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Prefácio

Este livro resulta de um convénio estabelecido em 2000 entre o Centro
de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e a
Fundação Calouste Gulbenkian, visando um levantamento sistemático da
informação relativa aos financiamentos concedidos ao teatro em Portugal
pela Fundação através do Serviço de Teatro (da Secção de Belas-Artes) – e
apenas desse Serviço – desde o início da sua intervenção em Portugal até
esse ano, ou seja, um lapso temporal que cobre cerca de 45 anos da sua
actuação entre nós.
Essa pesquisa vinha ao encontro de um projecto que então o Centro
de Estudos de Teatro implementava: o da construção de uma base de dados
sobre o teatro em Portugal produzido no século xx – CETbase: Teatro
em Portugal (http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/) – que correspondesse a uma
exigência de exaustividade e rigor, mas que usasse de uma forma dúctil e
“inteligente” as possibilidades das novas tecnologias. Visávamos, de facto,
não apenas apurar um sistema de armazenamento de dados, mas também
dotá-lo de uma flexibilidade que permitisse muitos – e significativos – cruzamentos em cada consulta: espectáculos (o elemento nuclear e catalisador
de toda a restante informação), autores, tradutores, textos, artistas, técnicos, casas de espectáculos, festivais, companhias de teatro, patrocinadores,
registos de imprensa, financiamentos, etc.
A simples nomeação destes “campos” garante desde logo que a História do Teatro, que por aí se reconstrói, já não ficará refém da História da

8

Maria Helena Serôdio

Literatura Dramática, partindo antes da prática cénica concreta e relacionando-a com todos os elementos – artísticos, literários, culturais, sociais,
técnicos, económicos, linguísticos, etc. – de um qualquer espectáculo,
integrando-os ainda num sistema relacional e anotando a sua recepção na
imprensa.
Além de todos os campos que permitem reunir na CETbase o máximo
de informação sobre cada espectáculo (e são já mais de vinte e três mil os
espectáculos recenseados e mais de quarenta e cinco mil as pessoas envolvidas nesse acervo teatral – entre autores, artistas, técnicos e críticos),
achámos importante definir um thesaurus1, ou seja, uma forma exigente de
organização da terminologia usada em teatro, o que correspondia também
ao desejo que nos movia, desde o primeiro momento, de respeitar escrupulosamente os termos usados por cada uma das produções para nomear
as componentes artísticas e técnicas do espectáculo.
Além da exigência de rigor na transcrição dos exactos termos usados
em cada produção, isso permitiria também – a propósito dos espectáculos portugueses – um trabalho de inventariação da terminologia utilizada,
constituindo-se por aí num glossário importante que permite referir a estética professada por cada companhia (ou produtora) e os aspectos técnicos
envolvidos em cada espectáculo. Além desta marcação estética, é inevitável também perceber o aparecimento e a modalização dos termos ao longo
da História no que é a própria evolução da língua, bem como a sua possível
vinculação a questões culturais e sociais.
Para que esse thesaurus cumprisse tais requisitos, exigia-se que esses
termos se organizassem ainda por relações de designação, o que, de facto,
veio a envolver a existência de descritores (ou termos preferenciais) genéricos para as várias designações, estabelecendo-se entre elas uma rede de
ligações forte e coesa2.
1

2

A primeira sistematização deste instrumento foi feita em dissertação de Mestrado em Estudos de Teatro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade
de Lisboa por Cláudia Oliveira em 2002 (e defendida publicamente em Janeiro
de 2003): A criação em teatro: Proposta para um thesaurus (texto policopiado).
Posteriormente, uma apresentação breve do trabalho apareceu numa revista
académica: Cláudia Oliveira (em colaboração com João Araújo, Tiago Certal e
Henrique Pereira), “A criação em teatro: Proposta para um thesaurus”, Revista da
Faculdade de Letras, 5.ª série, n.º 27. Lisboa, 2003, pp. 167-193.
Essas ligações são ou horizontais – de equivalência (sinonímia ou quase sinonímia) –, ou verticais – de supertipo/subtipo (hiperonímia/hiponímia) –, ou de
todo/parte (holonímia/meronímia).
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Um tal procedimento heurístico confere, a esta base de dados, um
notável rigor conceptual e, ao mesmo tempo, permite perceber, do ponto
de vista histórico, por exemplo, quando foram usadas pela primeira vez
algumas dessas específicas designações no teatro português. Ou seja: pode
constituir – na medida da sua crescente exaustividade – um instrumento
precioso do vocabulário português com uma importante consequência
para o estudo da cultura, da língua e da História do Teatro em Portugal.
O generoso convite, que nos foi então dirigido pelo pintor Manuel da
Costa Cabral, revelou-se decisivo não apenas para cumprir de forma ainda
mais exacta a construção de uma tão elaborada base de dados, mas também para testar as suas possibilidades no sentido de responder a uma nova
exigência muito específica como era o registo dos financiamentos concedidos pela Fundação Calouste Gulbenkian por intermédio desse serviço.
O trabalho de pesquisa de fontes documentais realizado no arquivo do
Serviço de Teatro da Fundação Calouste Gulbenkian por Cláudia Oliveira
(investigadora do Centro de Estudos de Teatro) e as soluções informáticas
concebidas para o arquivamento dessa informação por Tiago Certal (autor
do desenho da CETbase) foram sendo – ao longo de todo o processo –
objecto de demorada discussão, aperfeiçoamento (científico e técnico) e
posterior registo por parte de toda a equipa que assegura esta valência do
Centro de Estudos de Teatro da Faculdade de Letras da Universidade de
Lisboa.
Neste momento, todos os dados relativos aos financiamentos concedidos pelo Serviço de Teatro (da Secção de Belas-Artes) até 2000 estão
disponíveis online no sítio electrónico do Centro de Estudos de Teatro
– http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/ – com uma transparência e uma exactidão
invulgares no panorama dos financiamentos ao teatro em Portugal. Neste
caso – como em muitos outros –, a Fundação vem cumprindo um papel de
ordem social, intelectual e cívica de uma inestimável exemplaridade.
Com um trabalho de reflexão sobre os dados reunidos nesta investigação, esperamos não apenas tornar mais visível a actuação da Gulbenkian
no campo do teatro em Portugal, mas também perceber como se articula
esse desígnio com a caracterização que tem sido feita nas publicações que
recentemente invocaram o cinquentenário desta Fundação em Portugal.
De facto, publicações importantes, como a que António Barreto3 coordenou – e onde António Pinto Ribeiro analisa demoradamente a intervenção
3

Fundação Calouste Gulbenkian: Cinquenta anos (1956-2006). Coord. António
Barreto. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2006.
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da Fundação no campo da “Arte”4 –, ou o livro sobre a intervenção no
cinema assinado por Bénard da Costa5, são, efectivamente, interlocutores
indispensáveis de algumas das nossas verificações. Mas neste nosso trabalho de reflexão centrar-nos-emos unicamente no que foi a sua específica
influência no campo artístico do teatro mercê da actuação do Serviço de
Teatro da Secção de Belas-Artes. Sabemos, por isso, que estaremos a “omitir” alguns dados preciosos que dirão respeito, por exemplo, à actuação
de outros serviços da Fundação: é o caso das muitas bolsas de estudo atri
buídas (também pelo Serviço Internacional e de Educação), que, directa ou
indirectamente, permitiram a artistas portugueses e a críticos e estudiosos
de teatro aperfeiçoar as suas capacidades criativas e analíticas em contacto
com instituições, destacando-se aí a Universidade do Teatro das Nações,
em Paris6, mas não só. O mesmo acontece com o apoio decisivo ao teatro
universitário, que, entretanto, José Oliveira Barata analisou com particular
atenção no seu recente livro Máscaras da utopia7.
Uma outra realidade da Fundação – o ACARTE – teve, a partir de
meados dos anos oitenta, um papel de enorme impacte e profundas consequências no panorama artístico em Portugal, com especial incidência na
dança, mas, de facto, criando algumas “ondas de choque” que em muito
movimentaram e enriqueceram também o teatro. Fizeram-no quer pelas
aprendizagens de artistas singulares, quer por colaborações criativas, quer
ainda pela formação de críticos e de público de repente disponíveis para
novos formatos nas artes performativas. Essa história – ainda por fazer
de forma sistemática – apontará como um dos seus travejamentos mais
consequentes o da transversalidade da criação artística envolvida, que, de
resto, se alia, como é natural, a uma transnacionalidade na própria construção, percepção e avaliação dos espectáculos.
Estes factores, que habitavam há mais tempo outras formas da arte
performativa, como a ópera ou o ballet, vinham trazer também para a realidade do teatro entre nós um outro tipo de discussão e entendimento, que,
de resto, se instalara já no campo da crítica de teatro internacional a propósito do tópico do festival (ou espectáculo) mais hábil para a internacio4
5
6
7

“Arte”, in Fundação Calouste Gulbenkian: Cinquenta anos (1956-2006), op. cit.,
vol. i, pp. 237-405.
Bénard da Costa, Cinema português: Anos Gulbenkian. Lisboa: FCG, 2007.
Foi, entre muitos outros, o caso de Rogério Paulo (1962) e de Norberto Ávila
(1963), enquanto Mário Barradas foi como bolseiro para Estrasburgo (1969).
José Oliveira Barata, Máscaras da utopia: História do teatro universitário em
Portugal (1938/74). Lisboa: FCG, 2009.

Financiar o teatro em Portugal

nalização. Mas essa deriva exigirá outra investigação e um enquadramento
teórico, histórico e crítico de mais alargado fôlego.
Do que – neste caminhar por novas formas de teatralidade – foram
sendo as maiores consequências na formação criativa, teórica e crítica
de novas gerações, a história será mais complexa e irradiante. Mas talvez
faça sentido citar aqui uma das jovens artistas que têm sabido articular, de
forma mais consistente, o seu trabalho performativo e a reflexão teórica:
Patrícia Portela.
Falando no contexto da iniciativa Capitals, que o ACARTE organizou entre 2002 e 2003, a autora da interessantíssima e premiada trilogia
de teatro Flatland (2004-2006) recolocava o artista nosso contemporâneo
numa inevitável confrontação com outras gerações. Só que, desejando
ultrapassar a quase inevitável pressão de uma consequência cínica do pós-modernismo, ensaiava uma conceptualização que permitisse um vector
de mobilidade. E entrelaçava o auto-reconhecimento de uma geração com
a dinâmica criativa e teórica que julgava permitir essa superação. Como o
argumento é elaborado e curioso, justifica-se uma citação um pouco mais
longa:
[…] não fazemos parte da geração x, nem da geração rasca, nem da geração
perdida como há muito ouvi apregoar. Sofremos de um sindroma bastante mais
complexo e caricato: somos a geração das aspas. Para a nossa geração é cada vez
mais dif ícil falar de um assunto sem levantarmos dois dedinhos de cada mão
e pressionarmos duas vezes no ar como que a justificar algo. Dizemos “realidade” mas não é realmente, falamos de “espaço vazio” mas não é bem vazio […]
A linguagem está contaminada. Somos todos seropositivos linguísticos. O politicamente correcto e a proliferação de significados, aliados a um medo gigantesco de sermos mal entendidos, leva-nos com frequência a criar um discurso
desequilibrado onde, quanto mais elegante for o deslize na linguagem, maior a
possibilidade de “ganhar” a conversa, sem que isso nos faça, de facto, comunicar ou avançar um parágrafo que seja no mundo do conhecimento adquirido.
Andamos em círculo, ou em loop. […]
Esta herança da citação preocupava-me. […] [A]percebi[-me] de que o termo
teatralidade era um bom álibi para esta questão de querer começar sem recomeçar.
A teatralidade é uma coisa que não é teatro mas que tem teatro.
É uma coisa que vive no teatro, mas também faz teatro fora dele.
[…] a teatralidade é uma ferramenta para repensar o Espaço e o Tempo, aceitando a sua condição de constante mutabilidade: “isto não é isto mas isto vai
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sendo isto”. É a vantagem do estatuto entre aspas, aspas não só como citação
mas também aspas como algo “que é mas ainda não é e que pode ser”, uma coisa
em aspas como uma coisa em transformação, em transição e consequentemente
em movimento. E assim damos o primeiro beliscão no pós-modernismo. Em

vez de fazermos teatro como se fosse real, fazemos o real como se fosse teatro.8

E “fazer o real” parece-nos, de facto, um bom Leitmotiv para falarmos (ou começarmos a falar) da interferência da Fundação Calouste Gulbenkian no teatro em Portugal. Questionando também, sem dúvida, mas
procurando fios de uma narrativa possível.

8

Patrícia Portela, “The inverted commas generation – Notes on theatricality |
A geração das aspas – Apontamentos sobre teatralidade”, in Capitals. Ed. Maria
de Assis/Marten Spangberg. Lisboa: FCG, 2004, pp. 119-124.

13

Introdução

Making sense of what has happened is how we live.
DENING, 1996: xiv

Três anos antes do virar do século xx, Jorge Silva Melo discorria sobre
a função do teatro em tempo de festividades (estatais e outras) e de festivais
de teatro (nacionais e internacionais) para abordar o que assinalava como
sendo “teatro para os novos reis, religião dos novos papas”. E nesse tempo
– que era o da Expo’98 em Lisboa – juntava a sua voz a algumas outras que
declaravam haver “outras histórias para contar” que poderiam ajudar a um
melhor diagnóstico dos tempos que se iam vivendo.
Nesse coro contra a corrente, o dramaturgo e encenador – que três
anos antes fundara a companhia de teatro Artistas Unidos enquanto avançava com uma nova e dramaturgicamente inssurrecta forma de escrever e
de fazer teatro9 – abria uma frente de desafio a uma concepção redutora
da prática do teatro que deixara o seu estatuto de trabalho continuado e
que parecia, ainda para mais, prescindir da palavra. Tudo em benef ício do
“aparato” – de cenografia, figurinos e novas tecnologias – e do “transnacionalismo” que os festivais internacionais promoviam (/promovem), o que
empurrava (/empurra) o teatro para “uma coisa informe entre o pavilhão
9

V. Serôdio, 1999: 461-474, sobre: António, um rapaz de Lisboa (1995), O fim ou
Tende misericórdia de nós (1997), Prometeu: Rascunhos (1997).
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da feira das indústrias com tecnologia às cores e uma corporalidade filha
de Travolta e do disco-sound que obnubila a palavra”10.
E, contra este estado de coisas, Jorge Silva Melo sublinhava a importância do trabalho continuado de um colectivo que cimentasse o seu ethos
e a sua estética no confronto criativo com questões políticas, financeiras,
repertoriais e artísticas. Como o pensaram, reclamaram e fizeram tantos
outros grandes dramaturgos e encenadores nos seus lugares electivos do
fazer teatral: Bertolt Brecht no Berliner Ensemble, Giorgio Strehler no
Piccolo Teatro di Milano, Peter Brook no CIRT (Centre International de
Recherche Théâtrale), Eugenio Barba no Odin Teatret, ou Jacques Del
cuvellerie no Groupov.
Vem isto a propósito de uma primeira avaliação do impacte que podem
ter tido os apoios concedidos ao teatro pela Fundação C. Gulbenkian desde
que se implantou em Portugal e, por aí, iniciou um declarado e paciente
companheirismo relativamente a alguns dos mais interessantes projectos de
teatro que, em finais dos anos cinquenta e inícios de sessenta, despontavam
e/ou se consolidavam entre nós, podendo aqui perceber-se como essa afirmação artística se fixou justamente através dos apoios concedidos.
Esta primeira incursão no domínio da intervenção no teatro por parte
da instituição, que recentemente celebrou os seus 50 anos de ininterrupta
actividade, assenta num trabalho realizado pelo Centro de Estudos de Teatro com base nos muitos dossiês que constituem o “arquivo morto” da sua
Secção de Belas-Artes (especificamente o seu Serviço de Teatro), onde se
encontram registados os financiamentos atribuídos a companhias de teatro, artistas, casas de espectáculo, eventos e outras iniciativas do campo
performativo em Portugal.
O trabalho – paciente e moroso – implicou um levantamento sistemático e exaustivo desses apoios, que foram posteriormente integrados na
CETbase – Base de Dados sobre o Teatro em Portugal (http://ww3.fl.ul.
pt/CETbase/), que o Centro de Estudos de Teatro vem implementando.
Essa integração numa realidade alargada, que está documentada e em permanente completação, permite cartografar melhor a referida intervenção
– a partir de perspectivas comparatistas e avaliações mais informadas –,
revelando a orientação múltipla, vitalizante e enriquecedora que a Fundação imprimiu à sua actuação neste campo. Mas permite ainda questionar
razões e ponderar consequências também culturais e sociais.
10

Jorge Silva Melo, “Teatro para os novos reis, religião dos novos papas”, in AA. VV.,
Essas outras histórias que há para contar. Lisboa: Edições Salamandra, 1998, p. 306.
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Procurámos perceber lógicas estruturantes dessa intervenção e reconhecer o alcance que esses apoios podem ter tido no desenvolvimento do
teatro, compreendendo as diversas instâncias em que se exerceu e as consequências várias que teve na alteração do tecido artístico – e do público –
entre nós.
Assim, procuraremos ter em conta, como elementos de base da nossa
questionação, o tipo de apoios concedidos, as modalidades do seu funcionamento, bem como as consequências artísticas que provocaram no tecido
teatral português.
Daí que o percurso a fazer implicará analisar, entre outros pontos:
(1) a definição das rubricas para a atribuição de financiamentos por parte
da Fundação, a sua variação ao longo dos tempos e os modos de interferência na transformação da realidade artística; (2) as prioridades definidas
na escolha das realidades a apoiar; (3) as incidências geográficas a atestarem uma extensiva aplicabilidade dos apoios concedidos; (4) as opiniões
críticas que certas “apostas” foram provocando, medindo-se eventuais
momentos de ruptura e/ou saltos qualitativos na vida teatral entre nós;
(5) as comparações pontuais sobre o apoio às artes por parte do Estado e por
parte da Gulbenkian numa amostragem necessariamente selectiva e breve.
Sendo certo que estas serão linhas de questionamento que orientam
a reflexão e a avaliação que nos propomos fazer neste livro, a divisão por
capítulos procurará entrecruzar de forma viva estes pontos sem forçar uma
impositiva arrumação das matérias pelos alinhamentos referidos.
§§§
[…] the process of carrying out research; the act of investigating the records of what happened: in this sense, one is
researching history or, as some people say, “doing history”.
POSTLEWAIT, 2009: 3

O questionamento, que aqui desenvolvemos, à actuação da Fundação
Calouste Gulbenkian no campo do teatro parte, de facto, de um acervo a
que tivemos um acesso privilegiado e “esgota” a informação que aí colhemos. Mas procura completar a verificação factual (dos apoios concedidos,
sob que rubrica e em que situação) através de outros dados colhidos em
registos críticos e históricos, textos de memórias, imprensa variada, diários e da própria observação pessoal, em muitos casos. A matéria factual
de pedidos feitos e de concessões atribuídas é, assim, confrontada com
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elementos vários de comparação que pudemos activar e com algumas das
consequências artísticas que julgamos deduzir dessa intervenção.
Sabemos, todavia, que eventuais conclusões a que cheguemos serão,
apesar de tudo, circunstanciais, uma vez que operam sobre um caso particular de financiamento (sem outros dados para comparação11) e se reportam a uma conjuntura de pouco mais de quarenta anos, embora cubram
momentos relevantes da nossa história do ponto de vista político, social,
cultural e especificamente teatral. Podemos até recordar alguns dos lugares
comuns referidos às quatro décadas finais do século xx no que diz respeito
ao teatro em Portugal e questionar a sua relação com os financiamentos
atribuídos pela Fundação ao longo do tempo que investigamos. Vemos,
por exemplo, como foi nos anos sessenta que surgiram vários projectos de
companhias “experimentais”, como, entre outros, o Teatro Moderno de Lisboa (1961), o Teatro Estúdio de Lisboa (1964) ou o Teatro Experimental de
Cascais (1965), antecedidos, porém, de outras aventuras, como o Teatro
Estúdio do Salitre (1946), a (primeira) Casa da Comédia (1946), ou o Teatro
Experimental do Porto (1953); como os anos setenta foram atravessados a
meio pelas alterações radicais trazidas pela Revolução de Abril, mas, em
termos de teatro, tiveram alguns dos seus traços posteriores antecipados
em muito do teatro universitário, teatro de amadores e teatro de companhias “independentes”, como os Bonecreiros, a Comuna ou o Teatro da
Cornucópia; como foi nos anos oitenta que se multiplicaram os projectos
de festivais – nacionais e internacionais – e que muitos actores puseram
em causa o ethos dominante na forma de organização da vida teatral, com a
consequente opção por carreiras de free-lancers, repartindo-se individual
mente pelo palco, cinema e televisão; e, enfim, como os anos noventa, com
a explosão dos projectos alternativos – “off ” –, marcaram importantes derivas por uma pluralidade de formatos, experimentações e soluções radicais12.
11

12

Se os dados relativos ao Fundo do Teatro, que operou desde 1955 até 1974, estão
no Museu do Teatro e puderam ser estudados por Nuno Moura na sua tese de
Mestrado apresentada à FLUL, os que se referem aos subsídios a partir de 1974
não são do domínio público (em todo o pormenor que um estudo exigiria), e não
tem havido, por parte dos organismos estatais referidos à cultura e às artes, um
interesse especial em facultar dados para essa investigação.
V. Maria Helena Serôdio, “A reflexão sobre teatro: Memórias dispersas”, in Teatro
em debate(s). Lisboa: Livros Horizonte, 2003, pp. 11-26. V. também: idem, “Faits,
fictions, afflictions: Émerger comme praticien de théâtre au Portugal”, in Prospero
European Review: Theatre and Research, 2010: http://www.t-n-b.fr/en/prospero/
european-review/fiche.php.
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Possíveis conclusões a que cheguemos estarão ainda reportadas a uma
“origem” – os financiamentos recebidos –, pelo que, como é óbvio, não
cobrem a totalidade do espectro teatral que operava nesses anos. Mas são
um referente importante: em si mesmos – até pela variedade que documentam e pela continuidade com que foram sendo atribuídos – e pelo
facto de constituírem uma totalidade (na medida em que foram recenseadas todas as entradas documentadas no Serviço de Teatro), o que permite
leituras cruzadas de interesse para a História do Teatro e também para
identificarmos eventuais consequências organizacionais, artísticas e institucionais no teatro português.
Sendo um arquivo completo e que reúne informação exaustiva sobre a
acção da Fundação no campo do financiamento directo ao teatro profissional (e amador) durante quatro décadas13, é, em si, um repositório impressivo de mais de dois mil e trezentos financiamentos reportados a valores
concretos (ao pormenor) e com indicação exacta das rubricas a que obedeceu a sua atribuição14.
A documentação sobre a qual trabalhámos incluiu, portanto, o acesso
directo às fontes documentais desse Serviço da Fundação, permitindo
conhecer os pedidos de financiamento, as rubricas a que correspondiam,
as decisões tomadas e, inclusivamente, o trajecto de alguns desses financiamentos com possível convolação, ou seja, redireccionando-os para outros
fins. São raros os casos de convolação, mas percebe-se que, por exemplo,
antes do 25 de Abril – em tempo de censura –, um espectáculo programado poderia ser impedido de ir à cena, o que, necessariamente, obrigava
a instituição, que recebera o apoio, a propor novo “objecto” para o financiamento atribuído15.
13

14
15

É certo que, de outros modos e a partir de outros departamentos da Fundação, se
podem também identificar apoios indirectos ao teatro, como é o caso da Educação, que, por exemplo, apoiou o teatro universitário, mas dele não falamos aqui,
uma vez que o estudo se limita ao Serviço de Teatro da Secção de Belas-Artes,
como temos vindo a esclarecer.
São muito poucas as situações em que não está expressamente indicada a rubrica
a que obedeceu o financiamento.
Entre alguns dos casos de convolação está o espectáculo do Teatro Experimental
de Cascais Oração + Dois verdugos, sobre textos de Arrabal, apresentado em 1966
e cujo financiamento – de 70 000$00 – é explicitamente referido como sendo
proveniente de convolação; três anos mais tarde, novo processo de convolação,
no financiamento a esta mesma companhia, leva a que a verba de 70 000$00 seja
aplicada ao espectáculo A maçã, sobre texto de Jack Gelber.
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É evidente que, trabalhando comparativamente companhias, espectáculos ou pessoas individuais, e reportando os financiamentos a rubricas
e a montantes, podemos ter “dados” contabilísticos fiáveis – e, muito provavelmente –, legíveis nas suas razões, mas faltará o impacte cultural e a
avaliação “artística” do “objecto” em si que o financiamento permitiu ou
estimulou. Ou seja, faltará, como explicita Thomas Postlewait, perceber a
sua recepção de encontro a horizontes de expectativa e a métodos de interpretação que dêem conta das consequências da acção teatral levada à cena:
[…] The event takes part of its meaning – its contextual significance – from
how it is received and understood by spectators, critics, the general public,
and society at large. Reception and audience are always part of the context for
theatrical events. […] The idea of reception includes the conditions of perception and evaluation, the processes of comprehension by various people – their
horizon of expectations and their method of interpreting (and misinterpreting)
the event at the time. (Postlewait, 2009: 13)

Algumas observações objectivas são, apesar de tudo, possíveis e delas
podemos concluir sobre, por exemplo, a importância da Fundação para
tornar possível – e sustentado – muito do que existiu em teatro entre nós,
bem como as prioridades estipuladas pela Fundação nas rubricas que definia, e as consequências objectivas sobre autores mais levados à cena, iniciativas que terão suscitado novas escritas, circulação de espectáculos e
companhias em território nacional e além-fronteiras, entre várias outras
aferições. Mas isso, apesar de tudo, não nos devolve a memória do espectáculo ou as repercussões que pôde ter entre o público ou na própria classe
teatral.
Por essa razão, foram mobilizadas também outras fontes de informação sempre que possível: programas de espectáculos, notícias e críticas publicadas em periódicos, informação contida em livros de memórias
(ou entrevistas publicadas) de actores e encenadores, fotografias de cena,
esquissos de cenografias, tipo de publicidade usada pela companhia, além
de estudos já publicados sobre companhias e artistas envolvidos nos apoios
concedidos.
Deste modo, tentamos integrar o estudo deste conjunto de financiamentos na sua relação imediata com o que foram as suas consequências
possíveis para artistas, público e mesmo para a arte do teatro em Portugal.
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1. Sobe o pano (Lever de rideau)

“A Fundação Gulbenkian situa-se ainda para os artistas [portugueses]
num campo entre a realidade e o sonho”, dizia o arquitecto Keil do Amaral
ao Diário de Lisboa em Maio de 1956, ano em que a Fundação Calouste
Gulbenkian iniciava a sua presença e actuação institucional em Portugal.
E prosseguia nas suas considerações, como o jornal citava na sua edição de 21 de Maio desse ano:
Tem existência legal, mas ainda não se transformou por enquanto numa “realidade actuante” […] Permito-me […] uma recomendação importante: não ter
pressa. Começando já e bem, talvez daqui a trinta ou quarenta anos surgissem
os primeiros resultados apreciáveis. Mas o mundo não termina connosco, os
vivos de agora. Nem a Fundação Gulbenkian, é de esperar. E essa poderia, mais
tarde, orgulhar-se de ter contribuído poderosamente para enraizar, com tempo
e método, a Arte e a Cultura num país em que, regra geral, as instituições só se
interessam pelos efeitos imediatos, pela rama das realizações, sem curar das
raízes e da seiva que as alimenta. (Diário de Lisboa, 21 de Maio de 1956)

Com estas lúcidas palavras, Keil do Amaral, de algum modo, formulava, simultaneamente, um desejo e uma antecipação do que, em muitos
campos artísticos (e não só), foi – e, em certa medida, tem sido – a actuação da Fundação Calouste Gulbenkian.
Como, de resto, recentemente constatava Emílio Rui Vilar a propósito da esclarecida opção que se revelava quer no testamento de Calouste
Gulbenkian, quer nos próprios estatutos da instituição (aprovados pelo
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Decreto-Lei n.º 40 690 de 18 de Julho de 1956): a de não especificar rigidamente os modos de cumprimento da sua actuação nas quatro áreas
temáticas a que acorria por declarada vocação: caridade, arte, educação
e ciência.
Na opinião do presidente do seu Conselho de Administração (de 2002
a 2012), tem sido possível, justamente por essa razão, a Fundação pautar
a sua intervenção de uma forma que responde à evolução da sociedade e
do mundo, evitando “um quadro finalístico mais rígido [que] corria o risco
de se revelar inadequado e sobretudo contraditório com o carácter de um
devir sem limite temporal”16.
Dias depois das declarações de Keil do Amaral atrás citadas – a 2 de
Junho de 1956, mais precisamente –, o mesmo jornal anunciava um “Festival de teatro” do regime político do Portugal de então, que procurava
assinalar “trinta anos de ‘cultura’” desde a subida ao poder de Salazar (em
1926), primeiro como ministro das Finanças, depois como presidente do
Conselho de Ministros.
Fazia-o através da produção de três espectáculos em Lisboa baseados em peças de autores portugueses que, em grande medida, se reviam
no ethos que então se celebrava: Alfredo Cortez com Tá-mar, no Teatro
D. Maria II, Carlos Selvagem com Espada de fogo, no Teatro Avenida, e
Vasco Mendonça Alves com Meu amor é traiçoeiro, no Teatro da Trindade.
Eram seus promotores empresariais, respectivamente, a Companhia Rey
Colaço-Robles Monteiro (concessionária do Teatro Nacional D. Maria II),
Vasco Morgado e a dupla da companhia Teatro d’Arte (Joaquim Azinhal
Abelho e Orlando Vitorino).
Em termos de apoios estatais, registe-se que o Fundo de Teatro (criado
em 1950, mas operativo somente a partir de finais de 1954) concedera um
“subsídio à criação” a estes três espectáculos: corresponderá a 60 000$00
(299,28 €)17 para o espectáculo no D. Maria II, a partir da peça de Cortez;
a 80 000$00 (399,04 €) para o do Teatro Avenida, sobre texto de Carlos
16
17

Emílio Rui Vilar, “Introdução”, in Fundação Calouste Gulbenkian: Cinquenta
anos (1956-2006). Coord. António Barreto. Lisboa: FCG, 2006, p. 7.
Cf. Nuno Moura, “Indispensável dirigismo equilibrado”: O Fundo de Teatro entre
1950 e 1974 (2 volumes). Dissertação de Mestrado em Estudos de Teatro apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, 2007 (texto policopiado).
V. vol. ii, Apêndice 9. Regista-se aqui, de acordo com a fonte citada, a conversão
de escudos para euros utilizando a taxa de conversão 1 euro = 200,482 escudos.
V. http://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/472/1/21474_ulfl071874_tm_vol_1.
pdf.
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Selvagem; e, finalmente, a 70 000$00 (349,16 €) para o do Teatro da Trindade, a partir do original de Mendonça Alves18.
É importante, todavia, completar a informação sobre os apoios que
estes criadores e empresários receberam do Fundo de Teatro nessa temporada de 1955/1956: Vasco Morgado recebeu um total de 11 359,62 €; o Teatro d’Arte, para dois espectáculos, 5 688,82 €; enquanto a Companhia Rey
Colaço-Robles Monteiro recebeu, só para os espectáculos que montou em
Junho de 1956, a quantia de 1 496,39 € 19. Assim, e sem mais, fica evidente
que alguma da “glória” atribuída ao “teatro comercial” de um empresário
como Vasco Morgado fica “comprometida” com a verificação de que foi ele,
afinal, quem mais verbas recebeu do Fundo do Teatro20.
O que aqui se pretende sublinhar – nesta curiosa quase coincidência de datas entre o início da actividade do Fundo de Teatro e a fixação
da Fundação Calouste Gulbenkian em Portugal – é a visível diferença de
critérios na idealização e atribuição efectiva de apoios ao teatro em Portugal. O Fundo fora “idealizado pelo Director do Secretariado Nacional de
Informação, António Ferro, […] [e teve] desde logo o apoio do Sindicato
Nacional dos Artistas Teatrais21, preocupado então com o desemprego, e
da União de Grémios do Espectáculo, a braços com a falta de receitas”22.
Iniciou a sua actuação em 1954 e acabou por ser uma das “forças” – a par
da censura – que efectivamente “moldaram” a política teatral portuguesa,
no que necessariamente obedeceu a razões políticas e ideológicas, de que
se aproveitaram alguns dos operadores do meio artístico e empresarial.
Todavia, outras mais produtivas interferências – como foi declaradamente o caso da Fundação Calouste Gulbenkian – acabaram por, de alguma
forma, “corrigir” ou “melhorar” essa configuração da realidade teatral entre
nós, como esperamos demonstrar com este estudo.
Ora, a referência aos subsídios do Fundo de Teatro aqui citados vem,
justamente, ilustrar como o início desta política de distribuição de dinheiros públicos, que, de forma sistemática e “justificada”, o Fundo promoveu
18
19
20

