalho dos quatro autores se situava; por outro, a 
sua tentativa de pensar problemas e dilemas globais de 
uma política de criação e de programação num horizon-
te de mudanças estruturais sustentadas. A capacidade 
que os textos demonstram de pensar a partir do fazer e 
de usar a experiência de criação, programação e gestão 
como motor para imaginar um caminho constituem o 
espaço de intersecção e de diálogo. É nessa articula-
ção exigente entre fazer e pensar que o seu contributo 
continua a ser pertinente para um debate coletivo. Ain-
da que o contexto imediato a que aludem possa não ser 
o mesmo (embora muitas das debilidades estruturais 
identificadas persistam), a sua reconhecível pertinên-
cia advém da tentativa de ligarem a realidade específi-
ca de condições de produção localizáveis com a conce-
tualização de intervenções e formas políticas à escala 
da comunidade nacional.

Ao revisitar os textos, uma terceira interrogação veio 
ainda juntar-se às outras duas: que processos de saliên-
cia e desvelamento produz uma releitura pelos próprios 
sujeitos da escrita quando a passagem do tempo já não 
lhes permite senão reler, isto é, ler sem a paixão que origi-
nou esse gesto inicial de interpelação coletiva? Despertar 
um livro adormecido na estante é tomar consciência da 
impossibilidade de recuperar o olhar de leitura que presi-
diu ao momento da escrita ou ao momento de uma leitura 
inicial. De certo modo, quanto mais tempo passa cada vez 
menos possível se torna ler um livro escrito – incluindo um 
livro escrito por nós – sem o olhar reenquadrador desen-
cadeado pela releitura. Um olhar que já só nos permite 

ver o olhar anterior enquanto enquadramento, isto é, re-
cordação de um vestígio de um certo momento da nossa 
existência como sujeitos no tempo.

Fiel ao excesso de reflexividade que carateriza o 
meu contributo para os Quatro Ensaios à Boca de Cena, 
fixo a minha atenção nessa terceira pergunta já que é 
aquela que me permite aproximar-me dos textos com a 
perceção da alteração das condições subjetivas desta 
releitura encomendada. Não se trata de valer-me da pas-
sagem do tempo como instrumento de distância crítica 
que permita iluminar pontos cegos dos ensaios originais, 
mas antes de ver até que ponto a lucidez crítica – que 
agora me surge com intensidade redobrada – parece ser 
um efeito secundário da paixão agónica com que os au-
tores olharam para a natureza e para o contexto particu-
lar dos atos de criação, produção, programação e gestão 
cultural. 

De certo modo, isso foi o mais surpreendente ao 
acordar o livro do seu lugar esquecido na estante: que 
a paixão da sua intervenção cívica não tenha diminuído 
a lucidez das suas reflexões e propostas, em particular 
do modo como articulam os contextos local e nacional 
nas suas interações de escala, e também a íntima co-
nexão que estabelecem entre criação e programação. 
Esperar-se-ia, mais de uma década depois, que os textos 
estivessem mais ou menos datados. Circunstâncias in-
ternas – com origem na força retórica e argumentativa 
de cada texto – e circunstâncias externas – advindas da 
persistência de modelos inadequados de financiamento 
e de programação – resultam no paradoxo de o livro per-
manecer substancialmente atual.

Escritos a partir de experiências de criação e progra-
mação em Caldas da Rainha, Coimbra, Guarda e Porto, 
o olhar que propõem expande-se ao território nacional e 
enquadra-se, em traços largos, em alguns exemplos eu-
ropeus (França, Espanha e Finlândia), procurando imagi-
nar modelos alternativos para as políticas públicas, que 
garantam a sustentabilidade das estruturas de produção 
e das redes de programação. Mesmo a minha autoetno-
grafia do TAGV (“TAGV 2005-2008: Uma Experiência Inter-
rompida”) – ao tentar ligar experiência estética e progra-
mação às condições laborais e políticas que definem uma 
instituição – parece ambicionar uma síntese entre prática 

e teoria que resulte numa organização emancipatória do 
trabalho como forma social por excelência. 

O leitmotiv desse texto – a inevitável cegueira da ação 
do programador “para si mesmo e para os outros” (p. 158) 
– tenta captar a dificuldade de articular os gestos do pro-
gramador (e os critérios que os justificam) com a função 
mais vasta de mediar forças e relações sociais indepen-
dentes desse gesto. Essa espécie de inconsciente coletivo 
– codificado nos regimes disciplinadores dos dispositivos 
institucionais de que o programador se torna instrumento 
involuntário – é também o tema de um pequeno texto com 
que concluí uma sequência de descrições das múltiplas 
funções que fazem do teatro uma máquina de produção. 
Intitulado “Dirigir” (27 de setembro de 2007), estes três 
parágrafos encenam o dilema de compreender a própria 
ação de dar sentido a uma organização:  

O que aquela peça não esperava era que a sua 
descrição, ao tomar a forma de autodescrição, lhe 
parecesse mais impossível do que as restantes. Era 
como se o ver-se por dentro, dentro da engrenagem 
e dentro da peça que era, tornasse ainda menos 
clara a imagem da sua morfologia e da função. A 
observação das outras formas de trabalho que com-
punham o todo do mecanismo revelara-se, em re-
trospectiva, mais facilmente alcançável. Talvez por 
lhe ser dada a liberdade de definir a forma da sua 
própria função, isto é, por poder dar forma à peça 
que era, e tentar, com isso, dar forma à máquina 
de que era peça, se tornasse improvável conseguir 
uma autodescrição que desse conta da sua forma 
específica de trabalho, quer dizer, da sua forma de 
ser peça da máquina. Uma autodescrição que a tor-
nasse inteligível não só para outrem, mas para si 
mesma.

Embora escrito previamente pelo conjunto de 
práticas necessárias às organizações e pelas leis 
e regulamentos que atribuem funções e compe-
tências, é sempre possível redefinir e reescrever o 
papel, e, até certo ponto, só até certo ponto, mudá-
-lo. Mudá-lo no acto de o desempenhar. E chegar 
quase a compreendê-lo, quase, no acto de o mudar. 
Conhecer e imaginar – à medida que se conhece 

o que parece ser – o que pode ser, e dar à forma 
da sua função algo disso que se imagina. Sabe que 
a sua função de peça, o seu papel, tal como tenta 
realizá-lo, é, deve ser, tem de ser, só pode ser, tor-
nar a instituição o mais pública possível. Pareceria 
certamente exagerada a enumeração de todas as 
tarefas realizadas com esse objectivo, tão exagera-
da que é a própria peça quem tem dificuldade em 
acreditar que tudo isso pudesse ter acontecido. E 
que resultou dessa espécie de paixão, ou de sofri-
mento, de quem deu por si, meses a fio, a trabalhar 
acima dos seus recursos e das suas forças.

E é precisamente isso que a impede de se au-
todescrever. Não é apenas por tentar pensar o con-
junto da máquina, em todas as suas componentes 
– na organização, na comunicação, na programa-
ção. Ou por perceber que há muito conhecimento a 
recolher em todos os cantos – na teia e na plateia, 
no palco e no subpalco, na frente da casa e nos 
bastidores – e a retransmitir para todos os pontos 
para que a máquina se veja como tal e funcione 
como tal. É porque, neste processo, a peça desco-
bre, com surpresa, o entusiasmo com que se entre-
ga ao papel que tenta redefinir. E esse entusiasmo, 
e a ambição que o acompanha, não lhe permitem 
ver claro. Fazem-na confundir o que faz com o que 
deseja fazer, o que é com o que imagina que podia 
ser. Por isso a sua função lhe escapa quando, como 
faz agora, tenta descrevê-la autodescrevendo-se. 

Este dilema pode ser alargado ao problema geral da 
construção de inteligibilidade para a ação humana en-
quanto descrição, por um lado, e enquanto projeção, por 
outro. Como pensar, a partir da prática, de modo a con-
seguirmos transformar realmente o que é possível fazer? 

A releitura de Quatro Ensaios à Boca de Cena foi 
uma experiência instrutiva a vários níveis. Foi instrutiva 
desde logo quanto à qualidade singular das interven-
ções que nele estão contidas, uma singularidade de um 
conjunto de reflexões que se desenvolvem a partir dos 
fazeres do teatro e da programação. Tratou-se de pen-
sar a partir do conhecimento concreto das condições 
materiais de produção e da sua inscrição territorial num 
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espaço social e num espaço público. Produção teatral e 
programação são pensadas a partir de lugares situados 
e com uma noção clara da sua função na construção 
de práticas democráticas de cidadania. Mais ainda: to-
dos os textos sublinham a inconsistência das políticas 
públicas neste domínio e apontam, a partir de ângulos 
diferentes, para um necessário programa de ação.

A releitura foi também instrutiva não tanto quanto à 
hipérbole contida no prefácio de José Gil (já que é da na-
tureza dos prefácios o enfatuamento com os seus obje-
tos), mas quanto à persistência do estado de coisas que 
o livro tentava descrever. Recordo que logo a seguir, en-
tre 2011 e 2014, o programa de austeridade negociado 
com a troika teve um enorme impacto negativo sobre o 
setor das artes, acentuando a sua fragilidade estrutural 
e a precariedade contratual da maioria dos seus traba-
lhadores. De resto, a reexposição recente dessa extrema 
fragilidade, desencadeada pelas medidas para controlar 
a pandemia entre março de 2020 e setembro de 2021, 
trouxe à memória o depoimento da atriz Joana Manuel a 
23 de fevereiro de 2013: 

Mas hoje o que eu percebo é que aquilo que 
tornava o meu pai um adulto é aquilo que a mim me 
impede de o ser: a precariedade e a falta de hori-
zontes, um Estado que se nega a retribuir-me o que 
me deve, uma Segurança Social que, ao invés de me 
amparar, me persegue, me suga uma contribuição 
altíssima todos os meses para depois me negar a 
baixa médica, a licença de maternidade, o subsídio 
de desemprego. Eu trabalhei quase uma década 
num Teatro Nacional – um teatro do Estado, um te-
atro que agora é uma Empresa Pública Estatal – a 
recibos verdes. Com os descontos para a Segurança 
Social totalmente a meu cargo, com contratos suces-
sivos de prestação de serviços, sem qualquer tipo de 
subsídio. E mesmo assim – para o meu meio, para a 
minha classe profissional – eu fui uma privilegiada. 
Tive trabalho relativamente bem remunerado duran-
te um longo período de tempo, apesar dos horários 
desregulados, apesar da falta de direitos. Dei o cou-
ro e o cabelo, como antes de mim já tinha dado o 
meu pai, e quando saí, como aconteceu com o meu 

pai quando decidiu que não queria mais patrões, 
saí sem nada. Bem… saí com boas memórias, com 
muita vida interior, e com um currículo que, neste 
momento – com as artes chutadas para canto e es-
tranguladas – serve-me de muito pouco. Não saí com 
mais nada para além disso. […] 

Eu vivo de prestar serviços consecutivamente às 
mesmas entidades, sem que disso alguma vez adve-
nha qualquer vínculo ou sem que o Estado reconheça 
o estatuto de intermitência que é inerente à minha 
profissão e que em França, por exemplo – que está 
bem longe de ser um paraíso –, nem sequer se dis-
cute. Não é um estatuto de privilégio. Cria uma rede 
de segurança, é verdade, mas estabelece também 
deveres: de trabalho pedagógico, projetos com as 
comunidades, atividade constante mesmo quando 
não se tem um espetáculo em cena. Aqui eu sou uma 
subsídio-dependente. Embora na minha profissão eu 
preste um serviço consagrado pela Constituição e que 
o Estado não subsidia, o Estado delega – em mim e 
nos meus colegas. Subsídios – esses que me dizem 
de que eu dependo – nunca os vi: nem de Natal, nem 
de férias, nem por desemprego, nem por doença. 
Nem eu, que sou naturalmente intermitente, nem a 
grande maioria da minha geração ou das gerações 
imediatamente anteriores e posteriores à minha, que 
têm funções fixas, horários fixos, hierarquia fixa, local 
fixo de trabalho. Rede de segurança? Apenas aquela 
mesma construída pela vida dura da minha mãe, que 
já nasceu mulher, pelo esforço imensurável do meu 
pai, que nunca foi menino. E foi isso que eu percebi 
ao preparar esta intervenção: o que impediu os meus 
pais de serem jovens é aquilo que me cola à pele o 
epíteto: jovem. É uma espécie de espelho invertido. Eu 
não sei se basta passar através dele como n’Alice. Um 
dia vamos mesmo ter de parti-lo.3

A comparação entre a sua precariedade laboral 
como atriz e as difíceis condições de trabalho dos pais, 
quando emigraram do campo para a cidade, expõe cla-
ramente a natureza laboral do trabalho artístico, cuja in-
visibilização enquanto forma de trabalho continua a ser 
um dos fatores que impede o desenvolvimento sustenta-

do da atividade de criação. Um dos aspetos a sublinhar 
neste eloquente testemunho é a denúncia da exploração 
do trabalho artístico, mantido fora da rede de proteção 
jurídica e social do Estado. As condições económicas de 
desenvolvimento estrutural da criação e programação 
teatral dependem do reconhecimento desta forma de 
trabalho e não apenas da contratualização pontual ou 
plurianual dos apoios à produção.

A releitura do livro foi também instrutiva quanto à re-
lação que estabelecemos com o tempo. Por um lado, com 
aquilo que a passagem do tempo representa para cada 
um de nós enquanto sujeito que se constrói através do 
modo como torna inteligível o mundo à sua volta. Por ou-
tro lado, com aquilo que a passagem do tempo represen-
ta para a transformação das condições sociais e políticas 
da nossa existência coletiva. Se a primeira escala tempo-
ral nos mostra a aceleração do tempo e a distância que 
nos leva a interrogar o sentido do que escrevemos, com 
uma certa dose de urgência e de paixão, há mais de dez 
anos; a segunda escala temporal dá-nos consciência da 
lentidão do tempo e de uma reiteração dos dilemas e dos 
constrangimentos que impedem uma mudança profunda 
e irreversível. É como se a passagem do tempo gerasse 
uma paralaxe em que o movimento do sujeito sobre o pla-
no de fundo da temporalidade coletiva lhe mostrasse o 
desfasamento entre essas temporalidades e a impossibi-
lidade de reduzir o ângulo do seu afastamento. 

Estes dois modos de inscrição do tempo – por um 
lado, na duração e na forma do sujeito humano individual; 
por outro, na duração e na forma dos dispositivos e institui-
ções sociais, incluindo os modos de ação legislativa e políti-
ca que realizam um programa sustentado e prolongado de 
ação – são expressão da dificuldade em articular as várias 
escalas espaciotemporais de intervenção: num primeiro ní-
vel, a do criador ou programador individual vinculado a um 
contexto delimitado de ação de um teatro específico num 
lugar concreto (como aconteceu nos referentes diretos ou 
indiretos do livro – Teatro da Rainha, Teatro Municipal da 
Guarda, Teatro Nacional São João, Teatro Académico Gil Vi-
cente); e, num segundo nível, a de uma política municipal, 
regional e nacional para as artes e a cultura. 

Ora as perguntas que me parece necessário con-
tinuar a fazer são estas: por que não conseguimos que 

o pensamento-ação que emerge da prática de criação, 
produção, gestão e programação teatral se traduza em 
ação política sistemática naquele segundo nível? Por 
que motivo o espaço vazio do teatro – enquanto espaço 
de imaginação e exercício da própria democracia – não 
foi ainda integrado em políticas públicas de modo con-
sistente e prolongado no tempo? Por que motivo a pre-
cariedade continua a definir estas formas de trabalho?

A releitura do livro foi ainda instrutiva por me recor-
dar que nenhum programa de ação – com a escala e a 
visão necessárias para uma mudança estrutural com o 
alcance daquilo que se pode antever em Quatro Ensaios 
à Boca de Cena – foi desenvolvido na última década para 
o setor das artes e da cultura. Certamente por efeito me-
lancólico da paralaxe entre o fluxo do tempo individual 
e o fluxo do tempo coletivo, ocorre-me terminar citando 
frases em que a relação entre observação do presente e 
imaginação do futuro se mantém válida:

Temos uma extraordinária tendência abortiva ligada 
a uma ordinária vocação para a inércia. 
(Fernando Mora Ramos, p. 22)

É também uma questão de exigência: um Teatro, mes-
mo que municipal, é do Mundo. 
(Américo Rodrigues, p. 85)

A mera mutualização da programação, uma espécie de 
distribuição equitativa da miséria de cada um, não al-
cança a dignidade suficiente para que possamos falar 
de ação concertada. 
(José Luís Ferreira, p. 142)

Para esta concepção, era a unidade formada pela força 
laboral e pelo conteúdo da programação que consti-
tuía a natureza da instituição. 
(Manuel Portela, p. 195)

3 Conferência “Em Defesa de um Portugal Soberano e Desen-
volvido”, 23 de Fevereiro de 2013, auditório da Faculdade de Ciências 
da Universidade de Lisboa. Os excertos transcritos podem escutar-se 
nos segmentos 3:54-5:22 e 6:58-8:39. Registo disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=t3bwfURSztA
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AMÉRICO RODRIGUES

Muito obrigado pelo convite do Teatro da Rainha. É 
um prazer muito grande reencontrar estes companhei-
ros, lembrando as sessões que tivemos para a prepara-
ção e apresentação desta obra […]. 