21

22

Ibidem: vol. ii, Apêndice 9.
Ibidem.
Ibidem: 104. A figura 11 deste estudo de Nuno Moura, reportada à “Distribuição,
por empresário, dos empréstimos concedidos entre 1963 e 1968”, reforça de forma evidente esta conclusão.
V., a propósito do enquadramento legal e político dos sindicatos nacionais, Fernando Rosas & J. M. Brandão de Brito, Dicionário de História do Estado Novo,
vol. ii. Venda Nova: Bertrand, 1996, pp. 916-923.
Nuno Moura, op. cit., 15.
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a partir de 1954, foi maioritariamente (embora não só) direccionada para
unidades de produção muito específicas.
De facto, na 1.ª temporada em que actuou o Fundo, só duas produtoras foram apoiadas: a de Vasco Morgado e o Teatro d’Arte de Lisboa;
e na 2.ª foram três as que receberam subsídios: estas mesmas mais o Teatro
Nacional D. Maria II através da companhia sua concessionária, a de Amélia
Rey Colaço-Robles Monteiro.
De forma desassombrada – e algo provocatória –, Carlos Porto haveria de discorrer em 1971 sobre a actuação do Fundo de Teatro no que se
referia às produções de Vasco Morgado, ao considerar que tinham vingado
os espectáculos dos três C: “Comerciais, Conservadores, Cretinos” 23.
De forma bem diferente, a Fundação Calouste Gulbenkian, como
escreveu António Barreto, revelou-se, nos campos em que exerceu a sua
actividade, “uma realidade absolutamente intrusa e incomum no regime
autoritário”24 que vigorou até 1974.
E, de facto, também no que respeita à sua intervenção no teatro, podemos verificar essa mesma singularidade: o primeiro registo de um apoio
financeiro atribuído pela Fundação ao teatro em Portugal ocorreu em 1959
e visou o Teatro Experimental do Porto, no ano em que essa companhia
montou três espectáculos com encenação do pintor e encenador António
Pedro: Linda Inês, sobre texto de Armando Martins Janeira, O jogador,
de Ugo Betti, e O crime da aldeia velha, de Bernardo Santareno25, constituindo este espectáculo a revelação teatral desta peça (a sua estreia mundial, dir-se-ia agora).
Criado em 1953, o TEP era uma estrutura que marcava a diferença no
panorama teatral (e não só no Porto), como bem demonstra o estudo de
Carlos Porto26. Com efeito, formada como associação cultural que reunia
alguns destacados intelectuais e artistas do Porto, a associação pautava-se por um cuidado não apenas em reunir vontades e saberes, em formar
artistas e público, mas também em interpelar um repertório de qualidade,
destacando-se nesses “anos de chumbo”27 pelas opções artísticas e pelo
23
24
25
26
27

Diário de Lisboa, 5 de Abril de 1971, p. 4.
António Barreto, “Os anos 50”, in Fundação Calouste Gulbenkian: Cinquenta
anos (1956-2006). Coord. António Barreto. Lisboa: FCG, 2006, p. 56.
Foi ainda o Teatro Experimental do Porto que levou pela primeira vez à cena uma
outra peça de Bernardo Santareno: A promessa, a 23 de Novembro de 1957.
Carlos Porto, O TEP e o teatro em Portugal: Histórias e imagens. Porto: Fundação
Eng. António de Almeida, 1997.
Expressão usada por Fernando Rosas para referir os anos 50 do século xx,
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enquadramento social e cultural em que se desenvolvia: o Círculo de Cultura Teatral.
Sobre este Círculo escreveu Jorge de Sena, nesse 7.º ano do funcionamento do grupo28, justamente quando a Fundação Calouste Gulbenkian
encetava o seu apoio:
O Círculo de Cultura Teatral, com os seus cinco mil sócios, coloca a cidade do
Porto na primeira fila das cadeiras de orquestra do público português que, em
Lisboa, continua disperso entre a geral do Parque Mayer e os camarotes esver-

dinhados do D. Maria II, ali aos Paços da Inquisição29. […] Foi no Porto que
uma escola se tornou persistente realidade, transitou dos esforços beneméritos
do amadorismo para o profissionalismo […]. E isto é um modelo e um exemplo,
existe entre nós, nesta terra eivada de individualismos estéreis e absurdos que
são o estrume por excelência de todas as abdicações elegantes.30

Este foi, de facto, o primeiro movimento da acção visível da Fundação
Calouste Gulbenkian no campo do teatro, e a opção não pode deixar de
ser sintomática de uma intervenção que durante muito tempo se revelou
como pautada pelo interesse em projectos onde se vislumbrava qualidade
e/ou originalidade.
Mas foi longa e variada a intervenção da FCG no teatro que se produziu, viu e estudou em Portugal, e disso falaremos nos próximos capítulos.

28

29

30

“Os ‘anos de chumbo’ (1950-58)”, a década que marcou, na sua opinião, a “lenta
agonia do salazarismo”: “O Estado Novo (1926-1974)”, in História de Portugal
(dir. José Mattoso), vol. vii. Lisboa: Círculo de Leitores, 1994, p. 503.
O Fundo de Teatro (do Estado) abrira em 1955 um programa de subsídios ao
“teatro experimental” que contemplara o TEP nos anos de 1956 a 1958, mas nas
temporadas de 1958/59 e 1959/60 esse programa não foi activado, o que, naturalmente, prejudicava o cumprimento da programação da companhia. Só voltará a
receber apoio do Fundo de Teatro na temporada de 1961/62.
O edif ício do Teatro D. Maria II foi, de facto, construído no lugar onde antes estivera o Palácio de Estaus (construído em 1449 por iniciativa do regente D. Pedro
e ocupado pela Inquisição, como sede do Tribunal do Santo Of ício de Lisboa,
entre 1547 e 1821). Foi muito danificado pelo terramoto de 1755, acabando por
ficar totalmente destruído na sequência de um incêndio em 1836, o que acabou
por tornar possível a construção, nesse mesmo local, do Teatro Nacional que
Almeida Garrett propusera e que abriu as suas portas em 1846.
Jorge de Sena, Colóquio – Revista de Artes e Letras, n.º 3, Maio de 1959, apud
Carlos Porto, O TEP e o Teatro em Portugal, op. cit., p. 260.
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2. Vias de aprendizagem

Seguindo ideias e procedimentos que apontam para a necessidade do
estudo e das aprendizagens necessárias para – entre artistas e público –
suprir deficiências de saber e inspirar práticas fundamentadas e inovadoras do fazer artístico, houve, por parte da Fundação Calouste Gulbenkian,
um claro apoio e incentivo a várias estruturas – escolares, universitárias,
associativas, institucionais – para que pudessem desenvolver projectos
de aquisição e publicação de livros, organização de cursos, colóquios e
seminários, bem como a frequência de acções de formação aquém e além-fronteiras.
Tal desígnio surgiu, aliás, referido explicitamente logo no 1.º Relatório
do Presidente (José de Azeredo Perdigão), relativo ao período de 20 de
Julho de 1955 a 31 de Dezembro de 1959, numa singular e alargada visão
do posicionamento (e função) da arte no tecido social e na cultura, em
geral. Com efeito, denunciando a “crise que o teatro há anos vem atravessando em Portugal” (p. 82), considerava fundamental fomentar “o gosto
do público por todas as manifestações e realizações artísticas”, visando a
“educação estética do povo” e o desenvolvimento do gosto pela Arte, pelo
que advogava:
[…] não bastará abrir escolas, melhorar o nível do ensino, conceder aos artistas
bolsas de aperfeiçoamento no País e no estrangeiro; é preciso tudo isso, mas é
preciso mais, é indispensável educar o povo, despertar nele o interesse pelas
obras de arte, habituá-lo a considerá-las coisas de primeira necessidade, a compreender a sua mensagem e a não poder dispensar o seu convívio. (P. 83)
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Referindo-se aos estudantes universitários e reconhecendo embora o
notável trabalho do TEUC – Teatro dos Estudantes da Universidade de
Coimbra, do CITAC – Círculo de Iniciação ao Teatro da Academia de
Coimbra (p. 157) e de iniciativas várias das associações de estudantes em
Lisboa e no Porto, o presidente, neste seu relatório, insistia:
Desde já se apresenta altamente recomendável a organização e o financiamento
de cursos de Teatro, de Música e de Artes Plásticas, de feição universitária e
regidos por professores qualificados […] e a concessão de verbas destinadas a
custear o apetrechamento das respectivas escolas, grupos e estúdios […] (P. 158)

E se, explicitamente, os “apoios à formação” constituiriam um programa de financiamento – com rubricas como Acções de formação, Escolas
e Estudos sobre teatro –, em muitos outros programas de financiamento,
bem como em iniciativas da própria Fundação Gulbenkian em matéria de
teatro, esse é o espírito que sempre foi presidindo à sua intervenção mecenática.
Este desígnio e a sua efectivação provaram ser tão mais necessários e
produtivos, não apenas em termos específicos de formação cultural e teatral – que, de facto, se operou –, mas também com um impacte no que
poderia ser uma consciencialização cívica. A situação política, em que
se recortava a vida teatral, era, no início da actividade da Fundação Gulbenkian, a de uma ditadura com consequências directas também no fazer
(pensar e escrever) teatro, como assinalava, em 1973, Carlos Porto:
Não esqueçamos que toda a problemática do teatro que em Portugal se faz é
condicionada por uma situação sociopolítica à qual não interessa a existência
de uma actividade teatral livre e contestatária. Ora, só na liberdade e na contestação o teatro poderá ser o lugar privilegiado em que a comunidade se encontre,
se reveja, a si própria se revele e autocritique. Um teatro que não pode cumprir
esse destino, que não pode assumir essa alta e admirável responsabilidade, não
pode deixar de ser amorfo, invertebrado, inconsequente – ou exercício mais ou
menos gratuito para intelectuais bem ou mal intencionados; ou forma comercial de alienação; ou aproveitamento oportunista ao serviço de inconfessáveis
intuitos propagandísticos. (Porto, 1973, vol. 1: 13)

O percurso, que aqui anotamos, partilha desse desígnio maior e teve
consequências importantes no crescimento cultural e artístico do teatro
que em Portugal se veio a fazer.
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3. Presenças do mundo em palcos portugueses

Obedecendo a uma “natural” e reconhecida vocação internacionalista, a Fundação Calouste Gulbenkian destacou-se, desde logo, também
no campo do teatro, pela abertura do país ao estrangeiro, quer convidando
importantes artistas internacionais a apresentar as suas produções ou programas de formação em Lisboa, quer apoiando deslocações de artistas e
estudiosos portugueses ao estrangeiro31.
Conciliava, assim, numa equação relativamente equilibrada, um apoio
à criação teatral portuguesa e uma atenção a algumas realidades internacionais que poderiam, de forma directa ou indirecta, interferir nas aprendizagens dos artistas portugueses, bem como nas de estudiosos e do público
em geral, para já não falar do seu valor intrínseco relativamente ao que se
afirmava no panorama das artes no mundo.
Nesse sentido, é importante sublinhar o papel determinante que a Gulbenkian desempenhou, por exemplo, no apoio à criação do CIRT – Centre
International de Recherche Théâtrale32, em Paris, em torno de Peter Brook,
31

32

A realidade analisada aqui é necessariamente incompleta, uma vez que não estão
a ser analisadas as bolsas de estudo e outras formas de apoio que foram concedidas pela FCG, mas apenas as acções apoiadas ou dinamizadas pelo Serviço de
Teatro – da Secção de Belas-Artes –, pois foi esse o acervo estudado no âmbito
desta colaboração do Centro de Estudos de Teatro.
Em 1973 mudou o seu nome para Centre International de Création Théâtrale, e
tem sido também conhecido pelo nome do teatro que passou a ocupar em Paris:
Théâtre des Bouffes du Nord.
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logo em 197033. Tratou-se de uma decisão que viria a ter uma enorme projecção no campo do teatro europeu e mundial e que, de certo modo, viabilizou criações de elevado nível artístico e superior vocação multicultural,
como Orghast, em Persépolis, Irão (1971), ou o celebrado Mahabharata
(1985-88). E, de certo modo, essa importante relação com Peter Brook
“contaminou”, no melhor sentido, algumas das realizações teatrais portuguesas e, em geral, formas de entendimento e prática pedagógica do teatro
entre nós. Por um lado, o Centro em Paris acolheu e formou alguns artistas portugueses – como foi, exemplarmente, o caso de João Mota34 –; por
outro, consignou uma certa relação electiva da companhia com a realidade
teatral portuguesa, o que tem permitido a vinda mais ou menos regular de
algumas produções brookianas a Portugal35.
§§§
É certo que a apresentação em Portugal de artistas e espectáculos de
teatro estrangeiros não é, obviamente, uma novidade do século xx: em
tempos mais recuados, quer por convites régios (ou de nobres destacados),
quer por iniciativa de criadores e empresários de teatro (de cá e de outros
países), foram várias as companhias e os artistas que passaram por Portugal e que por aqui deixaram modelos de organização e de actuação, ao
mesmo tempo que suscitavam debates, críticas e, naturalmente, imitações
(bem como irritações, como veremos).
Em alguns casos traziam a novidade cénica que posteriormente seria
inspiradora para os nossos escritores, actores e artistas em geral: na escrita
dramática, no desenho e na edificação de arquitecturas teatrais, na implementação de formas teatrais e parateatrais, em muitos procedimentos
33
34

35

Há registo da concessão de um subsídio de 3 543 000$00 ao CIRT a 12 de Maio
de 1970, a que se seguirão alguns mais.
João Mota foi escolhido por Peter Brook numa audição na Fundação Gulbenkian
e ficou em Paris, na companhia, durante a temporada de 1970/71. V. o depoimento de João Mota em Eugénia Vasques, João Mota, o pedagogo teatral: Metodologia
e criação. Lisboa: Colibri & Instituto Politécnico de Lisboa, 2006, p. 29 e ss.
Como CIRT ou como Théâtre des Bouffes du Nord, vieram a Portugal já os
seguintes espectáculos ligados a Brook: L’os e La conférence des oiseaux (1980),
Woza Albert! (1991), Oh les beaux jours (1998), Je suis un phénomène (1998),
Le costume (2002), La tragédie d’Hamlet (2005), La mort de Krishna (2005),
Le Grand Inquisiteur (2005), Sizwe Banzi est mort (2007), Fragments (2009),
como se pode ver na CETbase.
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performativos – como na arte do canto, da interpretação teatral e da dança,
bem como na direcção cénica. Neste último caso, veja-se a importância
entre nós do francês Émile Doux (18??-1876), que veio com a sua companhia para Portugal em 1835 e, quando esta regressou a Paris, decidiu ficar
por cá, destacando-se na tarefa de dirigir actores portugueses, vindo a ser-lhe confiada a direcção de vários teatros: Teatro da Rua dos Condes, Teatro
do Salitre, Teatro do Ginásio e Teatro D. Fernando. A ele se deverá ainda
a formação da então jovem actriz Emília das Neves, quando se tratou de
levar à cena, a 15 de Agosto de 1838, Um auto de Gil Vicente, de Almeida
Garrett, visando este autor complementar – dramaturgicamente – o que
fora o seu desígnio ao propor, a convite da rainha D. Maria II, a fundação
de um Teatro Nacional36.
Mas, mais cedo ainda, foi o exemplo dos “corrales” espanhóis que
levou à criação dos “pátios” (do Poço do Borratém, das Arcas, da Betesga,
das Fangas da Farinha…), que, a partir do final do século xvi e inícios do
século xvii, por cá foram surgindo para receber as comédias e os actores
espanhóis que, de forma mais sistemática, vieram com a monarquia dual
a partir de 1580, mas que envolviam também actores portugueses. Foram
ainda as elaboradas arquitecturas (como, em 1755, a da Ópera do Tejo37)
desenhadas e construídas para receberem a ópera italiana; ou a passagem
e fixação entre nós de artistas famosos, como a actriz Zamperini (que
desencadeou verdadeiras paixões no século xviii) ou o actor Sacchi e a sua
companhia (contratada pela coroa portuguesa e trazendo até nós, em 1753,
a comédia de Goldoni, que se apresentava no Teatro do Bairro Alto38).
36

37

38

V. Maria Helena Serôdio, “A crítica de teatro em Portugal: Questionar uma tradição numa breve nota a propósito de Almeida Garrett”, in Letras & Ciências:
As duas culturas de Filipe Furtado. Org. Carlos Ceia, Miguel Alarcão e Iolanda
Ramos. Lisboa: Caleidoscópio, 2009, pp. 159-174; v. também http://cvc.institutocamoes.pt/teatro-em-portugal-espetaculos.html.
V. Pedro Miguel Gomes Januário, Teatro Real de la Ópera del Tajo (1752-1755).
Madrid: s. n., 2008, tese de doutoramento em edição electrónica. A investigação
feita por este arquitecto – e professor da Faculdade de Arquitectura da Universidade de Lisboa – não coincide totalmente com os dados a partir dos quais foi feita
a reconstituição do edif ício no Second Life pela equipa de investigação de Maria
Alexandra Gago da Câmara: http://operadotejo.org/sobre/.
V. Maria João Almeida, O teatro de Goldoni no Portugal de Setecentos. Lisboa:
Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2007. V. também, da mesma autora, “Um
actor e o seu autor: Sacchi e Goldoni”, Sinais de Cena, n.º 8. Associação Portuguesa de Críticos de Teatro/Centro de Estudos de Teatro, Dezembro de 2007,
pp. 119-123.
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E foram ainda, ao longo do século xix, os grandes actores românticos e,
posteriormente, os que se mostravam devedores das práticas interpretativas do realismo e do naturalismo, que incluíam Lisboa nos roteiros das
suas digressões.
Passaram pelo Teatro São Luiz (que antes fora Teatro D. Amélia e
Teatro República39) figuras tão famosas como Sarah Bernhardt, Eleonora
Duse, Novelli, Réjane, Coquelin, Maria Guerrero, ou Antoine40, entre muitas outras. E o Teatro D. Maria II, o do Príncipe Real ou o da Trindade não
deixaram de incluir nas suas programações espectáculos de companhias
estrangeiras. Não foram, por isso, poucos os debates em torno das novidades estéticas e dos procedimentos artísticos que por cá se iam mostrando41.

3.1. Autores canónicos em cena
3.1.1. Evocar o mundo ático: Piraikon Theatron

O convite a companhias estrangeiras de grande qualidade foi, no
campo do teatro, uma das formas de actuação de maior visibilidade por
parte da Fundação, não só porque rareavam então as iniciativas desta natureza (no que dizia respeito a um teatro de qualidade e menos inserido nos
circuitos comerciais), mas também porque era sentida em muitos quadrantes como uma possibilidade de se ultrapassar a espessa cortina que parecia
separar-nos do que de melhor se “fazia lá fora”, para o que muito contribuía
uma situação política que fechava as fronteiras de forma intimidatória.
39

40

41

Foi depois da implantação da República, em 1910, que o visconde de S. Luiz
Braga, director do D. Amélia, decidiu alterar o nome do teatro, como, de resto,
ocorreu com todos os teatros que, em Portugal, tinham no nome marcas aristocráticas (Serôdio, 2010: 10, 11).
Sobre a sua presença em Lisboa e algumas das consequências da sua apresentação, vide Luiz Francisco Rebello, “Um duplo centenário: O Teatro Livre e o Teatro
Moderno”, Sinais de Cena, n.º 3. Associação Portuguesa de Críticos de Teatro/
CET, Junho de 2005, pp. 57-60.
Algumas discussões apaixonadas acompanharam a vinda de artistas estrangeiros
a Portugal nos finais do século xix e em inícios do século xx, mas foi provavelmente em torno das recriações cénicas de Shakespeare que mais se mediram razões em torno dos modos romântico, realista ou naturalista na interpretação dos
actores (v. Maria Helena Serôdio, “Othello em Portugal: De Rossi a Nekrosius, passando por Brazão, Rey Colaço-Robles Monteiro e Joaquim Benite”, Cadernos 18:
Revista de Teatro da Companhia de Teatro de Almada, Julho de 2003, pp. 42-59).
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É certo que uma generosa política de atribuição de bolsas (e subsídios
de viagem) por parte da Gulbenkian permitiu a alguns dos nossos artistas a frequência de escolas além-fronteiras e a integração temporária em
companhias de prestígio no estrangeiro, e isso representou o “investimento
seguro e a prazo” que foi modelando de forma consolidada o universo
teatral entre nós. Com efeito, o Serviço de Educação – através de bolsas
individuais e de apoios ao Teatro Universitário42 – foi também um factor importante para agenciar outras formas de contacto com o estrangeiro
numa política de abertura ao que de novo e de qualidade se ensinava e se
praticava noutros países, em especial na Europa. Uma simples leitura de
registos memorialísticos e autobiográficos de muitos dos nossos criadores
de teatro dá-nos conta disso mesmo43.
Logo em 1963 veio a Lisboa, a convite da Fundação, uma companhia
grega – o Piraikon Theatron –, com os espectáculos Electra, de Sófocles, e
Medeia, de Eurípides, e voltaria, ainda com o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian, cinco anos mais tarde, em 1968, com dois outros textos trágicos de Eurípides, igualmente dirigidos por Dimitrius Rondiris: Hipólito e
Ifigénia em Áulida.
Se atentarmos na pequena brochura, editada pela Fundação, com que
se apresentavam os dois primeiros espectáculos em Portugal, veremos o
destaque que nela se dá ao valor daquelas obras dramáticas “cuja beleza e
verdade não apenas perduram há mais de dois mil anos, mas constituem
[…] a origem de toda a arte clássica”. E esta ideia justificava amplamente
que, na evidente sobriedade do programa, se transcrevessem curtos passos
de obras filosóficas sobre o trágico e a tragédia: “Agora vamos falar da tragédia”, da Poética, de Aristóteles; “Qual o teu intuito, Eurípides sacrílego?”,
d’A origem da tragédia, de Nietzsche; “Do que antes de tudo se trata”,
42
43

V. José Oliveira Barata, Máscaras da utopia: História do teatro universitário em
Portugal (1938/74). Lisboa: FCG, 2009.
De entre muitos dos testemunhos possíveis, refiro-me apenas a dois, mas que são
relativamente exemplares nas suas consequências: Mário Barradas, in AA. VV.,
Mário Barradas: Um homem no teatro. Évora: Adágio, 2006 (pp. 14, 16, 22: sobre
a bolsa que o levou, entre 1969 e 1972, ao grande alfobre do teatro da descentralização que era então o Teatro Nacional de Estrasburgo, onde frequentou a Escola
de Arte Dramática); e Mário Jacques, A recepção de um espectáculo teatral. Porto:
Campo das Letras, 2005 (p. 9: “Em 1963, bafejado com uma bolsa da ainda jovem
Fundação Calouste Gulbenkian…”, quando participou numa experiência de actores pela província, no Algarve, acompanhados pelo etnomusicólogo Michel
Giacometti, como nos relata neste seu livro).
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da Estética, de Hegel; “Para além da vontade do animal racional”, d’O teatro
e a existência, de Henri Gouhier; e “O grego não acredita nos deuses”, da
Introdução filosófica à Filosofia do Direito de Hegel, de Orlando Vitorino.
Tratava-se, por razões evidenciadas no programa, da evocação do pensamento e da arte que estiveram na origem da “cultura europeia, cultura
ocidental, cultura cristã, apenas cultura”, como se registava na pequena
brochura:
[…] é incontestável que as categorias do pensamento, a exigência de que toda a
ciência seja ciência humana, as formas e os arquétipos da imaginação artística,
a todo o momento testemunham a presença iniludível disso a que se tem chamado, numa expressão de admirativo espanto, o “milagre grego”.

No caso de Electra, esta foi – tanto quanto se sabe e a CETbase
indica – a primeira vez que a peça subiu à cena entre nós: em 1943, a
Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro encenara a peça de Eugene
O’Neill, Electra e os seus fantasmas, e, em 1945, Os Comediantes de Lisboa
recorriam a Jean Giraudoux para falar de Electra, a mensageira dos deuses.
O texto de Sófocles na sua prístina versão só veio, portanto, até nós pela
mão da companhia grega de Rondiris em 1963, com o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian. Mas, curiosamente, no que diz respeito à sua “passagem” pela Comissão de Censura, a peça (de que tinha sido entregue um
resumo em português e a versão francesa, na edição da Librairie Hatier),
por alguma razão, pareceu não deixar muito tranquilo o censor, que, na
Comissão de Exame e Classificação dos Espectáculos44, assinou a Licença
e classificou o espectáculo para maiores de 12 anos. Com efeito, parecia
que a razão para adoptar o nihil obstat decorria da circunstância de ser
apresentada “em língua estrangeira, o grego”, e de ter uma carreira breve de
apenas quatro sessões.
Tratando-se do caso de uma companhia estrangeira, que dá apenas alguns
espectáculos em língua estrangeira (grego) e que nos visita em missão cultural,
aprovamos só para estes espectáculos [dias 5, 6 e 7 em Lisboa; 9 no Porto; 11 de
Maio em Coimbra]; para maiores de 12 anos.45

44
45

O despacho pode ser lido no Processo n.º 7164 do SNI – Direcção-Geral dos
Espectáculos, arquivado na Torre do Tombo.
Ibidem.
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Uma idêntica revelação teatral entre nós foi, cinco anos mais tarde,
a representação, pela mesma companhia grega, de Hipólito, bem como de
Ifigénia em Áulida, razões maiores para o destaque merecido desta acção
teatral trazida a Lisboa, mas que pôde ainda mostrar-se parcialmente no
Porto e em Coimbra. No caso de Hipólito, a desconfiança do censor surgia
em opinião mais firme, mas, de novo, o facto de o espectáculo ser representado em língua estrangeira amenizava a situação:
A peça tem problemas morais delicados: o “herói” é misógino, a madrasta
apaixona-se por ele (amor incestuoso) e acaba por se suicidar. Considerando,
porém, que se trata de uma composição clássica muito conhecida e de enorme
valor literário; só pessoas de elevada cultura a poderão compreender, não só nos
seus conceitos, como ainda na sua linguagem, de dif ícil interpretação, até pelo
uso de arcaísmos; segundo li nos jornais, se destina a ser apresentada em Lisboa
e no Estoril; será representada em língua francesa; APROVO a peça Hipólito
para maiores de dezassete anos sem cortes.46

Claro que não pode deixar de ser estranha e peculiar a “desinformação”
e o pretensiosismo de que dá prova o despacho do censor, porque na carta
assinada pelo Dr. Artur Nobre de Gusmão, da FCG, se dizia claramente
que o espectáculo seria apresentado “em língua original pela companhia
grega” no Coliseu, em Lisboa (dias 8 e 9 de Agosto), e no Teatro Rivoli, do
Porto (dias 12 e 13 do mesmo mês)47. Portanto, não iria ao Estoril, não seria
em língua francesa, e não seriam os “arcaísmos” franceses que inibiriam a
compreensão do entrecho…
Entre os espectadores que em 1963 viram Electra no Teatro Rivoli,
no Porto, esteve o homem de teatro e teatrólogo Deniz-Jacinto, que escreveu um artigo muito elogioso a esta companhia do Pireu para a revista
Vértice48. Lamentando, embora, que também Medeia não fosse vista no
Porto, enalteceu a iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian em trazer
46
47

48

ANTT-SNI/IE/ 8731 (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
Uma pequena curiosidade: se no caso de Electra é visível que ficara retido na
Inspecção dos Espectáculos o volume com a peça completa que tinha sido enviado pela Fundação, neste caso, a carta que acompanhava o requerimento referia
expressamente que o volume com a tradução para francês das peças era enviada
“a título devolutivo”, o que certamente terá acautelado a sua devolução à FCG.
“A Electra, de Sófocles, pelo Teatro do Pireu no Rivoli do Porto”, Vértice, vol. 23,
n.º 239, Agosto de 1963 (reeditado em Deniz-Jacinto, Teatro II. Porto: Lello
& Irmão, 1992, pp. 77-81).
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até nós esta companhia e sublinhou “o êxito excepcional [desse] espectáculo ímpar”. Destacou nesse “inesquecível espectáculo” três componentes
principais: a direcção cénica notável de Dimitrius Rondiris, a magistral
interpretação do coro feminino – “uma única ‘pessoa’ de quinze corpos
solidários por indestrutível unidade interior” (Deniz-Jacinto, 1992: 79) –
em “movimentação balética discreta e hierática” (da responsabilidade da
coreógrafa Loukia), bem como a componente musical, “sempre sugestiva e
apropriada”, que “apoiou certas vozes do coro, sublinhou com percussão de
tímbales os acentos mais patéticos e fortes, e acompanhou com uns compassos heróicos o canto final do coro que fecha[va] o espectáculo” (ibidem:
80).
Mas os dois pontos decisivos da qualidade superior deste espectáculo
terão sido, na opinião do crítico, a excepcional interpretação de Aspassia
Papathanassiou no papel de Electra (ao lado de algumas outras importantes actuações) e o “carácter vincadamente colectivo” do espectáculo, que
terá levado a actriz principal – várias vezes chamada ao palco pelos aplausos prolongados – a entrar sempre com todos os restantes actores, “todos
em linha, sem lugar de evidência para os actores principais” (ibidem: 81).
A composição da personagem principal por Aspassia Papathanassiou,
que, de resto, dois anos antes tinha recebido o 1.º Prémio de Interpretação
do Festival das Nações, em Paris, foi destacada e elogiada pelo crítico. Na
opinião deste, a sua interpretação da heroína oferecia a imagem de “uma
Electra contraditória, sofredora e vingativa, resignada e revoltada, dócil e
implacável, sobretudo sempre humana, uma alma em fogo dentro de um
burel” (ibidem: 79). O seu corpo esguio, “amortalhado numa túnica escura”,
e o “rosto anguloso e sofredor, as mãos fortes e expressivas” foram a parte
visível de uma criação que, pela voz, desenhou o percurso “desde o simples
gemido, como que de ave ferida, até ao grito desgarrador de alma dilacerada, passando pela imprecação dura e impiedosa, tal uma pedra lançada à
face do inimigo” (ibidem: 78).
Duas observações de Deniz-Jacinto dão – a propósito desta iniciativa
da Fundação Gulbenkian – a dimensão da exemplaridade deste contacto
com uma companhia tão relevante no panorama internacional: “a lição de
disciplina e modéstia” (útil certamente para “tantas das ‘vedetas’ dos nossos palcos”, como escreve) e a capacidade de fruição estética perante um
espectáculo de elevada qualidade numa língua que pouquíssimos espectadores conheceriam. Se, no primeiro caso, Deniz-Jacinto podia, apesar de
tudo, citar algum novo ethos que por esses anos era visível, por exemplo,
no TEUC (Teatro dos Estudantes da Universidade de Coimbra), atestando
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a importância que teria o teatro universitário de então para gerar um outro
modo – colectivo e coral – de fazer teatro, a questão do idioma estrangeiro
foi várias vezes invocada em algumas das iniciativas da Gulbenkian quando
se tratava de trazer espectáculos de outras culturas mais “distantes”, como
será o caso do teatro japonês ou polaco.

3.1.2. William Shakespeare

Se procuramos a presença teatral de Shakespeare em Portugal, serão
primeiro que tudo os espectáculos de ópera – e por companhias estrangeiras – que nos dão a conhecer cenicamente a obra do dramaturgo em
Lisboa. De facto, data de 1798 a apresentação no Teatro de São Carlos da ópera Giulietta e Romeo, de Giuseppe Foppa e Niccolò Zingarelli.
Enquanto espectáculo sobre texto dramático do autor, será também uma
companhia estrangeira, neste caso francesa, a mostrar em cena, em 1822 –
no Teatro do Salitre –, uma versão de Hamlet, de acordo com os “arranjos”
de Ducis. Neste caso, a direcção de Pellizzari não resolveu a “distorção”
“ducisiana” do original inglês, o que alguns críticos portugueses não deixaram de apontar. Foi o caso de uma crítica publicada na Gazeta de Portugal,
a 2 de Setembro de 1822, que registava o seguinte desabafo:
[…] sentimos ter visto muito encurtada em muitas das suas mais interessantes
partes (ao menos na nossa opinião) tão diversas do original inglês, que privarão
esta peça de algumas das mais belas passagens.