Quero começar por dizer que na altura em que es-
crevi estas notas – não considero que seja um ensaio 
– era diretor do Teatro Municipal da Guarda (TMG), um 
equipamento municipal numa cidade média. Alguns anos 
depois fui demitido dessa função, exatamente por causa 
de alguns dos problemas que enunciava/anunciava no 
meu artigo. Neste antecipava, de alguma forma, a fragi-
lidade da relação dos teatros municipais com os poderes 
autárquicos e outros poderes locais, e a vulnerabilidade 
da posição de alguns programadores […].

Fui demitido do cargo de diretor do TMG por ter 
opinião e é interessante constatar que isso aconteceu 
tantos anos depois do 25 de Abril. 

Depois fui nomeado diretor – e foi um período muito 
interessante para mim – da Biblioteca Eduardo Lourenço, 
na Guarda. É uma excelente biblioteca sobretudo porque 
tem parte do espólio de Eduardo Lourenço, nomeada-
mente os livros que leu e as anotações que fez […].

Na altura tive possibilidade de conviver, mais inten-
samente, com o professor Eduardo Lourenço. Assisti a 
muitas conferências feitas por ele e reconheço como era 
magnífico vê-lo/ouvi-lo pensar. Recordo frequentemente 
o som, o som do pensamento de Eduardo Lourenço. 

Há dois anos, fui nomeado Diretor-Geral das Artes 
e portanto estou aqui numa situação que pode causar, a 
mim e a outros, algum incómodo, mas, sinceramente, não 
sinto que esse raciocínio faça muito sentido. Quem leu o 
texto do livro, verifica que coloquei muitas questões e fiz 
algumas críticas ao Ministério da Cultura. Ora, agora estou 
na posição de responder às questões que coloquei. Tenho 
a obrigação de responder através de ações concretas.

Escrevi aquele texto como um programador inde-
pendente, como diretor artístico, sublinho, “independen-
te” do poder autárquico, mesmo tendo um vínculo à ad-
ministração local. 

No texto estão muitas das considerações e críticas 
que fiz relativamente à ausência de uma política cultural 
para o país, mais concretamente para os teatros muni-
cipais e para o que chamaram rede nacional de teatros.  

FALA SOBRE O MOVIMENTO DAS IDEIAS
À BOCA DE CENA1

Neste momento estou numa posição – é escusado 
estar a fugir à palavra – de “poder” e de intervir em rela-
ção a uma rede nacional de teatros e cineteatros. 

[…] Acredito no que escrevi há 11 anos. Verifico que 
o texto parte de um trabalho bastante refletido, que tem 
muito a ver com as minhas convicções em relação à pro-
gramação, à criação, à descentralização cultural, à in-
dependência dos diretores artísticos, à obrigatoriedade 
dos teatros municipais terem serviços educativos, de en-
volverem a comunidade, de desenvolverem um trabalho 
editorial, etc. Tudo o que acreditava em 2009 estou ago-
ra, através deste cargo de diretor da DGArtes, a tentar 
pô-lo em prática.  

[…]
A necessidade de descentralizar é uma evidência 

demonstrada porque a maior parte do trabalho artísti-
co, das estruturas artísticas, das entidades artísticas, 
está fixada em Lisboa e no Porto.  Há onze anos escrevi 
que era preciso descentralizar, mas com condições, com 
qualidade e com recursos. Referia o direito constitucio-
nal das pessoas da Guarda (onde desenvolvia o meu tra-
balho) terem acesso a uma programação tão qualificada 
e de reconhecido mérito como tinham as pessoas de 
Lisboa ou do Porto. Defendi e continuo a defender que 
todos os públicos merecem, para além de respeito, ter 
acesso a iniciativas de grande qualidade. 

Reivindicava para a Guarda um teatro com uma 
programação cosmopolita, uma programação de risco, 
uma programação que não fosse de êxito assegurado à 
partida. Reivindicava uma programação que não fosse 
comercial, apenas de entretenimento ou de sucesso fá-
cil. Trabalhei para que o público da Guarda tivesse aces-
so a uma programação desafiadora, que envolvesse a 
comunidade e que estabelecesse, refiro isso no texto, 
uma ponte com a vizinha Espanha. O Teatro Municipal 
da Guarda pretendia ter uma identidade e essa  identi-
dade cruza-se amiúde com o pensamento de Eduardo 
Lourenço. Estou a verificar isso à medida que falo. 

O TMG queria ser um teatro ibérico porque era um 
teatro na fronteira Portugal /Espanha, um Teatro da raia, 

1 Transcrição da comunicação oral.
Américo Rodrigues 
Fotografia: Margarida Araújo
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teatros. Chamávamos rede ao conjunto de equipamentos 
físicos distribuídos pelo país, mas não se pensava em pô-
-los a funcionar em conjunto. Critiquei que não se pensasse 
em dinamizá-los, em dotá-los de meios para que funcio-
nassem. Defendi, sempre, que todos os equipamentos ti-
vessem uma programação de qualidade porque havia uns 
que funcionavam relativamente bem e outros que nem 
sequer funcionavam; alguns nem abriam ao público. 

Não houve uma reflexão, no plano autárquico, sobre 
a necessidade de uma política cultural para as respetivas 
cidades, nem a definição de uma estratégica que tivesse 
em conta aqueles Teatros. Quando foram construídos não 
houve uma preocupação em saber o que fazer com os 
equipamentos. Sei que em alguns municípios os autarcas 
abriram os equipamentos às coletividades populares, um 
bocadinho “a retalho”: “podes utilizar neste dia, depois 
vem outro que utiliza noutro dia”.  A chamada ”programa-
ção” não foi (e em alguns casos continua a não ser) uma 
programação, mas sim um agendamento. Agendamento 
dos artistas que aparecem na televisão, artistas que não 
precisam destes equipamentos para ganhar dinheiro, 
nem para se apresentar. Ou seja, uma opção que à falta 
de melhores palavras devemos chamar “programação co-
mercial”. Houve fundos para a construção mas o Estado 
central não tinha um plano para estes equipamentos. Foi 
muito boa a ideia de construir teatros na Guarda, em Bra-
gança ou em Portalegre… mas depois sentimos que não 
havia uma estratégia, uma política cultural.

O Estado ajudou a construir os equipamentos […] 
mas deixou-os abandonados à sua sorte. A grande maio-
ria das câmaras não tinha inscrito nas suas preocupa-
ções políticas, nos seus planos estratégicos, uma políti-
ca cultural que tivesse em conta os teatros municipais.

Contrariamente à maioria dos casos, a Guarda ti-
nha, naquela altura, um plano estratégico. Nesse e nou-
tros documentos estava expresso que a Guarda se ia de-
senvolver baseando-se (entre outras coisas) na cultura. 
A cultura era indicada como um fator do desenvolvimen-
to da cidade. 

[…] Portanto, o Teatro Municipal da Guarda derivava 
dessas opções políticas. Isto não aconteceu noutras cida-
des onde alguns equipamentos estavam fechados, fun-
cionavam muito mal ou não tinham programação. Lem-

bro-me de equipamentos onde quem mandava e decidia 
tudo era, claramente, o vereador da cultura e não um pro-
gramador profissional. Equipamentos dirigidos através de 
telefonemas dos presidentes de câmara com indicações 
do género “tens que levar aí este ou aquele”. […]

Em 2009 estava instalada a confusão total sobre o 
que fazer com estes equipamentos mas, apesar desta 
realidade, os espaços tinham potencialidades evidentes. 
Podiam proporcionar ofertas culturais de qualidade ar-
tística e em simultâneo promover a circulação das com-
panhias de criação por todo o território. Também podiam 
assumir-se como centros culturais das terras, como 
acontecia na Guarda. 

No TMG desenvolvemos espaços dedicados à ci-
dadania com a realização de discussão pública sobre 
vários temas. Fizemos muitos debates sobre a cidade, 
muitas conferências. No nosso caso, o TMG tinha uma 
estratégia editorial, editava discos dos músicos da terra, 
publicava cadernos, editava textos de reflexão. Investi-
mos muito na área da intervenção social. Trabalhámos 
com públicos zangados com o teatro. Promovemos ativi-
dades dirigidas a públicos afastados da cultura, nomea-
damente os reclusos. Criamos e desenvolvemos projetos 
criativos em parceria com um instituto de “reeducação 
de menores”, com um centro psiquiátrico.  Tudo a partir 
de uma estratégia global que tinha por objetivo a ligação 
entre todos os agentes artísticos da cidade. Felizmente 
algumas das pessoas que participaram nas nossas ativi-
dades tornaram-se, para muito agrado nosso, em profis-
sionais das artes. 

Na Guarda havia a preocupação de envolver, de 
realizar grandes espetáculos comunitários (alguns com 
cerca de 400 pessoas, que demoravam meses a prepa-
rar) e contávamos com a participação de todas as coleti-
vidades numa perspetiva contemporânea e não apenas 
de “folclore”. 

Escrevi aquele texto, a partir do que conhecia, que 
é quase uma descrição da minha própria vivência. Não 
tem grandes elaborações teóricas, é um relato da minha 
prática e do que sugeria e aconselhava ao Ministério da 
Cultura.  Neste texto que escrevi há 11 anos reivindicava 
que, de uma vez por todas, se pusesse em funcionamen-
to esta rede de teatros e cineteatros e que se apoiasse 

o esforço dos autarcas, que se apoiasse a programação 
dos espaços, segundo determinadas condições. 

Referia-me aos equipamentos, à sua gestão, à re-
lação com as Câmaras e com as companhias residen-
tes. Defendia que nalguns casos havia vantagens em ter 
companhias residentes, mas não em todos. Levantava 
a questão de algumas companhias residentes que to-
mavam “de assalto” os espaços e os ocupavam, perma-
nentemente, sem deixar que outras se apresentassem. 
Insistia na importância do serviço educativo e vincava a 
ausência do apoio do Ministério da Cultura que não ou-
via as nossas propostas nem as dos autarcas. Lembrava 
que durante anos o Ministério da Cultura não se interes-
sou em criar linhas de apoios e que era urgente chamar 
as câmaras a participar.  Apelava à solidariedade nacio-
nal, defendia que o Estado central devia apoiar o Estado 
local, definindo regras, através de concursos. 

Não se podia continuar a ignorar a existência de 
tantos equipamentos, como se não estivessem no terri-
tório; sendo que muitos destes equipamentos eram ver-
dadeiros “oásis”. 

Volto a Eduardo Lourenço, que chamava ao TMG 
um “OVNI”. Dizia ele: “era mesmo um OVNI, uma coisa 
que aparece, que aterra ali”. Para ele era estranho haver 
um equipamento daquele tipo numa cidade ultra conser-
vadora, reacionária, muito clerical. […] Resumindo, havia 
artistas de reconhecimento mundial que se apresentavam 
na Guarda e não atuavam em Lisboa ou no Porto. Gabá-
vamo-nos do facto de haver público das grandes cidades 
que se deslocava à Guarda para ver as nossas propostas. 
Havia tantas potencialidades a desenvolver se o Ministé-
rio se empenhasse em democratizar o acesso à cultura. 

O Ministério podia e deveria apoiar. Deveria utilizar 
todos aqueles equipamentos para fazer circular os gru-
pos, as companhias que apoia. Não devia tutelar, isso 
não. Continuo a defender, como defendia há 11 anos, que 
o Ministério da Cultura não tem que tutelar aqueles equi-
pamentos, nem dar instruções. Tem que promover a sua 
autonomia e a de quem os dirige, nomeadamente, em 
relação ao poder autárquico, o que é (mais) difícil. 

Através daquele artigo recordei situações engraçadas 
(algumas terrivelmente engraçadas), nomeadamente rela-
cionadas com a pressão dos autarcas. Preocupava-me em 

um Teatro da fronteira, a que o Eduardo Lourenço cha-
mava “fronteira imaginária”. 

Nós tínhamos uma relação privilegiada com os 
agentes e com os órgãos de poder da região de Castela 
e Leão ao ponto de parte do financiamento do Teatro na 
Guarda ser assegurado pela Junta de Castilla y Léon. 

Numa altura em que o  Ministério da Cultura portu-
guês não participava com um cêntimo no apoio à progra-
mação, aquela Junta patrocinava o Teatro da Guarda. […]

Devo referir que o Teatro Municipal da Guarda é com-
posto por um grande auditório, um pequeno auditório, 
uma galeria de arte – não havia galeria de arte na Guarda 
– um café concerto muito bonito e uma sala de ensaios. 

O TMG é um equipamento de referência não só por 
causa do projeto de arquitetura mas também porque fo-
ram garantidas todas as condições relacionadas com o 
som, a luz, a acessibilidade das pessoas. Lembro-me do 
coreógrafo Paulo Ribeiro (que está aqui a assistir a esta 
conferência) dizer muitas vezes que gostava de ter aque-
le teatro em Viseu. Porquê? Porque o Teatro Viriato (cla-
ro, é outra arquitetura, de outro tempo) é mais pequeno 
e tem menos possibilidades […].

Voltando à temática da descentralização e da im-
portância de uma rede de teatros em Portugal, recordo 
que no tempo do Manuel Maria Carrilho houve um forte 
apoio para a criação de equipamentos daquele tipo por 
todo o país. Numa primeira fase seriam construídos nas 
capitais de distrito mas depois estendia-se a outros con-
celhos, com o apoio da União Europeia. 

De repente tivemos salas de teatros espalhadas por 
todo o país. […] No meu texto alertava para o facto de 
que se tinha desenvolvido a “construção civil” mas que 
eram raros os equipamentos que tinham meios técnicos 
e humanos, pessoas responsáveis pela programação. E 
apontava casos inacreditáveis. 

O Teatro da Guarda era uma exceção naquela altu-
ra (o que me parece fantástico, não tenho outra palavra), 
pois tinha ao seu serviço 40 trabalhadores! No distrito ao 
lado havia um Teatro que tinha uma pessoa que abria a 
porta, as companhias entravam, montavam as suas coi-
sas, faziam o seu trabalho. Era uma comparação de 40 
para 1, em distritos vizinhos, com o que isto significava.

Eu defendi, nessa altura, a criação de uma rede de 
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refletir sobre o papel dos diretores artísticos. […] Reforço 
que, às vezes, havia programadores muito mal preparados, 
pessoas que não iam ver nada do que se fazia e decidiam a 
partir de catálogos ou de propostas apresentadas por em-
presas sem nenhuns critérios de qualidade.  […]

Atualmente estou numa posição diferente porque 
posso ter uma intervenção mais eficaz à volta de todas as 
questões que nós os quatro, levantávamos neste ensaio. 

Logo que pude e como Diretor-Geral das Artes in-
troduzi muitas destas questões na agenda da discussão 
com a Ministra da Cultura. Disse-lhe que gostava de re-
tomar a ideia de criar uma rede nacional de teatros e ci-
neteatros. Passaram quase dois anos, mas neste preciso 
momento o decreto lei  está entregue e vai ser discutido.  
Daqui a dias vai seguir para aprovação na reunião do 
Conselho de Ministros.2 

Nas próximas semanas, posso garantir-vos, vai ser 
institucionalizada a Rede de Teatros e Cineteatros Por-
tugueses (RTCP). A lei já está regulamentada e define 
como vai funcionar a rede. 

Sem querer tomar muito tempo quero dizer que 
haverá um período de credenciação dos espaços, feito 
pelos proprietários desses espaços […]. A credenciação 
obedecerá a alguns requisitos, nomeadamente, de or-
dem física mas também acerca da forma como é que 
aqueles equipamentos se ligam a uma visão estratégi-
ca da cultura para a cidade onde estão inseridos. Para 
integrar a rede os espaços têm de ter meios e equipas 
técnicas, com pessoas a trabalhar, com contratos de 
trabalho, e não a recibos verdes. Têm de garantir o fun-
cionamento de serviços educativos ou de mediação. Os 
equipamentos têm também de ter garantida a acessibili-
dade de pessoas com deficiências. Estes são alguns dos 
critérios definidos no processo de credenciação. 

Após passar a fase de credenciação dos equipamen-
tos, a entidade que gere o espaço pode concorrer a uma 
linha de apoio à programação dos teatros e cine teatros. 
Quem gere o espaço, que pode ser uma companhia de 
dança, de teatro, uma orquestra, uma associação cultu-
ral, uma cooperativa, etc. Depois, essa entidade tem de 
apresentar o projeto de programação que será analisado 
e terá um apoio financeiro, de acordo com vários esca-
lões, a que correspondem diferentes montantes. 