Só quarenta e um anos mais tarde – em 1863 – subirá à cena no São
Carlos uma produção portuguesa sobre texto de Shakespeare, Ricardo III,
a primeira, portanto – mas ainda em versão muito “adaptada” –, e que se
usou para celebrar a festa artística do actor João Anastácio da Rosa. Depois
desta produção portuguesa passariam ainda mais oito espectáculos estrangeiros com textos de Shakespeare (trazidos por Ernesto Rossi49 ao Teatro do
49

Para conhecer algumas curiosas exigências colocadas por este artista ao governo
português para vir a Portugal com obras de Shakespeare e, em geral, o que tem
sido a recepção de espectáculos em torno desta peça em Portugal, cf. Maria Helena Serôdio, “Othello em Portugal: De Rossi a Nekrosius, passando por Brazão,
Rey Colaço-Robles Monteiro e Joaquim Benite”, Cadernos 18: Revista de Teatro
da Companhia de Teatro de Almada, Julho de 2003, pp. 42-59 (especificamente
sobre as exigências de Rossi: p. 46).
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Príncipe Real e por Tommaso Salvini ao São Carlos, entre outros 50), antes
que uma companhia portuguesa se aventurasse – em 1882 – pela encenação de uma peça. Foi efectivamente a Companhia Dramática Rosas & Brazão – reunindo actores de grande prestígio, como João Rosa, Augusto Rosa,
Eduardo Brazão, Virgínia, e Rosa Damasceno – que levou ao palco do Teatro D. Maria II, com tradução de José António de Freitas (a partir, todavia,
da tradução de Victor Hugo, e não directamente do inglês), a peça Othello.
A avaliação crítica de algumas destas produções estrangeiras dá conta
de uma atenção não apenas à dramaturgia shakespeariana, mas também
às novidades interpretativas que estariam em jogo neste final do século
xix, nomeadamente a oposição entre o arrebatamento romântico e a mais
elaborada composição que o código realista e naturalista vinha impondo.
Também por aí o debate estético ganhava com a vinda das produções
estrangeiras. É assim que Andrade Ferreira51 e Luciano Cordeiro não evitaram uma pública confrontação, optando este último pela exuberância
romântica de Rossi52, e o primeiro pela contenção que via nos trabalhos
de Salvini. Ferreira descobria, de facto, no estilo interpretativo de Salvini uma combinação da verdade histórica e da verdade humana, de que
decorria uma adesão à simplicidade e à racionalidade na forma de interpretar a figura central da tragédia. E entre o exagero melodramático (que,
na sua opinião, compactuava com a mediocridade) e a simplicidade natural, o eminente membro da Real Academia das Ciências preferia o último,
condenando deste modo o que considerava a “pantomima arbitrária” dos
furiosos românticos53.
Contrariamente a este, Luciano Cordeiro, mesmo admitindo que Salvini era, de facto, um grande actor, não estava de acordo com a sua dignidade clássica, ou com a naturalidade que imprimia à personagem, vendo
na sua interpretação um anacronismo, ou mesmo uma aberração, e declarando que “educado [...] no classicismo [ele era] demasiado frio, regrado,
formalista. [Mas] as figuras de Shakespeare não são estátuas contornadas,
50

51
52

53

V. lista completa de espectáculos a partir de textos originais (ou recriações dramatúrgicas de William Shakespeare) na CETbase: http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/
reports/client/Report.htm?ObjType=Pessoa&ObjId=766.
José Maria de Andrade Ferreira, “Theatro de S. Carlos: Salvini”, in Literatura,
Música e Bellas-Artes, Tomo II, 1872, pp. 224-228.
V. crítica ao exagero melodramático em Júlio Lourenço Pinto, Estética naturalista: Estudos críticos (1884). Introd. Guilherme de Castilho. Lisboa: Imprensa
Nacional – Casa da Moeda, 1996, pp. 161 e 162.
José Maria de Andrade Ferreira, op. cit., p. 226.
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modeladas numa estética tradicional. Não é fácil submeter aqueles colossos agitados por um turbilhão de paixões”54. Por isso, foi sempre Rossi que
concitou maior entusiasmo e mesmo uma adesão apaixonada do público
que, logo na sua primeira apresentação de Othello em Lisboa, em 1868,
enchera o Teatro do Príncipe Real, à Rua da Palma, como recorda Júlio
César Machado no ano em que Rossi regressava com a mesma peça: “As
senhoras choravam nos camarotes, na plateia os homens empalideceram.
[...] O público ficou a tremer de espanto e de terror!” 55
A vinda de Novelli ao Teatro D. Amélia com Othello, em 1895, reacendeu as comparações e avivou o debate entre o gosto pela explosão romântica e o sistema de interpretação adoptado por Novelli, com a recusa da
declamação bombástica e a adopção pelo actor do “processo analítico”, que
sinalizaria seguramente uma certa composição naturalista da personagem
em cena. Esta opção, que pareceu vulgar e mesquinha a Henrique Lopes
de Mendonça, era referida por um outro crítico, que, escrevendo para a
revista Os Theatros: Jornal da Crítica (a 7 de Novembro de 1895), apontava
o estilo como decorrendo da preocupação de Novelli em frequentar hospitais e outras instituições problemáticas de forma a preparar-se para as
suas interpretações, o que, como é bem de ver, poderia, de facto, lembrar
Antoine e as suas preocupações sociais e artísticas. No entanto, na opinião de Mendonça, tal preocupação deveria ter sido complementada com
outras “visitações” sociais, como, por exemplo, um melhor conhecimento
de outros círculos da sociedade, de maneira a permitir ao actor verificar
como se comportaria alguém que pertencesse à aristocracia em Veneza.
Não tendo havido um tal cuidado, Mendonça liminarmente recusava a
caracterização usada pelo actor, considerando que Novelli falsificava o
que era, para o crítico, a personagem autêntica de Shakespeare, ao mesmo
tempo que degradava Desdémona à figura de uma rameira, dando uma
interpretação “grotesca” e “absurda” da tragédia, e fazendo dela uma paródia ao texto original56.
Se – como vemos com este exemplo de Shakespeare em palcos portugueses – a passagem por Lisboa de grandes companhias e de artistas estrangeiros pode revelar textos desconhecidos, constituir exemplo artístico e
54
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Luciano Cordeiro, Segundo livro de críticas: Arte e literatura portuguesa d’hoje.
Lisboa: Typographia Lusitana [1871], pp. 256-259.
Júlio César Machado, “Ernesto Rossi”, Diário Illustrado, 26 de Dezembro de 1883.
Henrique Lopes de Mendonça, “Shakespeare interpretado por Novelli: Notas ao
correr da pena”, Revista Theatral, 15 de Novembro de 1895, p. 342.
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enriquecer o debate crítico, é importante perceber também que essa nossa
relação com o “mundo” que nos entra pelos palcos dentro não está isenta
de acalorada discussão que ponha em confronto a realidade de aquém e
além-fronteiras. E, para não sair de Shakespeare, de Othello e do final do
século xix, recordemos a polémica que estalou então em alguns periódicos. De facto, no confronto entre Novelli e Eduardo Brazão, o impacte do
Ultimatum inglês de 1890 – e os afloramentos nacionalistas que suscitou –
teve, naturalmente, uma importante repercussão na imprensa, mesmo só
quando se discutia o valor artístico de actores portugueses e estrangeiros
(ainda que não exclusivamente ingleses). Encontramos, assim, algumas
críticas, em meados desses anos noventa, que condenavam os snobs por
facilmente aplaudirem actores estrangeiros, ignorando muitas vezes actores portugueses e, neste caso particular, as produções de Rosas & Brazão.
“Cita-se”, então, uma conversa breve ouvida pelo Crítico das Varandas, que
escrevia para Os Theatros:
Ouvido a dois espectadores da geral na première do Kean [com Novelli]:
– Muito bem, superior ao Brazão!
– ... Mas tu nunca viste o Brazão.
– Lá isso também é verdade.57

Denunciando este tipo de reacção como ingratidão e ignorância,
o cronista reconhecia que o “maior defeito” de grandes actores como
Brazão ou os irmãos Rosa era o facto de serem “portugueses”58, e no mesmo
sentido ia o desabafo do crítico Collares Pereira59.
Percebem-se nestas contendas alguns furores nacionalistas historicamente compreensíveis (avivados pelo Ultimatum inglês de 1890), mas as
possibilidades de ver, fazer, comparar, debater e avaliar o teatro em público
são factores de tal modo imbricados uns nos outros que falar dos apoios
efectivos para fazer teatro será apenas sinalizar – a montante – realidades
que transvazam de forma exponencial para se diluírem na realidade cultural e artística que o teatro realiza e põe em movimento.
Não é por diletantismo, portanto, que se evoca a figura de Shakespeare
em Portugal no contexto deste estudo, mas antes para fazer uma certa
genealogia da apresentação entre nós de um autor que esteve também no
57
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Os Theatros: Jornal de Crítica, 7 de Novembro de 1895, p. 4.
Ibidem, p. 4.
Revista Theatral, 15 de Abril de 1896, Ano 1, 2.ª série, p. 129.
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centro de duas importantes iniciativas apresentadas pela Gulbenkian: quer
em 1964, a propósito das comemorações do 4.º centenário do nascimento
de William Shakespeare, quer em 1987, com a encenação, na Sala Polivalente do Centro de Arte Moderna, da peça Hamlet (por Carlos Avilez,
tendo no papel principal o actor Carlos Daniel, cedido pelo Teatro Nacional D. Maria II). Esta produção integrava-se no contexto do “ciclo Hamlet”,
organizado pelo ACARTE, que incluía ainda exposições dedicadas à obra
do dramaturgo isabelino (e jacobita), um colóquio60 e ainda um ciclo intitulado “Hamlet no cinema”.
No primeiro caso, o da celebração do 4.º centenário do nascimento,
é interessante verificar a diplomática e operativa actuação da Fundação
Calouste Gulbenkian no sentido de envolver parceiros “naturais” e outros
que resultavam de opções inovadoras, quase diríamos – em vocabulário
mais recente – “alternativas”. De facto, como se pode ler num dos relatórios
do presidente da Fundação61, o evento, integrando várias iniciativas, foi
planificado em conjunto pela Secção de Belas-Artes e por uma comissão
consultiva constituída por Amélia Rey Colaço, Paulo Quintela, Joaquim
Monteiro Grillo e Ruben Andresen Leitão.
A iniciativa envolveu a apresentação de cinco espectáculos em Lisboa
pela Shakespeare Festival Company (numa iniciativa do British Council,
em colaboração com as Tennent Productions), em torno das peças O mercador de Veneza (The Merchant of Venice) e Sonho de uma noite de Verão
(A Midsummer Night’s Dream), contribuindo a Fundação com um subsídio62 que se reflectia na aquisição por estudantes de bilhetes com 50% de
desconto. Mas envolveu ainda a apresentação (inteiramente financiada pela
Fundação) em Lisboa, Coimbra e Porto, da New Shakespeare Company,
dirigida por Peter Ellis, com o espectáculo Noite de Reis (Twelfth Night).
No plano de produção portuguesa incluía-se a apresentação, pela
Companhia do Teatro Nacional D. Maria II (Rey Colaço-Robles Monteiro),
de Macbeth, com encenação do inglês Michael Benthall e cenografia de
Michael Annals (esta subsidiada pela Fundação); bem como a realização
de diversas conferências e recitais (a cargo de Robert Speaight) nas Faculdades de Letras de Lisboa, Coimbra e Porto, num oportuno compromisso
60
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Dele resultou a publicação, coordenada por João Almeida Flor, Shakespeare
(Lisboa: ACARTE/Fundação Calouste Gulbenkian, 1990).
3.º Relatório do Presidente, de 1 de Janeiro de 1963 a 31 de Dezembro de 1965,
p. 32.
Esse subsídio teve o valor de 200 000$00 (997,600 €).
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com outro corpo social que a Fundação sempre privilegiou: estudantes e
professores universitários.
Um último ponto desta iniciativa merece um relevo especial: o subsídio atribuído pela Gulbenkian, no contexto desta iniciativa maior, a uma
companhia que surgira em 1961 e que se propunha renovar o teatro em
Portugal – e, em boa verdade, bastante contribuiu para isso. Falamos da
companhia Teatro Moderno de Lisboa (TML), o primeiro grupo de “teatro
independente” em formato de sociedade de artistas63, que levou à cena, no
Cinema Império, a peça Measure for Measure, na versão livre, da autoria de
Luiz Francisco Rebello, Dente por dente64.
Esta alargada operação comemorativa a propósito de Shakespeare
integrou, assim, experiências teatrais (ao lado de outras mais explicitamente literárias ou de investigação académica, por exemplo, sobre a fortuna tradutória do autor inglês), de que se destacam duas importantes
circunstâncias – de maior ou menor consequência – no teatro em Portugal. Uma diz respeito ao incêndio que deflagrou no Teatro D. Maria II a 2
de Dezembro de 1964, duas semanas após a estreia de Macbeth – prolongando, assim, a já longa lista de infortúnios que se prendem à lenda negra
da representação desta peça jacobita –, e que manteve o teatro inoperativo durante 14 anos65. A outra circunstância tem que ver com essa jovem
companhia de teatro (TML) que surgira na cena portuguesa em 1961,
num momento histórico de viragem, não apenas das condições políticas
do país, mas também dos novos ares de modernização e experimentação
que se infiltravam no tecido artístico português. É certo que em 1946 surgira já o Teatro Estúdio do Salitre66 (como Círculo de Cultura Teatral, em
63
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V. Tito Lívio (colaboração de Carmen Dolores), Teatro Moderno de Lisboa (1961-1965): Um marco na História do Teatro Português. Lisboa: Caminho, 2009,
especialmente pp. 90-103.
Só recentemente esta tradução/versão foi dada à estampa em Luiz Francisco
Rebello, Todo o teatro ii. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2006,
pp. 19-84.
O teatro só reabriu, depois de uma longa recuperação, a 11 de Maio de 1978, com
O auto da geração humana, de Gil Vicente, e O alfageme de Santarém, de Almeida Garrett, ambos dirigidos por Francisco Ribeiro (Ribeirinho).
Uma primeira declaração pública: Gino Saviotti & Luiz Francisco Rebello, “Premissas para a constituição em Lisboa de um estúdio teatral”, Acção, 30-08-1945.
Para uma visão mais detalhada, v. Luiz Francisco Rebello, “Para a história do
Teatro Estúdio do Salitre”, in Teatro Estúdio do Salitre, Lisboa, 50 anos: Nove
peças em um acto. Lisboa: Sociedade Portuguesa de Autores & Publicações Dom
Quixote, 1996.

DENTE POR DENTE
W. Shakespeare, enc. António Pedro,
Teatro Moderno de Lisboa, 1964.
Agradecimentos finais de todo o elenco.
CRÉDITOS: J. Marques/MNT (248848)/DGPC/ADF (reprodução Luísa Oliveira).

42

Maria Helena Serôdio

torno de Gino Saviotti, numa das salas do Instituto Italiano de Cultura),
e, em 1953, foi acontecimento artístico de grande relevo a formação, na
capital do Norte, do Teatro Experimental do Porto67 (TEP, no âmbito do
Círculo de Cultura Teatral dessa cidade). Mas foi nos anos sessenta que
se firmou essa vaga de experimentação laboratorial: a Casa da Comédia68
consolidava a sua existência com a abertura, em 1963, do Teatro de Bolso
(nas Janelas Verdes, à Rua S. Francisco de Borja, em Lisboa), o Teatro
Estúdio de Lisboa (TEL, em torno de Luzia Maria Martins e Helena Félix
e, no plano administrativo, com Valentina Trigo de Sousa) iniciava em
1964 a sua implantação no Teatro Vasco Santana, enquanto, em Cascais,
surgia em 1965 o Teatro Experimental de Cascais (TEC, em torno de Carlos Avilez e João Vasco).
Contudo, no início da década, o desafio de uma modernidade associativa em teatro surgia com o Teatro Moderno de Lisboa. Foi fundado
por Carmen Dolores, Armando Cortez e Fernando Gusmão, que, em 1961,
registaram a sociedade artística, vindo logo juntar-se a eles Costa Ferreira,
Rogério Paulo, Ruy de Carvalho, Armando Caldas, Morais e Castro e Rui
Mendes, entre outros. Constituíram uma novidade em Lisboa não apenas
pelo repertório que escolheram, mas sobretudo pela vontade de trabalharem num espaço inabitual: um cinema, o Cinema Império (na Alameda
D. Afonso Henriques), que lhes cedia quatro tardes e uma manhã para
apresentarem teatro.
Eram, como escreve Carmen Dolores, “aquele grupo pouco conformista que pretendia mudar alguma coisa, embora [os actores tivessem a]
possibilidade de estar comodamente instalados em qualquer companhia,
a ganhar o dobro do ordenado” (Dolores, 1984: 136-142).
Levaram à cena, além de O tinteiro (espectáculo inaugural da companhia), sobre texto de Carlos Muñiz, mais cinco espectáculos entre 1961 e
1964, não lhes faltando público entusiasmado69 e actores que aderiam às
suas propostas, mesmo sem receberem grandes cachets.
67
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V. Carlos Porto, O TEP e o teatro em Portugal: Histórias e imagens. Porto: Fundação Eng. António de Almeida, 1997.
V. Rui Pina Coelho, Casa da Comédia (1946-1975): Um palco para uma ideia
de teatro. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2009; do mesmo autor,
“A Casa da Comédia (1946-1975): De Fernando Amado a Bertolt Brecht”, Sinais
de Cena. Associação Portuguesa de Críticos de Teatro/CET, n.º 6, Dezembro de
2006, pp. 121-128.
V. Jorge Silva Melo, “Eu tinha treze anos”, Século passado. Lisboa: Cotovia, 2007,
pp. 78-81.
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Mas a situação de uma certa penúria, em que trabalhavam, fez com
que, justamente nesta altura – em 1963, no final da sua segunda tempo
rada – endereçassem um pedido à Fundação Calouste Gulbenkian para
auferirem um apoio regular. A promessa, que então lhes foi feita pela Fundação (através do Serviço de Belas-Artes)70, abria uma perspectiva bem
mais favorável, legível no documento “Modus vivendi para aplicação do
subsídio a conceder ao TML pela Fundação Gulbenkian”71.
Este entendimento da Fundação com a sociedade artística permitiu,
então, que se associassem às comemorações em torno do IV Centenário
de Shakespeare, com o espectáculo Dente por dente, assente na versão livre
que Luiz Francisco Rebello fizera da peça Measure for Measure. Em escrito
autobiográfico de Rebello (2004: 193, 194), ficamos, todavia, a saber que
o projecto de o Teatro Moderno de Lisboa participar nas comemorações
previa a encenação de uma outra peça de Shakespeare – Júlio César –,
o que seria a estreia dessa peça em Portugal, mas a censura não o permitiu,
razão pela qual acabaram por optar por esta “comédia problemática”72.
Curiosamente, sobre o encenador “de fora” (da companhia), convidado pela companhia para dirigir esta produção, ficamos a saber, pelo
registo autobiográfico de Fernando Gusmão, que a ideia inicial foi convidar
Francisco Ribeiro (Ribeirinho), que, todavia, exigiu um cachet demasiado
elevado (cinquenta mil escudos), o que só seria possível se a Gulbenkian
acedesse a alterar o quantitativo previamente acordado. Como a Fundação se recusasse a modificar o modus vivendi assinado entre as partes73,
optaram por convidar António Pedro, que, não só aceitou assegurar a
70
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Sobre a reacção à declaração de que o pedido de subsídio tinha sido despachado
favoravelmente (embora só contemplasse metade da verba pedida), v. Tito Lívio e
Carmen Dolores, Teatro Moderno de Lisboa (1961-1965): Um marco na História
do Teatro Português. Lisboa: Caminho, 2009, pp. 90-93.
V. “Modus vivendi para aplicação do subsídio a conceder ao Teatro Moderno de
Lisboa pela Fundação Gulbenkian”, in Gusmão, 1993: 261-263.
Não se encontra na Torre do Tombo este processo (ter-se-á extraviado, provavelmente), mas, nesse ano também, um outro pedido – vindo do Ateneu de Coimbra – solicitava a autorização para levar à cena esta mesma peça de Shakespeare
(neste caso, com tradução de Luís Cardim), tendo a Comissão de Censura recusado com o argumento: “Esta peça [...] só poderá ser aprovada com inúmeros cortes. Considera-se, porém, inconveniente fazer cortes em textos de autores como
este” (ANTT-SNI 7620).
Não custa acreditar que, para lá de não ser desejável alterar no imediato um acordo que acabara de ser firmado, pudesse também contar o facto de o encenador na
altura estar integrado numa companhia fortemente subsidiada pelo Estado.
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encenação, como ainda se ofereceu para ser autor dos cenários e figurinos, tendo recebido pela sua colaboração quinze mil escudos (Gusmão,
1993: 167). Esta foi, aliás, a sua última encenação no quadro do teatro
profissional.
Posteriormente, a fortuna da companhia acabou prejudicada pela
acção da censura: a proibição, pela Comissão de Censura, da peça que a se
guir contavam levar à cena – Os porquinhos-da-índia, de Yves Jamiaque –
impediu-os de cumprir a apresentação de três espectáculos, tal como
estava estipulado no contrato com a Gulbenkian, o que levou a Fundação a
descontinuar o apoio prometido.
O que a seguir a companhia haveria de levar à cena em 1965 – O render dos heróis, de Cardoso Pires – foi um êxito clamoroso, mas a censura,
ao fim de alguns dias de representação, proibiu que o espectáculo saísse
de Lisboa e que lhe fizessem qualquer publicidade (Gusmão, 1993: 168).
Carlos Porto considerou-o um dos melhores espectáculos do teatro português do pós-guerra (Porto, 1973, vol. 2: 197), só que, apesar desse sucesso,
encerrou-se com esta produção a actividade da companhia.
Terá havido por parte da Gulbenkian uma compreensão pelo caso,
desafiando-os a que levassem à cena uma peça de Gil Vicente (Gusmão,
1993: 172, 173). Mas os constrangimentos censórios avolumavam-se e o
assalto à Sociedade Portuguesa de Escritores pela polícia política – PIDE
(a pretexto do prémio atribuído a Luandino Vieira) revelava que “dias mais
sombrios” se aproximavam. Resolveram desistir porque “estavam cansados” e, confirmada a suspensão do subsídio da Fundação Gulbenkian, decidiram extinguir a sociedade artística Teatro Moderno de Lisboa.
De algum modo se provava também que – sem um apoio financeiro
minimamente continuado e condições políticas para cumprirem um
programa traçado com cuidado e rigor – a boa vontade e o entusiasmo
não chegavam para consolidar um projecto teatral tão exigente, que, de
resto, nunca foi contemplado com qualquer apoio do Fundo Teatro. Pelo
lado da Gulbenkian, tratou-se de um “ensaio”74 do que poderia ser a atribuição de um subsídio “permanente”, por um ano, a uma companhia,
abrindo-se deste modo a Fundação a outras formas de intervir no campo
do teatro.
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V. Carlos Baptista da Silva (coord.), Fundação Calouste Gulbenkian: 1956/1981
(25 anos). Lisboa: FCG, 1983, p. 147.
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3.2. Outras configurações teatrais

Se o trabalho de internacionalização, que a Fundação operacionalizou em Portugal, se iniciou com a evocação da origem do teatro ocidental através de um convite à companhia grega Piraikon Theatron, que aqui
apresentou tragédias do século v a. C., outras formas teatrais mereceram
também a atenção de quem, na Secção de Belas-Artes, preparava iniciativas ou propunha o apoio a acções teatrais vindas de fora, organizadas por
embaixadas, companhias ou empresários mais dinâmicos.
E se no caso grego ou inglês foi o teatro “de texto” que mobilizou a
atenção e concitou explicações centradas na dramaturgia, outro tipo de
teatro mereceu também o interesse da Gulbenkian para com ele mostrar
em Portugal formas teatrais que trabalhavam mais a fisicalidade, quer na
reinvenção da commedia dell’arte, com o Piccolo Teatro di Milano, ou as
alegorias dos campos de extermínio nazi que vieram da Polónia, quer os que
se reportavam às tradições orientais do Japão, com o teatro kabuki e o nô.

3.2.1. O teatro da fisicalidade

Uma das grandes revelações teatrais – junto do público e dos artistas portugueses – trazidas por “obra e graça” da Fundação Calouste Gulbenkian (na expressão de F. A. P. [Fernando Assis Pacheco] do Diário de
Lisboa de 4 de Maio de 1967) foi o Piccolo Teatro di Milano com Arlequim,
servidor de dois amos. Suscitando um delírio do público e da crítica, este foi
um espectáculo que se apresentou no Teatro São Luiz nos dias 3, 4 e 5 de
Maio e que marcou muitos dos jovens que então se iniciavam na prática do
teatro, como várias vezes afirmou Luís Miguel Cintra sobre a sua própria
experiência.
No Diário de Lisboa de 3 de Maio de 1967, anunciava-se “uma comédia representada no melhor estilo, onde a graça, a ironia, a comicidade e
a alegria se reúnem para prazer do espectador, facultando-lhe uma série
de imagens deslumbrantes e de movimentos particularmente expressivos”.
E, para contrariar receios pelo facto de não ser falada em português, o articulista prometia:
A circunstância de ser falada na língua original não deve criar o receio de o
espectáculo não ser entendido por aquelas pessoas que não dominam perfeitamente o italiano. Na verdade, as situações são tão claras e a representação tão
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plástica e tão evidente que as palavras se podem considerar contidas num jogo
cénico de fácil compreensão. Para maior clareza ainda, um resumo do argumento da peça está a ser distribuído gratuitamente na bilheteira. (Diário de
Lisboa, 3 de Maio de 1967, p. 3)

No programa, que a Fundação editou, surgia o testemunho de Ferruccio Soleri, que se declarava seguidor de Marcello Moretti, o actor que,
em 1947, sob a direcção de Strehler75, recriara a personagem de Arlequim.
Tendo-o visto pela primeira vez em 1959, Soleri declarava que tinha sido
para ele “uma verdadeira revelação. Arlequim perdia sobre a cena o carácter estereotipado e convencional da máscara, para se tornar uma imensa
realidade humana, carnal, um camponês, um pastor, uma autêntica personagem popular”.
Trabalhando essa memória, que se tornara “lição”, Soleri viria a investir nessa figura algo muito pessoal, na medida em que a “historicizara”:
[...] até se tornar como eu o sinto, a imagem dum homem lutando entre dois
mundos, dois padrões, com todas as contradições, astúcias e velhacarias; desforra psicológica dos oprimidos e daqueles que são compelidos a salvar-se de
poderes adversos que tendem a esmagá-los e a anulá-los. No fundo, uma vez
em cena, defendo-me. Vivo uma vida feita de expedientes, de compromissos,
mas a minha alma de homem do povo, por meio de reflexos, ora imediatos, ora
retardados, acaba por salvar-se, de qualquer modo ajudada por um ancestral
espírito de conservação que nunca me abandona. (Programa do espectáculo)

O Diário de Notícias de 4 de Maio publicava uma crítica entusiástica
de Manuela de Azevedo declarando ter sido para ela um “deslumbramento”,
“esse contacto com um dos grandes teatros do mundo”:
Levanta-se uma pessoa do seu lugar e sente-se ainda estonteada. Tanta beleza,
tanta perfeição, tanta nenhuma falha perturbam. [...] O espectáculo terminou
numa tempestade de aplausos. O público, de pé, não se cansava de aclamar
todos os actores. E estes de agradecer, enquanto, vezes sem conta, o pano do
São Luiz subia e descia. [...] Os figurinos e os cenários – cortinas correndo,
75

A primeira representação desta peça encenada por Strehler foi a 24 de Julho de
1947 – ano da fundação do Piccolo Teatro di Milano –, e desde então tornara-se
a “bandeira da companhia”, como esclarecia a notícia do Diário de Lisboa de 3 de
Maio de 1967.

Arlequim, o amor e a fome
Enc. Giorgio Strehler, Piccolo Teatro di Milano, 1969.
À esquerda: Ferruccio Soleri (Arlequim).
CRÉDITOS: Arquivo FCGulbenkian.
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como nos teatros de feira – são de beleza e propriedade espantosas, nos seus
tons desbotados de tapeçaria antiga, suaves cores de azul e marfim esmaecido.
[...] No que se refere à encenação, há a assinalar a velocidade ritmada pela precisão, aliada a uma imaginativa desbordante, só possível num encenador saído
de um povo tão rico de tradições teatrais, de cultura e arte. (Diário de Notícias,
4 de Maio de 1967, p. 5)

E entre o elogio a Strehler e os agradecimentos à Fundação Calouste
Gulbenkian, Manuela de Azevedo destacava as muitas artes que cabiam
naquela extraordinária criação do Piccolo:
[…] espectáculo total, misto de ópera, ballet, mimo, acrobacia, equilibrismo e
prestidigitação. E a ligar toda esta variedade de expressões, tão surpreendentemente próxima dos lazzi está a acção e o tom geral da comicidade burlesca, que
ora lembra o teatro de bonifrates, ora se submete às leis do preciosismo que era
o teatro de corte. (Diário de Notícias, 4 de Maio de 1967, p. 5)

O êxito dos actores do Piccolo junto do público português justificará que Igrejas Caeiro, entretanto designado director e empresário da
estrutura Tablado, Promoção de Artes Cénicas, Lda. – criada para gerir
o recém-construído Teatro Maria Matos –, convidasse os actores italianos a apresentar-se de novo, logo em 1969, desta vez com o espectáculo
Arlequim, o amor e a fome (Ricardo, 2002: 23, 24). Em colaboração com
o Instituto Italiano de Cultura e com o apoio da Gulbenkian – através das
rubricas Montagem de espectáculos e Ingresso de espectadores –, o espectáculo contou com as actuações de Ferruccio Soleri, Graziella Galvani e
Marcello Bartoli, do Piccolo Teatro di Milano, confirmando, assim, o interesse despertado pela iniciativa da Fundação Gulbenkian.
§§§
Diferente foi a fisicalidade do teatro que veio da Polónia pela mão do
artista plástico e encenador Jósef Szajna em 1977, e que se mostrou no
edif ício principal da Fundação Calouste Gulbenkian durante quatro dias
através do espectáculo Réplika76.
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Voltará outro grande criador polaco à Fundação Calouste Gulbenkian no período
aqui estudado: Tadeusz Kantor trará ao Grande Auditório o perturbador espectáculo Je ne reviendrai jamais, em 1989, mas já será noutro contexto – na 3.ª edição
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Resultando da sua experiência pessoal como prisioneiro ainda jovem
nos campos de concentração de Auschwitz e Buchenwald, o espectáculo
revelava o que ele considera ter sido um amadurecimento “prematuro”
de encontro à crueldade que julgara impensável77 e que o obrigara a uma
necessidade interior de “elevar” na sua arte “conteúdos profundamente
humanos”.
Quem viu Réplika recordará que o chão da sala, em que decorria o
espectáculo, ficara revestido por milhares de fotografias, em tamanho
pequeno, mostrando ou representando os que tinham sido prisioneiros em
campos de concentração nazi na Polónia. Muitos objectos espalhados pelo
espaço incluíam aparelhos ortopédicos, sapatos, bonecas, cordas, lonas,
plásticos, manequins, e, do que parecia ser um monte de entulho no chão,
erguer-se-iam, aos poucos, pés, mãos e corpos, como a quererem agarrar
a vida.
Finalmente as pessoas libertam-se. Parecem simples e vulgares, metidas em
sacos cinzentos, descalças, cabelos cortados. Assustadas e cegas pela luz do dia,
habituam-se vagarosamente ao lugar. Erguem-se do chão, ficam de joelhos. Tornam-se heróis participantes no mistério que existe sobre o lugar que têm. Dirigem-se à audiência, oferecendo-lhes terra, pedaços de turfa caem dos seus dedos.
Passam-nas de uns para os outros, como hóstias consagradas. (Carlos Porto,
“O Teatro Estúdio de Varsóvia”, Diário de Lisboa, 19 de Janeiro de 1977, p. 14)

Eram gestos de desespero habitando corpos que, pelas vestes e maquilhagem, pareciam recordar resíduos humanos, mal balbuciando sons num
espectáculo de onde claramente se tinha ausentado o texto dramático
“convencional”. Era, como escreveu Fernando Midões, “um longo poema,
meditação magoada sobre o sofrimento humano” que rejeitava o convencional naturalismo, optando por um teatro de figuração abstracta, mas de
um impressionante humanismo na denúncia da violência (Diário Popular,
24 de Janeiro de 1977).
Manuela de Azevedo, no Diário de Notícias, menciona “um Beckett
de ‘via larga’”, vendo neste espectáculo um “resíduo muito trágico, como
os de Fin de partie ou Dias felizes, um esforço brutal de excluir a palavra
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dos Encontros ACARTE –, pelo que não mobilizou financiamento da Secção de
Belas-Artes, que é o objecto deste estudo.
“Da história – Um nome próprio”, Radar, 1970 (transcrito em Jósef Szajna.
Org. Ewa Wronska, Varsóvia: Pagart, 1980, p. 24).
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da linguagem humana”. No espectáculo, de que fala a propósito de uma
“patologia do sofrimento humano”, M. de A. [Manuela de Azevedo] vê o
homem descer “à condição de resíduo, objecto mutilado e sequestrado,
cadáver e epitáfio, apoteose e vómito (um guarda viola a morte), sem
ressurreição”78.
A remissão deste espectáculo à condição de um “ritual nocturno” é
descrita por Carlos Porto na sua crítica:
Neste ritual cinzento dos detritos e da impossibilidade da esperança, dos restos
de uma civilização em decomposição e da ausência do amor, dos objectos que
se transformam em signos de um mundo perdido, nesta cerimónia opressiva
e obcecada, nesta viagem sem fim de um barco fantasmático em que as coisas
parecem mais vivas do que os seres, neste círculo opaco onde a alegria é uma
palavra há muito esquecida, o homem surge não como o sonho de uma sombra
[…] mas como o pesadelo de uma sombra. (“O Teatro Estúdio de Varsóvia”,
Diário de Lisboa, 19 de Janeiro de 1977, p. 14)

Na anotação crítica de Fernando Midões atrás citada, cabia ainda um
elogio ao teatro polaco em geral, não apenas pelos autores que já eram
conhecidos entre nós, até por terem sido levados à cena (Mrozek, Gombrowicz, Rózewicz, etc.), mas também pelos encenadores que ganhavam
então um prestígio internacional, como era o caso de Grotowski, e ainda
pela vitalidade do teatro enquanto serviço público assegurado pelo Estado,
de qualidade indiscutível e atraindo um público vastíssimo. Lamentava,
todavia, que um tal espectáculo apenas tivesse sido apresentado em Lisboa.
É também importante constatar que a apresentação – pela primeira
vez em Portugal – de um espectáculo vindo da Polónia acabou por permitir comparações entre políticas culturais – e especificamente no campo
do teatro – num país socialista e no Portugal de então, três anos depois da
ruptura revolucionária aberta pela Revolução dos Cravos. Era um debate
nacional que opunha quem se batia por uma intervenção mais decisiva dos
poderes públicos no financiamento e activação do campo teatral e os que
receavam esse protagonismo79.
78
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“Na Gulbenkian: Patologia do sofrimento humano, mensagem do Teatro Estúdio
de Varsóvia”, Diário de Notícias, 13 de Janeiro de 1977.
V., sobre esta questão genérica, Luiz Francisco Rebello, Combate por um teatro
de combate. Lisboa: Seara Nova, 1977.
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3.2.2. O exotismo oriental

O cartaz publicitário que, em Outubro de 1965, foi publicado em
vários jornais anunciava a vinda de uma companhia de teatro kabuki do
Japão promovida pela Embaixada do Japão em Lisboa e pela Kokusai Bunka
Shinkokai (Sociedade para as Relações Internacionais da Cultura), com o
patrocínio da Fundação Calouste Gulbenkian. O espectáculo apresentar-se-ia em três dias apenas (29, 30 e 31 de Outubro), à noite, no Teatro São
Luiz – mas no último dia também às 16h00 –, e dirigia-se a um público de
maiores de 12 anos.
Na 1.ª página do Diário de Lisboa do dia 28 aparecia em destaque uma
fotografia de Oliveira Salazar num camarote junto do embaixador do Japão
a assistir a um ensaio80 do espectáculo. No desenvolvimento da notícia (na
p. 20) virá a indicação de que só terá assistido ao ensaio das duas primeiras peças (das três que compunham o espectáculo) e que no seu camarote se viriam ainda a sentar o Dr. Azeredo Perdigão e o major Silva Pais
(director da PIDE). O jornal incluía também uma explicação sobre o termo
“kabuki ” – cada uma das sílabas apontando para uma das componentes do
espectáculo: “ka = cantar”, “bu = dançar”, “ki = representar” – e a notícia
de que Carlos Wallenstein, que integrava a Secção de Teatro da Fundação
Calouste Gulbenkian, lia nos intervalos algumas notas explicativas sobre
este tipo de teatro, bem como o argumento de cada uma das peças reunidas
no espectáculo.
No dia da estreia, a 29 de Outubro, o cartaz publicitário do espectáculo anunciava já que a lotação estava esgotada para as três sessões, o que
não podia deixar de apontar para o êxito da iniciativa, que, curiosamente,
não apenas atraía um público específico, mas implicava, de um modo
muito expressivo, uma mais alargada curiosidade social, bem como a presença dos mais altos dignitários do Estado. De facto, na crítica publicada
a 30 de Outubro no Diário de Lisboa, na sua p. 5, M. de A. [Manuela de
Azevedo] termina o seu artigo registando a presença na estreia do presidente da República [almirante Américo Tomás] e esposa. A autora sublinhava ainda o interesse cultural da iniciativa, tanto mais “louvável” quanto
“constitu[ía] um importante serviço prestado ao público interessado pelo
80

É conhecida esta particularidade da relação de Salazar com o teatro: das raríssimas vezes que ia ao teatro, assistia sempre a um ensaio, nunca a uma estreia, de
acordo com um culto da imagem que passava pela parcimónia das suas aparições
públicas.
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teatro” e que ofereceu a Lisboa um “espectáculo de revelação e preciosa
dádiva”, pelo que, como concluía, “nunca será de mais louvar a iniciativa”
da Fundação Calouste Gulbenkian.
Sobre o espectáculo em si, o artigo destacava o conteúdo temático
das três peças: Kurumabiki era sobre um conflito entre irmãos, Shunkan
era um drama sobre a solidão, e Kyokanoko Musume Dôjôji tratava uma
lenda religiosa. Referindo o teatro kabuki a uma “forma cristalizada” que
teria surgido no século xvi e que teria atingido um refinamento clássico, a
autora afirmava ser, por isso, uma forma teatral que servia a “expressão de
sentimentos humanos através de uma fórmula complexa e por vezes estranha, mas indiscutivelmente original, rica e impressionantemente apurada
e amadurecida”.
Todavia, apesar de reconhecer no espectáculo japonês um valor de
“deslumbramento e choque”, admitia que não se tornava fácil uma adesão
plena, na medida em que “há, decerto, uma barreira quase intransponível, que nos impede de penetrar no essencial desse espectáculo”, o que, de
resto, se terá notado na reacção de uma parte do público que “reagiu mal
e não aderiu sinceramente ao que viu e ouviu”. Mas, como referia a crítica,
“fica-nos a possibilidade de apreciar os cenários, os ricos trajos das principais personagens, o ritmo da música e da representação, o virtuosismo da
parte dançada ou mimada”.
O que se deverá ainda sublinhar a propósito deste espectáculo – e
que justificaria um tão óbvio envolvimento de dignitários políticos – é a
singular circunstância de ter sido “a primeira vez que o kabuki [foi] apresentado na Europa”, como anunciava a própria Embaixada do Japão81. Essa
explicação surgia num “Questionário” – com 19 questões – que na altura
se distribuiu aos espectadores no sentido de perceber o conhecimento que
teriam desta arte e do apreço que poderiam ter tido pelo espectáculo então
apresentado.

81

Uma investigação recente de Daniel Rosa, “A gueixa e o cavaleiro: Sadayakko e
Otojiro Kawakami – Os primeiros sinais do teatro japonês em Portugal” (Sinais
de Cena, n.º 17, APCT/CET, Junho de 2012, pp. 56-59), antecipa a presença de
uma companhia japonesa em Portugal em Maio de 1902: a de Sadayakko
Kawakami (ou Sada Yacco), que, vinda dos EUA, passou por Lisboa e percorreu
várias cidades europeias até São Petersburgo. As suas peças, porém, como sublinha o investigador do Centro de Estudos de Teatro, “não eram puro kabuki.
Faltava-lhes um enredo, uma estilização e […] uma espacialidade teatral própria
deste tipo de teatro” (p. 57).
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O programa do espectáculo editado pela Fundação Calouste Gulbenkian era muito circunstanciado sobre este tipo de teatro (referindo a
sua origem, as suas principais componentes artísticas e os valores que veiculava), e incluía fotografias do espectáculo, bem como o resumo das três
peças que o compunham.
Aprovado pela Direcção-Geral dos Espectáculos para maiores de
12 anos82, é curiosa a atenção dada pela Comissão à circunstância de o
espectáculo exigir a montagem de um corredor (“Hanamichi”) colocado na
continuação do palco no Cine-Teatro São Luiz, mas não vê inconveniente
“na sua instalação, devendo a empresa, após a sua montagem, requerer a
estes serviços a respectiva vistoria” (Proc.º n.º 7973).
No programa do espectáculo vinha uma apurada descrição quer do
cenário básico do kabuki, quer dos figurinos, e ainda outras explicações
sobre a arte do kabuki: a arte “Onna-gata” [sic], ou seja, “a representação
de papéis femininos por homens”, a existência de um auxiliar – köken –
para ajudar o actor a mudar de figurino em cena, e a especificidade do
kurogo, que traz instrumentos ao palco. E surgia também a referência ao tal
estrado, citado na licença de representação:
O pano de boca abre-se da esquerda para a direita, e, mesmo enquanto está
fechado, pode ver-se uma característica especial do palco kabuki: um estrado
que, partindo do lado esquerdo do palco, atravessa a plateia, indo terminar na
sala dos artistas. Originariamente este estrado servia para os apreciadores do
teatro poderem levar presentes aos artistas, e como estes presentes se chamam
Hanna (flores), designa-se o referido estrado por Hanamichi – “caminho das
flores”. Para além desta finalidade prática, o “caminho das flores” tem outro
significado: simboliza a separação, a distância entre o mundo apresentado no
palco e a realidade, a plateia.

Dois anos depois, em Março de 1967, viria até Lisboa, por iniciativa
da Fundação, a outra forma de teatro tradicional do Japão – um espectáculo nô, trazido pela companhia Umeuaka-Hashioka. Apresentou-se em
Lisboa, no Teatro São Luiz, a 14, 15 e 16, e em Coimbra, no Teatro Gil
Vicente, a 17.
82

Embora se apresentassem as três peças no mesmo espectáculo, a cada uma correspondeu um diferente processo da Direcção-Geral dos Espectáculos (Secretariado Nacional da Informação): Kyokanoko Musume Dôjôji (ANTT-SNI/DGE/
7973), Shunkan (ANTT-SNI/DGE/ 7974) e Kurumabiki (ANTT-SNI/DGE/
7975), estando os três arquivados na Torre do Tombo.
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O programa circunstanciado referia a origem deste tipo de teatro e
apontava-lhe as principais características: remontando ao século x, teve
a sua época áurea em 1333-1573 – conhecida como a era Muromachi –,
sendo o divertimento predilecto de nobres e samurais. Etimologicamente,
o termo “nô” designava “talento” ou “habilidade” e, por extensão, “arte de
exibir talento”, mas no século xiv já integrava textos literários, destacando-se então na escrita autores como Kan’ami Kiotsugu e Zeami Motokiyo83.
Apresentando-se como um drama lírico e evocando episódios das
grandes epopeias da história japonesa, o nô traz à cena um protagonista
que usa geralmente uma máscara – shite – e um deuteragonista – waki –,
geralmente um monge budista, que não participa na dança e que fica à
esquerda da cena, sendo ambos acompanhados pelos seus seguidores e por
um coro e orquestra (esta formada por flauta e tambores).
O espectáculo apresentava a composição tradicional deste tipo de teatro: uma peça intitulada O menino crisântemo (nô Kikujido), a peça Atados
aos paus (kyogen Boshibari) – “episódio cómico e satírico incluído no programa com o fim de amenizar o ambiente e restaurar o espírito do espectador” –, terminando com a peça A princesa (Aoi Nô Uye).
Completava-se, assim, uma importante digressão pelas formas tradicionais do teatro no Japão, e foi evidente, por parte da Gulbenkian, o cuidado posto na sua apresentação comentada ao público português.
§§§
Dez anos mais tarde, ainda do Japão, virá a companhia do Pequeno
Teatro de Waseda, dirigida pelo encenador, na altura já com uma notável
fama internacional, Tadashi Suzuki, e que se apresentou no Grande Auditório da Fundação a 14 e 15 de Maio, às 21h30, não sendo “recomendável
a menores de 13 anos”, como prescrevera a Comissão de Classificação dos
Espectáculos.
O espectáculo, artisticamente dirigido por Tadashi Suzuki, não apresentava, todavia, uma história ou mito oriental específico dessa outra
forma ritualizada de teatro; antes reformulava (pela escrita de Chiaki
Matsudaira – que traduzira a peça – e Makoto Ooka, dramaturgo que
escrevera algumas cenas) a tragédia grega As troianas, propondo uma
83

O programa do espectáculo referia-se aos dramaturgos Kan’ami Kiotsugu (1334-1384) e ao seu filho Zeami Motokiyo (1363-1443) como o Ésquilo e o Sófocles
do teatro japonês.
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complexa sobreposição de três modalidades performativas: a da acção histórico-mítica que Eurípides artisticamente evocava no seu texto, a forma
tradicional do nô (mas com traços também do kabuki 84), e referências ao
Japão do pós-guerra, evocando a destruição nuclear de Hiroshima. Podia
ler-se no programa:
As personagens são cidadãos anónimos que foram forçados a tomar parte na
guerra. O drama é formado por recordações de desgraças passadas, de novo
recordadas e revividas na fantasia das vítimas da guerra.
Incluídas nestas recordações há certas cenas em que se faz um elogio exagerado
e ultranacionalista do Imperador e em que se incita o povo à guerra; noutra
ouve-se uma canção de embalar, extremamente nostálgica, cantada de tal modo
que atinge as profundidades religiosas da alma popular e ainda outra cena em
que se assiste ao assassínio cruel de uma criança e da sua mãe.

Iniciava-se o espectáculo com tules suspensos da teia que emprestavam à cena – mergulhada em penumbra – uma atmosfera espectral. Era
Verão, a seguir à Segunda Guerra Mundial, e uma impressão de ruína
desprendia-se daquele bairro arrasado pelo bombardeamento americano.
Seguiam-se cenas que reformulavam naquele contexto partes importantes da tragédia euripidiana, como a invocação dos mortos, o monólogo
de Hécuba, o diálogo de Hécuba e Taltíbio, o monólogo de Cassandra, ou
a cena em que homens armados arrancam dos braços de Andrómaca o
seu filho. O espectáculo terminava com o reaparecimento da Velha, que
num dos quadros iniciais se mostrava guiada por fantasmas, tendo perdido todos os seus. Agora ela desaparece, enquanto se ouve “uma canção
moderna de estilo americano, cujas palavras exaltam, com certo sarcasmo,
no entanto, a angústia da mulher traída”.
Para lá da presença de figuras referidas ao teatro nô – como o padre
budista de círio na mão (como waki) que surgia no segundo quadro –, eram
ainda visíveis as marcações e a gestualidade próprias desse tipo de teatro,
além de uma riqueza notável na exploração de registos vocais, com especial destaque neste caso para a actriz Kayoko Shiraishi. Mas na montagem
sonora que ia do folclore japonês ao rock americano, incluindo ruídos de
avião e explosões, Carlos Porto percebia também sinais de uma intenção
84

Por exemplo, os soldados gregos apresentavam-se como samurais kabuki (Phillip
B. Zarrilli et al., Theatre Histories: An Introduction. Nova Iorque & Londres:
Routledge, 2006, p. 460).
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política – de denúncia da guerra –, considerando sublime o resultado artístico de uma tão elaborada proposta teatral85.
Para Gastão Cruz era a suprema arte da proferição que mais o encantava, num trabalho cénico que era um verdadeiro “modelo de autonomia
da linguagem cénica”:
A ruptura com a discursividade convencional, quer a nível de movimentos, quer
a nível oral (percebemo-lo, sem quase compreendermos uma palavra do que
dizem os actores, e apercebemo-nos igualmente da excelência da sua articula
ção, da riqueza e variedade dos seus ritmos de dicção e dos seus timbres),
é absoluta, o rigor é total. (Gastão Cruz, “As troianas na Gulbenkian: As opções
decisivas”, Opção, 27 de Maio de 1977)

Essa razão estética invocada relaciona-se, naturalmente, com um jogo
cénico que recusa um certo simplismo naturalista através de uma elaborada gestualidade e de uma visível artificialização do quotidiano:
[…] tem tudo a sua medida e a sua especificidade – e importa particularmente
observá-lo no que se liga a outros referentes como rir ou comer. Neste último
caso, em especial aquela mastigação angustiada e lenta, obviamente impossível
de descrever […] deveria fazer reflectir quantos comem (ou mandam comer)
em cena como se estivessem na sua sala de jantar, ou, o que é talvez ainda pior,
fingem comer como se também lá estivessem.
Mas tudo isto se prende, afinal, com opções decisivas, em matéria artística, que
podem sintetizar-se na vontade maior ou menor de recusar códigos gastos, de
fundir efectivamente o fundo e a forma, e prende-se, também, mas só depois
disso, com o poder de invenção de cada um. (Idem, ibidem)

E, uma vez mais, era o carácter de exemplaridade que se prendia a mais
uma das intervenções da Gulbenkian junto do público – e dos artistas –
de teatro, possibilitando, assim, um desígnio de aprendizagem no contacto
com a arte que vinha de fora.
Isso mesmo escrevia Manuela de Azevedo na crítica a este espectáculo que saiu no Diário de Notícias, apelando para os ensinamentos anteriores que tinham sido trazidos pela Fundação até ao público português e
que decerto ajudariam a entender este outro teatro japonês que fundia a
85

Carlos Porto, “Dois espectáculos na Gulbenkian”, Diário de Lisboa, 28 de Maio de
1977, p. 4.

As troianas
Eurípides, enc. Tadashi Suzuki,
Pequeno Teatro de Waseda, 1977.
CRÉDITOS: Arquivo FCGulbenkian.
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tradição do teatro japonês com o “cântico de dor de todas as pátrias traídas”,
provando ser igual em Tróia e no Japão do pós-Segunda Guerra Mundial:
[…] conduzida a leitura do espectáculo pela leitura de um pequeno guião muito
conciso mas muito nítido, e invocando a leitura do texto grego de Eurípides,
o espectador sentirá todo o maravilhoso significado da peça japonesa. Porém,
ainda necessitará de outras aquisições: ter visto o kabuki e o nô que a Fundação
trouxe aos nossos teatros e, também, o teatro grego aqui apresentado por Dimitrius Rondiris, do Piraikon Theatron… (Manuela de Azevedo, “Teatro japonês
na Gulbenkian: Onde se fundem e cruzam duas civilizações milenárias”, Diário
de Notícias, 17 de Maio de 1977)

3.3. Convergências linguísticas, ousadias formais (Brasil)

Com o apoio a companhias brasileiras, que entretanto nos visitavam
e que, já com espectáculo em cartaz, pediam a intervenção da Fundação
Calouste Gulbenkian86, é outra a influência que podemos detectar, como
foi o caso da companhia de Tonia Carrero ou da empresária Ruth Escobar: a de apontar uma forma mais desinibida de festejar a comédia ou a de
explorar a função do teatro em forma ritualista, num sentido artaudiano,
como o fez o encenador argentino Victor Garcia87 na sua criação exuberante sobre texto de Arrabal, Cemitério de automóveis, em 1973, no contexto da companhia brasileira de Ruth Escobar.
No caso de Tonia Carrero, era a apresentação de um dramaturgo brasileiro contemporâneo – Guilherme Figueiredo – que na peça Um deus
dormiu lá em casa reescrevera a comédia clássica Anfitrião. Curiosamente,
não era a primeira vez que a peça subia a um palco português: em Março
de 1957 o Teatro Experimental do Porto apresentara já essa mesma peça
numa encenação de Augusto Gomes, com Dalila Rocha e João Guedes nos
86
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O apoio consistia em garantir o pagamento de 50% do preço dos bilhetes vendidos – forma muito usada nos apoios concedidos pela Gulbenkian –, permitindo,
deste modo, um considerável desconto a estudantes.
É de salientar que este encenador tinha vindo a Portugal em 1965 com a sua companhia apresentar um espectáculo sobre textos de Lorca e de Valle-Inclán (no
contexto do Festival de Teatro da Casa da Imprensa, na sua segunda edição) e que
ficara por cá a dirigir os espectáculos do CITAC, tendo marcado um ponto alto
do teatro português na encenação de As criadas, de Jean Genet, para o Teatro
Experimental de Cascais, em 1972.

UM DEUS DORMIU LÁ EM CASA
Guilherme Figueiredo, Companhia Tonia Carrero, 1965.
À direita: Paulo Autran e Tonia Carrero.
CRÉDITOS: FUNARTE e família de Tonia Carrero.
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principais papéis, e, na opinião de Urbano Tavares Rodrigues, não só a
peça estava engenhosamente carpinteirada – com uma “acção emaranhada
e endiabrada” – e escrita com uma verve brilhante, como também a interpretação portuense fora magistral (Rodrigues, 1961: 221-226).
No processo aberto pelo SNI/Inspecção dos Espectáculos88, a pedido
do Teatro Experimental do Porto, e a que foi dado despacho a 28 de Fevereiro de 1957, não há uma única nota ou risco nas 42 páginas do texto
passado à máquina, pelo que a decisão final é a de “aprovada” para adultos
(maiores de 18 anos).
Acontece, porém, que oito anos depois, em Dezembro de 1965,
quando a Direcção-Geral dos Espectáculos/SNI foi chamada a pronunciar-se sobre a aceitação dessa mesma peça – por requerimento de Vasco Morgado –, foram quatro os processos abertos89 referentes às quatro peças que
compunham a antologia Quatro peças de assunto grego (Um deus dormiu
lá em casa, A raposa e as uvas, Os fantasmas, A muito curiosa história da
virtuosa matrona de Éfeso), editada no Rio de Janeiro pela Editora Civilização Brasileira. No despacho referente a Um deus dormiu lá em casa – a
única que subiria à cena das quatro que a antologia reunia –, a decisão foi
“Adultos com cortes”.
Independentemente do que possam ter sido razões “morais” para
alguns desses cortes – com o lápis vermelho riscando algumas frases ou
destacando com risco vertical, nos bordos da mancha tipográfica, réplicas
inteiras –, percebe-se que há razões políticas que recomendariam prudência
na referência a questões bélicas, uma vez que, desde 1961, se travava uma
guerra colonial, o que justificaria a maior contenção na alusão a este tópico.
É o caso, por exemplo, de uma longa réplica cortada (fala de Alcmena):
Seria bom se os guerreiros odiassem a guerra. Se os soldados de um exército,
formados para a batalha, de repente, se entreolhassem e ficassem rubros de sangue nas faces; e escondessem as lanças, os escudos, os punhais, e voltassem para
suas casas, cabisbaixos, trémulos de vergonha. E depois, reunidos no ágora, se
apertassem as mãos, dizendo: cumprimos o nosso dever. (P. 21)

Ou de uma outra fala, desta vez de Anfitrião, também inteiramente
cortada com o lápis vermelho:
88
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ANTT-SNI/IE/ 5325 (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
ANTT-SNI/DGE/ 8024, 8025, 8026 e 8027 (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
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Enquanto os maridos de umas vão lutar e morrer, outros continuam nos banhos,
nos jogos, a cantar bobagens e dizer poesia. (P. 13)

Levada à cena em Lisboa, Porto e Coimbra, por iniciativa de Vasco
Morgado, a peça integrava-se no género comédia, mas apresentava um
elenco de prestígio, em que, ao lado da directora da companhia, figurava
também Paulo Autran. E, não menos importante, o desconto possibilitado
pelo apoio da Gulbenkian estendia-se às outras duas peças que a companhia trouxera no seu repertório: Seis personagens à procura de autor (de
Pirandello) e O profundo mar azul, sobre texto de Terence Rattigan.
Relativamente à peça de Pirandello, encontra-se apenas no Arquivo
Nacional da Torre do Tombo o texto com os carimbos da Comissão de
Censura de S. Paulo com as datas de 9 de Março de 1960, uma, e as outras
duas de 18 do mesmo mês e ano. O processo do SNI/DGE tem data do
pedido (17 de Dezembro de 1965) e, tendo sido examinado o texto a 5 de
Janeiro de 1966, averba simplesmente que foi aprovada para adultos, maiores de 17 anos90, parecendo “repousar”, de algum modo, no parecer emitido
pela censura brasileira.
A peça de Terence Rattigan, traduzida por Tati Moraes, apresenta no
arquivo da censura duas opiniões de censores, primeiro em assinatura individual e, no final, a decisão assinada pelos dois, com data de 12 de Janeiro
de 1966. Vale a pena transcrever os curtos textos:
Aprovo em princípio, esta versão do português do Brasil (para adultos com dois
ou três pequenos cortes). Suponho que o texto terá de ser arranjado (posto no
português que aqui falamos). De qualquer modo, dado o problema da tentativa
de suicídio, ficaria mais tranquilo se outro colega também o lesse.
Aprovo para maiores de dezassete anos. Não vejo qualquer supressão a fazer
no texto.
Aprovamos, para adultos. A cena do beijo, da pág. 41, merece alguma reserva e
recomenda-se, por isso, algum cuidado na sua encenação.91

Talvez que, nesta sequência de opiniões, seja de destacar não apenas
a indecisão sobre o que haveria a cortar – a referência ao suicídio ou o
beijo –, mas sobretudo a recomendação insensata de se impor a um texto
– que será dito em cena – as razões linguísticas do português “europeu”
90
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ANTT-SNI/DGE/ 8028 (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
ANTT-SNI/DGE/1/8030. Online no sítio: http://digitarq.gov.pt?ID=4322391.
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quando o elenco seria brasileiro e falaria necessariamente com a pronúncia
do português do Brasil. Não deixa, todavia, o censor de se adiantar numa
recomendação à encenação sob a advertência genérica do termo “cuidado”,
por aí designando o que teme ser o “perigo” a evitar.
§§§
Se com Tonia Carrero eram as peças cujos autores ou temas surgiam
como razão maior quer para chamar público, quer para justificar um apoio
da Gulbenkian, com a empresária Ruth Escobar era sobretudo a forma irreverente e exuberante da representação – que atraía um público entusiasta
da novidade teatral – o factor que não deixou indiferente a Fundação92.
De origem portuguesa93, Ruth Escobar destacara-se recentemente na cena
artística brasileira pela ousadia cénica com que escolheu produzir Missa
leiga, de Chico de Assis, com encenação de Ademar Guerra, em 1972, e
que desejava apresentar numa igreja (da Consolação, em S. Paulo), pretensão que lhe foi negada, redireccionando, então, a sua estreia para uma
fábrica, onde a reivindicação de humanidade cristã ganhava, afinal, uma
maior força combativa.
A Lisboa, Ruth Escobar, “o mais audacioso produtor teatral da língua
portuguesa”, na opinião de Carlos Porto94, trouxe essa mesma Missa leiga ao
Teatro da Trindade e ao Teatro Maria Matos, seguindo depois para Coimbra. Mas a surpresa maior veio, um ano depois, com Cemitério de automóveis, sobre texto de Arrabal e com encenação de Victor Garcia95. Interessará
menos, provavelmente, para a História de Teatro em Portugal saber que a
grande empresária trouxera o espectáculo a Lisboa para uma demonstração de amor, como ela reivindica no seu livro de memórias Maria Ruth96,
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Sob a rubrica Ingresso de espectadores, Ruth Escobar recebeu, por Missa leiga, 440 490$00 (concedidos em três tranches, o que corresponderia à entrega de
comprovativos de bilhetes vendidos).
Curiosamente, esse facto deverá ter pesado, uma vez que na justificação do apoio
surgia a referência à companhia como sendo “luso-brasileira”.
Carlos Porto, “O Cemitério de automóveis, de Arrabal e Victor Garcia (em Cascais)”, Diário de Lisboa, 3 de Agosto de 1973.
De acordo com a informação de Carlos Porto (ibidem), o espectáculo estreara no
Festival de Gigon em 1966 e viajara depois por Paris e pela Jugoslávia antes de
chegar ao Brasil, onde, em 1968, obtivera os maiores prémios do ano.
Ruth Escobar, Maria Ruth. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987 (Prefácio de Hélio
Pellegrino), pp. 141-144.
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mas – na História (também) de Teatro – alguns factos pessoais não deixam
de, apesar de tudo, ser decisivos para que o “mundo pule e avance”.
No Diário de Lisboa lia-se o aviso geral ao espectador:
Para o leitor apressado aqui fica o aviso telegráfico: num novo espaço especialmente construído em Cascais, na Av. da República, há um espectáculo que
deve ser visto por todos os que se interessam minimamente por teatro. Estão
ligados a esse espectáculo os nomes de Fernando Arrabal, Victor Garcia e Ruth
Escobar, ou seja, um dos mais discutidos e discutíveis autores de vanguarda;
um dos maiores criadores do mundo contemporâneo; o mais audacioso produtor teatral de língua portuguesa97. Cemitério de automóveis é, como não podia
deixar de ser, um espectáculo polémico cuja visão constitui uma oportunidade
para um contacto eficaz com um tipo de teatro que interessa conhecer – até, se
for caso disso, para o recusar. (Diário de Lisboa, 3 de Agosto de 1973)

O entusiasmo de Carlos Porto, que lemos nesta notícia, provou
durar muito tempo para os críticos e para o público que acorria àquele
lugar invulgar para ver um espectáculo insólito, mas que o Brasil já vira e
aplaudira de forma vibrante. Por razões também políticas, foi, de facto, um
espectáculo marcante.
O processo da Direcção dos Serviços de Espectáculos (Secretaria de
Estado de Informação e Turismo) relativo a este espectáculo encontra-se
no Museu Nacional do Teatro (registado com o n.º 9422) e integra vários
documentos: cartas, relatórios e decisões, além de um recorte de jornal
– Diário Popular de 25 de Julho de 1973 – anunciando a estreia várias
vezes adiada. Regista, portanto, o historial de uma sequência de contactos e acções que decorreram entre Maio de 1972 e Julho de 1973 e que se
repartem por dois momentos nucleares: um, relativo à aprovação da peça
(onde seguramente falta um elemento que poderá ter sido comunicado
oralmente ou que terá desaparecido do processo), e outro relativo ao visionamento dos ensaios já em Cascais.
O requerimento de Vasco Morgado endereçado ao director do Serviço
de Espectáculos é datado de 25 de Maio de 1972 e com ele terá seguido
um exemplar da peça em cinco actos da autoria de Arrabal. A decisão,
97

É evidente que é aqui reforçado o valor desta empresária com esta sua masculinização na profissão: sendo esta profissão maioritariamente assegurada por
homens em Portugal, de pouco valor seria considerá-la uma “audaciosa produtora”.
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A partir de Arrabal, enc. Victor Garcia,
Companhia Ruth Escobar, 1973.
CRÉDITOS: Arquivo Osório Mateus.
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assinada por Manuel Henriques da Silva e comunicada a 16 de Junho desse
ano, é clara: “[…] a Comissão de Exame e Classificação dos Espectáculos
deliberou reprovar a peça, pelo que não pode ser representada em Portugal
Continental e Ilhas Adjacentes.”
Podemos ler nos documentos reunidos neste processo duas razões
que terão levado à decisão de impedir a sua apresentação em Portugal:
“peça demasiadamente estranha” e “diatribe contra o catolicismo e a moral
em geral”. Não faltam, porém, passos de indecisão: “é uma peça com certo
interesse e que certamente resultaria com uma boa encenação”; “poder-se-iam fazer cortes, o que faria, porém, perder o sentido da peça”; ou “gostaria de trocar impressões e, sobretudo, conhecer o parecer do Reverendo
Monsenhor Moreira das Neves”. Se estas opiniões surgem em manuscritos
datados de 6 e 12 de Junho, o que regista data anterior – de 4 de Junho –
é mais curto e incisivo: “Reprovo a peça e em meu entender não tem a
mínima hipótese de vir a ser aprovada.”
Ora, agrafada a estes documentos está uma carta assinada pela actriz
e empresária Ruth Escobar – sem data –, endereçada ao director-geral da
Cultura Popular e Espectáculos, Dr. António Caetano de Carvalho, o que
implica ter sido entretanto concedida a aprovação de acordo com uma condicionante: a de que o espectáculo não fosse apresentado em Lisboa. Além
de reiterar a importância do espectáculo, Ruth Escobar usa um argumento
diplomático e termina assumindo um compromisso:
O Cemitério de automóveis constitui o espectáculo decisivo do teatro brasileiro e um dos maiores acontecimentos do teatro mundial. Alcançou no Brasil
dezassete prémios e é fundamental que o público português, estando aqui a
minha companhia, tenha oportunidade de vê-lo. Nada poderá estreitar mais as
relações luso-brasileiras.
Atrevo-me a pedir a Vossa Excelência que me conceda autorização para apresentar exclusivamente no Teatro Experimental de Cascais esse espectáculo,
admitindo a hipótese de estabelecermos diálogo sobre uma possível adaptação
ao público e interesses portugueses.