Outra das premissas para obter apoio é a obriga-
toriedade de programar as companhias e as entidades 
apoiadas pela DGArtes. Isto permite que as companhias 
que receberam apoio à criação possam, finalmente, cir-
cular por todo o país ou aumentar exponencialmente a 
circulação.

[…] Outro requisito incontornável é que a entidade 
que gere o espaço apresente uma proposta de progra-
mação de qualidade. De forma a incluir todos os agentes 
no terreno e para garantir que as autarquias, perante o 
apoio previsto, não ponderem um desinvestimento na 
cultura, a lei regulamentará a obrigatoriedade das au-
tarquias manterem o nível de investimento nesta área, 
de forma a elevar a  fasquia e não diminuir a responsa-
bilidade dos autarcas em relação aos equipamentos do 
seu concelho. 

A lei contempla também normas relativas à media-
ção e ao envolvimento dos criadores locais. 

Algumas entidades já fazem o que agora passará a 
ser regulamentado. A título de exemplo refiro o caso da 
criação. O que se vai generalizar é que as entidades que 
gerem os Teatros devem trabalhar com os criadores do 
próprio meio, com os novos valores, com os emergentes. 
Novos artistas vão ter a possibilidade de se revelar.  

Falei das duas primeiras fases da implementação 
da rede de teatros e cineteatros no país. A seguir haverá 
uma fase de formação. 

Durante as reuniões que mantivemos com os au-
tarcas, alguns levantaram questões bastante pertinen-
tes. Uma destas preocupações está relacionada com o 
fato das câmaras não terem técnicos de som ou de luz. 
Alguns queixaram-se:  “muito menos temos programado-
res!”.  

Para responder a estas questões está a desenvol-
ver-se um programa que vai permitir formar técnicos 
para integrarem as equipas necessárias ao funciona-
mento dos equipamentos que integram a rede.

[…]
Para que esta rede funcione tem que desenvolver-

-se também uma articulação eficaz com os programas 
de apoio às artes (o apoio à criação, à programação e ao 
desenvolvimento de públicos).

É fundamental a aprovação destes dois documen-

tos: a rede de teatros e um modelo novo (chamámos re-
visão crítica) de apoio às artes 3. As duas coisas estão 
profundamente ligadas. 

A propósito do novo modelo, as regras vão ser di-
ferentes e foram redefinidas em diálogo com os repre-
sentantes dos artistas. Após muitas reuniões, o que se 
pretende não é deitar fora tudo o que vinha de anteriores 
grupos de trabalho, como muitas vezes se fez em Portu-
gal.  Não queremos inventar um modelo novo para deixar 
a nossa marca política, isso seria puro desperdício. Nós 
partimos do modelo que está em vigor, aperfeiçoando-o, 
discutindo as alterações com as estruturas e os repre-
sentantes dos artistas. […] Vamos também desenvolver, 
exponencialmente, o programa de “apoio em parceria”. 

O apoio em parceria, desde que estou na DGArtes, 
tem servido para trabalhar com públicos esquecidos […]. 
Este apoio da DGArtes tem fomentado o cruzamento en-
tre a cultura e o social, a solidariedade social, apoiando 
projetos artísticos com pessoas com deficiência, com re-
clusos, com cidadãos com doenças mentais, etc.

[…]
Aproveito para partilhar outra boa notícia. Tem ha-

vido reuniões em que se avançou bastante no que se 
refere ao estatuto do artista. Fico muito contente porque 
há anos e anos que andamos a discutir o estatuto pro-
fissional dos artistas em Portugal. Conheci várias ideias, 
muitas reflexões mas nunca se conseguiu avançar.  Es-
tamos na fase final de definição do estatuto dos artistas 
em Portugal, que tem no seu clausulado relações com 
o mundo do trabalho, com a segurança social e com as 
finanças. […]

Quer dizer que Portugal passará a ter um estatuto 
profissional do artista que defende os artistas e a sua 
relação com o trabalho. […] 4

É muito animador saber que teremos um novo mo-
delo de apoio às artes, uma lei que regulamenta o fun-
cionamento da rede de teatros e o estatuto profissional 
dos artistas.

Outro tema que abordei neste livro, que escrevemos 
juntos há 11 anos, é o facto de não haver estudos em 
Portugal acerca da comunidade artística. […] Posso dizer 
que a DGArtes encomendou, há uns meses, um gran-
de estudo ao Observatório Português de Atividades Cul-

turais/ISCTE (que demorará 3 anos a estar concluído) 
sobre todos os intervenientes nas práticas artísticas em 
Portugal. Este estudo culminará com o que chamamos 
um atlas cultural, um mapeamento dos artistas e das 
entidades artísticas em Portugal.  

No passado escrevi muito sobre o facto de não ha-
ver em Portugal uma política cultural, uma visão estra-
tégica. Reconheço (porque  agora estou diretamente en-
volvido) que tem sido feito um esforço para definir essa 
visão estratégica e enquadrar tudo o que abordei nas pá-
ginas deste livro. Esse esforço deve continuar, o trabalho 
não está acabado, tem de continuar.  A visão estratégica 
para a cultura está em construção. 

[…]
Tudo o que escrevi no texto publicado na obra Quatro 

Ensaios à Boca de Cena fazia sentido. E, porque continua 
a fazer sentido, estou a dar o meu contributo (pequeno, é 
certo), agora na Direção-Geral da Artes, para que as mu-
danças que exigíamos se concretizem, de facto. 

[…]
 Muito obrigado.
 

2 Foi aprovado em CM em 22 de abril de 2021 e publicado no 
DR em 7 de junho de 2021.

3 Publicado em 11 de junho de 2021 no DR.
4 O Estatuto dos Profissionais da Área da Cultura foi aprovado 

em CM em 21/10/2021. Foi promulgado pelo PR em 13/11/21
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FERNANDO MORA RAMOS

DEZ TESES PARA UMA DEMOCRACIA 
DAS ARTES E DO TEATRO 
QUE NUNCA HOUVE

Em 2009, nos Quatro Ensaios à Boca de Cena, co-
metemos o pecado de dizer tudo. Fizemo-lo na esteira 
de uma continuada incipiente história das nossas políti-
cas culturais, num momento em que não existiam nem 
ideias de uma política cultural íntegra — como na saúde, 
ou na educação, um plano integrado de objectivos, um 
horizonte de concretização para responder às necessi-
dades diagnosticadas de uma realidade captada — em 
que não existiam projectos inteiros em contraste saudá-
vel, nem ideias de transformações globais, sequer a pos-
sibilidade de que isso fosse entendido — num contexto 
pandémico as respostas globais são necessidade, quem 
não entende o SNS como um todo necessário? 

As soluções inteiras estão adormecidas pelo que 
na sociedade do espectáculo prima por impôr a constan-
te hegemonia de um único e particularizado foco, que 
emerge ao momento para se suceder a outro e assim 
sucessivamente, até que outra crise, mais funda, as po-
nha de novo em dia — porventura tarde, isto não dura 
sempre. Um dos aspectos mais claros desse unilateralis-
mo das questões que são as mais visibilizadas da área, 
decorre da precariedade das condições de trabalho, con-
tratuais e outras, de condições medíocres de produção e 
consistência organizativa das estruturas de criação — as 
produtoras, em si, nada têm a ver com isso, são empre-
sas sem identidade artística, realidades administrativas 
e gestionárias, a sua característica central não decorre 
de um fazer artístico, mas do que seja isso fora disso, 
o que leva ao juízo para-artístico, contaminado pelas 
ideias vulgares do êxito obrigatório dos jogos de afirma-
ção de visibilidade (in vídeo veritas). 

Quem trabalha em profissões de criação artística 
não tem um horizonte profissional de expectativa pareci-
do com qualquer trajecto coerente — não falo de carrei-
ras, como nas profissões comuns, porque um pintor ou 
um intérprete não evoluem de letra até serem reforma-
dos, não tem sentido —, o que uma política cultural que 
estimularia uma política artística, ajudaria a libertar para 
patamares de qualificação gerais e consistência orgâni-
ca, caso a caso e nas articulações em redes. 

De facto, o debate das artes não chega a existir, 
centra-se na precariedade e nos apoios, nas modalida-
des de apoio, nunca saiu daí, é escassamente sindica-

lista e corporativo nas formas de protesto, sem alcance 
propositivo, por isso continuará pontual e lacunar como 
tem sido, nasce para uma resposta imediata e acomoda-
-se ao que vier, até novo protesto.

Esse tudo que tentámos debater nos Quatro En-
saios, era o de pensar que ao propor um ordenamento 
da paisagem das estruturas de criação no corpo assi-
métrico do país, se identificaria — num regime ideal de 
transformação permanente —, com o propósito, para 
quem saiu de uma ditadura, de aprofundar a democra-
cia, socializar o que é qualificado, laico e libertador, de 
promover o acesso, nivelado por cima, de todos e de to-
das as geografias, às práticas artísticas e a obras de arte 
— os tais patrimónios e os objectos em prova histórica, 
experiências de actualidade — cuja fruição vive fora de 
contextos marcados por finalidades mercantis. Portanto, 
isso significa o acesso às linguagens artísticas como um 
bem diário, e às suas práticas, proporcionado a partir de 
pólos de criação, erguidos com rigor profissional e diver-
sidade orgânica, de acordo com a natureza de cada arte, 
em particular nas artes de destino social por excelência. 
Esses organismos vivos, pólos de criação, divulgação e 
formação, deveriam ser integrados num serviço público 
de artes liberto de centralismos e excessos burocrático-
-digitais, de qualquer pulsão de hipercontrolo vestida de 
um rigor de contas que não é mais que a aplicação de 
um esquema contabilístico ao que precisa de alimento 
de outras proveniências, pois as profissões artísticas 
têm exigências de qualificação pessoal, de condições 
de fazer, de espaço e gestão, altamente complexas nas 
suas especificidades.  

Uma política existe, necessariamente, aquém e 
para além das lógicas concursais, que serão sempre 
um complemento do que seja “Uma política cultural” 
e não “A política cultural”, já que o concurso põe nas 
mãos de quem não tem a visão política geral, a solução 
do problema, os concorrentes, livres de concorrer — no 
dia em que ninguém concorresse, essa política deixaria 
de existir e com ela a tal “cultura” que todos têm na 
boca como palavra contentor de elasticidade ilimitada. 
Aliás a gastronomia é cultura, como dizia o cartaz dos 
restaurantes: nós somos cultura. E é, por certo, mas 
não a cultura de que uma política cultural se fará. O Mi-

Fernando Mora Ramos 
Fotografia: Margarida Araújo
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ta, a lingerie light-porn’arte, a forma revolucionária da 
cadeira, o som enfiado no pavilhão auricular, que ensur-
dece competentemente, vende o aparelho mas esquece 
o ouvido, mais a tatuagem ornitorrinco a lembrar arte ru-
pestre, para um desejado corpo Lascaux, corpo montra, 
parede andante. 

É neste tempo e espaço tóxicos, de consumos de-
terminados pelos marketings e publicidades, pelos feti-
chismos da mercadoria, omnipresentes, que temos de 
inventar contrapontos de forças criativas artísticas, loca-
lizados e móveis, capazes do local e do global, capazes 
de invenção de outras realidades e capazes de os con-
trariar fazendo gerar, na democracia, politicamente, as 
formas de regulação de um mercado selvagem, invasivo, 
assediante, que ocupa cérebros como quem conquista 
um último território não colonizado, ainda e apenas, pe-
las lógicas venais. Mesmo o amor, sabemos, dos que se 
amam e entre-amam, se converteu numa loja rasca, tão 
negro mercado quanto consentido e próspero.

2, a importância do presencial como prática 
democrática. a importância da dimensão 
de câmara, para uma cidadania própria 
do espaço acústico

Eu creio no presencial. Isso não é a democracia di-
recta, é outra coisa, é representativo mas não por delega-
ção legitimada, antes por condição sociológica, digamos 
assim. É outra coisa. É um agir e fazer agir as formas 
artísticas em contextos não massivos. Espaços tempo 
confinados — sem paredes mentais, preconceituosas ou 
partidárias em sentido restrito — em que o pensamento 
gerado nas relações cena-sala através das formas artís-
ticas em troca ideal e enérgica, liberta pensamento num 
ambiente de partilha sensível. Esse laboratório é o lugar 
de outro futuro. É aí, em contraponto  dinâmico com o 
hipermassivo, que ilhas de libertação poderão ir gerando 
um espaço de liberdades novas assente nessa laicidade 
partilhada da fruição artística, tendencialmente de inte-
resse geral, porque democratizada de modo qualificado, 
assente na crítica e na beleza das linguagens das formas 
como valores democráticos universais.

Só um dado poder, conferido por uma nova ordena-

ção, não existente, mas existente potencialmente e orde-
nável a partir do que existe, pode gerar, na sua medida 
específica, uma sociedade outra, já nesta. Arquipélago 
de ilhas livres, portanto.

3, a herança e a invenção, a referência 
e a experimentação

Isso faz-se a partir do que existe e a partir das di-
versas relações entre as heranças — sejam clássicos, 
referências populares autênticas, culturas étnicas com 
potencial de universalidade. Essas heranças são tam-
bém as da experimentação que não é mais, hoje em 
dia, uma menina por nascer, mas sim um território de 
diálogo entre  experiências pioneiras que vai — no teatro 
— dos anos 20 russos a Beckett, de Meyherhold ao mo-
nodrama de Evreinov e a Brecht e Piscator, do conceito 
de estranheza a Pina Baush, a Crimp e por aí fora, com 
relevância determinante, nessas experimentações, para 
as configurações espaciais e acústicas das relações ce-
na-sala e para as revoluções dramatúrgicas — não es-
quecer Buchner e Tcheckov, que fundaram teatros por 
vir nos textos. Em Tcheckov a dimensão íntima do que é 
político saltou para a história antes da criação do “teatro 
do eu” strindberguiano, complementar do épico. 

Não é também por acaso, falando de arquitectu-
ras interiores, que as catedrais sendo por fora o que 
as forma por dentro, servem mecanismos de ilusão e 
deslumbre. Também nas formas acústicas enquanto ar-
quitectura a democracia se lê. É comum, por exemplo, 
na observação dos congressos partidários, verificar um 
presencial que ilude a presença, ninguém escuta nin-
guém e as intervenções sucedem-se em fila, a surdez 
é partilhada, os rituais de consenso argamassam. O 
mesmo nas arquitecturas parlamentares — com excep-
ções, o caso do parlamento inglês é interessante — já 
que o interveniente fala de um ponto que se sobrepõe 
e é central, um púlpito que domina o espaço, enquan-
to outros se perdem, cada um, dentro dos ecrãs tele-
visivos que servem a ordem da digitalização integral, 
a caminho do voto electrónico. Mesmo em presença a 
mediação impera e as regras espaciais e acústicas são 
conservadoras.

4, um colectivo artístico não é nem uma hierarquia, 
nem um corpo de funcionários estruturado 
em pirâmide 

Numa sociedade, o que importa nas relações é o 
facto de não serem entre comandante e comandados, a 
sociedade civil não é uma tropa, nem um falanstério — a 
cadeia de comando é própria de uma situação guerreira, 
entre inimigos… e a nossa missão é a paz de todos com 
todos, portanto o conflito, mas o conflito por formas ar-
tísticas, ideais, por combates formais e ideais. É o nosso 
papel.

Um colectivo artístico, aquilo que defendo como co-
ração anímico dos pólos de interacção artística, é uma 
ilha de gente livre, tal como aquele que Marivaux ten-
ta criar na Ilha da razão — extraordinária visão de uma 
sociedade em emancipação, a que só faltou um tempo 
posterior que esclarecesse a liberdade conquistada da 
sociedade anti-preconceito, com as novas regras de igu-
ladade alcançada. Onde ele quer senhores e criados, 
numa sociedade de oportunidades e trato entre iguais, 
nós queremos uma sociedade de entre iguais sem se-
nhores nem criados. Quem vota contra? Na Ilha da Ra-
zão, de Marivaux, o preconceito é de tal modo fustigado 
pela razão que esta, em poder, estaria em condições 
dessa libertação maximizada, sem donos do futuro a ex-
plicar como seria. 

Nada pior, junto dos que fazem e querem a mudan-
ça do que aqueles que, não a fazendo, depois a explicam 
dizendo que foram eles os senhores desse fazer. Numa 
organização artística aquilo que se exige a cada um é 
aquilo em que todos se poderão reconhecer como con-
vergência do feito em colectivo. É neste tipo de organiza-
ção que o “de cada um de acordo com as suas capaci-
dade e a cada um segundo as suas necessidades” pode 
atingir um ponto perfeito de síntese. É na cena que isso 
se passa de modo mais claro, na troca subjectiva que o 
labor criativo dos ensaios exige, é nesse laboratório diá-
rio de criação que a dimensão artística se conjuga com 
o rigor da intervenção pessoal e com o que as condições 
externas do fazer permitem fazer avançar, a convergên-
cia do resultado visível nos processos diários do ensaio 
com o menos visível.

nistério da Cultura não será também, não deve ser, o 
das indústrias criativas, esse é o Ministério da Indús-
tria e porventura do Design. As práticas de subsidiação 
nestas áreas — subsidiodependentes —, como na agri-
cultura, por exemplo, são muito mais amplas e constitu-
ídas por fundos que comparados com os da cultura são 
fundos mais que trilionários.