Terá, portanto, havido um acordo para a apresentação do espectáculo,
desde que não fosse em Lisboa. E é essa a explicação que Ruth Escobar
regista no seu livro de memórias:
Fazer este espectáculo em Portugal de 1973 era utopia. A peça foi proibida e
só liberada para Cascais, reduto da burguesia decadente e reis aposentados,
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onde o povo perigoso e o lumpenproletariado não seriam atingidos. (Escobar,
1987: 141)

O processo da censura regista ainda as reacções da Comissão de
Exame e Classificação dos Espectáculos ao ensaio que, embora agendado
inicialmente para o dia 19 de Julho de 1973, se terá realizado no dia 18 às
21h30. São textos manuscritos e bem mais alongados nas razões aduzidas
para a reprovação, de que retiro algumas frases:
O ensaio, tal como nos foi apresentado, merece vários reparos, tais como: na
ordem da representação em relação ao texto; alterações frequentes nas “falas”
dos actores e introdução de outras, entre elas a de dois palavrões inapropriados
que no texto não existem como a própria empresária confessou.
[…]
O espectáculo é agressivo […] estridente e demolidor.
[…]
Mas nunca se poderá chamar arte com propriedade a um espectáculo como
este. É chocante pelas atitudes dos actores em cena, pela indumentária – ou
melhor, pela falta de indumentária – da maioria dos actores e pelo arrojo de
um ambiente demolidor como esse serem reproduzidos por mímica e por falas
algumas passagens da vida de Jesus. Pretende-se através de toda a representação
destruir Cristo e a religião, fazendo em certa altura ouvir-se o […] aleluia duma
nova era que substitui todos os valores positivos do passado pelo nudismo e
pelo materialismo […] subordinando o homem de hoje à animalidade do sexo
[…] libertando-o de todas as amarras da religião.

A deliberação – em dactiloscrito –, assinada pelo Dr. António Caetano
de Carvalho a 24 de Julho de 1973, é de reprovação do espectáculo “tal
como foi apresentado na sua unidade”:
[…] Consideradas as peças isoladamente e em face da respectiva encenação,
aprova para adultos A oração e Os dois carrascos e reprova O cemitério de automóveis e Iniciação à vida.
A Comissão admite, porém, a hipótese de rever a reprovação destas últimas
se a sua encenação for alterada, nomeadamente, se o protagonista da primeira
deixasse de encarnar a figura de Cristo, e se a mesma figura de Cristo desaparecesse também da segunda.
Para além disso, o travesti da Lasca, a cena da necrofilia e as actrizes nuas da
cintura para cima teriam de ser eliminadas.
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Surge ainda no processo um documento final enumerando, de forma
sistemática, as alterações que deveriam ser feitas para que o espectáculo
pudesse finalmente estrear:
a. A figura de Emanu só pode permanecer identificada com a figura de Cristo
desde que representada com toda a dignidade e dentro da verdade histórica.
Nestes termos, terá de ser eliminada completamente a ligação amorosa com
Dila. Admite-se, em alternativa, que a figura de Emanu seja apresentada na
sua humanidade desde que não possa ser identificada com Cristo. Para esse
efeito, haveria que eliminar as passagens indicadas nas págs. 8, 15 e 21 e o
cantar do galo;
b. A figura de Lasca ou passa a ser representada por uma actriz ou, no caso de
continuar a ser representada por um actor, observar-se-ão os cortes indicados nas págs. 10 e 11;
c. Será eliminada completamente toda a cena em que se sugere a relação sexual
com a rapariga morta;
d. A protagonista da Iniciação à vida não deverá envergar trajo que se assemelhe a um trajo eclesiástico nem prostrar-se no solo em atitude semelhante à
da ordenação sacerdotal;
e. Todas as actrizes que aparecem de tronco nu devem cobrir os seios;

f. Deverá ser eliminada a presença de Cristo na peça Iniciação à vida98;
g. Deverão ser cortadas as frases da peça Iniciação à vida nas págs. 2 e 3 (referentes ao sexo do homem);
h. Deverá ficar a cena final de Cristo crucificado tal como foi apresentada no
último ensaio.

As questões suscitadas pelo texto e encenação do espectáculo decorrem, portanto, quer de susceptibilidades religiosas, quer de considerações
morais. Mas pressente-se que não terão faltado intervenções – não registadas no processo – que terão ajudado a aprovação da sua representação em
Portugal. E o que começara por ser, aparentemente, um capricho de amor
acabou por ser, afinal, um cometimento político e cultural de grande fôlego:
Foi uma revolução em Portugal, o espaço único, o espectáculo, Arrabal presente, sobrevoando pela primeira vez a Espanha de Franco, autorizado a ficar
em Portugal por vinte e quatro horas. (Escobar, 1987: 144)
98

Por lapso, no documento repete-se a letra (e) para duas alíneas seguidas, pelo que
o documento apresenta apenas sete letras para as oito alíneas.
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O elenco todo estava acomodado em duas casas e a vivência era comunitária. Ruth Escobar tivera consigo os cinco filhos e a mãe numa casa em
Cascais, mas a família regressara, entretanto, ao Brasil e depressa ela teve
de pedir à sua amiga e confidente Norma Bengell, então em Paris, para vir
substituí-la em várias partes do espectáculo, pois o cansaço e o stress já
eram insuportáveis. Mas não faltava um outro convívio, que se mostrou
entusiasmante e que a pôs em contacto com as autoras das Novas cartas
portuguesas:
Foi em Setembro de 1973, com Norma Bengell e G. G., que conheci as Três
Marias, das Novas cartas portuguesas, Isabel Barreno […], Maria Velho da Costa
e Maria Teresa Horta. Elas vinham a Cascais quase todas as noites – assistiram
ao Cemitério de automóveis dezenas de vezes – e, depois do espectáculo, íamos
cear. Nós mesmas cozinhávamos, e ficávamos até a madrugada discutindo,
ouvindo música e repartindo experiências. […] Nada sabia de feminismo, de
consciência de ser mulher, de opressão. Comecei, a partir de uma informação
nova e revolucionária, a reestruturar meu edif ício. […] Norma já era militante
feminista e, junto com as lutas de emancipação feminina, discutíamos a ditadura no Brasil, em Portugal e na América Latina (naqueles dias assassinaram
Allende). (Ibidem: 144, 145)

O espectáculo partia, portanto, de uma montagem de diferentes
peças de Arrabal: Oração, Cemitério de automóveis, Os dois carrascos e
Iniciação à vida. Em dois longos artigos (nos dias 3 e 5 de Agosto), Carlos Porto analisava o espectáculo e apresentava os “oficiantes”: Luís Serra
(vindo do Teatro Arena), Carlos Augusto Strazzer (também do Arena, de
Guarnieri e Augusto Boal), Seme Lufti, Cláudio Mamberti, Renato Dobral
(que participara no mítico espectáculo O rei da vela, sob a direcção de
José Celso, e fizera entretanto Tambores na noite, encenado por Fernando
Peixoto). Sobre o espectáculo, Carlos Porto citava Odette Aslan, que via
entre Arrabal e Victor Garcia um legado cultural comum que os punha em
sintonia no mundo cénico pela evidente convergência dos seus universos
criativos:
Nascendo de orientações comuns, Arrabal e Garcia, ambos de língua espanhola,
ambos nascidos de mães originárias de Salamanca, tendo recebido uma severa
educação religiosa, procuram um equilíbrio entre a celebração da fé e a festa
pagã dos sentidos. (Apud Carlos Porto, “O Cemitério dos automóveis de Arrabal
e Victor Garcia (em Cascais)”, Diário de Lisboa, 3 de Agosto de 1973, p. 4)
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Para quem viu o espectáculo e sentiu na criação daquele “galpão” a
exemplificação de muito do que Artaud propunha que fosse “O teatro da
crueldade: Primeiro manifesto”99, foi um perfeito deslumbramento. Refira-se, em particular, a colocação dos espectadores no “meio” da acção, sentados em cadeiras giratórias que permitiam que fossem acompanhando
a totalidade da acção nos sítios mais diversos em que esta ocorria, muitas vezes em simultâneo: ora atraindo a sua atenção para um dos cantos
do hangar em que se acumulavam carcaças de automóveis, ora acompanhando o trajecto de motoqueiros a subirem a rampa, ora vendo os atletas
correndo e gritando na passerelle, não faltando a aparição do crucificado,
que pendia de um dos patamares em altura. Valerá a pena citar um pouco
mais longamente a descrição que nos oferece Carlos Porto:
Do lado esquerdo, para quem entra, há duas galerias sobrepostas para o público;
da parede de entrada, outras duas; e uma outra do lado direito; no solo pintado de negro, um praticável, espaço cénico ligado à outra parede – que parece
intencionalmente arruinada, com grandes buracos nos tijolos; uma passerelle
envolve todo o espaço, estabelecendo uma outra ligação com o espaço cénico
principal. Em frente a este e ladeando-o cadeiras giratórias para o público. Na
parede que fica face à entrada e, portanto, por detrás do referido praticável,
mais de uma dezena de carros amontoados uns sobre os outros, cobrindo quase
totalmente essa parede. Carros semidestruídos e tosca mas uniformemente
repintados. Há vários cadeados que descem do tecto e dois carros, igualmente
fora de uso, que serão empurrados na devida altura, para aquela espécie de
palco. Nalgumas cenas, actores usarão motos que participam deste festival de
quinquilharia.
Não foi evidentemente por acaso que Arrabal colocou a sua pessoalíssima versão da Paixão de Cristo neste cenário; não foi por acaso que Garcia ampliou até
à hipertrofia, dando-lhe um carácter barroco, esse cenário, e não só a ele, à utilização dos carros, através da marcação, ao uso de ruídos violentíssimos, extraídos pelos actores do próprio material utilizado, ao guarda-roupa. (Ibidem)

Esta extraordinária vibração cénica representou um momento inesquecível que reconfirmou, também entre nós, o valor artístico de Victor
Garcia. Tendo-se apresentado em Lisboa com a sua companhia, em 1965,
99

Antonin Artaud, O teatro e o seu duplo. Trad. Fiama Hasse Pais Brandão, prefácio
de Urbano Tavares Rodrigues. Lisboa: Editorial Minotauro, s. d. [1962], pp. 129-144.
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na segunda edição do Festival de Teatro da Casa da Imprensa (que Rogério Paulo dirigia), com o espectáculo Retabillo de Don Cristóbal e La rosa
de papel (sobre textos, respectivamente, de Federico Garcia Lorca e Valle-Inclán), com que obtivera um grande êxito em Paris no Festival do Teatro
das Nações, é, todavia, na direcção do CITAC, que Victor Garcia “determinará um dos momentos altos da influência da experiência inovadora do
Teatro Universitário no panorama do teatro português” (Barata, 2009: 196).
Desenvolvendo o seu trabalho em 1967 e 1968 no CITAC a um “ritmo alucinante”, e garantindo ao teatro universitário português um “interregno luminoso” (ibidem: 198, 205), Victor Garcia afastar-se-á em 1969 de Coimbra e
do teatro universitário, que, de resto, receava uma eventual “gratuitidade de
certo experimentalismo formal” (ibidem: 205n) numa altura política em que
parecia indispensável um teatro mais comprometido e mobilizador.
Regressará em 1972 a Portugal (com o apoio da Fundação Calouste
Gulbenkian) para dirigir, para o Teatro Experimental de Cascais, a superior
criação de As criadas, de Genet, tendo assegurado, nessa produção, a cenografia, os figurinos e a encenação. Com Eunice Muñoz, Glicínia Quartin
e Lourdes Norberto em interpretações notáveis – pelas quais receberam o
Prémio da Crítica (ex aequo) –, o espectáculo foi justamente considerado
uma das grandes criações do teatro em Portugal nos anos setenta (Porto,
1985: 28).
No ano seguinte Victor Garcia virá, então, uma vez mais a Cascais,
integrado agora na produção de Ruth Escobar com esta sua criação sobre
o universo de Arrabal, para oferecer “um mundo transformado em coisas
imprestáveis onde habitam seres reduzidos a uma elementaridade vegetativa”, tornando possível a “intrusão do fantástico” (“O Cemitério dos automóveis de Arrabal e Victor Garcia (em Cascais)”, Diário de Lisboa, 3 de
Agosto de 1973, p. 4).
O apoio que a Fundação Calouste Gulbenkian deu a este espectáculo foi, compreensivelmente, não em função do “ingresso de espectadores” (que tornaria moroso o processo de recuperação do investimento
da empresária), mas sob a rubrica Construção de desmontáveis100, permitindo, assim, criar as condições de espaço que uma tal produção requeria.
Foi, sem dúvida, uma decisão judiciosa que permitiu uma das experiências mais mobilizadoras em torno do teatro-festa que então galvanizava o
público mais jovem, bem como o que os especialistas e críticos consideravam necessário para uma renovação da cena teatral portuguesa.
100

A verba concedida foi de 300 000$00.

As CRIADAS
J. Genet, enc. Victor Garcia,
Teatro Experimental de Cascais, 1973.
Eunice Muñoz e Glicínia Quartin.
CRÉDITOS: J. Marques/TEC.
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3.4. A celebração ritual do Living Theatre – alguns anos depois

Uma outra companhia estrangeira que se notabilizara por um projecto
ritualista, mas mais depurado e com uma intenção política mais clara, o
Living Theatre – de Julian Beck e Judith Malina –, virá a Portugal em 1977,
também com o apoio da Gulbenkian101, mas integrada num projecto não especificamente teatral e que fora iniciativa da Secretaria de Estado da Cultura.
É, de facto, com Ernesto de Sousa e a sua Alternativa Zero que o Living
Theatre chegará a Lisboa para apresentar Sete meditações sobre o sadomasoquismo político no Museu de Arte Antiga, nas Janelas Verdes. Mas
trará outras acções, como os três “seminários” de Love Piece que decorreram na Sociedade Nacional de Belas-Artes – SNBA, no espaço da Alternativa Zero e em Alfama (ao ar livre)102.
[Os seminários eram] seguidos de uma prática teatral em duas fases, na segunda
das quais o público era convidado a participar. Esta prática de choque era já
uma praxis do amor […] Aí o corpo-a-corpo com a participação solicitada de
actores espontâneos é normalmente tão violento (e descontrolado nas primeiras fases do trabalho) que uma das actrizes do Living nos confessou que por
vezes ela própria já não conseguia participar em tais jogos. (Sousa, 1997: 256)

Protestando contra a incompreensão da maior parte dos críticos
ou jornalistas que criticavam o “envelhecimento” do projecto do Living,
Ernesto de Sousa procurou entender a sua prática artística e social em função das crenças e opções políticas dos componentes do grupo:
Metade dos componentes do Living são hebreus, mas em geral não crentes no
sentido vulgar. Guardam da religião tradicional aquilo que lhes permite exaltar
um certo quotidiano insubmisso à história anedótica e afirmativo de princípios
inalteráveis: a libertação do povo, dos oprimidos; a não-violência; o primado da
infância. […] é muito mais uma mini-sociedade de convívio do que uma companhia teatral; uma proposta de constante eliminação das diferenças muito mais
do que uma fábrica de espectáculos. (Sousa, 1997: 257)

101
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Ao abrigo da rubrica Apresentação em Portugal de acções de artistas estrangeiros, foi-lhes concedido – através da Alternativa Zero (galeria de Ernesto de Sousa) – um apoio de 150 000$00.
Love Piece será ainda apresentada no Porto (na escadaria e em frente da Igreja de
Santo Ildefonso) e em Coimbra (no pátio da Universidade de Coimbra).
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É certo que os críticos de teatro procuravam rever nesta presença
dos Living muito do que fora a sua fulgurante aparição no final dos anos
quarenta, iniciando o movimento off-off na Broadway de Nova Iorque,
que “explodiria” nos anos sessenta por razões históricas e políticas muito
particulares, como a Guerra do Vietname ou o avanço do poder negro.
Obviamente, essas expectativas revelavam-se já inadequadas ao que era,
no final dos anos setenta, a prática deste grupo, que, de facto, se integrava
mal numa vida teatral assente na novidade cénica ou na surpresa de efeitos
técnicos elaborados. E, embora Ernesto de Sousa critique severamente o
que isso poderia representar de provincianismo cultural, é compreensível
que alguns jornalistas lamentassem o que lhes parecia “o vago perfume de
flor conservada entre as páginas de um livro. Uma memória respeitável”,
e sobretudo a dificuldade de comunicarem com o público (Fernando Mi
dões, “Living: Respeito e sabor amargo”, Diário Popular, 1 de Abril de 1977).
O espectáculo Sete meditações sobre o sadomasoquismo político era
uma criação colectiva que pertencia ao ciclo de peças O legado de Caim, e
integrava as seguintes partes: “Domínio, submissão e a repressão do amor
sexual”, “A autoridade e o governo como reflexo da relação senhor-escravo”,
“A propriedade e a posse considerada como assassínio”, “O dinheiro e o
falso sistema de troca que escraviza as pessoas”, “A violência e a repressão
policial”, “A morte, o capitalismo e a cultura da morte”, “A mudança revolucionária e a relação entre libertação e anarquia”.
Um encenador revolucionário como Augusto Boal, que nesse ano em
Lisboa encenou os espectáculos Barraca conta Tiradentes e Ao qu’isto chegou! – Feira portuguesa de opinião na companhia A Barraca, foi quem, de
forma mais consistente, colocou a questão de fundo recorrendo à problematização do contexto em que surgia este espectáculo:
Em Portugal, o Living nem foi escândalo, nem passou despercebido. Teria sido
um escândalo nos tempos de Salazar, teria passado despercebido se os temas
que propõem tivessem já sido superados. Nem uma coisa nem outra. E por isso
as opiniões se dividiram tanto.
E eu também me divido: acho que foi importante a visita do Living, mas também acho que não serviu para nada mais que para conhecê-lo. Fora do seu
tempo e do seu espaço: fora do seu contexto.
Mas dentro da sua coerência! Julian Beck e Judith Malina são artistas perfeitamente identificados com a sua ideologia, sinceros e honestos. Jamais aceitaram
as soluções do Establishment. São artistas do extremo rigor e de intensa criatividade. Sua ideologia (o anarquismo) corporifica-se perfeitamente em seus
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espectáculos, em sua arte. Não comparto a sua ideologia, não comungo com a
sua arte. O que não impede de ver o significado desta visita: a profunda coerência de alguns artistas que conjugam a sua vida com o seu trabalho, suas ideias
com sua estética. (Augusto Boal, “A visita do Living Theatre: Nem escandaloso
nem despercebido, o Living actuou fora do seu contexto mas dentro da sua coerência”, Opção, n.º 50, 7-13 de Abril de 1977)

3.5. A grande arquitectura de cena: de Peter Brook a Robert Wilson
Dans chaque ville, Brook demande à visiter en priorité les
espaces vides. À l’intérieur de l’espace vide, Brook imagine un
autre espace vide. Habituellement ce sont des lieux que l’on
n’a pas fini de construire.
BANU, 2004: 238

O “espaço vazio” marcou, desde 1968103, um novo vocabulário estético
para a cena, tendo sido fixado de forma emblemática pelo encenador britânico Peter Brook, que cedo se distinguiu no teatro inglês. Tendo-se tornado
director do teatro de ópera Covent Garden com apenas 24 anos de idade,
e tendo encenado diversas peças de Shakespeare nos lugares mais institucionais da sua representação (Royal Shakespeare Company, Stratford-upon-Avon), veio a surpreender o Establishment britânico com as suas
arrojadas encenações shakespearianas, sobretudo a partir de 1970, ano da
célebre recriação de A Midsummer Night’s Dream na Royal Shakespeare
Company. Anatematizando o “teatro mortífero”, Brook reivindicava um
teatro em que um espaço “esvaziado” permitisse o jogo dos actores numa
relação criativa com o texto, dispensando, portanto, a convenção sacrossanta do teatro declamado.
Desejoso de prosseguir uma via de experimentação e reflexão em
torno do actor e do teatro, Brook decide criar um Centro Internacional
de Investigação Teatral fora de Inglaterra, concretamente em Paris (CIRT
– Centre International de Recherche Théâtrale), para o qual obterá apoio,
entre outros104, da Fundação Calouste Gulbenkian logo em 1970.
A primeira grande aventura cénica do Centro de Peter Brook terá
lugar em em Persépolis (no Irão, antiga Pérsia), no contexto do Festival
103
104

Ano da publicação do seu livro The Empty Space. Harmondsworth: Pelican.
Entre eles estão o governo francês, a Fundação Ford, bem como a Fundação
Anderson.
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de Teatro Shiraz/Persépolis, procurando o encenador no espaço exterior
da grande cidade – perto do túmulo de Artaxerxes – a memória de uma
grande civilização antiga. Mas a questão teatral aqui trabalhada resultava
de uma primeira interrogação que Brook se colocara quando procurara a
via da pesquisa na sua concepção do Centro: o estudo das estruturas do
som, como explica num dos seus livros:
Notre but : une découverte plus complète de ce qui constitue l’expression
vivante. Pour ce faire, nous avions besoin de travailler en dehors du système de
communication habituel des théâtres, nous devions laisser de côté les communications communes par les mots, les signes, les références, les langues, l’argot,
l’imagerie culturelle ou sous-culturelle. […] une forme de compréhension intellectuelle, à la fois des acteurs et du public, fut abandonnée pour qu’une autre
compréhension pût prendre sa place. (Brook, 1992: 145)

O exercício prescrito era o de ler um texto em grego antigo que nem
estava escandido em versos, nem sequer dividido em palavras. Era uma
sucessão infindável de letras todas juntas, esperando Brook que os actores
as trabalhassem como fazem os arqueólogos quando procuram na areia um
objecto desconhecido.
O trabalho sobre os sons foi, portanto, um primeiro momento da
investigação de Brook sobre a arte cénica, mas a aceitação do desafio do
Festival de Shiraz para trabalhar com actores persas nas ruínas de Persépolis (Brook, 1998: 176) representava também uma forma de reequacionar a relação do teatro com a memória da grande arquitectura dos lugares,
ainda para mais não divorciada de uma certa aura religiosa. De facto, a
sua visita a Shiraz foi não apenas a revelação de um lugar extraordinário
– onde na primeira visita ficou sentado sobre uma rocha sem se mexer
durante várias horas, tal o poder do lugar (ibidem) –, mas sobretudo a
confirmação de que a escolha de determinados sítios por civilizações e
culturas do passado resultava do reconhecimento de que neles havia uma
força energética incomum.
Uma senhora persa – Mahin Tadjadod – leu-lhes poemas invocando
Zoroastro – registados em Avesta – e um erudito, que a acompanhava,
mostrou-lhes como os diagramas que representavam os sons eram indicações precisas do movimento da respiração pela laringe, boca e lábios.
De acordo com a sua argumentação, a única letra que ainda sobrevive
dessa anotação gráfica nas línguas actuais é o “o”, que ilustra o movimento
da laringe necessário para produzir o som dessa letra. A esta revelação
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extraordinária, e não curando de dirimir se uma tal explicação era ou não
verdadeira, seguiram-se os muitos exercícios de sonoridades que foram
praticando:
[…] we followed Mrs. Tadjadod, imitating her until our breath could rise from
the stomach, enter the head, descend again, modulate with throat and tongue,
resonate in the chest, and produce compact words of intense emotional power.
(Brook, 1998: 177)

O poeta britânico Ted Hughes105, que visitou o Centro em Paris, foi
testemunha do trabalho fonético inicial, que Brook desenvolvia, e acompanhou Brook e os actores na visita a Persépolis. Entusiasmado com a dupla
experiência em Paris e Persépolis, compôs a partitura de Orghast: fragmentos de situações arquetípicas numa língua inventada por ele “naquele
estrato do cérebro onde surgem as formas semânticas no momento em que
são recobertas com forma e sonoridade, mas antes da intervenção dos níveis
mais elevados do córtex onde emergem os conceitos” (Brook, 1998: 177).
O espectáculo veio a oferecer-se naquele percurso imenso da grande
arquitectura do espaço – numa apropriação desta “especificidade do lugar”
(site-specificity) –, movendo-se os actores entre o pátio de um templo ao
cair do sol até ao vale extenso dos túmulos reais a que chegavam ao amanhecer.
A consequência do trabalho com a língua foi enunciada no programa
do espectáculo Orghast:
Quelle est la relation entre le théâtre verbal et le théâtre non verbal ? Que se
passe-t-il quand gestes et sons se transforment en mots ? Quelle est la place
exacte des mots dans l’expression théâtrale ? Vibration ? concept ? musique ? Y
a-t-il quelconque indication enfouie sous la structure sonore de certaines langues anciennes ? (Brook, 1992: 150)

Tendo participado nesta aventura teatral extraordinária, o encenador português João Mota recorda a experiência como tendo-o marcado a
vários níveis:

105

O que os aproximara já e cimentara uma amizade entre ambos fora a tradução de
Édipo, de Séneca, que Hughes assinara para a encenação de Brook em Londres,
com John Gielgud no protagonista (1968).
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Orghast foi um espectáculo representado em grego clássico e língua inventada
pelo poeta inglês Ted Hughes. O espectáculo era tão preciso, tão preciso, que
isso me determinou a procurar a precisão e o rigor nos meus trabalhos. A primeira parte começava às seis horas da tarde, num raio, suponha, como entre o
Marquês de Pombal e o Saldanha – as pessoas tinham que andar pelo vale –,
e a segunda parte iniciava-se às quatro horas da manhã. Começávamos com
archotes e, pouco a pouco, rompia um raio de sol; quando o sol começava a
despontar, nós desaparecíamos nas montanhas. […] Para além disso, o Peter
Brook falava-nos também de religiosidade […] Peter Brook é um homem muito
religioso. (Apud Vasques, 2006: 32)

O espectáculo que Peter Brook preparou a seguir reorientava a sua
investigação para outro continente e visava interrogar a relação que o teatro promove com o público. Tendo partido com a sua companhia a 1 de
Dezembro de 1972 em direcção a África, o itinerário levou-os (eram 30 no
grupo) pela Argélia, Saara, Agades, Nigéria e Mali. A razão da escolha, na
sua opinião, baseava-se no “respeito pela riqueza das tradições africanas,
o sentimento de que haveria algo verdadeiramente único que podíamos
aprender da liberdade dos actores africanos” (Brook, 1998: 179).
Se na antiga Pérsia foram os sons o cerne da experimentação brookia
na, agora era sobretudo a relação com o público que ocupava as suas
intervenções: ao ar livre e em lugar não específico para a “representação”,
partia-se de um tapete estendido no chão, a colocação de [uma caixa de
cartão ou106] um par de sapatos ao meio, projectores quando a noite se
aproximava, improvisação sem palavras. O fundamental era “não o espaço
em teoria”, mas a sua utilização como “ferramenta” para criar uma outra
relação com o público, diferente da que é formatada pelos espaços de teatro convencionais. E com essas experimentações procuravam respostas às
perguntas que os animavam: “qual a melhor maneira de juntar um público?
Qual a melhor hora do dia? O que se passa se há muita gente a ver? O que
se passa se são poucos a ver? Se são muito poucos, durante quanto tempo
mais podemos continuar? É preciso continuar? Podemos parar? Podemos
esperar? […] Como se mantém uma relação com um público debaixo de
um sol escaldante?” (Brook, 1992: 155).
Um dos desafios a que tentavam reagir nesta sua longa caminhada
prendia-se justamente com a abertura à acção sobre os actores por parte do
mundo exterior: as pessoas, os lugares, as horas do dia e da noite.
106

Exemplo acrescentado no livro Threads of Time, op. cit., p. 181.
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De algum modo, a longa caminhada de Peter Brook partia de intuições que o confronto com outros lugares e outras culturas vinha confirmar
relativamente ao seu modo de pensar o humano e divisar o papel do teatro:
[…] chacun de nous n’est qu’une partie d’un homme complet […] Chaque culture exprime une partie différente de notre atlas intérieur : la vérité humaine
est globale, et le théâtre est le lieu où ce puzzle peut être reconstitué. (Brook,
1992: 170)

Na relação entre culturas e povos, que Brook agora investigava, os
mitos apareciam como matéria humana codificada, e os seus actores –
deliberadamente reunidos sem que entre eles houvesse à partida língua,
códigos culturais ou piadas comuns – ofereciam-se na disponibilidade
maior de se alternarem em todos os papéis (Brook, 1992: 173).
Mas depressa sentiram a necessidade de passar das curtas improvisações e dos pequenos quadros de acção para alguma coisa que reunisse tudo
em função de um tema. Retomaram então o trabalho que tinham desenvolvido em Paris em torno do canto dos pássaros, e que acabara por se
articular com um poema persa, A conferência das aves, uma alegoria sufi
do poeta Farid Ud-Din Attar.
E em 1980 A conferência das aves (com dramaturgia de Jean-Claude
Carrière a partir desse poema) chegou a Lisboa num espectáculo que
incluía também O osso, uma adaptação – por Malick Bowens e Jean-Claude Carrière – do conto de Birago Diop. E chegou de uma forma particularmente inusual: foi representada no claustro do antigo Convento do
Beato. Tinha, de resto, estreado em Avignon, no Claustro das Carmelitas,
a 15 de Julho de 1979, no quadro do Festival de Avignon, embora no caso
de A conferência das aves muitas “versões” vinham sendo criadas em contextos moventes e com distribuições diferentes: quer em África, quer através dos Estados Unidos da América. Neste último caso, com uma primeira
versão na Califórnia, num trabalho conjunto com o Teatro Campesino e
integrando no espectáculo a própria luta dos Chicanos (Brook, 1992: 172).
Em Lisboa o espectáculo teve uma excelente recepção não apenas porque era a primeira vez que Brook trazia a Portugal um espectáculo seu – o
que se deveu seguramente à relação electiva do CIRT com um dos seus
mecenas principais, a Fundação Calouste Gulbenkian –, mas também pela
qualidade indiscutível do que se apresentava naquele espaço tão fora do
circuito teatral de Lisboa. A primeira peça era uma história simples com
um desenvolvimento linear em que participavam o suspense e o cómico.
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O cenário, reduzido a poucos objectos que indicavam o espaço a evocar – a lareira,
a cama ou a rua – e o figurino despretensioso eram a moldura singela da história.
As cenas incluíam situações e diálogos muito simples, e a actuação servia não
só para a clarificação do sentido da história (incluindo simpaticamente algumas
palavras em português), mas também para a exibição de um certo virtuosismo
de representação a partir dos acontecimentos dramatizados, como a transmissão de um recado através de gestos. Havia em todo esse jogo um prazer quase
clownesco mas sóbrio que tornava o espectáculo de uma grande riqueza comunicativa. (Maria Helena Serôdio, “Peter Brook e os espectáculos do Centre International de Créations Théâtrales em Lisboa”, O Diário, 12 de Novembro de 1980)

A conferência das aves era um espectáculo mais longo e de cariz filosofante. Usando da disponibilidade aristofânica da conversa das aves, a
discussão envolvia a viagem à procura da ave-rei – Simorg (a verdade) –,
definindo, assim, para a evolução do espectáculo, o percurso de uma interrogação:
[…] deslocando a atenção mais para a viagem do que para a conferência (invertendo, assim, a hierarquia presente no poema original), sublinhava o simbolismo de uma iniciação. É talvez a viagem ao interior de cada um, perigosa pelas
revelações sucessivas e pelo reconhecimento final de uma solidão inquietante.
(Idem, ibidem)