Só o Estado, responsável do todo constituinte de um 
país em que a democracia cultural é um objectivo nacio-
nal, porque o é em termos constitucionais — é o que quer 
dizer Constituição, o Constituir de um país íntegro das 
coisas que o possam Constituir como democracia — terá 
essa possibilidade, e o dever, de uma visão geral e de 
cada parte de um todo, claramente identificado e deter-
minado como objecto de política cultural, das artes à lín-
gua e línguas — temos de deixar de estar tão colonizados 
pelo inglês de troca comercial, esse será um objectivo de 
política cultural, o resgate do próprio português como lín-
gua, passando pelos equipamentos, pelos patrimónios, 
pela educação e pela consciência do todo nacional, das 
assimetrias e das potencialidades lusófonas, europeias 
e universais — as artes são, em si, o teatro em particular, 
um bem patrimonial universal. 

Claro que as artes não podem, nem devem, ser con-
troladas por nenhum Senhor das Finanças. Não cabem, 
nunca isso acontecerá, na estrita dependência do que 
seja o orçamento para a cultura num orçamento geral. A 
sua vida real será a de uma integração capilar na socie-
dade, nas realidades que se vivem, na vida de todos os 
dias, justamente como a crítica das rotinas e da cegueira 
do fluxo, do deixa andar.

1, a sociedade hoje — a vida virtualizada, 
a economia financista, o estado 
espectacular integrado

Vivemos um tempo que alguém chamou de hiper-
-controlado e de consumo massivo. A esse tempo mui-
tos chamam capitalismo cultural: a predominância nas 
trocas culturais industrializadas de conteúdos de tipo 
simbólico lucrativos — a cultura é tudo, como se disse, 
elástica como a cueca liberal, o clássico proporcionado 
para uma prateleira querida, a obra gourmet-vanguardis-
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5, criação, mediação, animação e divulgação

A criação não é um absoluto, é mediação, tem des-
tinatários, não se fecha em si, em alguém, ou nos seus 
processos, é apropriação potencial, faz-se para que o au-
tor perca a centralidade, se converta em outros, existe 
para essa partilha que funda a comunidade num outro 
estado qualitativo sensível, o estado estético permanen-
te — refiro-me não ao momento sensível, mas a uma or-
dem sensível do real: a sociedade gerada, do ponto de 
vista do interesse geral, pelo gosto das formas pensadas 
de exercício do sensível, do especificamente criativo que 
gera pensamento próprio, autónomo e diverso do pen-
samento filosófico e do político, obviamente cruzando-
-se com estes. Esse é o teatro do pensamento, alguém 
o nomeou assim, diverso do teatro de ideias de Vitez, 
ou dos diversos teatros de tese. A ideia é a de gerar for-
mas de pensar pre-conceptuais, em assembleia, o que 
só o teatro pode realizar por ser entre partes vivas em 
presença, fazendo agir os sentidos e os pensamentos 
numa operação contraditória e sinérgica — isso é que faz 
fenómeno. E gera um pensável, pensamento em acção, 
não a confirmação de um pensado, mas um por pensar 
que ajuda a esclarecer o que incompreendemos e não 
conseguimos mudar. Por isso alguém lhe chamou “um 
outro da política”.

6, a programação como pura gestão, 
o acolhimento e a distribuição, o consumo 
geral, o pragmatismo das redes e o menu 
todas as ocasiões 

Um bocadinho de humor, outro de jazz que seja 
light, para likes, um ciclo com tema muito fracturante, 
um êxito de bilheteira seguro, uma sequela de show te-
levisivo ou algo célebre que se vá retirar do baú das ve-
lharias, a cheirar a sépia para nostalgias lacrimejantes, 
etc, gastronomia visual, dança do ventre num mix hi-
perpoptangado, fundos de dança em palcos populares 
com vocalistas que rimam como ninguém à primeira e 
despejam doses de amor, e bacalhau, sobre os contra-
tados para aplaudir, música espalhada por todo o lado 
menos dirigida a um chamado ouvido, o mercado a fun-
cionar em saudável entropia. Eis o real e o que muitos 

chamam de programação. Menus de coisas contamina-
das pelo mais pífio popularucho, para muitos glamou-
rosos efeitos.

Tendo um fundo imenso de materiais para traba-
lhar criativamente, através dos modos da encenação e 
criação que agem a partir deles, como é o caso de uma 
peça de teatro ou de um qualquer outro material, um 
guião ou tópico para improviso, a adaptação de uma 
narrativa ou uma criação coral de raiz, a unidade de 
criação instalada no pólo artístico-comunitário, tem de 
se dotar dos meios técnicos e humanos de o concreti-
zar, isto é, não o pode fazer apenas determinada pelo 
financeiro e administrativo, pela produção e gestão. 
Esta tecno-burocratização-administrativante, hegemó-
nica em muitos aparelhos, age com afinco mais na dis-
tribuição dos bens que na criação, sejam artísticos ou 
para-artísticos, as mais das vezes importados à peça 
ou menu, que, na verdade, são objectos comerciais, vi-
rando as coisas de modo estratégico para números de 
audiência previsíveis e retornos lucrativos. E não para 
fazer respirar sensivelmente o que seriam comunida-
des emergentes de fruidores/criadores — espectadores 
emancipados — inventadas a partir dos repertórios de 
acção de pólos artísticos com estruturas de criação ra-
dicadas. Se a criação circula, e deve circular, até por 
regime de cumplicidade artística, razões polémicas 
qualificadas, ela é o que é por estar enraizada numa 
comunidade e com essa comunidade ter estabelecido 
um diálogo permanentemente avaliado e auto-avaliado 
quanto aos resultados “emancipadores”, isto é, sensí-
veis, das linguagens artísticas em inscrição de modos 
abertos de decifração das estruturações do irracional 
estupidificante e promotor do desigual.

A actividade de um programador isolado não é a 
mesma coisa que a de um colectivo artístico desenvol-
vendo, numa comunidade residente, não só as acções 
criativas, os espectáculos, mas tudo aquilo que deles de-
corre e todo um conjunto de actividades com as primei-
ras interligadas, de um modo que equilibre também as 
relações que possam desenvolver-se inter-artes. Pode-
mos, a partir de um Burguês fidalgo feito para qualquer 
dos mundos reais conhecidos, ver como o novo rico é um 
desenvolvimento curioso do sapiens sapiens e tem sido 

o verdadeiro “novo homem” de todas as sociedades que 
o proclamaram outra coisa.

Não abordarei aqui de que modo perverso são mui-
tas vezes geridos os espaços que têm programadores a 
cumprir um menu pré-existente de objectos essencial-
mente para-artísticos que se compram e exibem num 
regime de calendário pacote. É o mercado a funcionar, 
não gera comunidade, gera consumidores, comprado-
res, não cidadãos, leitores livres. A actividade artística 
é uma economia específica, não gera lucros imediatos, 
nem financeiros, nem eleitorais. Gera vida nova, eman-
cipação e nessa medida um lucro essencial. Uma trans-
formação cultural real leva a uma revolução económica, 
não por ser economia, mas por ser o operar, num tempo 
não rápido, aquilo que não possa ser descartável, uma 
mudança das mentalidades de uma sociedade.

7, entretenimento e arte

O que quero dizer é que há uma contradição entre 
a arte de natureza artística, passe o exagero e o que 
hoje se chama entretenimento e se liga às indústrias 
criativas — objectos  com componentes criativas que 
não são criações, utilidades, formas úteis com receita 
comercial prévia, organizados segundos os níveis de 
percepção e exigência para dinamizar práticas de con-
sumo mas não leituras de um real que oprime e gera 
opressão. Um tipo de coisas prolonga um regime, a ou-
tra combate-o. Entre o entretenimento, sob as formas 
que as indústrias o praticam e o prazer de que Brecht 
falava, atribuindo ao próprio acto cognitivo a forma de 
um prazer, o da descoberta, e ao próprio prazer que o 
cómico gera contra hierarquias e estruturações opres-
soras, libertador de conservadorismos interiorizadas 
nos comportamentos sociais, há uma distância radical, 
um abismo de modos de fruir e viver. São as duas mar-
gens opostas de um rio que tudo mistura, já que vive-
mos sob o império do mercado e tentamos inventar a 
democracia de modo permanente, em todos os actos 
quotidianos — a democracia é uma prática diária e ins-
tante, não é propriedade de nenhum tipo de aparelho 
ou instituição, só ela gera um futuro livre neste presen-
te que estrutura desigualdades. 

8, para um modelo das unidades de criação

Não falo de unidades de criação por oposição a 
programadores. Há singularidades e singularidades, 
necessidades e necessidades, potencialidades e pos-
sibilidades. O que se deve gerar são dinâmicas con-
cretas, protótipos de acção, modelos que não são um 
só modelo. Isso cabe a cada região, a cada realidade 
localizável, tendo em conta sempre razões de escala, 
para não andarmos, como andamos, de vão de escada 
em vão de escada, mas o contrário, numa escala que 
seja conforme a escala comunitária em si e a natureza 
dos objectos em projecto. Portanto, em condições de 
produção de dada configuração, espaço, programa, re-
cursos humanos e territórios de implantação. Um teatro 
de acolhimento pode fazer um excelente trabalho se for 
independente de critérios comerciais e eleitoralistas. 
Uma casa de artes, em sentido lato, não serve para 
isso, os actos expositivos têm outro poder e outras limi-
tações — outro poder quando são Picasso, outras limita-
ções quando são modismos e amadorismos. Mas uma 
exposição, por muito interactiva que seja é um diálogo 
entre um indivíduo e a obra que ali está, sem poder 
inventar mais do que aquilo que possa propor como in-
teracção. O que defendo é que um ordenamento teatral 
seja um ordenamento cultural completado por singula-
ridades de projecto, constituídas por equipas artísticas 
de forma e componentes diversas, conforme os casos 
concretos em observação e as condições de emergên-
cia locais de um pólo real de artes socializáveis numa 
dimensão cidadã, democrática, fenómeno e não epife-
nómeno. Isso sendo uma questão de número, de míni-
mos comunitários para fazer emergir o pólo como pólo, 
não é apenas uma questão de número, é uma questão 
de qualificação do núcleo que constitui uma unidade 
de criação/formação/divulgação/digressão que seja 
serviço educativo pluridisciplinar e de competências 
singulares, gerado pelas matérias criativas que o disse-
minam para apropriações lúcidas.

Do meu ponto de vista uma companhia de teatro, 
com os seus intérpretes, capazes de outras coisas, 
os seus encenadores e dramaturgistas, tradutores, 
criadores de artes plásticas e de dispositivos cénicos, 



10, o todo e as partes, cumplicidades, 
intercâmbios, coproduções, digressões, etc,. 
o que é uma rede e quem são os que fazem?

 
como fazer com que a rede não seja rede de frio?
de congelados gourmet?
o que  queremos? 
gerar práticas de mudança real?, 
e não as que mantêm tudo na mesma 
afirmando a pequena conquista gradual que se esfuma?
só uma entidade que pratique internamente 
a qualificação profissional em todos os seus actos 
pode gerá-la
não um aparelho burocrático armado 
em nome da arte
a rede e a circulação na rede 
são essencias à vida dos pólos 
uma rede de dinâmicas polares e entre-polares
não um circuito como o da fórmula Um
em que correm sempre as mesmas equipas e marcas
as mesmas coisas
cumprindo a mesma corrida 
as mesmas pole-posições
só um regime de cumplicidades e reciprocidades plural e 

vário permitirá o essencial: uma troca entre singularida-
des polares, artística e comunitária (cada pólo artístico, 
cultural, é uma comunidade específica ) — que se articu-
le num sistema que seja, na realidade, uma rede feita de 
redes, todas elas com características próprias — a circu-
lação pela circulação de “produtos de marca”, de “coisas 
médias e competentes, formatadas para entretenimen-
tos”, de “humor a metro vindo do televisivo espectacular“, 
da “anglofilia imperial”, de “programações em pacote a 
preço mais acessível”, são outra coisa… 
outra coisa 
que sendo dominante 
é contra o que possamos vir a ser: 
uma comunidade de comunidades
um serviço público artístico 
ao serviço de uma mudança cultural 
que nos traga mais democracia 
melhor democracia 
outra democracia
outra 
laicidade emancipatória
uma existência individual e colectiva
identificada com os desígnios da paz e das linguagens 
sensíveis das artes
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de instalações, de espaços e objectos, com os seus 
gestores e produtores, com os seus técnicos artistas, 
é capaz de gerir com tranquilidade e saberes, o que 
possa ser um programa interdisciplinar artístico de 
um centro cultural. Uma unidade teatral de criação é 
um centro cultural interdisciplinar de programação, 
um programador isolado, acompanhado de um ser-
viço burocrático, de marketing e administração, e de 
serviços mínimos técnicos, não o é, mesmo que possa 
gerir, não propriamente gerar, o que se chama uma 
programação — pano para mais mangas que a de uma 
só camisa.

9 , tipologia de um colectivo artístico

Eis a unidade de criação teatral.
Tem três partes: um coração anímico centrado na 

criação, na descoberta dos projectos e na selecção dos 
programas, o núcleo duro artístico — conjunto cujas fron-
teiras são menos definíveis do que possa parecer, há 
trocas que se exercem e determinam o artístico vindas 
de outros lados —, uma segunda componente que é téc-
nico-artística e uma terceira gestionária, administrativa, 
de controlo financeiro e produção das condições de pro-
dução dos objectos artísticos.

 Uma unidade destas tem uma casa. Não há pólo 
nem centro artístico animado por um teatro de criação, 
sem casa. Não se é pólo numa cave asfixiante, num ter-
ceiro andar, mesmo espaçoso e com vistas. É mentira. 
Os espaços para as artes são arquitecturas específicas 
para funções e práticas específicas. Um espaço determi-
nado ou reinventado ou transformado, ou criado de raiz, 
que seja um espaço habitado pelo exercício das artes, 
pelas formas de um projecto artisticamente animado, 
encontrará o seu edifício, principalmente se ultrapassar 
a ideia de que as artes são o que se produz e não o que 
que se cria — há modelos de fazer que esquecem que o 
fazer é um fazer artístico com regras próprias. Essas co-
meçam na arquitectura, mesmo sendo precárias, como 
foram os casos do Piccolo da Via Rovello ou das águas 
furtadas do Royal Court.

Ser casa habitada é interagir num modo determina-
do os fazeres das diversas partes, respeitando as suas 

sinergias identitárias — há atracções e repulsas —, as 
suas especificidades e autonomias, sem esquecer que 
o artístico deve determinar os outros aspectos, mesmo 
que seja condicionado pelo que é financeiro e por con-
dicionamentos concretos, materiais, espaciais, de recur-
sos humanos, etc., o que acontece sempre. 

A criação artística é uma luta concreta contra os 
condicionamentos — desse modo se fazem escolhas de 
peças e elencos, de pessoas e conjuntos, de materiais, 
de equipamentos, de colaboradores artísticos, etc. Cada 
criação é uma singularidade processual.

As relações entre as partes de uma unidade de 
criação/formação têm como objectivo fazer da activi-
dade criativa o nó da sua existência, pelo que devem 
construir-se sobre o saber-se muito bem como, o ruí-
do, o modo como se abre a porta ao fora, podem ser 
prejudiciais ou mesmo o seu exacto contrário. As acti-
vidades artísticas obedecem a regras de concentração 
e atenção não compatíveis com o que gera descon-
centração e desatenção. Nesse ambiente de contami-
nação pelos modos rotineiros de todos os convívios 
sem regra, do fora, que penetram o coração do pulsar 
criativo, não se gera nada de inventivo, cumprem-se 
rotinas, mecânicas de horário, passa-se o tempo. No 
fim há sempre uma coisa média para apresentar, não 
um objecto artístico. 

Diria que uma equipa mínima tem um núcleo de in-
terpretes, uma função que é encenar e outra que é a tra-
dução —  essencial, num país da periferia — e a drama-
turgia, outra que é a documentação e fundamentação 
de saberes dos gestos artísticos, outra que é a gestão 
e produção financeiras e de condições do fazer e outra 
que é a da realização técnico-artística do espectáculo. O 
mínimo ideal para uma estrutura deste tipo está entre 
20 e 25 pessoas, menos do que se encontra em muitos 
serviços burocrático-administrativos.

Um dos perigos maiores das estruturações é fazer 
prevalecer nas decisões os limites de finanças e condi-
ções de produção sobre o desejo artístico fundamen-
tado. É preferível um conjunto imperfeito, mas capaz 
do essencial de um processo de criação, do que ser 
hipertrofiado num qualquer aspecto que não seja o da 
criação. 

26   COLÓQUIO
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ferentes países europeus. Mas, antes disso, impunha-se-
-me esse gesto simples de procurar perceber realmente 
de que estamos a falar quando falamos de cultura, ou 
quando falamos de políticas para a cultura, ou de políti-
cas para as artes. Na altura, vivíamos o período triunfan-
te do discurso das indústrias culturais e criativas. Tinha 
sido publicada há pouco a Agenda Europeia para a Cultu-
ra, que colocava a tónica habitual no impacto económico 
do sector, considerado na tal amplitude semântica das 
indústrias criativas, mas também associava as políticas 
públicas para a cultura a objectivos terceiros como a co-
esão social, o diálogo intercultural, a diplomacia cultu-
ral… Isto, na mesma altura em que a Europa se encas-
telava perante o crescimento dos fluxos migratórios e se 
começava a fechar progressivamente em nacionalismos, 
em reducionismos ideológicos… Ou seja, para além desta 
contradição óbvia, todas as aproximações à ideia de cultu-
ra eram expressas de uma forma subsidiária: a cultura, seja 
lá o que isso for, como ‘supplément d´âme’ supostamente 
capaz de inventar unicórnios ou de criar a paz social onde 
não há equidade… 

O artigo começava então por tentar definir de uma 
maneira muito propositiva e politicamente empenhada 
ao que vinha e do que queria efectivamente falar. Na 
altura, as minhas leituras andavam muito pelo Jacques 
Rancière e a sua ideia de emancipação ou por Bernard 
Stiegler e da sua aproximação à ‘catástofre do sensível’ 
e ao aprisionamento da líbido pela publicidade, uma das 
tais indústrias criativas de que falávamos há pouco… Ou 
seja, tornara-se para mim muito clara a relação entre a 
acção cultural, a criação artística e a ideia de cidada-
nia, de intervenção política, no seu sentido mais essen-
cial, neste todo que formamos ao estarmos juntos. Em 
oposição ao discurso valorizador do impacto económico 
da cultura, Stiegler escrevia «não consumimos produtos 
culturais, aculturamo-nos através desses objectos, par-
ticipamos no seu devir, somos transformados por eles». 
As esferas das artes e da cultura implicam o cidadão, 
a criação artística e a sua partilha fazem parte de um 
processo de construção de nós mesmos, de «transindivi-
duação», de ensaio de formas de vida em conjunto real-
mente livres porque fundadas no estatuto de autonomia 
crítica que faz de cada cidadão um produtor de sentido.

JOSÉ LUÍS FERREIRA

TEATRO, CIDADANIA 
E POLÍTICAS PÚBLICAS

Inicio esta comunicação com o agradecimento ao 
Fernando Mora Ramos e ao Teatro da Rainha pelo convi-
te para estar aqui hoje, mas também, e sobretudo, pelo 
convite formulado em 2009 para embarcar nesta aven-
tura que conduziria à publicação dos Quatro Ensaios.
Convite, aliás, partilhado com André Jorge, alma das 
Edições Cotovia, também ele um activista da difusão do 
pensamento sobre cultura e políticas culturais. Nessa al-
tura, eu coordenava o departamento de Relações Inter-
nacionais do Teatro Nacional São João e, nessa qualida-
de, representava o Teatro numa rede europeia chamada 
União dos Teatros da Europa. Nos últimos anos, tinha 
estado envolvido, para além do meu trabalho no Teatro, 
no processo de redefinição da estratégia dessa rede, o 
que me permitiu um contacto muito próximo com o que 
era o pensamento e as práticas neste domínio por toda 
a Europa. O Fernando acompanhou, de resto, uma parte 
importante desse trabalho e achou que o meu contributo 
podia ter algum interesse…

Rememorando o artigo que escrevi para este vo-
lume, uma espécie de alinhamento de notas mais do 
que um ensaio propriamente dito, creio que vou come-
çar pelo lado anedótico. O texto inicia-se a páginas 111, 
creio, e tem como título «Não é fácil…». Acontece que, 
vá lá saber-se porquê, fui o último a entregar o artigo. 
Sentia mesmo já um certo desespero no ar: será que 
ele consegue mesmo? Quando efectivamente o termi-
nei, enviei-o imediatamente aos meus pares, ainda sem 
tempo para pensar num título. Ora o artigo começava, 
e ainda começa porque isto dos livros é assim, com a 
frase: «Não é fácil pensar sobre cultura em Portugal.» O 
Word, como costuma fazer quando não tem ordens em 
contrário, assumiu as primeiras palavras da frase como 
nome do ficheiro e assim ficou: «Não é fácil…» Quando 
recebi o PDF para revisão, tinha ainda em mente criar 
um título sério, mas quando vi aquelas palavras em sus-
penso, senti que era mesmo isso que eu queria dizer: 
não é fácil pensar em cultura, talvez porque parece que 
vivemos num eterno recomeço, como se não houvesse 
práticas ou pensamento anterior, parece que estamos 
sempre a ter que inventar a mesma roda… E assim ficou. 

Um dos objectivos do artigo era, então, traçar uma 
espécie de panorâmica sobre as políticas culturais em di-

José Luís Ferreira 
Fotografia: Margarida Araújo
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apostarmos antes na persistência das práticas, no cres-
cimento e amadurecimento dessas práticas, respeitando 
a lógica de crescimento de um sector tão frágil como é o 
das artes. A distância entre esta ideia e a realidade era, 
na altura, e continua a ser abismal. Os Teatros Nacionais 
vivem em crónico sub-financiamento, foram nessa altura 
transformados em Entidades Públicas Empresariais, o 
que implicou uma espécie de deslocação do raciocínio 
em direcção a uma lógica gestorial, um desvio do centro 
gravitacional de uma ideia de centro de criação gerido a 
partir da lógica da sala de ensaios e do palco para uma 
outra ideia, radicalmente diferente, de macroestrutura 
que segue mais ou menos as mesmas regras, a mesma 
burocracia, que qualquer empresa pública, se ainda as 
há… Ou seja, em nome de uma ideia de progresso, de 
desenvolvimento, punha-se em causa uma característica 
elementar dos espaços públicos de criação: funcionam 
muito melhor quando todos trabalham de forma singu-
lar, autónoma, mas sabendo colocar essa força criativa 
ao serviço de um projecto comum. O teatro não se faz 
com folhas excel, faz-se com artistas e também com os 
técnicos, os produtores, os comunicadores, o senhor da 
porta, a pessoa que está na bilheteira e comunica direc-
tamente com os espectadores…

A segunda das formas de relação do Estado com o 
domínio das artes é o apoio à criação ou programação 
de iniciativa independente. Neste campo, para além de 
acentuar a instabilidade permanente do quadro institu-
cional e regulamentar em que se move este apoio, deti-
nha-me nessa espécie de norma não escrita que sempre 
fez da Direcção-Geral das Artes, com este ou outros no-
mes, uma instância que produz a graça de distribuir uns 
dinheiros mas que, depois, se preocupa essencialmente 
em policiar a actividade, reforçando a ideologia da ‘sub-
sídio-dependência’ e dos artistas e gestores culturais 
como criminosos potenciais. Ou seja, apesar de algum 
caminho ter sido feito, é, como era na altura, imperati-
vo instaurar um novo paradigma: o da acção conjunta, 
concertada, respeitadora da lógica própria das práticas 
de criação e fruição artísticas. Um paradigma de confian-
ça e de investimento real em condições reais. Um tema 
que seria importante desenvolver aqui – mas não o fiz 
na altura e não tenho instrumentos suficientes para o 

Ultrapassada esta questão de dar uma definição 
mais clara e precisa do conceito de cultura, importava-
-me fechar um pouco a lente e observar mais de perto 
de que forma está a cultura (ou não está, ou deve estar) 
incluída no menu das políticas públicas. Interrogar a que 
nos referimos, em Portugal ou na Europa, quando trata-
mos das políticas em torno das práticas de criação artís-
tica e da sua mediação com públicos concretos. Com a 
convicção de que a necessidade e a importância destas 
políticas não são, de todo, um dado adquirido. Arriscava 
então uma tentativa de fundamentação da intervenção 
pública no campo das artes baseada no investimento 
nos cidadãos e nas formas de os tornar mais ricos, não 
necessariamente na carteira, mas na sua capacidade 
de inteligência da realidade, na complexificação da sua 
intervenção no todo social, enquanto sujeitos de uma 
tripla capacidade de invenção, criação e crítica. Tratava-
-se, então, de uma tentativa de fundamentar a inclusão 
das políticas culturais no menu das políticas públicas, de 
uma maneira afirmativa, enquanto instrumento de cida-
dania e de civilização.

Passava também pela incontornável remissão para 
a nossa Constituição e para esse detalhe de o seu ar-
tigo 78º nos conferir a todos «o direito à fruição e cria-
ção cultural» e, ao Estado, a incumbência de «incentivar 
e assegurar o acesso […] aos meios e instrumentos de 
acção cultural…» E sublinhava o significado deste pre-
ceito constitucional, naquilo em que implica uma ideia 
de universalidade, de cobertura territorial, por um lado, 
mas também de combate à exclusão social, ou sociocul-
tural, que afasta muitas pessoas deste território da cria-
ção e fruição artísticas. E, igualmente, pela obrigação 
que comete ao Estado de promover activamente esses 
instrumentos de acesso. Não sendo esta uma realidade 
alguma vez concretizada em Portugal, parecia-me impor-
tante procurar traçar quais as formas segundo as quais 
poderia ser cumprida essa obrigação constitucional.

A primeira dessas formas seria a criação e manu-
tenção de um domínio público de estruturas de criação 
e difusão, com objectivos de excelência e com uma co-
bertura territorial efectiva. O conceito de excelência im-
punha-se e impõe-se enquanto meta, mas parece-me 
hoje cada vez mais ser um objectivo inalcançável se não 

fazer agora –, seria o das formas jurídicas que assumem 
as estruturas de criação, o acantonamento na forma de 
Associação Cultural que, muitas vezes, não corresponde 
à realidade, e à inexistência de formas alternativas que 
não passem pela empresa privada, com um enquadra-
mento legal e uma fiscalidade do domínio do absurdo.

A terceira, seria a questão da internacionalização, 
um assunto que me ocupava de forma central, nessa 
altura. Por um lado, pelo que significava de afirmação 
da maioridade da criação artística em Portugal no seu 
confronto com a criação artística no espaço europeu. Por 
outro, pelo modo como intuía que a internacionalização, 
que é a regra para os criadores de alguns países euro-
peus, se faz precisamente a partir de políticas activas, 
da formulação de políticas de fomento. Depois, ainda, 
porque a observação dos exemplos que nos chegam de 
fora nos poderia ajudar a avançar finalmente com um 
quadro jurídico capaz de definir o estatuto da profissão 
artística, as relações de trabalho, a protecção social, as 
questões da mobilidade… 

A este propósito, de resto, o artigo contém uma es-
pécie de digressão comparativa pela realidade de três 
países europeus: França, Espanha e Finlândia. A primei-
ra porque é um modelo quase paradigmático, a segunda 
porque nos é próxima, a terceira porque era na altura 
apontada como o modelo a seguir no domínio da edu-
cação e da promoção cultural. Ou seja, ensaiava uma 
viagem por três sistemas muito diferentes, por forma 
a percebermos como investimentos diferentes, com di-
ferentes intensidades, diferentes razões, conduziam a 
resultados diferentes, mas todos com uma densidade e 
um nível de estruturação impensáveis entre nós. Em re-
lação à França evidenciava o quadro quase mítico com-
posto pelos cinco teatros nacionais, os 32 centros dra-
máticos nacionais, os centros dramáticos regionais, as 
scènes nationales, mas também um documento recen-
te, a Charte des Missions de Service Public du Spéctacle 
Vivant da responsabilidade da então Ministra da Cultura 
Catherine Trautmann. Principalmente, pela forma como 
dividia (ou multiplicava) o investimento e as responsabi-
lidades pelo Estado central, as regiões, os departamen-
tos, os municípios, e pela forma como articulava diferen-
tes objectivos e missões de serviço público entre estas 

diferentes instâncias. Concluindo que a correcta defini-
ção de objectivos deste género implica sempre uma ar-
ticulação entre diferentes níveis, seja, eles territoriais ou 
outros. No que toca à Espanha, que, no final dos anos 
70 do séc. XX, estava numa posição muito semelhante à 
nossa, sublinhava o enorme impulso dado pela regiona-
lização e pelas autonomias que conduzira, nesse final da 
primeira década do séc. XXI, a uma realidade composta 
por 1400 teatros públicos a funcionar em permanência, 
com 60.000 espectáculos e 13 milhões de espectado-
res. Relativamente à Finlândia, apontava a existência de 
27 cidades com teatros públicos com companhias resi-
dentes e programação de repertório, a Lei de 1973 que 
enquadra a actividade e, por exemplo, a especificidade 
que faz com que uma parte destes Teatros usarem o 
sueco como primeira língua (regressando ainda a Espa-
nha, é curioso ver também como as políticas autonómi-
cas de afirmação das línguas regionais constituíram e 
constituem um factor de investimento concreto no Teatro 
enquanto meio de difusão). Sublinhava a realidade de 
um país com 5 milhões de habitantes e 3,5 milhões de 
espectadores de Teatro.

Bom, todo este raciocínio, vertido no artigo, termina 
em 2009, com a sua publicação. O que aconteceu desde 
então? Quase logo a seguir, deu-se a crise financeira e 
a espiral doentia que levou à intervenção da Troika. Des-
de logo, por exemplo, a contracção no apoio à criação 
independente chegou aos 75%. A precarização, ou mes-
mo a desprofissionalização do trabalho artístico, acen-
tuaram-se. As companhias históricas, pilares do tecido 
teatral desde o final dos anos 60, começaram a desapa-
recer por razões geracionais e deixaram de cumprir um 
papel de referência. Isto enquanto, num sentido inver-
so, aconteciam coisas giras, surgiam novas propostas, 
novas companhias. Começava a atingir-se uma espécie 
de maturidade de um movimento que começa lá atrás 
com a multiplicação do ensino superior de Teatro e a 
emergência de novas gerações com vontade de desen-
volver projectos. Por outro lado, havia teatros públicos 
que achavam que era seu papel produzir uma espécie 
de contra-cultura face à banalização da catástrofe so-
cial. Tratava-se de ver efectivamente o lugar do Teatro 
como lugar da discussão cidadã. Quando nos tentavam 
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vê-los na depauperação das estruturas de criação, 
na progressiva desprofissionalização do sector – há 
cada vez menos artistas que não tenham de desdo-
brar-se em múltiplas outras profissões –, na preca-
rização do trabalho artístico e técnico artístico, na 
compressão de orçamentos de criação que anulam 
um dos bens mais essenciais quando falamos de 
criação artística: o tempo. Antes mesmo sobre uma 
reflexão sobre eventuais correcções às modalida-
des de apoio, o sector precisava em 2015 e precisa 
hoje, em 2018, de medidas de emergência que in-
vertam esse estado de necessidade e permitam a 
cada agente cumprir o seu papel na definição e no 
desempenho correcto da missão de serviço público 
que lhe toca.»

Toda a efervescência que se seguiu acabou por con-
duzir a um reforço bastante significativo do concurso, 
que permitiu de uma maneira pontual ampliar o mon-
tante global e fazer com que a generalidade das compa-
nhias elegíveis obtivesse apoio. Conduziu também a um 

novo processo de auscultação dos agentes para a refor-
mulação dos mecanismos de apoio, cuja vantagem ape-
nas poderá ser aferida quando houver novos concursos.

Começando a terminar, importa ainda referir a 
pandemia e a maneira como veio tornar ainda mais 
crua a vista deste universo frágil, meio devastado, com 
falta de estruturação e falta de carinho. Como é normal, 
todos os problemas que existiam explodiram, tonando 
mais excruciante a precarização, a falta de apoio so-
cial, tornando mais cristalina a forma como o Estado, 
ao longo dos anos, se foi desobrigando de investir na 
cultura, foi comprimindo orçamentos, pedindo às es-
truturas independentes que ocupassem, sem meios 
efectivos, aquelas que deveriam ser as suas missões. 
Num momento em que não é ainda possível avaliar do 
impacto das medidas paliativas utilizadas para minorar 
o problema, resta lamentar que não se tenha cumprido 
a profecia do mestre José Gil que dizia, entusiasmado, 
no prefácio à obra de 2009: «ouso esperar que, depois 
da recepção pública deste livro, nada será como dantes 
no mundo do Teatro.»

convencer que os nossos eram uma espécie de fim dos 
tempos, que o futuro seria uma espécie de versão minia-
turizada em lata de conserva, o São Luiz exibiu ao longo 
de toda uma temporada um telão que dizia, em letras 
garrafais: «Não há tempo sem futuro». No texto de entra-
da de um caderno de programação em 2013, escrevia 
a propósito da montagem de A Visita da Velha Senhora, 
de Dürrenmatt: «A aventura de saber quem somos, a de-
riva comum do infinito dos futuros possíveis, a entrega 
ao jogo com a convicção de que nele reside uma boa 
parte da resposta às interrogações que todos os dias nos 
movem é esta matéria de teatro. Não há propriamente 
distância entre os conceitos de teatro e de crise, esta é 
suposto conduzir a uma reinvenção das coisas através 
da verificação da sua falência. No fundo é isso que fa-
zemos sistematicamente quando fazemos teatro, verifi-
car criticamente o estado da nossa sociedade humana, 
descobrir-lhe as falências e ensaiar-lhe as reinvenções 
rindo de nós mesmos.» Neste texto, incisivo e sarcásti-
co, Dürrenmatt fala-nos de uma cidade arruinada que se 
prepara para, de súbito, receber a visita da mulher mais 
rica do mundo. Todas as esperanças se concentram, 
como podem imaginar, na possibilidade de um resgate 
que refinancie a economia local e permita à cidade vi-
ver o conforto e a opulência que já conheceu. E a visita 
começa por correr bem, tudo parece apontar para que o 
resgate aconteça mas o preço a pagar é muito alto. É um 
preço em dignidade pura. Aceitará a comunidade pagar 
esse preço? Na peça, a comunidade aceita pagar esse 
preço que, já agora, implica o assassinato cerimonial de 
um dos membros da comunidade. Na altura, importava-
-me discutir se estaríamos todos dispostos a pagar esse 
preço ou se teríamos energia para inventar outros cami-
nhos. Hoje, mais de sete anos passados, ainda não sei, 
não creio que saibamos, que preço pagámos e continua-
mos a pagar, efectivamente. 