Se, entretanto, Peter Brook trouxe mais espectáculos a Lisboa – no
período que estudamos neste livro –, já o contexto de produção ou apresentação decorria de outras razões que não as que assinalámos para estes
dois primeiros espectáculos de revelação de um criador e de uma estrutura com uma especial ligação à Fundação Calouste Gulbenkian. De facto,
Woza Albert! (1991) – baseado no texto Lève-toi Albert!, de Percy Mtwa,
Mbongeni Ngema e Barney Simon – surgia no âmbito da actividade do
ACARTE (Animação, Criação Artística e Educação pela Arte) e apresentou-se no Teatro São Luiz; Oh les beaux jours – sobre texto de Beckett –
veio ao Centro Cultural de Belém no quadro do Festival dos 100 Dias, da
Expo’98; e Je suis un phénomène (1998) – sobre roteiro de Marie-Hélène
Estienne e Peter Brook a partir de Une prodigieuse mémoire, de Alexandre
R. Luria) – foi ao Teatro da Trindade integrado no Festival Internacional
de Teatro de Almada.
Mas, como ocorreu em outros momentos da existência do CIRT, a
Fundação não deixou de apoiar alguns dos mais importantes espectáculos
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internacionais criados sob a direcção de Peter Brook que não vieram a
Portugal, como foi ainda o caso de Mahabharata, em 1981. Aplaudido em
todo o mundo, considerado por muitos um dos maiores acontecimentos
do teatro do século xx, não deixou, porém, de acordar algum mal-estar na
Índia devido ao enorme investimento feito pelo seu governo no apoio a esta
produção107. Mas nas memórias que dele guardou, Brook não deixou de
reconhecer, com alguma humildade, que com este espectáculo não pretendia apresentar o simbolismo hindu e, menos ainda, fingir ser o que não era
(Brook, 1987: 162). De resto, acabou por ser o último grande espectáculo
internacional em que Brook procurava investigar os grandes mitos e as histórias do passado para melhor conhecer o humano, bem como para alargar
as possibilidades do teatro como uma arte cénica que se abre às diversas
culturas e acolhe variadas tradições performativas. Iniciará, depois desta
fase, o período da questionação da ciência: a f ísica quântica, num primeiro
momento, a aventura da neurologia108, a seguir:
When the Mahabharata ended, I felt an intense need to move away from myths
of the past, from historical subjects, from period costumes, from worlds of
imagination. Above all, I wanted to unload the cultural trappings that I had
gradually accumulated over so many years. (Brook, 1998: 220)

Mas o que Brook conseguira realizar em torno de Mahabharata transcendera em muito um exercício artístico sobre um “assunto histórico” ou
um “mito do passado”. Como escreveu Ted Hughes, que assistira à estreia
do espectáculo, foi aí – nessas nove horas de espectáculo – que melhor se
revelou o virtuosismo criativo de Brook, acentuando a sua invulgar capacidade de construir uma elaboradíssima escultura sonora a partir de frag107
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V. Rustom Bharucha, Theatre and the World: Performance and its Politics of
Culture. Londres & Nova Iorque: Routledge, 1993, pp. 68-87. Acusando Brook
de descontextualizar um dos textos mais importantes da cultura indiana para
“vender” ao mundo ocidental, o autor via, em alguns dos aspectos da produção
e circulação do espectáculo e do filme, traços não isentos de um pendor algo
colonialista. Mas apontava sobretudo a crítica ao governo indiano por ter atri
buído um apoio financeiro à digressão deste espectáculo pelo mundo (embora
não tenha ido à Índia) que era superior ao que nesse mesmo ano atribuíra a todo
o teatro e artistas na Índia.
A partir do livro de Oliver Sacks The Man Who Mistook His Wife for a Hat, fará o
espectáculo The Man Who (1997).
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mentos, dobrando e desdobrando mundos como um “tecido fabuloso fiado
pelas mãos de deuses, uma sensação que só a grande música pôde algum
dia dar-me” (Hughes, 2004: 352, trad. m.).
§§§
[…] a diferença reside no facto de eu partir de coisas um
pouco abstractas, sem me preocupar com questões de conteúdo e de significação. Como se se tratasse de uma composição
visual, ou de uma abstracção.
Robert Wilson (Programa do espectáculo
Doctor Faustus Lights the Lights, 1993, p. 42)

Outro grande encenador do século xx – Robert Wilson –, mas com
formação em design de interior, artes plásticas e arquitectura, foi artista
convidado pela Fundação Calouste Gulbenkian e firmou, desse modo, uma
relação de proximidade com Portugal também no início dos anos setenta.
Diferentemente do espaço vazio e da centralidade e proximidade do
corpo do actor, que encontramos em Brook, a prática teatral de Wilson
apela para uma concepção arquitectónica do espaço – de um certo “monumentalismo” –, orientando-se para uma percepção mais próxima da que
é produzida pelo ecrã bidimensional do cinema ou da televisão, com uma
imagem de fundo fortemente iluminada e o recurso a poderosos efeitos
tecnológicos no desenho da luz e do som, como observa Béatrice Picon-Vallin:
Wilson dématérialise le plateau, peignant ou dessinant avec la lumière ou la
couleur. Sans utiliser directement des images, il déplace leur effet sur le plateau.
(Picon-Vallin, 1998: 19)

Referida a um “teatro da imagem” (Maurin, 2004: 53 e ss.), a sua criação cénica marcou decisivamente o teatro do último quartel do século xx,
aproximando-se da pintura modernista de Cézanne, Mondrian, Kandinsky
e Malevitch, e designando para si a grande “arquitectura do espaço e da
luz” (ibidem: 68).
O facto de a Fundação Calouste Gulbenkian ter firmado um contrato
com a sua companhia para a apresentação em Lisboa, em Outubro de 1973,
do espectáculo The Life and Times of Dave Clark / A vida e o tempo de
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Dave Clark 109 prova a ousadia da sua programação e a abertura às tendências iconoclásticas da cena de então. Contudo, o espectáculo acabou por
ser cancelado, por, alegadamente, o Teatro de São Carlos – onde estava
prevista a sua apresentação – ter assumido compromissos para toda essa
temporada, como se lê numa carta do Ministério da Educação endereçada
à Fundação e datada de 17 de Agosto de 1973.
Embora não se tenha encontrado – nem na Torre do Tombo nem no
Museu Nacional do Teatro – o processo da censura relativo a este espectáculo, parece evidente que a dificuldade levantada se prendia necessariamente com objecções políticas, até porque o título original desse
espectáculo era The Life and Times of Joseph Stalin. A produção estreou-se como ópera em sete actos (e doze horas de duração) na Academia de
Música de Brooklyn, nesse ano, com a participação de 140 actores, mas
integrava também partes de espectáculos anteriores, como The Life and
Times of Sigmund Freud (1969), apresentando-se, portanto, como uma
espécie de antologia.
Em alternativa – e por generosa disponibilidade da Fundação –,
o espectáculo acabou por ser apresentado no 1.º Festival Internacional de
Teatro, no Brasil, em Abril de 1974, no Teatro Municipal de S. Paulo, e era
igualmente “Dave Clark” que aparecia em título, recurso importante num
país onde a censura também se interpunha entre o projecto e a sua realização cénica, mas que, ainda assim, o consentiu.
Com ligação também à Fundação Calouste Gulbenkian, mas fora do
âmbito de actuação da Secção de Belas-Artes (que este estudo contempla), veio ainda a Lisboa o espectáculo Doctor Faustus Lights the Lights,
em 1993, integrado na programação da 7.ª edição dos Encontros ACARTE.
Apresentado no palco do Teatro D. Maria II nos dias 10, 11 e 12 de Setembro, o espectáculo seria a revelação em palco entre nós deste encenador
norte-americano que tem, contudo, feito a sua carreira sobretudo na
Europa, mais especificamente na Alemanha e em França. Procurando no
libreto modernista de Gertrude Stein (1938) a base imagética e simbólica
para a sua recriação cénica, não é alheia à composição literária de Stein a
estética de descontinuidade que Wilson trabalha nas suas grandes encenações e que se serve de procedimentos de colagem verbal e montagem visual
visando uma verdadeira “arquitectura em movimento”.
Seguir-se-á a apresentação em Portugal de outros espectáculos encenados por Robert Wilson, mas o seu registo não refere a intervenção da
109

A verba atribuída foi de 595 000$00.
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Fundação Calouste Gulbenkian: foi em 1994, no âmbito de Lisboa 94,
o espectáculo Alice (no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém),
Orlando, na Culturgest, em 1995, e, em 1999, no Teatro Rivoli, no Porto,
The Days Before.
No caso da ópera O corvo branco, apresentada no Teatro Camões, no
quadro da Expo’98, com libreto de Luísa Costa Gomes e música de Philip
Glass, a produção do espectáculo vem referida também ao Real Teatro de
Madrid (onde também se apresentaria), mas é definitivamente reportada
a uma encomenda da Comissão Nacional para a Comemoração dos Descobrimentos. Todavia, não é de excluir – mas a relação não está explícita
nos financiamentos concedidos pela Fundação Calouste Gulbenkian –
que a verba atribuída em 1994 (quatro anos antes, portanto) pela Secção
de Belas-Artes à companhia nova-iorquina de Bob Wilson – Byrd Hoffman Foundation – sob a designação “primeira fase do projecto de Robert
Wilson” (duas tranches: uma em Julho, a mais significativa, a segunda em
Dezembro do mesmo ano110) não tenha que ver, justamente, com o apoio
a este grande – e dispendioso – projecto operático, que, de resto, registou
no final um preço elevadíssimo dos bilhetes: 5000$00 para lugares em pé e
10 000$00 para lugares sentados.
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Perfazem em conjunto quase 2 mil contos (1 949 890$00).
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4. Reforçar o saber, renovar processos

Como já foi atrás referido, os dados recolhidos nesta investigação
referem-se exclusivamente à actuação da Fundação Calouste Gulbenkian
como mecenas do teatro que se foi fazendo (e mostrando) em Portugal
(mas não só111) e acompanham a sua intervenção nesse campo desde o primeiro apoio financeiro directo – que concedeu em 1959112 – até ao ano de
2000. Será, por isso, uma investigação que só parcialmente nos dá conta
das possibilidades – oferecidas e pedidas – no âmbito desse campo artístico em Portugal: não apenas por se limitar a uma só entidade financiadora
(embora a mais importante e decisiva sobretudo nos primeiros anos da sua
intervenção), mas também por ter no ano de 2000 o seu limite temporal,
restringindo-se, por isso, a análise a quatro décadas do seu percurso institucional.
Haverá ainda a referir um outro factor de “limitação” na análise da
intervenção da Gulbenkian aqui avaliado: decorre da circunstância de se
reportar apenas aos financiamentos concedidos por um Serviço – o de
Teatro – dentro de uma Secção – a de Belas-Artes. E é evidente que, ao
nível dos diversos sectores da Fundação, não custa a crer que à criação
artística no campo do teatro se tenham adicionado outros apoios, que
111

112

Veja-se, por exemplo, o apoio concedido à actividade do CIRT – Centre International de Recherche Théâtrale, em Paris, dirigido por Peter Brook, ou às digressões de companhias portuguesas pelo mundo.
Concedido ao Círculo de Cultura Teatral/Teatro Experimental do Porto: v. infra,
p. 95.
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terão funcionado como indirectos, mercê dos múltiplos cruzamentos do
teatro com outras artes e respectivos fazedores (música, dança, artes plásticas, cinema…), bem como da outra possibilidade aberta pela concessão
de bolsas individuais. De facto, esses dados não foram contabilizados no
âmbito desta investigação, e o mesmo se pode dizer dessa outra realidade
maior da Gulbenkian que foi o ACARTE (Animação, Criação Artística e
Educação pela Arte), e, em especial, os Encontros ACARTE (a partir de
1987), que vieram, decisivamente, interferir nas artes performativas em
Portugal, tanto no específico meio artístico teatral como na crítica e no
público, abrindo novos e importantes horizontes de conhecimento, bem
como expectativas e exigências estéticas.
Ainda assim, a análise dos dados permite reconhecer programas
e rubricas ao abrigo dos quais se apresentavam candidaturas a apoios e
se concediam os financiamentos julgados convenientes. A partir desses
dados, já é possível levantar hipóteses de explicação e avaliação do modo
como a actuação da Gulbenkian foi “afeiçoando” e redesenhando o campo
da actividade artística em Portugal.
E a verdade é que o lapso histórico estudado define um arco relativamente amplo onde talvez possamos reconhecer, grosso modo, três conjunturas políticas e sociais que julgo identificar também nas formas de
apoio concedidas pela Fundação: uma primeira, até ao 25 de Abril de 1974;
uma segunda, que acompanha as alterações profundas que decorreram da
Revolução e que foram avivando severas contradições sociais e políticas,
com a progressiva imposição de valores liberais e de um economicismo
crescente ao longo da década de oitenta113; e uma terceira, relativa aos anos
noventa, no decurso da qual também se verifica uma alteração das rubri
cas – no que respeita à terminologia e aos programas oferecidos pela Fundação –, o que parece querer acompanhar as transformações que se iam
registando nos campos social, económico e político no país. É, aliás, possível sustentar que é em resposta a algumas das preocupações – e realidades
– que começavam a dominar o campo cultural e artístico que surgem os
novos “Programas de Apoio” da Fundação, a que se apõem termos como,
entre outros, “gestão, produção, administração, pesquisa de financiamentos, desenvolvimento de audiências”, como veremos no ponto 6.3. deste
estudo (“Diferentes nomes para novas realidades”).
113

Uma análise muito informada e lúcida pode encontrar-se no livro de Eduarda
Dionísio: Títulos, acções, contradições: Sobre a cultura em Portugal (1974-1994).
Lisboa: Salamandra, 1993.
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É, por isso, importante analisar sob que rubricas as companhias de teatro, ou artistas singulares, encontraram na Fundação Calouste Gulbenkian
a possibilidade de desenvolverem projectos artísticos num tempo político
que era de repressão policial e de desconfiança política relativamente ao
teatro que as companhias “experimentais” – que, como vimos, começaram
a surgir de forma mais expressiva nos anos sessenta114 – iam oferecendo
ao público português. E perceber, depois, que novos mecanismos foram
sendo encontrados para responder a outros objectivos e a outras práticas
diferenciadas.

4.1. Aprender sempre

Percorrendo a lista dos financiamentos atribuídos pela Fundação
Calouste Gulbenkian ao teatro – desde o final dos anos cinquenta até
2000 – através da sua Secção de Belas-Artes (especificamente o seu Serviço
de Teatro), é possível identificar uma política de atribuição de apoios que
define rubricas e, através delas, reconhece carências, estabelece prioridades, equilibra iniciativa própria e resposta a pedidos que lhe são dirigidos,
mas que, sobretudo, parece ir tacteando terreno, avaliando consequências,
redesenhando programas e rubricas, e, de algum modo também, antecipando-se a necessidades do campo artístico.
E se atrás foi referida (no Capítulo 2115) a explícita recomendação por
parte de dirigentes da Fundação de que a aprendizagem é um processo cultural imprescindível e sempre inacabado, não há dúvida de que podemos
confirmar, nos financiamentos atribuídos, a importância reconhecida a essa
forma de actuação. Assim, referida ao APOIO À FORMAÇÃO, podemos
identificar três rubricas que apontam linhas de desenvolvimento que têm
em vista aprendizagens várias e apoio a formadores. É certo que assumirá
diversas modalidades e visará objectivos muito distintos: implicou em primeiro lugar, e muito especificamente, financiamento a Acções de formação,
mas incluiu também Estudos de teatro e Escolas.
114
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O Teatro Estúdio do Salitre já se afirmara nos anos quarenta, e o Teatro Experimental do Porto, fundado em 1951, antecipou-se às que, de forma mais sistemática, foram criando um campo alternativo na década seguinte: o Teatro Moderno
de Lisboa (1961), a Casa da Comédia (na sua segunda fase, já com sede própria,
em 1962), o Teatro Estúdio de Lisboa (1964), o Teatro Experimental de Cascais
(1965).
V. supra, pp. 25, 26.
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No caso de Acções de formação, é de referir a organização de conferências, cursos, estágios e oficinas, quer em ambiente “escolar” ou universitário116, quer junto de companhias tanto nacionais (de profissionais e de
amadores) como internacionais.
Consultando a página electrónica da CETbase117 que trata desta forma
de apoio – e que revela ter havido 238 financiamentos concedidos, envolvendo, no total, um montante de 43 432 074$80 –, podem identificar-se
algumas das companhias de teatro portuguesas que foram revelando, em
vários momentos do seu percurso, uma maior disponibilidade para organizar cursos e oficinas. Assim, destacam-se, entre outras, a Casa da Comédia (1969), o Teatro Experimental do Porto (1975), o Teatro do Mundo
(1979), o TEAR – Teatro Estúdio de Arte Realista (1981), a Comuna (1985),
a ContraRegra (1986), entre alguns outros grupos, associações e cooperativas.
Mas outras entidades, que não especificamente companhias, também asseguravam cursos mediante o apoio que a Gulbenkian concedia no
âmbito desta rubrica que esteve operativa entre 1969 e 1999. Foi algumas
vezes o caso da Escola Superior de Teatro e Cinema, de associações culturais como a APTA – Associação Portuguesa de Teatro Amador, mas também o de Juntas de Freguesia, como a do Beato, ou de São João, em 1994,
por exemplo.
Os cursos tanto assumiam um recorte mais generalista de introdução à
prática teatral como definiam campos mais específicos: trabalho de corpo,
voz, iluminação, escrita teatral, mímica, animação infantil, fantoches.
E há ainda os que traziam novidades cénicas ou formações especiais
com o contributo de formadores estrangeiros. Foi o caso, por exemplo, de
um “curso de iniciação teatral segundo o método Grotowski”, com Tone
Brulin, na Casa da Comédia, em 1969; outro sobre a escola russa de interpretação, com Polina Klimovitskaya, na Fundação da Casa de Mateus, em
1989; e ainda um sobre o teatro de rua, com o britânico Bim Mason, no
Teatro Art’Imagem, em 1990, entre muitos outros, todos devidamente
registados na CETbase.
116
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Por razões várias vezes aqui aduzidas, não estão contemplados neste estudo os
apoios concedidos a grupos de teatro universitário – que não eram contemplados
por este Serviço – e que foram os esteios mais importantes para aprendizagens e
realizações artísticas no campo do teatro (para melhor conhecer a realidade do
teatro universitário, v. Barata, 2009).
http://ww3.fl.ul.pt/CETbase/thesaurusbrowser/thesaurus.asp?descID=2208.
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Entre os formadores estrangeiros, que vieram a Portugal trazendo
novidades artísticas importantes e alterando mesmo processos de criação
teatral entre nós, esteve Adolfo Gutkin. Foi logo em 1970, quando deu um
curso de teatro na Fundação Gulbenkian, que haveria de marcar fortemente a geração que protagonizou a criação do “teatro independente” no
início dos anos setenta. Manuela de Freitas, recordando recentemente essa
experiência numa extensa entrevista à revista Sinais de Cena, declarava:
Soube que havia um senhor chamado Adolfo Gutkin que tinha vindo de Cuba e
que ia dar um curso para actores na Gulbenkian. […] fiz esse curso, outro marco
absoluto, mas durou só oito meses, porque o Gutkin foi expulso pela PIDE. […]
Com o Gutkin aprendemos a usar o corpo e as emoções todas. (Sinais de Cena,
n.º 2, APCT/CET, Dezembro de 2004, p. 44)

Veremos como, numa compreensível lógica de continuidade, a Gulbenkian irá financiar o projecto pedagógico maior de Gutkin a partir de
1981: o IFICT – Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral.
O apoio integrou-se inicialmente na rubrica Escolas, que, embora referida
desde 1968, teve uma activação irregular entre 1968 e 1995, envolvendo
apenas vinte apoios. Foram concedidos esses apoios a instituições que promoviam o ensino quer de forma continuada, quer em função de programas
que activavam em momentos especiais da sua actuação, e revestiam duas
modalidades: “apetrechamento de escolas” ou “actividade de escolas”.
No total, esta rubrica reporta um investimento de 13 236 345$00,
distribuído por associações, como Os Plebeus Avintenses e o Grupo de
Animação Os Saltimbancos, mas envolvendo também companhias profissionais e centros culturais que, para lá das suas criações artísticas, também
programaram acções pedagógicas mais ou menos regulares no campo da
formação teatral. Estão neste último caso: a Comuna, o Teatro Laboratório
de Faro, o CENDREV, o Centro Cultural do Alto Minho, o Chão de Oliva
ou a Academia Contemporânea do Espectáculo. Mas é evidente nesta
rubrica um destacado investimento numa instituição que se cria de raiz
em Lisboa, em torno de Adolfo Gutkin: o IFICT – Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral, que irá recolher 77,66% da verba desta
rubrica Escolas.
Uma conclusão – ainda que provisória – que podemos retirar desta
listagem aponta para uma política de consistência no apoio concedido, ou
seja: apesar da preocupação em distribuir os apoios a um leque de instituições de perfil diversificado (desde associações culturais a escolas ou
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academias), há uma tentativa de não pulverizar financiamentos, acompanhando as unidades apoiadas no sentido de conferir uma certa estabilidade
ao projecto pedagógico, e, de algum modo, acrescentando-lhes, assim, uma
maior responsabilização na prossecução das suas actividades e no uso dos
financiamentos.
Além destas Acções de formação e Escolas, surge uma outra rubrica
que também se integra na mais genérica designação de APOIO À FORMAÇÃO. Trata-se de Estudos de teatro, algumas vezes invocada – e aplicada – e, embora de forma algo descontínua, operativa entre 1972 e 1994,
envolvendo um montante de 5 940 042$00. Ocorre pela primeira vez em
1972, abrangendo um grupo provavelmente de investigadores ou estudiosos, mas é invocada posteriormente para acolher solicitações por parte de
escritores (Jaime Salazar Sampaio, Helder Costa e Lídia Jorge), críticos de
teatro (Carlos Porto), professores e investigadores universitários (Anabela
Mendes), fazedores individuais de teatro (Luís Varela, Ana Tamen) e companhias de teatro (Centro Cultural de Évora, Comuna, Acto). Abrangeu,
na maior parte das situações, processos de aprendizagem, de maior ou
menor intervenção institucional. Se nuns casos terá mesmo havido frequência de estudos em academias, noutros verificou-se um efectivo trabalho de investigação sobre realidades concretas do teatro em Portugal: um
grupo de trabalho na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra,
em 1977, trabalhou para a publicação de um Catálogo de Teatro de Cordel;
um outro, em Évora, em 1985, desenvolveu, no âmbito do Centro Cultural de Évora, a recuperação da prática dos Bonecos de Santo Aleixo sob
a orientação de Mestre Talhinhas118; e diversas outras propostas visaram
enriquecer práticas artísticas entre os fazedores: Teresa Ricou pôde investigar a arte da pantomima e do cómico em Portugal (1980), outros trabalharam questões relativas a práticas populares em 1982 e 1983 (Brincas de
Évora, por Luís José Valentim de Matos), outros, em 1977 e 1978, desenvolveram pesquisas em torno do teatro para a infância (Centro Cultural
118

Pertencendo hoje ao CENDREV uma unidade ligada à prática deste teatro de
raízes populares, vale a pena destacar as publicações que têm vindo a lume sobre
este importante património teatral português: Alexandre Passos, Bonecos de
Santo Aleixo: As marionetas em Portugal nos séculos xvi a xviii e a sua influência
nos títeres alentejanos. Évora: CENDREV, 1999; Christine Zurbach/José Alberto Ferreira/Paula Seixas (coord.), Autos, passos e bailinhos: Os bonecos de Santo
Aleixo. Évora: Casa do Sul & CENDREV, 2007; Christine Zurbach (coord.), Teatro de marionetas: Tradição e modernidade. Évora: Casa do Sul, 2002; AA. VV.,
Mestre Talhinhas: Bonecreiro e Poeta. Câmara Municipal de Borba, s. d.
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de Évora). Percursos singulares de dramaturgos e encenadores, que são
contemplados neste tipo de apoio – como foi o caso de Jaime Salazar Sampaio, Helder Costa, Ana Tamen ou Lídia Jorge –, apontam para possibilidades de reflexão e pesquisa direccionada provavelmente para novas
criações.
Um caso interessante registou-se em 1987: o Teatro da Rainha (criado
em 1985 e dirigido por Fernando Mora Ramos) candidatou-se, no âmbito
da rubrica Estudos de teatro, para se envolver numa investigação sobre captação de acções teatrais em vídeo, o que, de algum modo, começou a corresponder a uma preocupação que se verifica a partir de meados dos anos
oitenta, com a assunção da importância do registo da acção para eventual
arquivo (e para reflexão sobre ensaios), mas já numa incipiente aproximação a outras formas de arte na sua “negociação” com as artes do palco.
§§§
Não é dif ícil constatar a convergência de outras rubricas de financiamento com uma idêntica preocupação pela formação e aprendizagem.
É o caso, por exemplo, da Participação (ou frequência) de acções no estrangeiro, pagamento de Honorários a formadores, Edição de textos, ou aquisição de Livros.
Entre os financiamentos concedidos pela FCG destacam-se, de facto,
os muitos apoios à Participação ou Frequência de acções no estrangeiro
(envolvendo, portanto, “deslocações”) por parte de artistas e estudiosos de
teatro, elevando-se, no total, a verba a 23 917 433$00. É fácil identificar, nos
casos registados, processos de aprendizagem junto quer de companhias
estrangeiras, quer de universidades, quer ainda de escolas especializadas
em formas teatrais diversas: terá sido o caso da frequência de cursos universitários em França (com a consequente formação ao nível da pós-graduação) e de estágios com Grotowski (em Pontedera), ou junto de outros
artistas. Mas são também participações em fóruns internacionais do Teatro para a Infância e Juventude, do ITI – Instituto de Teatro Internacional,
da Convenção Teatral Europeia, ou de outras Associações Internacionais
(de professores, críticos, teatro de amadores, sindicalistas, gestores…),
bem como acções que envolvem estudantes ou actores em processos de
aprendizagem e aperfeiçoamento. Cabe ainda nesta rubrica a investigação
individual em torno de questões concretas relativas à preparação de acções
pedagógicas (por parte de professores ou encenadores), ou de futuras
digressões de espectáculos.
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E em muitas dessas ocorrências percebemos que são, de facto, formas de aprender e de trabalhar em contacto com outras realidades, quer
em contextos claramente académicos e institucionais (na frequência de
seminários, colóquios e conferências, às vezes mesmo integrados em grupos119), quer as que implicam intervenções em fóruns de discussão, quer
ainda as aprendizagens artísticas na relação com outras formas de praticar
o teatro.
Na sua persistente continuidade e na visível abrangência em termos de
grupos sociais e objectivos diferenciados que cobrem, são sinais claros de
uma política de apoios da Fundação que foi sempre abrindo vectores diversos, quer de contacto e aprendizagem, quer de desafios para ousar ir mais
longe. Foi, enfim, em muitos casos o recurso único que muitos puderam
ter para melhor se formarem ou para fazerem travessias por um percurso
artístico – ou de reflexão – de maior exigência.
Uma outra rubrica funcionou entre 1979 e 2000 para TEXTOS, envolvendo uma verba relativamente modesta, de 7 941 200$00. Sabendo como
a Fundação Calouste Gulbenkian tem, por “tradição”, um longo percurso
de iniciativa própria no campo editorial, é evidente que neste Sector do
Serviço de Belas-Artes teria de haver uma selecção criteriosa que reclamasse a específica natureza da reflexão sobre teatro. Alguns desses apoios
foram direccionados para (poucos) boletins de associações de teatro e
(alguns) números de revistas portuguesas: Programa, do Grupo de Teatro
de Campolide; Adágio, do CENDREV; e Teatro Europeu Hoje, da Convenção Teatral Europeia.
Mas um dos destaques principais vai para o número especial da
revista belga Alternatives Théâtrales (o n.º 39), que Eugénia Vasques coordenou, e que pôde, em 1991, em tempo de Europália, falar sobre o teatro
e a dança em Portugal, sob o título geral D’autres imaginaires. Integrando
colaborações de Carlos Porto, Eugénia Vasques, Anabela Mendes, Gastão Cruz, João Carneiro, José Valentim Lemos, Nuno Carinhas, Cristina
Peres e António Pinto Ribeiro, entre outros, foi, sem dúvida, uma excelente montra com alguns dos melhores artistas de teatro e da dança em
Portugal que bem merecem ver divulgado o seu trabalho. E uma outra
intervenção da Fundação no sentido de internacionalizar informação
sobre o teatro em Portugal levou a apoiar a participação portuguesa no
volume da WECT – The World Encyclopedia of Contemporary Theatre
119

Registe-se o caso de alunos da Escola Superior de Teatro e Cinema, do Balleteatro e do Chapitô, entre outros.
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dedicado à Europa, e que em 1992 se publicava sob a direcção de Don
Rubin120.
Registe-se ainda o apoio à publicação das actas de um Congresso da
Associação Internacional de Críticos de Teatro que se realizara na Fundação Gulbenkian – em Setembro de 1990, no âmbito dos Encontros
ACARTE – e que tinha por tema (e, por isso, terá por título): O teatro e a
interpelação do real. Tendo reunido representantes de vinte e cinco países
vindos dos quatro continentes, foi um marco importante na reflexão sobre
o teatro no mundo, não apenas por ter sido o primeiro depois da queda do
Muro de Berlim, mas também pela diversidade e qualidade de muitos dos
que nele participaram121. Publicado em 1991 com a chancela das Edições
Colibri, é um documento importante sobre o que se pensava e discutia
nesse início da última década do século passado.
Todavia, esta rubrica para TEXTOS foi sobretudo decisiva para enriquecer a História do Teatro Português através da publicação de livros sobre a
história de companhias como o Teatro de Branca-Flor (1982), o Manifesto 2,
d’O Bando (1988), O Bando “no vigésimo aniversário da sua singularidade
artística e independência política” (1994), a Quinta Parede (1996), o Teatro
da Cornucópia (1997), o teatro A Comuna (1998) e a Seiva Trupe (2000). São,
sem dúvida alguma, documentos preciosos sobre trajectos exemplares na
procura de uma identidade artística e na aventura por modos novos de fazer
teatro em Portugal, descrevendo momentos importantes dos seus percursos.
Veremos como mais tarde122, a partir de 1992, as rubricas apresentarão uma nova classificação, que inclui sempre a designação inicial de “programa”, formalizando, assim, a ligação entre a ideia de um “apoio” e uma
mais sistemática visão “programática” por parte da Gulbenkian123.
É, todavia, curioso verificar que, apesar da entrada em vigor desta nova
tipologia de rubricas, algumas das designações anteriores permaneceram,
como foi manifestamente o caso reportado ao APOIO À FORMAÇÃO,
120

121
122
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A secção sobre Portugal, organizada por Luiz Francisco Rebello (com contribuições de Carlos Porto, Mário Vieira de Carvalho, Maria Helena Serôdio e do próprio Luiz Francisco Rebello), ocupa, no 1.º volume, as páginas 669 a 681.
Participaram nele, entre outros, Georges Banu, Ernst Schumacher, José Mon
león, John Elsom, Raymond Temkine, João Brites, Natália Correia e Carlos Porto.
V. infra, p. 176 e ss.
Programa de Planeamento de Produção e Pesquisa de Financiamentos; Programa
de Desenvolvimento de Audiências; Programa de Apoio a Novos Encenadores;
Programa de Apoio ao Arranque de Novas Estruturas de Produção; Programa de
Apoio ao Desenvolvimento da Dramaturgia Portuguesa; Programa Complementar para Acções de Formação.
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onde cabem, como referimos antes, as rubricas: Acções de formação,
Escolas de teatro e Estudos sobre teatro. Mas a par do prolongamento destas mesmas rubricas, vemos entrar em funcionamento, neste campo de
intervenção da Gulbenkian, o PROGRAMA COMPLEMENTAR PARA
ACÇÕES DE FORMAÇÃO.
Independentemente de razões internas de funcionamento dos serviços que pudessem aconselhar esta mudança de designação, importa então
reflectir um pouco sobre eventuais consequências que ela possa ter trazido: são outras as entidades apoiadas ao abrigo deste novo “programa”?
Visam um outro tipo de processo ou aprendizagem?
A leitura mais imediata da actuação, que abarca este apoio reportado
a uma diferente designação, aponta para dois tipos de iniciativa que foram
alvo desse financiamento. De um lado, podemos colocar o “curso” que
Ângela Pinto orientou no CEM – Centro em Movimento, em 1998 e 1999,
e uma “acção de formação para um grupo de alunos do Chapitô” cujo
orientador não é referido (1997). Ocorre pensar que, apesar de uma nova
designação, o financiamento não deixa de cobrir uma iniciativa que poderia caber na anterior designação “organização de cursos”. Todavia, podemos talvez arriscar uma outra possível leitura: estes, agora referidos, são
cursos que implicam alunos de uma determinada escola e visam desenvolver saberes específicos. Não são cursos que aleatoriamente atraem alunos
que virão de diferentes espaços e formações – antes representam um aprofundamento de saberes em contexto de “aula” ou “oficina”.
Outro tipo de iniciativa reportada a esta nova designação é o apoio a
espectáculos realizados (ou preparados) no âmbito de escolas de formação
de actores, como é o caso da ESTC – Escola Superior de Teatro e Cinema
(em 1993: A casa de Bernarda Alba, Os rústicos; em 1995: O diabo é ciumento, Si contra Fá; em 1997: Zaragata em Chioggia, As moscas; em 1998:
O público) ou do IFICT – Instituto de Formação, Investigação e Criação
Teatral (1994: Homo dramaticus).
Neste financiamento específico com nova designação – PROGRAMA
COMPLEMENTAR PARA ACÇÕES DE FORMAÇÃO –, poderemos
reconhecer, então, um claro redimensionamento do apoio a conceder,
implicando uma prática mais especializada e envolvendo, por isso, um
campo novo, aberto ao ensino das artes performativas. Trata-se, com
efeito, de acções mais específicas realizadas por estudantes integrados em
ambiente de formação artística, o que também pode significar, por parte da
Gulbenkian, um apoio direccionado a um ensino mais oficinal e à formação
mais intensiva de novos actores.
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Apoios à Formação
(montantes em escudos)