Em 2015, parece começar a reemergir alguma es-
perança. Desde antes das eleições que haveriam de con-
duzir à emergência da geringonça, com o candidato a pri-
meiro-ministro rodeado de 600 artistas, no Mercado da 
Ribeira, instalou-se a sensação de que aquele projecto 
político transportava realmente a cultura como bandeira. 
A promessa eleitoral de um esforço financeiro claro, com 

uma meta para a legislatura fixada nos miríficos 1%. O 
que aconteceu desde aí? Regressou supostamente a es-
perança, mas não acabou a sucessão de ministros, três, 
não parou a bulimia legislativa que conduz a uma insta-
bilidade permanente e à impossibilidade de fixação de 
um pensamento ou que esse pensamento tenha conse-
quências práticas. E, entretanto, chegámos a 2018 e ao 
primeiro concurso de Apoios Sustentados da responsa-
bilidade da geringonça. Em Março, já com alguns meses 
de atraso, saem os resultados do Concurso para Cruza-
mentos Disciplinares e os resultados eram desastrosos. 
Estruturas como a Circolando, a Karnart ou a Orquestra 
Sinfónica Portuguesa, por exemplo, ficavam de fora, era 
claro que continuávamos a navegar nas mesmas águas, 
apesar do discurso optimista. Nessa altura, escrevi um 
artigo publicado no jornal Público, chamado «O Estado 
das Artes», de que reproduzo um excerto: 

«Se o discurso sobre o estatuto das artes no 
menu das políticas públicas sempre foi problemá-
tico em Portugal, o silêncio que se instalou nos úl-
timos anos não apenas agrava o problema da sua 
percepção como deixa todo o espaço ao discurso 
mais populista e imediatista. O primeiro resultado é 
a dificuldade em fixar consensos mínimos sobre as 
modalidades da acção cultural do Estado enquanto 
promotor, aos níveis central e ou autárquico e sobre 
as suas formas de relação como tecido de criação 
constituído por agentes independentes. Depois da 
efervescência provocada pelos primeiros resultados 
dos concursos de apoio às artes, importa procurar 
compreender o contexto em que vive hoje o domínio 
da criação artística, identificar os problemas mais 
evidentes que  a evolução dos procedimentos de 
concurso está notoriamente a gerar, perceber se e 
como podemos construir algum futuro em cima do 
que temos. É necessário recordarmos que a crise 
imposta pela política de austeridade veio fragilizar 
de uma forma aguda um território já de si pouco es-
truturado, desigual, caracterizado pela intermitên-
cia das políticas. Os efeitos dessa crise para além 
de todas as descaracterizações provocadas pela 
necessidade imediata de sobrevivência, podemos 



JOSÉ LUÍS FERREIRA — Eu não percebi se alguém ia 
intervir e para passar o constrangimento já que está 
toda a gente calada e sou tagarela gostava de voltar 
à questão das redes, que tu (FMR) agora voltaste a 
abordar a partir da questão do frio — redes de frio — 
e que é uma questão muito relevante. Há bocado o 
Manuel citava ali uma frase ( já não me lembro da fra-
se toda) mas tinha a ver com a mutualização, com a 
mutualização de recursos. E mais uma vez isto é só 
um statement. Acho que o Américo vai esclarecer isto 
muito bem, de modo brilhante, de certeza, mas isto é 
uma preocupação que eu já na altura demonstrava e 
que hoje continua a preocupar-me e que tem a ver com 
a singularidade das tais unidades de criação, media-
ção, relação com públicos, etc., que têm necessaria-
mente uma existência concreta que se relaciona com 
um território físico, com um território mental, com as 
pessoas em concreto que são os seus interlocutores, 
e depois com o mundo inteiro, de todas as maneiras 
possíveis, mas que partem exactamente daí, dessa 
espécie de inscrição. E a ideia das redes é uma ideia 
interessante. É a ideia dos rizomas, se formos um bo-
cadinho mais atrás, ao Deleuze, mas também está aí 
no meu artigo, essa ideia de explorarmos sobretudo a 
ideia de rizoma, portanto, de espaços associativos não 
regulares, em que cada ponto se interessa por outros 
pontos, estabelece as relações que lhe interessam, ali-
menta-se delas e propaga-se. E depois também inclui 
pontos praticamente isolados ou que praticamente não 
se relacionam, e cada um deles com a sua legitimidade 
específica, cada um deles com a sua... com uma jus-
tificação própria para a sua existência. Portanto, uma 
ideia de rede em que os pontos sejam mais ou menos 
iguais uns aos outros é uma ideia pouco produtiva, é 
uma ideia que me assusta mesmo um pouco. A ideia 
de uma rede que serve para contrair custos, para criar 
economias de escala, etc., pode dar jeito em momentos 
como eles são sempre, de contração financeira, mas 
não ataca de certeza o essencial. Depois pergunto-me 
se não persiste aqui uma certa confusão, desculpem, 
entre duas possibilidades de significado desta palavra 
“rede”; ou seja, que exista um conjunto de critérios que 
o Estado — o Ministério da Cultura, o Estado Central — 
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ache importantes para conferir uma dignidade de apoio 
e de relação com os teatros municipais. E que isso te-
nha que corresponder a uma série de critérios base. 
Isso parece-me pacífico e parece-me muito produtivo, 
que os estabelecimentos públicos de criação ou de di-
fusão artística, que vão ser no âmbito da rede, encaixar 
nessas condições que vão ser definidas para poderem 
ser apoiados, isso vai fazer com que no final haja um 
número, um conjunto deles, não é? Há bocado o Amé-
rico falava em arrancar com vinte e poucos, depois se-
tenta, depois mais... e serão um conjunto. Mas serão 
uma rede? Ou seja, que eles possam formar uma rede 
no sentido abstracto, imagino que sim, porque corres-
pondem a uma espécie de similitude, de configuração, 
etc, pelo menos nesse aspecto. Agora, a programação 
em rede é outra coisa. E a necessidade de sejam es-
truturas de programação esses teatros apoiados, e da 
criação, apoiados pelo Estado, à partida, parece-me de 
uma lógica imbatível, mas pode introduzir também um 
determinado tipo de perversões, ou seja, uma espécie 
de normalização e de mesmificação, por um lado, tendo 
em conta ainda por cima que 80%, se calhar mais, da 
criação teatral em Portugal é feita na órbita de Lisboa e 
do Porto e portanto isso pode acabar por criar um efei-
to de disseminação mais ou menos mesmificado, e por 
outro lado, mas isso de certeza que vocês já pensaram, 
não totaliza nem perto disso aquilo que pode e deve ser 
um esforço de criação, de singularidade por parte de 
cada um desses pontos de intersecção, é isto. 

AMÉRICO RODRIGUES — O Fernando fez ali uma dis-
trinça fundamental entre teatros de acolhimento e es-
tas unidades de criação e fez muito bem. Pronto, em 
relação à Rede, a chamada Rede Nacional de Teatros e 
Cineteatros, não é uma rede só de Teatros Municipais, 
eu não disse isso, nem é isso que está lá escrito. É uma 
rede de teatros, chamemos-lhe assim, de equipamen-
tos, mas que pode ter uma sala como o Teatro Muni-
cipal da Guarda, mas que pode ter um pequeno teatro 
numa aldeia. Ou seja, todos cabem na Rede — e todos 
com a sua singularidade. É certo que no início talvez 
haja um pensamento de que se refere só aos teatros 
municipais e segundo determinada tipologia, mas não 

Carlos Borges, Mafalda Taveira, Isabel Lopes, Marta Taveira e Sofia Nero Guimarães 
em O resto já devem conhecer do cinema, de Martin Crimp.
Encenação de Nuno Carinhas e Fernando Mora Ramos. 
Fotografia: João Tuna



37TEATRO, ESPAÇO VAZIO E DEMORACIA36   COLÓQUIO

é isso, logo num primeiro momento vão ser dados si-
nais de que a Rede está aberta a outros espaços, mas 
também a outras unidades de criação e de programa-
ção que não aquelas que associamos, generalizamos 
injustamente. No que seja a programação dos Teatros 
Municipais, portanto, caberão tipologias muito diferen-
tes e maneiras muito diferentes de entender a criação, 
de entender a programação e o serviço de mediação 
e tudo isso de que eu já falei. Felizmente isto está por 
construir, ou seja, não há nenhum modelo acabado 
acerca disso, por isso é que o que vocês disseram é 
muito importante. E o que agora o Fernando disse tam-
bém é muito importante, porque estão a dar um con-
tributo para que se desenvolva este conceito de Rede 
Nacional de Teatros e Cineteatros, que se desenvolva, 
que se enriqueça e obviamente desejamos outro tipo 
de colaborações. Também no início parece que não é 
mais do que um circuito, um conjunto de coisas, mas a 
ideia não é essa. Eu há bocado não podia ter dito tudo 
mas a ideia é que haja depois exactamente programa-
ção em rede livre e com quem se quiser associar. E não, 
longe de mim tal ideia, pretender que haja clones por 
todo o país, equipamentos que programem as mesmas 
coisas, ou o mesmo tipo de atividades. Haverá estímu-
los exatamente para que quem integre aquela Rede 
possa também estabelecer outras pequenas redes com 
quem quiser, com quem tiver afinidades, com quem ti-
ver provocações a fazer. Há muitas hipóteses de redes, 
de pequenas redes, e de cada rede se relacionar com 
outras redes, nomeadamente nacionais, internacio-
nais, há aqui muitas hipóteses. O nome, o título, não é 
nada feliz, atenção, mas foi assim que a Assembleia da 
República o aprovou, porque aprovou uma lei que dizia 
“Rede Nacional de Teatros e Cineteatros portugueses”, 

FERNANDO MORA RAMOS — Foi a pensar a partir dos 
edifícios...

AR — Exatamente; porque essa coisa de aparecer lá tam-
bém “Cineteatros”, diz tudo, a pensar nos edifícios. A re-
gulamentação da rede, daquela lei, já está em caminhos 
diferentes. E portanto caberá lá tudo, todos os equipa-
mentos, os espaços, as ideias, que os intervenientes 

queiram que estejam naquele conceito de Rede. E tem 
que ser um processo participado, tem que ser discutido, 
agora claro, há condições base, e disseste muito bem, 
o Estado tem direito de definir critérios de utilização do 
dinheiro que dá, do apoio que dá. Ou seja, a programa-
ção de determinado espaço integrado na Rede tem que 
corresponder a exigências de cumprimento de determi-
nados requisitos, não sei se fui claro, ou seja, não se 
pode dar dinheiro só por dar, quer dizer agora vamos dar 
à Câmara de não sei quê, ou à entidade tal, para tudo 
o que o Fernando disse que corresponde a indústrias 
culturais e coisas comerciais, não é para isso. Ou seja, 
aquele apoio não é para aquilo a que chamam progra-
mação dos Teatros Municipais que muitas vezes não é 
programação, como o Fernando também disse e bem, 
que aliás é uma coisa sobre a qual eu me tenho pronun-
ciado para aí há trinta anos e que é a existência de uma 
mistura entre programação, agendamento, de coisas 
avulsas, não é? Não, o Estado só vai apoiar determinada 
programação, aquela que corresponde a uma ideia de 
serviço público e que está de alguma forma definida. E 
nesse sentido há um avanço porque está definido o que 
é que têm que fazer, em termos até de percentagens. 
É um bocadinho dirigista? É um bocadinho dirigista, no 
início, sim, porque é para que aqueles requisitos sejam 
mesmo cumpridos. E para que aquele dinheiro seja bem 
utilizado e não seja usado para programar aquelas coi-
sas da televisão, aqueles tipos que vão por todo o país, 
do entretenimento. Eu na primeira intervenção, esqueci-
-me, não veio isso a propósito, mas esta distinção entre 
o que é o entretenimento e o que é a cultura ou a arte 
é fundamental, mesmo fundamental, porque eu temo 
que as Câmaras criem a expectativa de que está aqui 
finalmente o dinheiro para pagar as programações, cha-
memos-lhe assim, daquilo que fazem em determinados 
Teatros Municipais, que têm esse nome mas há outros 
que se chamam Centros de Congressos, ou Centros de 
Arte, ou Centros de indústrias criativas, ou outra coisa, 
há para aí nomes muito distintos, mas não é para isso, 
o dinheiro é para a programação que se enquadre em 
determinados critérios. E o Estado tem legitimidade, ob-
viamente, para os definir, até porque os definiu de acor-
do, ou seja, em colaboração, em diálogo com o setor. 

E tal definição corresponde a critérios e requisitos que 
respondem ao que se deseja venha a ser um serviço 
público de oferta artística. Claro que mais tarde, ainda 
não é o tempo de o fazer aqui, acho eu. Já num outro 
dia, aqui, numa visita da Sra. Ministra e eu também vim 
aqui, tentámos introduzir essa discussão, mas é uma 
discussão por fazer: por um lado há a questão dos Tea-
tros Municipais e Centros de Artes, dos territórios, e por 
outro lado há as unidades de criação. São sobretudo 
unidades de criação que fazem também alguma pro-
gramação ligada à criação, têm uma estrutura, estão 
abertos ao público… Na minha opinião isto devia ser 
tratado de forma diferente, mesmo que integre outra 
rede. Mas são coisas diferentes, são outras coisas e 
deviam ser tratadas de forma diferente, com dinheiros 
diferentes, porque é preciso outro tipo de investimento,

FMR — Mais amplos...

AR — Claro, claro, ó Fernando, lamento não ser tão ex-
pressivo (risos). 

Alguém no público — Rede mais larga, buraco mais 
largo...

AR — Sim, buraco mais largo (risos). Já falámos de pa-
cote, isto é terrível (risos). Não, essa história do pacote 
é caricatural, é certo, mas sabem, a minha experiência 
diz-me que há muitos Teatros Municipais que continuam 
a viver disso dos pacotes, de coisas pré-feitas que é pre-
ciso aquecer no micro-ondas. Precisamente, ele disse 
aqui coisas com humor, quer dizer, um humor excessi-
vo, porque é tanta coisa, tanta coisa… o Fernando, ainda 
estou a fixar a primeira e ele já está... Mas corresponde 
tudo a uma ideia que eu também tenho. Agora, estas 
unidades de criação, estas unidades que são indispen-
sáveis para o país, têm que ser apoiadas, têm que ser 
apoiadas fortemente, se depois querem integrar (um)a 
Rede, é uma integração voluntária, esqueci-me de dizer, 
não é? Se querem integrar a Rede, ou não, para pres-
tarem aquele serviço público de oferta, ou seja, aquela 
parte de acolhimento, e outras coisas, é uma decisão de-
les, mas as unidades de criação têm que ser fortemente 

apoiadas, tanto que, e não estava isto previsto, é uma 
conquista, tudo isto são conquistas, o que eu desejava e 
tento é que os apoios à criação, à programação, sejam 
cumulativos com este apoio à programação no âmbito 
da Rede de Teatros. Porque num primeiro momento isso 
era muito mal visto, mas pouco a pouco conseguiu-se 
que sejam cumulativos e não se separem as coisas. 
Agora, tudo isto é plástico, temos que aprender também 
com as experiências de outros países. O Teatro que eu 
dirigi em tempos integrava a Rede de Teatros de Castilla 
e de León, apesar de sermos portugueses, éramos da 
Rede de Teatros de Castilla e de León e como tu disseste 
e bem, lembraste-me, há um forte apoio regional em Es-
panha, ou seja, regiões em que pagam a maior parte da 
criação e da programação. E na Rede de Teatros Castilla 
e León decidia-se assim: numa assembleia informal de 
programadores, à volta de uma mesa, todos a discutir 
e muito zangados, e falam muito alto, como sabem, a 
esbracejar, então desde que se colocassem de acordo, 
desde que houvesse três teatros que se colocassem de 
acordo em relação à programação de determinado pro-
jeto, a Junta de Castilla e León pagava 60% logo… mas 
era preciso era pôrem-se de acordo e lutarem por aquilo, 
pelas ideias, tenho aqui este, tenho aquele, não havia 
aquela burocracia muito instalada em Portugal, quer 
dizer, era tudo discutido abertamente mas depois saía 
dali um conjunto de iniciativas que iam pelo menos a 
três teatros. E esses eram apoiados em 60%, se eu me 
lembro bem. Mas isso é consequencial e era parte da 
programação que os teatros tinham, os teatros tinham 
sempre possibilidade de programar livremente. Uma das 
ideias desta Rede, portanto, o que estará aprovado ain-
da até ao final do ano, é a circulação das companhias, 
das produções de teatro e dança e música. Vós sabeis 
mais do que eu disso, mas eu já fui a espetáculos em 
Lisboa de que havia só duas apresentações, sim, no tea-
tro que tu dirigiste, se calhar havia três apresentações e 
aquilo nunca mais era apresentado. Porque, lá está, ou 
seja, não se apresentava em mais lado nenhum. Descul-
pem lá, há um investimento por parte do Estado naquele 
espetáculo ou naquela realização artística que foi apoia-
da. Porque é que as pessoas de Castelo Branco não a 
podem ver?
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JLF — Nessa altura aquilo que o São Luiz propunha às 
companhias, era coproduzir espetáculos exactamente 
nessa perspectiva de que eles procurassem outros copro-
dutores e com isso espaços de circulação, espaços de...

AR — Sim, sim, mas eu vejo a lista dos coprodutores, 
são três, quatro, ok, talvez possam ir ao Porto. E há al-
gumas coisas que se produzem em Lisboa que nem ao 
Porto vão, diga-se de passagem. E as outras cidades 
todas, os outros distritos e os outros concelhos? Ora 
esta Rede introduz a ideia de circulação, sim, é mais 
uma rede que trata do acolhimento é certo, mas como 
também exige coproduções, residências, trabalho edu-
cativo, publicações, reflexão e avaliação, e desculpa é 
um passo... Posso estar a exagerar porque estou en-
volvido nisto, mas sinceramente para quem andou há 
tantos anos a falar disto e a passar por experiências 
muito negativas, mesmo, algumas positivas mas outras 
negativas, eu acho que isto é um passo muito grande, 
se calhar sou só eu que estou contente (risos). É um 
passo muito grande. 

JLF — É um salto gigantesco para a Humanidade. 

AR — Claro. Eu sei a dificuldade que era programar na 
Guarda há trinta anos e depois quando abriu o Teatro tor-
nou-se mais fácil um bocadinho porque havia espaços. 
E havia pessoas, as quarenta pessoas da estrutura não 
caíram do céu, foi preciso lutar por aquilo. Tornou-se um 
bocadinho mais fácil, mas eu sei as dificuldades enor-
mes que tive a partir do segundo ano de programação, 
não havia nenhum apoio central, nem nenhuma relação, 
nem nada. E quando se criou, porque há redes para 
tudo, isso é verdade, até houve empresas que a deter-
minada altura criaram redes, para venderem os tais pa-
cotes, e para venderem aos teatros. E também houve re-
des que se criaram por puro interesse financeiro, ou seja 
para concorrer a determinadas coisas, nomeadamente a 
União Europeia. E não havia afinidades nenhumas entre 
as pessoas, só estavam dirigidas ao aproveitamento da-
quele dinheiro. Poderia haver algumas afinidades, estou 
a exagerar, mas muito focadas no aproveitamento do di-
nheiro. Agora, há muitas questões por resolver: como é 

que isto depois se vai articular. Fizeste uma pergunta em 
off que é uma pergunta muito pertinente, que é a ques-
tão do dinheiro. A questão do dinheiro, eu não sei se têm 
ideia do que é pagar ou ajudar a pagar cento e tal equi-
pamentos em Portugal — é preciso dinheiro. Mas a partir 
do momento em que a Rede está regulamentada, que 
será em breve, a DGArtes tem que publicar uma declara-
ção de abertura de concurso onde constará a abertura 
de um concurso para a Rede Nacional de Teatros. E tem 
que se comprometer com anos de projecto. E o que está 
previsto é que apoie três anos de programação, ou seja 
será trienal, o apoio. Tem que lá estar a verba e estando 
lá a verba, é um compromisso político, corresponde a um 
compromisso político. E também isto para os outros con-
cursos todos, como sabes. Mas a partir do momento em 
que aquela declaração anual, mas que tem implicações 
a três anos, estiver divulgada, é um compromisso de ca-
rácter político e não é irreflectido, foi muito reflectido em 
articulação dentro do Governo. Portanto é uma decisão 
que tem implicações financeiras. Por exemplo, neste Or-
çamento já há mais cinco milhões para isso mesmo, ago-
ra, no Orçamento. E vai crescer, vais crescer, portanto 
acho que a Rede de Teatros — eu não toquei muito no 
novo modelo de apoio às artes — tem mais a ver com a 
criação e com a programação. Mas há alterações pro-
fundas, a esse nível também, profundas. Exatamente em 
relação a algumas coisas de que falaste aqui. A DGArtes, 
o Ministério da Cultura, têm que confiar nos artistas, na 
capacidade dos artistas, têm que os tratar bem, bem no 
sentido de lhes dar apoio e os responsabilizar, de não 
abdicar de mecanismos de fiscalização — porque isso é 
óbvio, são dinheiros públicos — mas não os tratar de for-
ma menor e com desconfiança. E tem de ter um diálogo 
permanente com o sector, desde que o sector também 
queira ter um diálogo que ultrapasse... Tu terminaste mal 
com a questão do dinheiro, na minha opinião, porque 
desde que o sector não se concentre apenas no dinhei-
ro, eu tenho dialogado... 

JLF — Ponham cá o dinheiro que a malta preocupa-se 
com outras coisas também. 

AR — Exatamente, exatamente.

JLF — Esse também é o grande argumento, “ah.. não é 
o dinheiro”, não é o dinheiro o caraças, é o dinheiro sim 
senhor. 

AR — Não é só o dinheiro, não é, não. O dinheiro é mui-
to importante, o dinheiro é fundamental, mas o dinheiro 
tem que estar ao serviço de estratégias e a sua aplicação 
deve resultar de modelos estruturantes e estruturais, 
pensados para o futuro. Não é o dinheiro assim, apenas, 
a conversa não pode ser só o dinheiro, tem que ser o 
dinheiro ao serviço de … E na comunidade artística são 
raras as pessoas que querem ter primeiro a conversa so-
bre o que é que é estruturante — o que é que podemos 
resolver para o futuro, coisas que tu disseste no início, 
tudo para o futuro, apostar numa estratégia, numa visão. 
E depois obviamente lutar pelo dinheiro, aí estaremos 
todos a lutar por dinheiro. Só dinheiro como se o dinheiro 
resolvesse todas as coisas — eu não acredito nisso.

JLF — Ninguém acredita, mas eu já tenho ouvido esse ar-
gumento muitas vezes exatamente para voltar a apertar 
a bolsa e tudo ...

AR — O Zé Luís disse que já ouviu isto muita vez, mas 
a ideia, repito, e  tenho participado em várias reuniões 
de caráter político, a ideia é reforçar o apoio às artes, 
mesmo do ponto de vista financeiro. E digo: a partir do 
momento em que sair aquela declaração que implica 
muito investimento, porque é também verdade que só 
se dá a volta a isto se houver um maior investimento do 
Estado, muito maior do que no passado, senão andamos 
com panaceias, a resolver coisas pontuais, mas não re-
solvemos o essencial — mas isso ao serviço de uma es-
tratégia, com uma visão da cultura ao nível da criação e 
da programação para todo o país, porque também não 
falámos aqui de uma coisa que há pessoas que não que-
rem falar, que se chamam assimetrias regionais. E isso, 
como agora os concursos deixaram visível mais uma vez, 
é mesmo um problema, porque a atividade é apoiada 
predominantemente no Porto e em Lisboa e o resto tem 
muito pouco apoio no país, porque nalguns casos nem 
há sequer projetos, não há apoio porque não há projetos, 
também. 

JLF — Eu agora também te ia responder a isto, mas pron-
to, isto não é uma conversa entre nós os dois, acho eu. 

FMR — Uma coisa que me ocorreu agora, desta troca 
de ideias, tem a ver com algo central que sendo mui-
to particular tem implicações com o edifício todo, que 
é quanto tempo pode viver uma criação? Nós vivemos 
num esquema que é uma espécie de luxo absurdo dos 
pobres, porque gastamos imenso dinheiro a fazer uma 
coisa e ela faz-se meia dúzia vezes e morre. Não há coisa 
mais absurda do que isso. E o problema é que essa Rede 
não existe, porque essa Rede e agora uma pura especu-
lação, será o quê se os enredados não têm ideia alguma 
que não seja a do seu teatro subsistir ou com outros de 
uma economia de escala, como era essa coisa dos 5, 
Vila Flor, Viseu, etc,. — nós fizemos em 88/9, já não sei 
bem em que data é que foi…cerca de 100 espectáculos 
em digressão. E passámos pela Guarda, aliás estive na 
Guarda ainda antes de 80, fomos fazer um espetáculo lá, 
eras animador da câmara, 1978 ou coisa que o valha... 
ou 79... Agora, esta questão do tempo de vida dos espe-
táculos é central, é uma concepção que os russos têm 
do fazer teatro, que é o envelhecimento de cada espetá-
culo. Não só porque o espetáculo é diferente ao longo de 
dois anos, desde que haja um princípio de rigor na sua 
execução, e então o espetáculo cresce, matura de for-
mas diversas, como obviamente se multiplicam os seus 
benefícios. E quem vê o primeiro não vê o último. Mas 
como é que um espetáculo em Portugal dura dois anos? 
Porque não é apenas o rendimento quantitativo, social e 
financeiro, é o rendimento artístico. Esta é uma pergunta 
central. O que é que sucede? Somos uns maníacos das 
estreias. Vivemos um teatro da lógica do “mais um, um 
outro, outro, outro, mais um outro”, e na realidade o que 
é que sucede? Sucede que se faz um esforço do caneco, 
em bom português, para se fazer uma coisa, dois me-
ses de trabalho, um investimento enérgico extraordinário 
das pessoas, de toda a equipa, das equipas, dos meios, 
e depois faz-se um espectáculo para um número muito 
reduzido de pessoas e sessões. E se há uma economia 
das artes do espetáculo é justamente a de qualquer coi-
sa que se pode lançar no tempo, sem isso é absoluta-
mente impensável um teatro com expressão social — isto 
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de viver para celebrar uma notícia nos jornais de refe-
rência é uma pateguice periférica, somos periféricos. É 
daí essa coisa do “gastam balúrdios e depois fazem três 
vezes”, claro... Então esta é uma questão central. E nós 
temos essa experiência da duração também, em situa-
ções muito diferentes. Por exemplo um espetáculo que 
fizemos aqui em Caldas que fez para aí sessenta apre-
sentações no concelho, fizemos tudo o que era fregue-
sia, cinco mil espectadores, Médico à força de Molière. 
Aí há uma relação equilibrada relativamente aquilo que 
nós dispendemos, cenário, guarda-roupa, elenco, etc., 
um espetáculo de características populares que depois 
foi o que foi: numa população de 35 mil cidadãos, de 
freguesias urbanas — estou a dizer bem? — numa popu-
lação de 50 mil pessoas com as freguesias rurais, hou-
ve 5 mil espectadores, 10% da população. É quase um 
partido político (risos). É muito mais que certos partidos 
políticos! E estás a tocá-los de uma forma que tem a ver 
com o tempo. E em Coimbra no Sousa Bastos apresentá-
mos O aniversário da Colectividade, de Sean O’Casey…

JLF — Num cinema de pornografia...

FMR — Um cinema de pornografia, exatamente. Sessen-
ta e duas apresentações, em Coimbra, sessenta e duas 
vezes fizemos o espetáculo. Estas coisas são relevantes 
porque passamos do epifenómeno ao fenómeno. As coi-
sas só passam a outro estado, digamos, de eficácia, que 
possam traduzir-se numa ideia de democracia quando 
atingem uma determinada escala. Aí sim, é preciso criar 
condições para fazer, e circular, cumplicidades artísticas 
estratégicas. E é claro que temos que ser mais cresci-
dos do que estas coisas às vezes tremendas das egoma-
nias, que muitas vezes imperam como dizias há bocado, 
quando dizias que em Castela Leão eles tinham que se 
pôr de acordo, três decisores, para decidir um projeto. 
Se calhar também temos que aprender muita coisa por 
aí, essa capacidade de fazer coisas em conjunto. Porque 
normalmente os registos de coprodução são muitas ve-
zes apenas juntar meios. E é fantástico quando não é 
isso, quando é de facto um acto cúmplice, como agora 
tive o prazer de concretizar com o Miguel Azeguime. E 
foi uma coisa que não tinha nada a ver com dinheiros. 

E isso, essa tal Rede, pode ser uma rede de todas estas 
formas de vida que no fundo acabam por querer dizer o 
aprofundamento das lógicas sensíveis num determinado 
espaço e tempo, meios, pessoas concretas, projectos ar-
tísticos, territórios. 

MANUEL PORTELA — Eu acho que há um outro aspecto 
nessa questão dos públicos, de repetição do espectácu-
lo se nós olharmos para a História do Teatro, se virmos 
esse ponto de vista do número de representações, que, 
em geral, é pequeno. E há bocado tu falavas no mercado 
a funcionar, de certo modo há um momento também em 
que o Teatro se torna, digamos, economicamente susten-
tável. Se pensarmos num momento anterior podemos fa-
lar de mecenas, podemos falar de contextos de corte em 
que há uma produção financiada desse modo. O Estado 
hoje desempenha esse papel, de financiar aquilo que 
não é economicamente sustentável. Mas há momentos 
em que certos autores e certas peças se tornam eco-
nomicamente sustentáveis quando eles conseguem um 
número de espectáculos suficiente e um número de es-
pectadores suficiente para suportar todos os custos da 
atividade. E um dos problemas que eu acho que existe 
também, e que faz parte do processo de definir uma po-
lítica cultural, é precisamente o crescimento do público, 
uma implantação mais generalizada do hábito de ir ao 
teatro.

FMR — A riqueza toma essas formas todas, e têm tradu-
ção económica.

MP — Porque há de facto esse problema, não é? Por 
exemplo, se nós pensarmos no Teatro Isabelino, no tem-
po de Shakespeare. O grande florescimento do teatro 
nessa época advém de se ter criado uma economia para 
o teatro e essa economia incentivava, tornava sustentá-
vel a produção e incentivava a produção de novas peças. 
Portanto o número de espectadores que nessa altura ia 
ao teatro, havia três teatros na Margem Sul, era cerca 
de 20 mil pessoas durante a época de Primavera/Verão, 
durante a época em que se podia fazer teatro ao ar livre. 
Era cerca de 20 mil pessoas por semana, portanto, era 
um número muito significativo que permitiu sustentar a 

atividade, mas a maior parte das peças também só ti-
nham umas quantas representações.

FMR — Nessa lógica por exemplo, a gente vê esses au-
tores como Molière e Marivaux mais tarde, eles escre-
veram muito porquê? Porque um espetáculo aguenta-
va-se quinze dias em cena, doze, treze, e a medida da 
presença do espetáculo em cena com textos fabulosos, 
tinha a ver justamente com essa adesão e muitas vezes 
textos magníficos, faziam três, não sei se por exemplo 
uma peça do tipo do Tartufo, experiências desse tipo. E 
depois, não sei quantos anos depois, é que esse mes-
mo texto fez uma sequência de espetáculos muito maior. 
Mas eu referia-me principalmente às organizações tea-
trais do pós-guerra, quando de repente para responder 
à barbárie, esses países criaram os tais centros dramá-
ticos, os tais Teatros Nacionais. Porque a lógica aí pas-
sou a ser outra, a memória era outra, aconteceram duas 
guerras que preocuparam as pessoas a tempo inteiro, e 
de repente tu tens essas organizações complexas que 
já não são companhias de teatro que passam a explorar 
lógicas de temporada, políticas de reportório e não pro-
priamente peça a peça.