4.2. Mudar a cena, fazer a diferença
4.2.1. Os projectos que nasceram nos anos sessenta
e nos inícios de setenta

Independentemente do que se possa imaginar como sendo um hipotético factor conjuntural ou acaso fortuito, não é irrelevante o facto de o
primeiro financiamento atribuído pela Secção de Belas-Artes da Fundação
Calouste Gulbenkian ao teatro em Portugal ter sido, como se disse, destinado ao Círculo de Cultura Teatral/Teatro Experimental do Porto, dirigido
nessa altura por António Pedro.
Corria o ano de 1959, o âmbito (/rubrica) em que foi concedido foi o
de Actividade da companhia/grupo, e a quantia elevou-se a 100 000$00,
prenunciando o que acabou por ser uma relação electiva que levaria
a Fundação a atribuir-lhe, logo em 1962, um novo apoio, desta vez de
150 000$00, e a ter continuado, posteriormente, a corresponder a (muitas
das) expectativas da companhia. Eram ainda acções muito pontuais por
parte da Fundação: tanto em 1959 como em 1962 estes apoios foram os
únicos concedidos ao teatro em geral124.
124

Em 1960, o único financiamento ao teatro contemplou a companhia de Lília da
Fonseca, do Teatro de Branca-Flor, sendo-lhe atribuído o montante de 25 000$00.
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Na preciosa “Introdução” aos Escritos de Teatro: António Pedro (2001),
Fernando Matos Oliveira destaca o papel decisivo deste artista no campo
do teatro em Portugal:
António Pedro foi talvez o primeiro encenador português na acepção moderna
do termo. […] Como encenador, A. Pedro anunciou em termos definitivos a
emancipação artística que caracterizará o devir do teatro experimental e independente em Portugal logo nos anos sessenta. É sobretudo nesse plano que se
pode falar num antes e num depois do TEP. (Oliveira, 2001: 21)

Antecipava, portanto, o que os anos sessenta tornariam mais visível,
com a criação de colectivos reunidos em torno de um encenador e apostados em assumir uma opção estética que os identificasse no campo do
teatro pela diferença. Posicionavam-se, de um modo geral, contra o que era
o modo dominante de fazer teatro nessa altura125 (companhias de repertório, ligadas ainda a um modo de dizer declamatório) e visavam furtar-se
ao campo de actuação dos empresários do teatro comercial (boulevard e
teatro de revista), razões pelas quais se tornou comum considerá-los como
representando um “teatro independente”. É essa nova realidade que, de
certo modo, o TEP e o seu director antecipavam, como escreve o organizador do livro, Fernando Matos Oliveira:
O rigor das encenações de A. Pedro no período de maior continuidade que
passou à frente do TEP era estranho aos hábitos do teatro português. Estranho
no sentido em que a sua metodologia acentuava o corte que lentamente se vinha
fazendo com a velha direcção de actores, com o estilo de actuação e até com
a gestão da companhia como um colectivo e menos como grémio de vedetas.
(Ibidem: 29)

125

É claro que em cada momento da História do Teatro Português do século xx se
podem referir companhias que procuraram renovar a cena: desde o Teatro Livre
(1904) e o Teatro da Natureza (1911) à Casa da Comédia (1946) ou ao Teatro
Estúdio do Salitre (1946), entre outros, mas torna-se mais visível e sistemática a
criação destes grupos nos anos sessenta, o que não deixa de se reportar à agudização das contradições políticas que marcaram a história de Portugal (e do
mundo, em geral) nesse anos, e que levaram muitos jovens a assumir uma militância política e cultural mais comprometida – no caso português – contra, entre
outras realidades institucionais, o “império” – de índole empresarial – de Vasco
Morgado.
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Este primeiro financiamento do Serviço de Teatro pode, por isso, simbolicamente representar o que veio a ser o persistente acompanhamento,
por parte da Gulbenkian, da realidade teatral nesta primeira fase da sua
actuação. Reporta-se aos anos de 1959 a 1974 – que consideramos poder
ser aferida também na relação com a conjuntura política – e integra a
criação de algumas das companhias independentes, de maior ou menor
ventura e consistência, mas que ocuparam lugar de relevo na cartografia
teatral portuguesa desses anos.
Referimo-nos muito particularmente ao Teatro Moderno de Lisboa (1961)126, à Casa da Comédia (1962)127, ao Teatro Estúdio de Lisboa
(1964), ao Teatro Experimental de Cascais (1965), ao Teatro do Nosso
Tempo (1965), ao Grupo 4 (1966) e, numa geração ligeiramente posterior,
à Comuna (1972) e ao Teatro da Cornucópia (1973).
Carlos Porto anota a importância que teve para toda uma geração a
criação de A morte de um caixeiro-viajante, pelo TEP, sob a direcção de
António Pedro (1954, 1958). Escreve sobre a recriação dessa peça em 1958:
Para nós, os da geração sem teatro, o encontro com a peça de Arthur Miller teve
um significado que podemos agora considerar histórico. Ali, naquele palco, nós
encontrávamos teatro à nossa altura, à altura dos nossos problemas, das nossas
angústias, da nossa febre do “humano”, das nossas dúvidas e das nossas certezas.
(Porto, 1973, vol. 1: 46)

Urbano Tavares Rodrigues, um ano antes, já se tinha referido elogiosamente ao papel de António Pedro à frente do TEP a propósito da encenação de Ratos e homens (1957), de John Steinbeck, percebendo a novidade
deste trabalho no teatro que então se fazia:
Bem-haja mais uma vez o Teatro Experimental do Porto que, contra a maré de
rotina e de aceitação da mediocridade que nos submerge – com excepções, é
claro – volta a provar que se deve e se pode fazer teatro – mesmo com um grupo
de amadores cheio de fervor e vontade –, com essa coisa essencial que são os
textos a sério, os textos válidos, actuais (o actual às vezes tem séculos), sem
morceaux de bravoure, sem condescendências, sem rodriguinhos, sem ideias
feitas e fraseados ocos, sem truques manhosos. (Rodrigues, 1961, vol. 1: 217)
126
127

V. supra, pp. 42-44.
Foi neste ano que se iniciou uma nova etapa, agora no teatrinho das Janelas Verdes, ainda sob a direcção de Fernando Amado: v. Coelho, 2009.
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Idêntica avaliação do mérito desta companhia no panorama do teatro
português de então surgira já pela voz de Jorge de Sena a propósito da
encenação de Jornada para a noite, de Eugene O’Neill (1958), declarando
ser um “espantoso espectáculo a que nos foi dado assistir, sem dúvida, um
dos mais extraordinários acontecimentos – pela qualidade da peça, pela
inteligência da direcção e pela excelência da representação – que se deve
registar nos anais do teatro português, de há anos a esta parte” (Sena, 1988:
191).
A Fundação Calouste Gulbenkian, apoiando, de forma continuada e
consistente, o percurso do Círculo de Cultura Teatral/Teatro Experimental
do Porto, concedeu, entre 1959 e 1998, um total de 4 401 843$00, dirigido
à actividade do grupo, ao equipamento da sala e à criação de espectáculos,
o que foi permitindo a sua continuada presença na cena teatral portuense.
E, falando a partir de Lisboa, Vítor Pavão dos Santos recorda a revelação que foi a vinda de A morte de um caixeiro-viajante à capital (no
Auditório da Tapada da Ajuda), avaliando as consequências da entrada de
António Pedro na companhia:
[…] sem actores de nome, conseguiu um conjunto muito homogéneo, com
amadores profissionalizados: Dalila Rocha, João Guedes, Vasco de Lima Couto,
Baptista Fernandes. Quando em Lisboa se assistiu à Morte de um caixeiro-viajante de Arthur Miller, nem dava para acreditar, era um bom espectáculo,
vibrante, com uma mão-cheia de intérpretes desconhecidos muito eficazes,
muito bem dirigidos. (Santos, 2001: 233)

Mas, na conjuntura política que então se vivia, um tal cometimento,
uma tão viva energia levantava suspeições, como regista Vítor Pavão dos
Santos a propósito do repertório português que António Pedro entretanto
definira e já levara à cena:
Como era de prever, a censura torcia o nariz a tanto entusiasmo teatral, a cheirar a coisa da oposição. E o escândalo rebentou em 1957 com A promessa, que
revelava um novo autor de talento, Bernardo Santareno, então muito influenciado por Lorca, tocando em coisas intocáveis, como os milagres, a religião,
a sensualidade. Muitos sócios pudicos afastaram-se e o espectáculo foi retirado
de cena. (Ibidem: 234)

Não diminuiu o entusiasmo, antes se reforçou a ideia de que era possível projectar no teatro, simbolicamente, a crítica ao presente e o sonho de

JORNADA PARA A NOITE
E. O’Neill, enc. António Pedro, Teatro Experimental do Porto, 1958.
João Guedes, Dalila Rocha, Baptista Fernandes, Alexandre Vieira.
CRÉDITOS: Fernando Aroso/TEP.
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uma vida – ou de um teatro – diferente. Foi, por isso mesmo, que o teatro,
na pluralidade de vozes e modos de fazer de alguns dos grupos que surgiram nos anos sessenta, provou ser uma maneira privilegiada para actores
(e espectadores) darem também voz ao protesto.
Registavam no nome a ideia de modernidade (Teatro Moderno de
Lisboa, 1961) ou de experimentação (Teatro Experimental do Porto, 1957,
Teatro Experimental de Cascais, 1965), mas também se reconduziam à
concepção de um pequeno recinto, um “estúdio”128, que permitisse a aproximação – não apenas f ísica – entre público e plateia (Teatro Estúdio de
Lisboa, 1964).
É nesta década que, ajudando à incandescência de um novo teatro
que urgia fazer, a poetisa e dramaturga Fiama Hasse Pais Brandão traduziu
– com a enorme competência que revela em toda a sua escrita – o volume
de escritos teóricos de Bertolt Brecht que a Portugália Editora publicou
em 1964: Estudos sobre teatro. Sabemos, porém, que se a publicação deste
volume, bem como os que traziam as suas peças – que a editora entretanto
começava a editar –, foi coisa consentida, continuava interdita a encenação
das peças deste autor alemão (v. Delille, 1991).
E não é por acaso que Carlos Porto, na sua crítica ao espectáculo do
Teatro Estúdio de Lisboa Bocage, alma sem mundo (1967), recorda as peças
que – como a que então analisava –, no início dos anos sessenta, com maior
ou menor acerto, se reportavam à lição brechtiana129: O motim, O render
dos heróis, Felizmente há luar, O judeu (Porto, 1973, vol. 2: 87).
Dedicado ao encenador e teórico de teatro político Erwin Piscator,
esse espectáculo de Luzia Maria Martins sobre Bocage, levado à cena
pelo Teatro Estúdio de Lisboa, tinha para Carlos Porto – apesar de algumas debilidades de escrita que nele detectou – o “mérito irrecusável” de
“uma experiência viva que vários factores tornaram possível e cuja existência por si só abre novos horizontes ao espectáculo português” (ibidem:
88). O travejamento histórico e o pendor documental e interrogativo
128

129

Curiosamente, já antes, em 1946, o teatro que nasceu em redor de Gino Saviotti,
no Instituto de Cultura Italiana, ao Rato, e que contava com Luiz Francisco Rebello no seu núcleo fundador, adoptara esse adjectivo: Teatro Estúdio do Salitre. Nascido numa conjuntura política que parecia recomendar uma abertura
do regime – o final da 2.ª Guerra Mundial –, também a ele se deve um esforço
de renovação de processos criativos e a procura de um repertório de qualidade
(v. Rebello, 1996: 11-27).
Sobre a influência de Brecht especificamente na dramaturgia portuguesa, v. também Serôdio, 2004: 100-111.
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desta peça – herdeiro das lições de Brecht e de Piscator, e decorrente do
conhecimento que a autora e encenadora Luzia Maria Martins tinha da
dramaturgia inglesa do pós-guerra – acabariam por marcar o percurso
muito próprio desta companhia, que Vítor Pavão dos Santos reconhecia ter-se definido como sendo “de tom combativo e abnegado” (Santos,
2001: 246).
A combatividade, que lhe era reconhecida, custou-lhe vários dissabores com a censura, levando a constantes proibições, cortes nos textos
e alterações na encenação (antes e depois de estreado o espectáculo)130.
Entre as várias peças totalmente proibidas contam-se uma adaptação de
Guerra e paz, de Tolstoi (que seria encenada por Erwin Piscator), Casa do
vento, de Manuel da Fonseca, e O século xx já, de José Sasportes. De entre
os textos que sofreram vários cortes destacam-se, entre outros, Joana de
Lorena, de Maxwell Anderson, O pomar das cerejeiras, de Tchekov, A louca
de Chaillot, de Jean Giraudoux, Bocage, alma sem mundo, de Luzia Maria
Martins (sucessivos cortes no início e ao longo da carreira do espectáculo),
e Vítor ou as crianças no poder, de Roger Vitrac.
A companhia ocupava o Teatro Vasco Santana, à beira da Feira Popular, em Entrecampos, e marcava a diferença relativamente ao teatro de
então: era, por um lado, uma companhia dirigida por mulheres – Luzia
Maria Martins e Helena Félix (e Valentina Trigo de Sousa, mais no plano
administrativo) –, e elas mostravam na sua prática (encenadora uma, actriz
a outra) algumas obstinações no modo de trabalhar e de viver: lealdade,
modéstia e sentido do colectivo eram as razões maiores da sua prática.
No repertório que levavam à cena – maioritariamente contemporâneo e
sobretudo anglo-saxónico – havia, por parte de Luzia Martins, uma preparação rigorosa da cena a partir do texto (que por vezes ela própria escrevia131), e, com Helena Félix, uma composição cuidada das personagens que
interpretava, destacando-se por uma notável qualidade de dicção.
Luzia Martins praticava uma escrita narrativa que colocava o artista
no tempo em que lhe fora dado viver, tendo levado à cena retratos de
época para neles situar – conflitualmente – grandes homens de letras portugueses: Bocage (Bocage, alma sem mundo, 1967), Raul Brandão (Tema e
130

131

Um documento importante que regista a relação da companhia com a censura
é o catálogo da exposição dos 20 anos do TEL: Ao serviço do teatro (1964-1984),
que esteve patente no Teatro Vasco Santana e que foi organizada pelo cenógrafo
e figurinista Fernando Filipe.
V. Serôdio, 1988.
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variações, 1978), Cesário Verde (Cesário quê?, 1986), Camões (O homem
que se julgava Camões, 1987).
Duas outras dominantes eram ainda visíveis no teatro que o TEL
levava à cena: uma temática humanista, que, de algum modo, revelava a
fragilidade do indivíduo face ao desconcerto do mundo, e um compromisso, que era político e ético, mas sobretudo feito de afectos. Os universos
que representava eram, de facto, de gente simples que reclamava contra os
males do mundo. Numa das suas peças, um tal Sr. Gomes dirá num misto
de dignidade e mágoa: “Minha senhora, tenho a impressão, muitas vezes,
que alguém fechou a porta do mundo e nos deixou de fora.”
Destacou-se no repertório desta companhia o espectáculo As mãos de
Abraão Zacut, de Luís de Sttau Monteiro, em 1969, pela matéria política
que abordava e que, situando embora a acção num hipotético campo de
concentração nazi, não deixava de colocar a questão mais geral da repressão política com ressonâncias que nos eram bem próximas132. Foi consentida a sua representação, em grande parte devido à conjuntura da breve
“Primavera Marcelista” que então se vivia, mas o texto não deixou de ser
marcado pela Comissão de Censura. De facto, tendo começado por ser
reprovada a sua apresentação em 1968, uma segunda insistência levou à sua
aprovação, embora o processo desta peça na Inspecção dos Espectáculos133
dê conta das muitas incomodidades que provocava: “linguagem obscena,
ofensas à religião cristã e instituições militares, aviltamento da condição
humana […] instigação à violência e o tom de contestação política e social”,
protestando ainda a Comissão de Censura que “palavras como liberdade,
perseguição e cadeia aparecem demasiadas vezes” (apud Rosa, 2009: 44).
Entre 1965 e 1986134 a Fundação Calouste Gulbenkian acompanhou e
apoiou, de forma continuada, esta companhia através das rubricas que visavam não apenas o equipamento da sala e a apresentação de espectáculos
(nos campos de Montagem e Ingresso de espectadores), mas também, directamente, a Actividade da companhia, perfazendo um total de 4 401 843$40.
Um terceiro caso paradigmático da actuação da Gulbenkian, que marcou a renovação do teatro português nos anos sessenta e ajudou a projectar
132

133
134

É importante perceber que esta foi a peça que Sttau Monteiro escreveu depois de
ter sido preso pela polícia política, a PIDE, em 1962, por suspeita de ter colaborado na intentona de Beja.
ANTT-SNI/IE/ 8741 (Arquivo Nacional da Torre do Tombo).
A companhia só acabaria em 1989, pelo que se depreende não ter tido apoio da
Fundação nos últimos três anos da sua actividade.

o homem que se julgava camões
Texto e enc. Luzia Maria Martins,
Teatro Estúdio de Lisboa, 1987.
João Guedes e Irene Cruz.
CRÉDITOS: MNT (177594)/DGPC/ADF (reprodução Luísa Oliveira).
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essa imagem no estrangeiro, foi o apoio ao Teatro Experimental de Cascais, criado em 1965 por Carlos Avilez e João Vasco. A companhia iniciou
a sua actividade estreando, em 1965, no Teatro Gil Vicente, em Cascais,
Esopaida, de António José da Silva, tendo estado, entre a assistência da
estreia, o presidente da Fundação Calouste Gulbenkian – José de Azeredo
Perdigão – e o rei Humberto II, da Itália. E foi, ao longo do tempo, habitando
lugares entre Cascais e o Estoril: Teatro Gil Vicente, Teatro Mirita Casimiro (antigo Picadeiro) e Museu Condes de Castro Guimarães, em Cascais.
Talvez que esta companhia, de entre as novas que iam surgindo nos
anos sessenta, tenha sido a que mais se esforçou por criar uma ponte geracional no seu elenco electivo. Com efeito, pelos mundos imaginários que
foi compondo em cena passaram nomes das mais diversas gerações, desde
Brunilde Júdice, Amélia Rey Colaço, Mirita Casimiro e José de Castro a
Eunice Muñoz, Cecília Guimarães, Glicínia Quartin, Isabel de Castro,
Lia Gama, Carmen Dolores, Mário Viegas, Zita Duarte e Maria do Céu
Guerra, entre tantos outros. E essa facilidade de integração da diferença
tem também que ver com uma sensibilidade de “compromisso” que levou
o seu director Carlos Avilez a projectar um repertório onde convivem Gil
Vicente e Arrabal, Santareno e Labiche, Yukio Mishima e Joaquim Paço
d’Arcos.
Criticando, embora, alguns dos excessos de Carlos Avilez, Vítor Pavão
dos Santos reconhece nos seus espectáculos a marca do “encenador”, uma
das “chaves” distintivas destes grupos de teatro independente, e que neste
caso, como escreve, fez escola e criou discípulos:
Era o triunfo de um certo teatro de encenador, que sacrifica o texto, que deveria
tornar claro, aos mais diversos efeitos, a um decorativismo que tudo abafa, à
música por tudo e por nada, a danças e mais danças, às grandes gritarias dos
actores, sem que, por vezes, deixe sequer compreender a acção. Mas Carlos Avilez teve sucesso, tornou-se moda, criou discípulos, ganhou prestígio, demonstrando sempre um grande amor pelo teatro. (Santos, 2001: 248)

Algumas comédias do início do século xx foram território muito do
agrado de Avilez, que as encenou com o escopo rasgado e espectacular de
que tanto gosta, como A maluquinha de Arroios (1966), de André Brun,
ou O comissário da polícia (1968), de Gervásio Lobato. Mas o repertório incluiu também universos mais consistentes, como os de Shakespeare
(de quem o TEC apresentou Macbeth, em 1988, e Rei Lear, em 1990), de
Gombrowicz (Ivone, princesa da Borgonha, em 1971, Opereta, em 1988,

a maluquinha de arroios
André Brun, enc. Carlos Avilez,
Teatro Experimental de Cascais, 1966.
Zita Duarte e Mirita Casimiro.
CRÉDITOS: J. Marques/TEC.
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e Casamento, em 2003) e, acima de todos, mais que todos, de Jean Genet. Foi,
de facto, Carlos Avilez que o revelou em Portugal – em 1972 – com a peça
As criadas, e fê-lo da forma mais ousada: a tradução era de Luiza Neto
Jorge e, para a encenar, convidou o argentino Victor Garcia. O deslumbramento não poderia ser maior, face não apenas a um desenho cenográfico de
grande originalidade e impacte visual (concebido pelo próprio encenador),
mas também a uma fulgurante direcção cénica e a interpretações notáveis das actrizes Eunice Muñoz, Lourdes Norberto e Glicínia Quartin (que,
aliás, receberam nesse ano – ex aequo – o Prémio da Crítica). A sua representação135, como vimos, foi autorizada pela Comissão de Censura, “para
o público intelectual do pequeno Teatro Gil Vicente, mas o espectáculo foi
proibido de sair de Cascais” (Santos, 2001: 249). Vieram depois O balcão,
em 1987, Alta vigilância e Os biombos, em 1993, bem como Os negros,
em 1999, e em todos estes espectáculos – que Carlos Avilez encenou – se
reconhecia uma afinidade electiva muito especial que fazia conviver, na
convocação cénica daqueles textos, a energia de uma certa insurreição e
uma declarada exuberância barroca.
Outro tipo de espectáculos foi marcando o seu percurso, de que destacaria dois em particular: Aurora da minha vida (1984), sobre texto de
Naum Alves de Souza, e a que um bom naipe de actores – João Vasco,
Santos Manuel, Cecília Guimarães, Anna Paula e Luís Rizo, entre outros
– conferiu um invulgar compromisso entre o festivo e o nostálgico; e o
notável espectáculo documental que Luiz Francisco Rebello compôs
com um acerto histórico de grande rigor e uma capacidade muito sua de
caracterizar em traços firmes um ambiente cultural e artístico: Portugal,
anos 40. Integrou em 1982 a iniciativa da Fundação Calouste Gulbenkian
em torno das artes portuguesas nos anos quarenta136 e foi reposto em Cascais em 1992.
Uma das especificidades desta companhia – no que diz respeito aos
apoios recebidos da Fundação – reporta-se às várias digressões nacionais
e internacionais que realizou, tendo levado bem longe (ao Japão, em 1970,
para a Feira Internacional de Osaka, a Angola e a Moçambique, em 1973,
mas também a Espanha, mais de uma vez) alguns dos espectáculos que
foram as suas bandeiras: D. Quixote, de Yves Jamiaque, Fuenteovejuna, de
Lope de Vega, A maluquinha de Arroios, de André Brun, e Ivone, princesa
da Borgonha, de Gombrowicz. Com D. Quixote, no Festival Internacional
135
136

V. supra, p. 70.
V. catálogo Os anos quarenta na arte portuguesa. Lisboa: FCG, 1982.

OS BIOMBOS
J. Genet, enc. Carlos Avilez,
Teatro Experimental de Cascais, 1993.
Zita Duarte.
CRÉDITOS: Maria Luísa Gomes/TEC.

fuenteovejuna
Lope de Vega, enc. Carlos Avilez,
Teatro Experimental de Cascais, 1973.
João Vasco.
CRÉDITOS: J. Marques/TEC.
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de Barcelona, IX Ciclo de Teatro Latino, Santos Manuel foi mesmo distinguido com o Prémio Melhor Actor (Rizo, 2004: 92, 95).
Dos financiamentos concedidos ao TEC – um total de 12 584 589$80,
entre 1966 e 1993 –, foram muitas as rubricas que justificaram o apoio: não
apenas a ampliação ou reparação do espaço e do equipamento (sobretudo
com a renovação do Picadeiro, no Monte Estoril, a sua actual sala de espectáculos), mas principalmente a montagem e a circulação dos seus muitos
espectáculos.
Se estas três companhias – que escolheram a caracterização de “experimental” ou “estúdio” nos seus nomes como marca distintiva – se destacaram pela importância decisiva de um encenador que nelas deixou
impressas as suas opções estéticas, uma outra – que surge em 1966, o
Grupo 4 – ganha um perfil diferente e funciona de modo relativamente
invulgar: são quatro actores, envolvidos em espectáculos noutras companhias, alguns mesmo com um currículo apreciável137, mas que decidem de
vez em quando (mais ou menos uma vez ao ano) juntar-se para fazer um
espectáculo “diferente”, que geralmente até tinha uma curta carreira.
Reflectindo sobre o seu percurso desde 1967, escreveram no programa
do espectáculo A investigação, sobre texto de Xavier Pommeret, que levaram ao palco do Teatro da Trindade em 1975:
Em princípios de 1967, éramos quatro e tínhamos trabalho assegurado, se quiséssemos, no teatro que então se fazia. Mas a situação teatral era nessa altura
bastante desencorajadora e não eram muitas as esperanças de mudança. […]
Não era nada cómodo, para profissionais já com dez anos de carreira, fugir aos
esquemas alienantes do teatro comercial que nos acenava com a miragem do
actor-vedeta, investimento lucrativo para a bilheteira de empresário.138
137

138

Rui Mendes iniciara-se no Cénico de Direito, mas cedo ingressou no Teatro do
Gerifalto, onde participou em mais de vinte espectáculos (entre 1956 e 1960);
João Lourenço estreara-se em palco ainda muito jovem, com 13 anos de idade, no
espectáculo Dona Inês de Portugal, da Companhia Rey Colaço-Robles Monteiro,
e participara pouco tempo depois na primeira apresentação de Beckett em Portugal, a criação do Teatro Nacional Popular que Francisco Ribeiro (Ribeirinho) encenara – À espera de Godot, 1959 –, onde fez o papel do rapazinho que surge no
final de cada acto; Irene Cruz iniciara a sua carreira em 1959, com 16 anos de idade, n’A visita da velha senhora, de Dürrenmatt, no Teatro Nacional D. Maria II,
e bem cedo ingressou no teatro profissional, em espectáculos de teatro de revista
e em produções do empresário Vasco Morgado (Almeida, 2009: 122 e ss.).
Este texto do programa está também citado no livro de Fernando Gusmão (1993,
pp. 196-197).
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Passaram por este Grupo 4 encenadores vários, mas foi Fernando Gusmão quem assinou mais encenações, como, entre outras: Amanhã digo-te por música, de James Saunders (1969), e Insulto ao público, de Peter
Handke (1972). Será parcialmente por essa razão que Carlos Porto considera esta companhia uma “ramificação do TML” [Teatro Moderno de Lisboa] (Porto, 1985: 22).
Logo com o seu primeiro espectáculo – Knack, de Ann Jellicoe –,
apresentado no Teatro Tivoli em 1969, com encenação de Maria Helena
Matos, o Grupo 4 teve uma excelente recepção junto do público e da crítica. Carlos Porto via nele a afirmação de uma nova geração de jovens que
tinham coisas importantes para dizer e mostrar:
Eis, pois, que quatro jovens apaixonados por uma peça jovem, largam tudo
e resolvem fazer Teatro. Aqui e agora. Eis, pois, que é necessário acreditar
(de novo) no Teatro e (sempre) na Juventude. Vale a pena pela simplicidade
e pela autenticidade de um espectáculo que parece nascer espontaneamente
diante de nós como um happening. Vale a pena pela modernidade de um
espectáculo que acerta o nosso teatro pela hora europeia num momento
em que o seu arejamento é cada vez mais necessário e urgente. (Porto, 1973,
vol. 2: 127, 128).