JLF — Sim, aliás isso gera uma forma de exploração dos 
repertórios que é diferente daquela que nós conhece-
mos cá e que as pessoas aqui eventualmente na gene-
ralidade não conhecem, que nós não conhecemos e que 
viabiliza uma prática de repertório, ou seja, uma com-
panhia estável num teatro. Aliás em Itália, por exemplo, 
chamam-se mesmo Teatro Stabile. Um teatro com uma 
companhia estável pode fazer ao mesmo tempo, man-
ter em cena, bom, ao mesmo tempo fisicamente não 
porque a presença continua a ser importante, mas na 
sequência de uma programação de uma semana, de 
um mês, de um ano, pode regressar às mesmas peças. 
Portanto temos teatros em que à segunda-feira está o 
Molière, à terça Shakespeare, à quarta, quinta, está um 
espetáculo de maior sucesso que estreou mais recen-
temente, etc., e é exatamente a medida do interesse do 
público que dita a longevidade de cada produção. Cada 
produção só sai de cena por qualquer razão mais pon-
derosa de elenco ou outra coisa qualquer, ou quando 

claramente começa a ter fracassos sucessivos de pú-
blico e portanto percebe-se que esgotou o seu público, 
não tem mais…

FMR — Vais a Berlim, por exemplo, estás ali três sema-
nas para fazer uma coisa qualquer, e de repente fazes a 
tua cultura teatral com aquele conjunto de objetos que 
está ali, essa tal programação de qualidade que referias 
há bocado e ela existe nas cidades. Eles têm espetácu-
los em cena durante dois anos, três anos, e coisas assim 
e cinco. Vão mudando os elencos e continuam. 

INÊS FOUTO — Eu sou a Inês Fouto sou atriz, sou cria-
dora, e tenho vindo ao longo do tempo a persistir e a... 
Estava aqui a tentar encontrar a palavra certa, a persistir 
e continuar a acreditar e a resistir enquanto criadora e 
pessoa que acredita no seu percurso e na sua história. 
Eu nasci em 1979, vocês já andavam nisto há muitos 
anos, sinto-me uma catraia, mas de facto a verdade é 
que se continuam a formar atores, as escolas de teatro 
continuam a formar atores e os atores querem ir traba-
lhar, querem ir para o mercado de trabalho, muita gen-
te, é verdade, fica pelo caminho porque não tem lugar 
para se encaixar, não consegue. Eu agora punha aqui 
um título que era “Se isto já era difícil, agora então é 
terrível”, pronto, mas nós continuamos a persistir. E a 
minha questão vinha ao encontro de um trabalho que te-
nho também desenvolvido e que vou sempre perguntan-
do a mim própria “mas agora eu devia tornar isto numa 
companhia de teatro, quer dizer, no início eu estava um 
pouco mais sozinha mas tem havido outros artistas com 
os quais tenho trabalhado, têm trabalhado comigo e en-
tão essa companhia acaba por se tornar num grupo in-
formal… mas não é associação, porque eu não vou fazer 
nenhuma associação porque tem que ter oito pessoas, 
e nós nunca somos oito, faço coisas mais pequenas. E 
para essas pessoas existirem todas juntas isso tem que 
fazer sentido e leva tempo. Se eu me tornar numa asso-
ciação, eu não me vou tornar numa associação, vou lá 
pôr quem? O pai, a mãe, o irmão e a tia, vai tudo para 
a associação? Quer dizer, eu acho que isto subverte um 
bocado aquilo que é, aquilo que de facto tem que ser, 
que temos que assumir e que é a associação. Então nun-



ca o fiz, pronto. Então vou quê, tornar-me numa empre-
sa? Mas isto... E pá não faças isso, és maluca, tu não 
te tornes uma empresa porque os custos, estas coisas 
pronto... E eu pergunto se não deveria haver também, 
pensar-se também politicamente, num modo de empre-
sa privada...

JLF — Uma forma jurídica...

AR — Mas para quê, para quê? O importante é dizer para 
quê.

IF — O importante é... Pronto, para o nosso trabalho, mas 
nós desenvolvermos o nosso trabalho,

AR — Para desenvolver ou para receber apoios? 

IF — Não não, eu sei que os apoios nós podíamos rece-
ber apoios...

AR — Não, não, pode concorrer a título individual. E os 
grupos informais também. 

IF — Eu sei… 

AR — Desde que depois, no caso dos grupos informais, des-
de que depois indiquem como o grupo está organizado. Por 
razões admnistrativas, económicas e financeiras. E os indi-
viduais também podem, podem receber diretamente. 

JLF — Mas depois como é que facturas, como é que orga-
nizas, uma forma jurídica que não seja necessariamente 
uma associação e que não seja necessariamente uma 
empresa privada?

AR — Mas as pessoas como entidades individuais po-
dem concorrer. Mas para concorrer e se receber dinheiro 
têm sempre que ter uma relação com as Finanças e isso 
é que nunca se pode alterar.

JLF — Ou vão pagar IRS ou vão...

AR — Como todos os portugueses,

JLF — Está bem, mas quando tu recebes vinte mil euros 
de um apoio, não é rendimento teu, vais reinvestir 18 
mil desses 20 mil, portanto não pode ser um individual 
a fazer isso.

AR — Isso tem a ver com a opção da pessoa, ou seja, é 
uma opção individual e explicou porque é que não quer 
ter uma associação ou integrar-se numa associação, tu 
optaste por essa solução ou não.

JLF — Eu concordo com a nossa espectadora, que é ne-
cessário encontrar uma nova forma, uma forma singular 
de estatuto da empresa artística.

IF — A questão é que, por exemplo, o que nós pagamos, 
quer de IRS, quer de Segurança Social, são valores bas-
tante altos. E, na realidade, o valor desse apoio acaba 
por ficar muito diluído para o IRS e para a Segurança 
Social, por isso é que eu também estou a questionar 
essa outra forma que seja mais benéfica para entida-
des neste caso que não existam ou que sejam pessoas 
a título individual que se candidatem, uma outra for-
ma de se fazer isso que pudesse beneficiar um pouco 
mais... São questões um pouco mais jurídicas mas que 
importa pensar, quando nós no fim fazemos as contas 
e de facto…

FMR — Devia haver uma fiscalidade específica, e que 
fosse diversa da geral. Mas é muito complicado isso, an-
damos a fazer esse tipo de propostas já há muitos anos, 

JLF — É preciso que a área da Cultura tenha mais poder 
dentro do Governo, que possa impor coisas ao Ministro 
das Finanças,

AR — No estatuto, têm que esperar uma semana, mas 
há novidades acerca disto, pronto, de relações com o fis-
co e de relações com a Segurança Social, até pode ser 
que esteja lá contida a resposta para si, mas eu não a 
sei, sinceramente.

IF — Sim, eu também não estava a querer uma resposta 
hoje, estava a... 

AR — Sim sim, mas às vezes eu podia estar informado 
sobre se havia alguma alteração, há lá várias altera-
ções reclamadas pelo setor, é uma questão de depois 
se confirmar se existe lá alguma alteração da relação 
com a Segurança Social, com as Finanças, é preciso 
ver.

JLF — Mas só para terminar aquela frase que eu estava 
a dizer, que só quando a Cultura tiver, e se calhar já 
tem, era ótimo se isso for verdade, ou vai tendo, vai 
ganhando, mais poder dentro do Governo para impor 
coisas a Ministros das Finanças que estão sempre a 
pensar noutra coisa e que querem é cortar, mas isso 
só vai acontecer quando a comunidade em geral das 
artes, tiver um outro tipo de apoio também, que obrigue 
de facto os..

FMR — Quando o Ministro das Finanças pedir uma reu-
nião ao Ministro da Cultura, e o Ministro da Cultura de-
pois diz “Não, agora não posso, ficas na fila” (risos). E 
para terminar, estavas ainda a intervir, desculpa lá.

JLF — Não, não, acho que a minha única intervenção é 
mesmo que eu preciso de me ir embora.

FMR — Pergunto ao Sr. Vereador, ao Sr. Deputado, se 
quer dizer umas palavras, encerrando aqui o nosso co-
lóquio. 

Vereador HUGO OLIVEIRA — Pode ser em pé. Se calhar 
vou é tirar a máscara,

FMR — Sim, sim.
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Dr. Hugo Oliveira
Fotografia: Margarida Araújo

Boa tarde a todos, eu queria em primeiro lugar di-
zer que não tenho a capacidade eloquente das palavras 
e que me fizeram reflectir eu cheguei tarde e não tive 
a oportunidade de ouvir todos os outros... mas estou 
certo de que o espaço teatral, o espaço artístico, é um 
espaço que fomenta a Democracia, aliás é um espaço 
vazio de Democracia. Mas é um espaço que fomenta a 
Democracia, numa sociedade que por aquilo que vamos 
ouvindo, e por tudo o que ouvimos aqui, o que eu ouvi 
aqui, é perceptível que é uma sociedade que precisa de 
aprender, que precisa de aprender e que precisa tam-
bém de entender a arte. E digo isto porque das palavras 
de há pouco, percebemos que a sociedade está por ve-
zes mais vocacionada para aquela versão muito mais 
do artista popular ou de uma venda muito mais fácil de 
gastronomia, ou seja do que for, do que propriamente da 
verdadeira génese da arte de representar. Isso significa 
que é preciso, entre aspas – quem sou eu para o dizer 
— educar a sociedade. Eu julgo ter muito a ver com isso 
também, com essa necessidade e por isso, a forma de o 
fazer é criar condições e bem, para desenvolver o traba-
lho das companhias artísticas, o trabalho de quem está 
no terreno, mas também para debater e criar condições 
para que a sociedade veja os artistas de forma diferente. 
Eu acho que nós estamos numa fase pandémica terrível 
e recuso-me a falar sobre ela porque é do conhecimento 
de todos, da forma que é e das consequências que tem. 
Eu tive a oportunidade, há uns meses, de escrever um 
artigo sobre aquilo que são os artistas e a forma como os 
artistas eram vistos, ou a forma como os artistas tiveram 
que ultrapassar esta fase da pandemia. Para mim, per-
mitam-me que eu fale nessa condição, porque para além 
de estar aqui como Vereador também sou eu próprio, 
para mim um artista tem a particularidade de ter um ta-
lento e de o poder partilhar. E a arte de representar, ou 
uma arte de tocar qualquer instrumento, ou seja o que 
for, a veia artística que é, está a partilha desse talento. 
E a sociedade nem sempre soube dar ou reconhecer a 
partilha desse talento. E esses talentos, não um talento 
igual, porque as pessoas gostam muito daquilo que está 
associado ao estudo, à educação e daquilo que são os 
licenciados disto ou daquilo, e que esses sim, a dada 
altura — felizmente a sociedade já evoluiu nessa maté-
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ria — é que eram os detentores do talento. Estão aqui 
pessoas um pouco mais velhas que eu, eu nasci em 74 
e portanto para perceber o que nessa altura se conde-
nava, se alguém dizia que queria ser artista, o que é que 
um pai ou uma mãe diziam sobre essa matéria, é preciso 
recuar um pouco no tempo. Portanto a sociedade evoluiu 
felizmente, mas nem sempre dá o devido reconhecimen-
to àquilo que é a tal partilha. Para mim, eu tenho dito 
isto muitas vezes, é preciso reconhecer a importância de 
olharmos para quem nos está a dar aquele momento de 
si, porque está a partilhar connosco o seu talento. 

E numa altura em que se defendia e nos preocupá-
vamo-nos, também sou deputado da Assembleia da Re-
pública, portanto tive essa oportunidade de falar sobre 
isso muitas vezes, quando estávamos a discutir se um 
empresário tinha ou não tinha capacidade para pagar os 
ordenados no mês seguinte, ou se o empregado iria ou 
não receber o seu ordenado, era fundamental perceber 
então como quem está a dar do seu talento, como vai 
sobreviver? E começou a ser uma discussão óbvia e eu 
penso que o Governo teve a atenção e a percepção de 
que tinha que agir nessa matéria. Não vou falar sobre 
isso por questões partidárias, não faz sentido que eu 
fale. E portanto tenho a minha opinião sobre isso, mas 
não vou falar aqui. E de facto houve a necessidade de 
começar a pensar e a perceber que estatuto é que tem o 
artista. E eu penso que é isto que deve estar em cima da 
mesa: qual é o estatuto que tem o artista? Há pouco di-
ziam que tem que ter uma associação, porque uma coisa 
é recorrer, e aí ao longo dos anos foram-se criando condi-
ções para que possam recorrer àquilo que são os apoios, 
outra coisa é, quando se trabalha para uma empresa e 
se desconta xis. Vamos ver se é ultrapassada a questão 
da Segurança Social, mas depois paga-se um imposto 
aqui e acolá. Então e eu que estou aqui a desenvolver 
o tal meu talento, como é que ele vai ser taxado, qual é 
que é a forma de o taxar. E qual é que é a tal forma jurí-
dica de enquadrar isto. Eu sou jurista e portanto tenho 
noção da necessidade que há de o fazer. Portanto, é pre-
mente olhar para esta matéria em toda a sua vertente 
de visão de futuro, sobre aquilo que é o posicionamento 
dos artistas, não só em Portugal mas em todo o mundo.

Por isso eu enquanto Vereador do Município, há 

Dr. HUGO OLIVEIRA
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muita gente que contesta, nestas matérias não sou mui-
to de me esconder atrás do que for... há muita gente que 
contesta o apoio e a forma como o Município quer cons-
truir aqui ao lado, o Teatro da Rainha, o espaço do Teatro 
da Rainha e por uma simples razão: não perceberam a 
importância que pode ter nesta perspectiva, que é de 
formação, porque criar condições para que uma arte se 
desenvolva e que se possa garantir uma presença cons-
tante albergando, ou tendo um espaço onde possa alber-
gar um maior número de artistas, não só para a forma-
ção mas para desenvolverem o seu trabalho, mas acima 
de tudo também para perdurar no tempo, como foi dito, 
aquilo que são as apresentações.  E neste caso, o tempo 
em que se está em cena. E para isto é preciso um traba-
lho de raiz e um trabalho de raiz numa Rede como foi dito 
e bem, uma Rede em todo o país. Mas tem que ser uma 
rede assente não numa perspectiva comercial, também 
já foi dito e bem, não numa perspectiva comercial, mas 
sim numa perspectiva do desenvolvimento do trabalho 
artístico. O desenvolvimento do trabalho artístico, des-
culpem a expressão, dá trabalho e sabem melhor do que 
eu isso que eu estou aqui a dizer, dá trabalho. É preciso 
preparar e é preciso ter condições para o desenvolver e 
por isso, embora a sociedade tivesse olhado para a arte 
como algo importante a dada altura, se calhar uma coisa 
que para alguns até é elitista e para outros não, não sei, 
mas a forma como olhou sempre para a arte nunca lhe 
concedeu a capacidade ou o peso para que seja qual for 
o Governo ou qual partido for, lhe desse o espaço devido. 
Mas também não é de um momento para o outro que 
isso se consegue. Eu julgo que a forma de o conseguir é 
criando condições para desenvolver o trabalho e por isso 
a importância do espaço que vai ser feito aqui.

Porque a Cultura não é uma coisa que se imponha, 
é uma coisa que se sente e que se partilha e que não é 
imediata, os resultados não são imediatos, vocês sabem, 

volto a dizê-lo, melhor do que eu, não são imediatos e é 
por isso que esta obra vai dar os seus frutos, não tenho 
dúvidas disso. E a prova é que o sítio onde nós estamos, 
eu estudei neste espaço, eu estudei na Universidade Au-
tónoma, foi aqui neste espaço, é hoje um teatro.  Portan-
to tudo se transforma, eu tive provavelmente nesta sala, 
do lado oposto, o meu primeiro discurso político enquan-
to Presidente da Associação Académica. Era a sala em 
que havia as sessões, a entrega dos diplomas, foi o meu 
primeiro discurso político, sei que não dormi nessa noite. 
E portanto, se calhar, foi um momento de representação, 
o que os políticos fazem muito, mas foi nesta sala, ela 
transformou-se, os espaços transformam-se e adaptam-
-se às novas realidades, mas acima de tudo àquilo que 
são as necessidades não só do momento, mas as pen-
sadas numa visão estratégica.  E eu penso que acima de 
tudo devemos olhar para a arte com visão estratégica, 
ou darmos espaço a essa visão estratégica. Por isso eu 
agradeço o convite para aqui estar, peço desculpa por 
não ter ouvido as intervenções anteriores, mas tenho a 
certeza que um espaço de, e deixem-me terminar assim, 
um espaço de conversa, mas de discussão democrática 
como deve ser um espaço artístico, para mim, engran-
dece-me a alma, porquê? As pessoas hoje em dia dizem 
que não têm tempo para nada, nem têm tempo para dis-
cutir coisas tão básicas e essenciais que os grandes pen-
sadores do passado o faziam, se calhar isolados mas o 
faziam, pensavam e escreviam-no. E hoje em dia a nossa 
sociedade levou-nos a que estamos a um clique da infor-
mação com um telefone na mão, mas não nos dá tempo 
para por vezes pensar, escrever e reflectir sobre maté-
rias que são importantes mas de que só vamos sentir a 
falta no futuro, porque não tivemos oportunidade de as 
pensar no presente.

E assim termino, agradecendo aquilo que foi parti-
lhado aqui.

Paulo Calatré e Isabel Lopes em Jojo, o reincidente, de Joseph Danan
Encenação de Fernando Mora Ramos.  
Fotografia: João Tuna
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