Depois de Abril de 1974, o Grupo 4 marcou um momento altíssimo na
sua trajectória com um espectáculo notável que João Lourenço encenou:
O círculo de giz caucasiano, de Bertolt Brecht. Com tradução e prólogo de
Luiz Francisco Rebello (redireccionando o discurso inicial para a questão
da Reforma Agrária em Portugal, a questão política que mais marcava o
debate – e a conflitualidade – social de então), foi, sem dúvida, um marco
importante do teatro português, a ponto de figurar nos “20 espectáculos
para a memória” que Carlos Porto seleccionou para a publicação espanhola
Escenarios de dos mundos: Inventario teatral de Iberoamérica (Porto, 1988:
68). No total, os apoios que a Fundação Calouste Gulbenkian atribuiu ao
Grupo 4, entre 1973 e 1979, perfizeram o montante de 1 009 830$20.
Osório Mateus escreveu sobre este Círculo de giz caucasiano, para
o semanário Opção, uma análise longa e de grande exigência e rigor
analíticos, em Junho de 1976. Reconhecendo alguma insuficiência na
operação dramatúrgica feita sobre o texto de Brecht (a propósito das
ligações explícitas ao contexto português e do que ele considerava ser
uma simplificação do problema ideológico que a peça original efectivamente coloca), e considerando excessivos (porque também inadequados)

O CÍRCULO DE GIZ CAUCASIANO
B. Brecht, enc. João Lourenço, Grupo 4, 1974.
Irene Cruz e Rui Mendes.
CRÉDITOS: João Lourenço/Teatro Aberto.
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aspectos cenográficos e de guarda-roupa (“luxo ingénuo, novo-rico e
revisteiro, de todas aquelas vestes, pinturas e adereços”), destaca bons
trabalhos de interpretação, alguns mesmo surpreendentes. Fala de Irene
Cruz, “exemplar de afinco, honestidade, vontade de acerto, prazer do trabalho”, apesar de alguns afloramentos da “ingénua da comédia”; regista,
com surpresa, a interpretação de Morais e Castro, dando mostra de “um
salto qualitativo de respeito”, mas distingue sobretudo a prestação memorável de Rui Mendes:
[…] o domínio técnico tão surpreendente, a capacidade de “apanhar” o público
e de o pôr a vibrar em simpatia consigo, tudo isso ligado a este cuidado evidente
de composição de uma figura, à utilização de uma gramática de representação
rigorosamente definida, fazem perdoar prodigiosamente a deturpação contestável de concepção da personagem e acabam por ser um dos grandes motivos
de agrado do espectáculo. (Mateus, 2002: 454, 455)

O artigo que Osório Mateus escrevera para o número anterior da
mesma publicação referia a visita (de jornalistas) ao novo edif ício da Praça
de Espanha – o Teatro Aberto –, que a companhia inaugurava com este
espectáculo de Brecht.
Tendo sido construído com financiamento “próprio” (ainda que, àquela
data, só parcialmente pago), o teatro justificou, então, alguns apoios da
Fundação em Equipamento, bem como a cedência do terreno pela Câmara
Municipal de Lisboa. Por isso Osório Mateus deseja à Câmara Municipal
de Lisboa que “nunca generosidade e engenho lhe minguem para inventar
ou recuperar espaços onde o teatro – e não só – tenha um lugar possível”
(Mateus, 2002: 444).
E essa é também uma das consequências da criação de várias companhias no tempo inaugurado pela Revolução de Abril. De facto, o crescimento exponencial de grupos e companhias de teatro a partir de 1974
– em função da abolição da censura, bem como da liberdade de reunir e
da facilidade em criar legalmente companhias – vai conduzir não apenas
à utilização de espaços desaproveitados para neles fazerem teatro, mas
também à proposta de projectos de arquitectura para requalificar teatros
já existentes, ou para construir novas edificações. Veremos, por isso, que
nesse campo a Fundação Calouste Gulbenkian foi incansável no apoio que
prodigalizou: investiu – entre 1965 e 1998 – uma verba de 135 127 746$00
num programa de financiamento visando exclusivamente “Espaços”, que
incluía as muitas rubricas que logicamente se associavam a intervenções
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em edif ícios para teatro: Ampliação, Apetrechamento, Aquisição, Construção, Recuperação (ou Remodelação), Reparação e Promoção139.
E dois dos mais destacados grupos independentes que se formaram
no início dos anos setenta – o teatro A Comuna (em 1972) e o Teatro da
Cornucópia (em 1973) – eram justamente dos que não tinham lugar fixo,
o que não os imepdiu, todavia, de irromper pela cena teatral de modo fulgurante. Virão a encontrar um espaço “próprio”, em regime de comodato,
só depois de Abril, e em cada um desses lugares têm vindo a desenvolver
os seus repertórios.
Logo no seu espectáculo de estreia, em Outubro de 1972 – Para onde
is?, sobre Auto da alma e Barca do Inferno, de Gil Vicente –, a Comuna
surgia com uma linha estética muito própria e uma forma de encenação
que colocava no jogo colectivo sinais de uma ritualização que iria marcar o
seu percurso. Como sintetiza Eugénia Vasques no livro que celebra os vinte
e cinco anos do trajecto da Comuna:
De acordo com o conhecido ideário de João Mota, a Comuna – Teatro de Pesquisa mantém-se uma instituição de referência em virtude da sua diferença.
E a Comuna será diferente porque: (1) insiste em procurar a essencialidade da
criação – e por isso os exercícios catárticos e as improvisações propiciatórias –;
(2) insiste em procurar a verdade na comunicação com a polis – e por isso os
grandes textos, as grandes reflexões, mas também o divertimento e a sátira política –; (3) insiste em procurar modificar a atitude do artista face à vida – e por
isso a vivência colectivista da companhia –; (4) e, finalmente, insiste em ensinar o teatro como um of ício que se exerce com vista a uma Ética que é, em si
mesma, uma Estética identificadora. (Vasques, 1998: 30)

No que terá sido a celebração do seu 20.º aniversário, a Comuna pôde
contar com um depoimento do Dr. José de Azeredo Perdigão que, recordando os apoios que a Fundação concedera a esta companhia e ao seu principal mentor, João Mota, destacava o acerto dessa decisão, baseada, como
era norma, num juízo de valor:
A Fundação Calouste Gulbenkian pode orgulhar-se de se ter apercebido que o
núcleo inicial de jovens actores que lançaram, há 20 anos, a “Comuna Teatro
139

A este montante dever-se-á acrescentar a verba de 50 000$00 atribuída num outro programa de financiamento – a “Entidades” –, que em 1971 foi concedido a
uma companhia de teatro para a infância: o Teatro Arco da Velha. V. gráfico sobre
os apoios a ESPAÇOS infra, p. 139.
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PARA ONDE IS?
A partir de Gil Vicente, criação
colectiva, A Comuna, 1972.
CRÉDITOS: Arquivo A Comuna.
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de Pesquisa”, transportavam consigo não apenas um sonho, mas um projecto
cultural diferente, de rara qualidade e criatividade […] A “Comuna” apresentou-nos cássicos e modernos autores, através de uma linguagem plástica de vanguarda, mas não absurda ou obsoleta, fugindo a modas e a mundanismos […]
(Perdigão, 1998: 38)

Uma outra companhia de “teatro independente” marcará este período
pela novidade que introduzia no modo de pensar e fazer teatro: o Teatro
da Cornucópia. Formada em 1973 como uma sociedade por quotas gerida
por dois sócios, Luís Miguel Cintra e Jorge Silva Melo, era sobretudo a
releitura dos clássicos que os galvanizava: Molière (O misantropo, 1973)
e Marivaux (A ilha dos escravos e A herança, 1974) foram os autores com
que iniciaram a sua caminhada enquanto companhia. Mas logo depois do
25 de Abril abordaram Brecht (O terror e a miséria no III Reich, 1974) e,
no seu longo trajecto (onde se regista, de resto, uma cisão, com a saída de
Jorge Silva Melo em 1979), são vários os autores novecentistas que levam
à cena, revelando entre nós autores como Heiner Müller (A missão, 1984),
Karl Valentin (E não se pode exterminá-lo?, 1979), ou Franz Xaver Kroetz
(Alta Áustria, 1976), entre outros.
No livro belíssimo que publicaram em 2002 sobre os espectáculos que
montaram entre 1973 e 2001, Luís Miguel Cintra escreve sobre esses primeiros anos da vida da Cornucópia:
Houve várias fases no nosso trabalho: o projecto sonhado pelo Jorge Silva Melo
comigo; os dois anos anteriores ao 25 de Abril, sem sede, alugando teatros, com
apoios da Fundação Gulbenkian, com a Helena Domingos a secretariar e um
grupo de actores muito diferentes entre si e que entusiasticamente se juntaram
a nós […] (Cintra, 2002a: 6)

E independentemente das alterações que ocorreram ao longo dos anos
em cada uma destas companhias, quer a Comuna quer a Cornucópia foram
marcando, cada uma a seu modo, algumas das formas de criar universos
simbólicos, persistindo, obstinadamente, na manutenção de um colectivo.
Lembramos, por isso, o júbilo de Luís Miguel Cintra quando a Cornucópia
perfez 25 anos de existência:
Querem o conselho de um velho patriarca? Façam companhias. […] a solidão
não presta. A vida passa duns para os outros e há coisas que demoram a passar.
Por cada nova companhia de teatro deviam nascer mil estrelas no céu. (Apud
Serôdio, 2001: 89)
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o misantropo
Molière, enc. Luís Miguel Cintra, Teatro da Cornucópia, 1973.
Em cima: Carlos Fernando, Luís Miguel Cintra, Raquel Maria, Filipe La Féria
e Jorge Silva Melo. Em baixo: Filipe La Féria, Luís Lima Barreto, Carlos
Fernando, Glicínia Quartin, Orlando Costa, Raquel Maria e Luís Miguel Cintra.
CRÉDITOS: Paulo Cintra/TC.

o terror e a miséria no III reich
B. Brecht, enc. Jorge Silva Melo e Luís Miguel Cintra, Teatro da Cornucópia, 1974.
Em cima: Luís Lima Barreto, Carlos Fernando, Helena Domingos, Raquel Maria,
Orlando Costa, Jorge Silva Melo, Glória de Matos, Pedro Penilo, Augusto Figueiredo,
Luís Miguel Cintra, Glicínia Quartin. Em baixo: Augusto Figueiredo e Glicínia Quartin.
CRÉDITOS: Paulo Cintra/TC.

e não se pode exterminá-lo?
A partir de Karl Valentin, enc. Jorge Silva Melo,
Teatro da Cornucópia, 1979.
Luís Miguel Cintra e Raquel Maria.
CRÉDITOS: Cristina Reis/TC.

A MISSÃO
H. Müller, enc. Luís Miguel Cintra, Teatro da Cornucópia, 1984.
Em baixo: Luís Lima Barreto, Luís Miguel Cintra e Rogério Vieira.
CRÉDITOS: Paulo Cintra/TC.
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4.2.2. Os que vieram depois de Abril de 1974

Mas se o ambiente político e cultural depois de 1974 favorecia a
multiplicação de companhias – de recorte mais ou menos formal, e com
um propósito mais ou menos duradouro –, a verdade é que não evitava a
conflitualidade pessoal (por razões político-partidárias ou outras), nem a
constante sedução por novos projectos e curiosas iniciativas que pareciam
estralejar um pouco por toda a parte. E isso tornava muitas vezes volátil a
formação destes novos agrupamentos, numa rotação semelhante à de um
caleidoscópico.
Um exemplo curioso que marcou o espírito crítico e divertido de algumas iniciativas de então foi a “aventura” de uma companhia como o Grilo
do Pinóquio, que, com direcção de João Perry, levou ao Teatro Villaret
A festa dos alfinetinhos de segurança do colchão de molas do sagrado coração, em que, como recentemente desabafou Nuno Carinhas, que nele participara como actor: “acabámos todos por ter de pagar para conseguir fazer”
(Carinhas, 2010: 32). Mário Sério caracterizou o espectáculo – o único que
aquele grupo levará à cena – como uma “balada-quase-bufa do fascismo
lusitano”, na crítica que publicou no jornal República, a 3 de Abril de 1975,
e Carlos Porto referia-se à direcção de João Perry na sua crónica do Diário
de Lisboa intitulada “Do talento e da perryce” (05-04-1975, p. 14), frisando
ainda a sua localização intermédia entre “o nonsense e a revista à portuguesa” (Porto, 1985: 67).
No caso do Grupo 4, algum desacordo na definição do repertório
levará João Lourenço a afastar-se dos seus companheiros pouco depois
da produção de O círculo de giz caucasiano, e, apesar de a companhia ter
prosseguido o seu trabalho averbando alguns êxitos em comédias satíricas
de cariz marcadamente político – Macacões, com texto de Ary dos Santos
e Augusto Sobral, encenado por Morais e Castro, ou O caso da mãozinha
misteriosa, na escrita de Ary dos Santos, Augusto Sobral e Rui Mendes
(que este último encenou) –, o Grupo 4 acabou por se desfazer em 1981.
Do que dele ficara, João Lourenço relança o Novo Grupo/Teatro Aberto
em 1982, e, no núcleo fundador desta nova companhia, comparecia Irene
Cruz (vinda do Grupo 4), mas também Melim Teixeira e Francisco Pestana,
que transitavam de uma outra companhia que se formara no início dos
anos setenta e que também se cindira: o Teatro Laboratório de Lisboa –
Os Bonecreiros.
Fundado no início dos anos setenta por Fernanda Alves, Glicínia
Quartin, João Mota e Mário Jacques, o grupo Os Bonecreiros estreou,

A festa dos alfinetinhos de segurança
do colchão de molas do sagrado coração
Texto e enc. João Perry, Grilo do Pinóquio, 1975.
Foto de promoção do espectáculo.
CRÉDITOS: J. Perry.
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em 1971, O circo imaginário do Super-Basílio na Sociedade Nacional de
Belas-Artes, tendo depois transitado para o Teatro Villaret. Baseado num
texto de Béatrice Tanaka, que Glicínia Quartin traduzira, o espectáculo,
dirigido a um público juvenil, teve encenação de João Mota e, para a sua
montagem, recebeu um apoio de 136 800$00 por parte da Fundação Gulbenkian. Para Carlos Porto, foi este grupo, conjuntamente com a Comuna
(1972) e a Cornucópia (1973), que inaugurou um novo “ciclo” de teatro
em Portugal, referido como “teatro independente”, que define da seguinte
maneira:
Teatro independente teve como principal pressuposto a vontade dos seus responsáveis em conceber e pôr em prática projectos autónomos, sob o ponto
de vista estético, ideológico e institucional, que se confrontavam com a prática do teatro comercial e estatal de então, e, ao mesmo tempo, com o poder
salazarista-caetanista. […] Uma nova concepção de estrutura associativa, de
preferência de tipo cooperativo, uma política de igualitarização de todos os
elementos do grupo a nível salarial mas também a nível de intervenção no seu
projecto artístico e cultural, a preferência por novos espaços teatrais, com a
recusa, na maioria dos casos, do teatro à italiana, a defesa de um teatro novo
que tivesse em conta as linhas mais avançadas, estética e ideologicamente, que
atravessavam o teatro mundial, o reconhecimento da função do teatro como
arma de combate político ou/e cultural – eis alguns dos parâmetros que podem
ajudar-nos a entender o significado das expressões em questão: “teatro independente” e “grupos independentes”. (Porto, 1985: 19, 20)

Na combustão teatral, que assim se acendia, não deixou de haver
divergências, que, de um modo geral, acabaram por dar origem a novos
sonhos e a diferentes projectos. D’Os Bonecreiros saíram actores que formaram – no 1.º de Maio de 1972 – a Comuna: João Mota, Manuela de Freitas, Carlos Paulo, Melim Teixeira, Francisco Pestana. E da Comuna sairão
alguns, pouco tempo depois, para fundar o Teatro do Mundo, como contou
Manuela de Freitas à revista Sinais de Cena:
A Comuna tinha muita gente e começou a haver contestações àquela Comuna,
àquela filosofia, àquela maneira de estar e de se fazer teatro. Quando rebentou
essa contestação, eu fui expulsa. Foi no dia 23 de Janeiro de 1979. Fui expulsa
[numa votação] de braço no ar: éramos muito democratas. Nesse mesmo dia
formei o Teatro do Mundo com os que tinham sido expulsos: o Jean-Pierre Tailhade, o Carlos Paulo, o José Mário Branco, a Fernanda Neves e a minha irmã,
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a Gabriela Morais. Juntaram-se a nós a Cucha Carvalheiro e o António Branco.
(Sinais de Cena, n.º 2, APCT/CET, Dezembro de 2004, p. 47)

Mais tarde ainda, depois de um desentendimento interno na Comuna,
acabariam por sair Melim Teixeira e Francisco Pestana, para integrar, como
se disse, o Novo Grupo/Teatro Aberto em 1982.
Também no Porto, uma cisão no Teatro Experimental do Porto fará
nascer uma segunda companhia, a Seiva Trupe, com Júlio Cardoso, António Reis e Estrela Novais, em 1973.
Enfim, o catálogo de uma exposição entretanto realizada no âmbito
dos Encontros ACARTE em 1994 (e organizada por Eugénia Vasques e
por Carlos Porto) faz uma retrospectiva mais completa da importância e
variedade do teatro independente em Portugal, entre 1974 e 1994, dando
conta da alteração profunda e enriquecedora por que passou a criação teatral. Mais recentemente, para festejar décadas de trabalho em palco, foram
saindo outros importantes documentos sobre o teatro que se fez no último
quartel do século xx, ordenados geralmente por companhias140.
§§§
[…] um teatro que subsiste por força da bilheteira é necessariamente um teatro classista, é o teatro que serve a burguesia como classe dominante e é consequentemente um teatro
dominado, o que não nos interessa.
MATEUS, 2002: 522

Foi no contexto de uma entrevista para o Sempre Fixe, feita, em
Setembro de 1974, aos elementos que lançavam uma nova companhia – Os
Cómicos –, que Osório Mateus proferiu este seu “credo” de então.
E esta foi, em grande parte, a razão que fez despertar paixões, inventar
projectos artísticos e criar espectáculos que alteraram em muito a cartografia teatral portuguesa a partir de meados dos anos setenta.
Nasceram companhias de teatro com projectos muito específicos,
agendas fortes, energia transbordante, como foi o caso d’O Bando, dirigido por João Brites (1974), da Barraca, em torno de Maria do Céu Guerra,
Helder Costa, Mário Alberto e Fernanda Alves (1975), ou do Grupo de
140

Na bibliografia final, constam da lista de “Fontes documentais”.
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Teatro Hoje, com Gastão Cruz, Fiama Hasse Pais Brandão e Carlos Fernando (1975). E criaram alguns espectáculos memoráveis que foram
momentos de afirmação superior da cultura e das artes portuguesas.
O Bando levou, pela mão de João Brites, espectáculos de fortíssima
invenção teatral “para fora de cena” numa fusão imaginativa com espaços
abertos, como foi o caso de Afonso Henriques (1982), Montedemo, sobre
texto de Hélia Correia (1987), ou Bichos, a partir do livro de Miguel Torga
(1990)141. E há, de facto, na estética d’O Bando, uma recusa do palco convencional, o gosto pelo espaço aberto ao ar livre e a criação de um objecto
cenográfico – as máquinas de cena142 – que marca geralmente um “centro”
com o qual, e em torno do qual, evoluem os actores.
A Barraca usou de imaginação, graça e visão crítica (da História) em
espectáculos como Barraca conta Tiradentes (1977), sob a direcção de
Augusto Boal, É menino ou menina?, sobre textos de Gil Vicente, que Helder Costa encenou e Maria do Céu Guerra interpretou de forma notável
(1980), e Fernão, Mentes?, sobre a Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto,
e com música de Fausto (1981), visitando, assim, marcos importantes da
literatura e cultura portuguesa, ou experimentando – de forma aliciante
– o método que Boal inventara e que acabou por percorrer o mundo,
ganhando hoje uma dimensão universal no que se designa como o Teatro
do Oprimido.
Os apoios da Fundação Gulbenkian à Barraca visaram não apenas os
aspectos associados à criação dos espectáculos (em rubricas como Montagem, Ingresso de espectadores, Digressões pelo estrangeiro e Honorário
de formadores ou de Director artístico), mas também os que permitiram
a recuperação de espaços (a sala na Rua Alexandre Herculano, mas sobretudo o Teatro Cinearte, em Santos) e a aquisição de equipamento variado,
bem como a organização de “Festivais”, como o Festival Vicentino para a
Juventude, em 1991. Ao todo, entre 1976 e 1995, a Barraca recebeu da Gulbenkian o montante de 14 493 044$00.
O Grupo de Teatro Hoje iniciou a sua actividade com um texto de
Federico Garcia Lorca – Mariana Pineda –, que Fiama Hasse Pais Brandão traduziu e encenou, tendo apresentado o espectáculo no Auditório da
Sociedade Portuguesa de Autores. A partir de 1977, com A estalajadeira,
de Goldoni, que Carlos Fernando encenou, o grupo passa a apresentar
141
142

V. [Bando:] Do outro lado – 12.ª Quadrienal de Praga – Espaço e design da performance. Lisboa: Direcção-Geral das Artes – Ministério da Cultura de Portugal.
V. Máquinas de cena. Porto: Campo das Letras & O Bando, 2005.

OS BICHOS
A partir de Miguel Torga, enc. João Brites, O Bando, 1990.
Horácio Manuel, Pompeu José, Cândido Ferreira.
CRÉDITOS: Christian Altorfer/O Bando.

É MENINO OU MENINA?
A partir de Gil Vicente, enc. Helder Costa,
A Barraca, 1980.
Maria do Céu Guerra, Orlando Costa.
CRÉDITOS: A Barraca.

AFONSO HENRIQUES
Criação João Brites, O Bando, 1982.
Em cima: Antónia Terrinha e Raul Atalaia.
Em baixo: Cândido Ferreira e José Pedro Gomes.
CRÉDITOS: O Bando.
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os seus espectáculos no Teatro da Graça, utilizando a pequena sala que
pertencia à Voz do Operário143. Foi de grande importância artística a transposição do romance de Carlos Oliveira Uma abelha na chuva (1977), sob a
direcção de Gastão Cruz, e, em 1981, Clarice Lispector inspirou José Caldas na dramaturgia e encenação de A vida íntima de Laura, um espectáculo deslumbrante que muito ganhou também pela cenografia de Dalton
Salem Asseff (1981). Com Carlos Fernando foi dada especial atenção ao
teatro inglês contemporâneo, com destaque para Joe Orton, de quem o
encenador recriou, de forma inesquecível, O rufia na escada (1982), Comédia de horrores, a partir de Loot (1984), e Bem-vindo, Senhor Sloane (1986).
Uma outra trilogia – a partir de Tennessee Williams – permitiu a criação de espectáculos de notável fulgor artístico, sempre com dramaturgia
e encenação de Carlos Fernando e cenografia de Dalton Asseff: O país do
dragão (1987), Bruscamente no Verão passado (1988) e Vieux Carré (1988).
De 1976 a 1994, apoiando montagem de espectáculos (e ingresso de espectadores), bem como equipamento e digressões, o Grupo de Teatro Hoje
recebeu da Gulbenkian um total de 5 069 760$00.
Muitas outras companhias profissionais de teatro em Lisboa e no
Porto tiveram apoio da Fundação, quer directamente para a produção de
espectáculos, quer para resolver questões logísticas ou de equipamento
técnico, quer ainda para apoiar acções de formação ou a vinda de especialistas para preparação especial de algum espectáculo.
Foi assim com a Casa da Comédia, que crescera em torno de Fernando
Amado e se instalou, a partir de 1963, numa antiga carvoaria das Janelas
Verdes, o seu Teatro de Bolso, como então se chamou. Já depois de 1974
valerá a pena destacar o comovente espectáculo sobre As espingardas da
mãe Carrar (1975), de Brecht, que João Lourenço encenou e que teve em
Carmen Dolores uma interpretação memorável, a que se seguiram algumas encenações por Filipe La Féria, de que valerá a pena recordar o seu
belo e nostálgico Noites de Anto (1988), em torno do poeta António Nobre.
Os apoios visaram vários dos espectáculos que aí se realizaram (referidos
às rubricas Montagem ou Ingresso de espectadores), bem como a ampliação do espaço e equipamento variado, tendo totalizado, entre 1963 e 1991,
o montante de 10 186 032$50.
143

Tratava-se de uma pequena edificação nas traseiras do edif ício maior da Voz do
Operário que, aparentemente, teria servido, em tempos, de capela mortuária,
correspondendo a uma das valências – de assistência funerária – desta instituição de beneficência, que existe desde 1883.

BRUSCAMENTE NO VERÃO PASSADO
T. Williams, enc. Carlos Fernando, Grupo de Teatro Hoje, 1988.
Fernanda Coimbra, Sara Lima, Maria José, João Romão,
Maria José Pascoal, Isabel de Castro.
CRÉDITOS: MNT (246421)/DGPC/ADF (reprodução Luísa Oliveira).
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O Teatro do Nosso Tempo (que vinha de 1965 e esteve operativo até
1980) recebeu um total de 742 386$90, tendo no seu trajecto incluído,
entre outras, a encenação de O porteiro, de Harold Pinter, em 1967, sob a
direcção de Jorge Listopad, e de Avareza, luxúria e morte na arena ibérica
(1978), de Valle-Inclán, que Xosé Blanco Gil levou à cena.
A diversificação de modos de fazer teatro e uma excelente formação
clownesca – afinada em Paris, como lembra o recente livro Tété: Estória
da pré-história do Chapitô, 1946-1987 (coordenado por Maria João Brilhante) – levaram Teresa Ricou a criar a figura de Tété, um assombro de
graça, competência artística e simpatia, e que provou ser o começo de uma
viagem que a levará a fundar a Companhia e a Escola de Artes e Of ícios do
Chapitô em 1993. Nessa sua aventura do Chapitô teve um apoio da Gulbenkian de 1 549 201$00 – entre 1993 e 1998 –, referido a acções de formação, equipamento, aquisição de livros, e à digressão pelo estrangeiro do
espectáculo Nosferatu.
No Porto, entre vários grupos de maior ou menor cometimento que
a Gulbenkian apoiou, esteve a Seiva Trupe, que marcou a cena portuense
com, entre outros espectáculos, Perdidos numa noite suja, em 1979, sobre
texto de Plínio Marcos – encenado por Júlio Cardoso e cenografado por
José Rodrigues – e com a visitação a textos recentes de Bernardo Santareno
sobre problemas da juventude: Restos e Confissão (1979). Mas a surpresa
maior veio com o afeiçoar de um estilo de teatro – entre o café-teatro e o
teatro de revista – que se tornou um êxito sem precedentes e que conduziu
a outras formulações semelhantes, acabando por compor um “ciclo” sobre
a cidade do Porto. Iniciou-se esse percurso com Um cálice do Porto (1982),
com textos de Benjamim Veludo, Manuel Dias e Norberto Barroca, música
de Paulino Garcia, e direcção-geral de Norberto Barroca. Criou de imediato
uma onda de entusiasmo popular que se alimentava não apenas da grande
visualidade cénica, do trabalho de actores e cantores, mas também de um
certo orgulho “bairrista”, muito caro ao público portuense. E uma outra
visitação a realidades do Porto – a partir do romance Uma família inglesa,
de Júlio Dinis – deu novo êxito à companhia, também este com direcção
artística de Norberto Barroca – Uma família do Porto (1984) –, permitindo
que a Seiva Trupe mantivesse acesa esta ideia de teatro comprometido com
uma imagem da região, aqui na sua glorificação de um meio burguês. Em
1987, por razões que se prendem com a temática que Miguel Franco trabalhara na escrita da sua peça do início dos anos sessenta, O motim, a Seiva
Trupe encena a peça, regressando, assim, à evocação da história de cidade,
desta vez abordando uma questão política, do século xviii, de declarada

NOSFERATU
Companhia do Chapitô, 1994.
CRÉDITOS: Nuno Ricou Salgado/Companhia do Chapitô.

perdidos numa noite suja
Plínio Marcos, enc. Júlio Cardoso,
Seiva Trupe, 1979.
António Reis e António Capelo.
CRÉDITOS: Jorge Afonso/Seiva Trupe.

UM CÁLICE Do PORTO
Benjamim Veludo, Manuel Dias e Norberto Barroca, enc. Norberto Barroca, 1982.
Em cima: António Reis e Aurora Gaia (à direita). Em baixo: Lídia Soeiro,
Luís Cunha, Aurora Gaia, Luís Correia, Alfredo Correia, Josefina Úngaro,
José Cruz, Lurdes Rodrigues e António Reis.
CRÉDITOS: Bruno Neves/Seiva Trupe.
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resistência contra a criação da Companhia Geral da Agricultura das Vinhas
do Alto Douro, no tempo do Marquês de Pombal.
Ao todo, a Seiva Trupe recebeu – entre 1975 e 1995 – um apoio de
4 787 476$20 da Fundação Calouste Gulbenkian, reportado à produção de
espectáculos (através das rubricas Montagem e Ingresso de espectadores),
à reparação do Teatro do Campo Alegre (o antigo), à aquisição de equipamento e à organização de cursos, vindo a acrescentar-se um outro apoio
em 2000, para a publicação do livro sobre a actividade da companhia, no
valor de 1 000 000$00144.
§§§
Uma das mais profundas e radicais alterações do panorama teatral
português depois de 1974 foi, todavia, o movimento da descentralização,
que, em grande parte, projectava contrariar a macrocefalia lisboeta que
predominara tempo demais.
Iniciado com um ímpeto artístico e uma visão cultural de uma justificada ambição por Mário Barradas – que trazia o exemplo francês dos
Centros Dramáticos (nacionais e regionais), que conhecera “por dentro”
durante a sua formação em Estrasburgo –, foi criado em Évora o CCE
(Centro Cultural de Évora), logo no início de 1975145. Pelo seu empenho e
dedicação, bem como pelos colaboradores de que se rodeou, Mário Barradas tornou o CCE (hoje CENDREV) um pólo de criatividade e labor persistentes.
Para além do que foi a criação de uma companhia – que se iniciou com
um belo espectáculo, a 28 de Janeiro de 1975, que abordava um momento
histórico recente de perturbação política, A noite do vinte e oito de Setembro, com texto e encenação de Richard Demarcy (com o apoio de Teresa
Mota)146 –, o projecto maior, que Mário Barradas pensara e orquestrara,
integrou não apenas uma companhia com carreira regular, mas também
144

145
146

O livro, publicado no Porto em 1999, com textos e coordenação de António Rebordão Navarro – Episódios de um percurso: 25 anos de seiva e fruto (1973-1998) –,
não cita, todavia, a Fundação Gulbenkian como apoiando a publicação.
Uma primeira avaliação do seu impacte no teatro em Portugal surge no n.º 26 da
revista Adágio (do Centro Dramático de Évora), Fevereiro de 2000.
Seria o primeiro espectáculo de um ciclo pensado pelo encenador francês – Pará
bolas da revolução portuguesa – e que viria a inspirar a publicação do livro, em
co-autoria com Teresa Mota, Fábulas teatrais sobre a revolução portuguesa:
A noite do 28 de Setembro. Coimbra: Centelha, 1976.

A noite do vinte e oito de Setembro
Texto e enc. Richard Demarcy, Centro Dramático de Évora, 1975.
Luís Jacobetty, João Lagarto, Mário Barradas e Joaquim Rosa.
CRÉDITOS: Cendrev.
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uma escola de formação de actores, uma unidade de infância, bem como
a “recepção” do espólio dos Bonecos de Santo Aleixo, o que envolveu um
trabalho de edição de textos e de preparação de marionetistas e é hoje uma
das actividades mais prestigiadas da companhia. Da verba recebida entre
1975 e 1987 da Fundação Gulbenkian – 2 401 457$70 –, foi possível custear algumas reparações no espaço que vieram a ocupar por cedência da
Câmara Municipal de Évora (o Teatro Garcia de Resende), a aquisição de
equipamento, um apoio para a montagem de dois espectáculos e a organização de festivais.
Várias outras companhias foram criadas no âmbito desse “movimento” da descentralização que recolhia “tradições” e saberes locais (de
artistas que tinham estado ligados a grupos universitários ou de amadores), mas que se inspiravam agora no modelo da companhia de Évora para
profissionalizarem a sua actuação. E houve também a consequência dos
que, tendo passado pela escola de Évora, acabaram por criar companhias
noutras cidades num impulso para dinamizarem cultural e artisticamente
zonas do país longe das grandes cidades.
Logo em 1975 foi criado em Setúbal, sob o impulso de Carlos César,
o Teatro de Animação de Setúbal (TAS), que, de forma continuada, foi animando a cidade, não apenas com as suas produções próprias, mas também,
a partir de 1976, com o Festival de Teatro de Setúbal, mantendo uma presença artística importante na cidade sadina. Entre apoios à montagem de
espectáculos, à recuperação ou equipamento de espaços (como o Teatro
Luísa Todi) e à realização de festivais, o TAS recebeu da Gulbenkian, entre
1976 e 1999, um total de 19 100 160$00.
Em 1977, impulsionado por Castro Guedes (com Isabel Alves e Laurinda Ferreira, entre outros), surge no Norte o TEAR – Teatro Estúdio de
Arte Realista. Tendo-se constituído como cooperativa “fundada por um
grupo de artistas descontentes com as práticas teatrais das companhias
que então laboravam na cidade do Porto” (Ferreira, 2010), cedo assumiram
a intenção de se instalarem em Viana do Castelo para porem em prática a
sua visão do teatro, pelo que os vemos logo em 1978 a apresentar na cidade
minhota o espectáculo Aventuras e desventuras de um tal Patranhas. Em
1982, regressam ao Porto, pondo fim, de algum modo, a uma forma mais
radical de descentralização que os animara no início. Os apoios que receberam da Gulbenkian entre 1978 e 1990 visando a montagem de espectáculos (e/ou ingresso de espectadores), bem como a organização de cursos
e a recuperação de uma sala no Porto – o TEARTO (hoje Estúdio Zero) –,
totalizaram 6 015 284$00.
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Em Portalegre, o Teatro do Semeador, fundado em 1979 em torno
de José Mascarenhas, criou a necessidade da conversão do Convento de
S. Francisco para espaço teatral e vem desenvolvendo trabalho em torno
da dramaturgia portuguesa, integrando autores como Jaime Salazar Sampaio (de quem encenou 10 peças), Norberto Ávila, Luiz Francisco Rebello
e Luísa Costa Gomes. E esta sua vertente justificou apoios da Gulbenkian
sob a rubrica Desenvolvimento da dramaturgia portuguesa, a que se acrescentaram também os que se reportavam a festivais, reparação do espaço e
montagem de espectáculos, envolvendo uma verba que, entre 1984 e 1998,
se elevou a 5 770 000$00.
Em Coimbra, a Bonifrates – Cooperativa de Produções Teatrais e
Realizações Culturais, SCARL (1980), fundada por José Oliveira Barata
e Teresa Faria, entre outros, iniciou a sua caminhada em Dezembro de 1980
com Sagui e as estrelas (em co-produção com o Teatro dos Estudantes da
Universidade de Coimbra) e, nesse mesmo mês, levou ainda à cena Ibéria,
sector 5, com encenação de José Oliveira Barata. Um repertório variado
(nacional e internacional), um trabalho continuado e a sua instalação no
Teatro Sousa Bastos levaram a Fundação a apoiá-la entre 1980 e 1991 com
uma verba de 2 677 000$00.
Um caso especial pode ser reportado ao que fora o Grupo de Teatro de
Campolide, criado por Joaquim Benite em 1970. Em virtude de um repertório politicamente comprometido e de um estilo que adoptara “entre a
didáctica de Brecht e as formas de revista à portuguesa”, o GTC criara um
público fiel e dedicado e soubera transformar as estreias dos seus espectáculos em “grandes acontecimentos não só culturais como mesmo políticos”
(Porto, 1985: 50). Como escreve Carlos Porto, analisando o particular estatuto do grupo e a sua actuação, este era um caso singular:
[...] o Grupo de Teatro de Campolide [...] começou por ser constituído por
amadores, embora já nessa altura as suas estruturas, a sua organização e os
seus objectivos o caracterizassem como grupo profissional. Tendo na equipa
um dramaturgo, Virgílio Martinho, que exercia as funções de dramaturgista
(figura que só mais tarde surgiria profissionalmente em Portugal), fazendo pesquisas de público através de inquéritos devidamente elaborados e analisados,
vindo a formar, já como grupo profissional, a primeira associação portuguesa
de espectadores e a editar uma revista especializada, Programa. (Porto, 1985:
49, 50)
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Todavia, apesar da sua radicação a um “bairro” de Lisboa, as novas
condições políticas, criadas pelas transformações ocorridas depois de
Abril de 1974, conferiram-lhe um maior peso cultural e artístico, bem
como uma mais visível capacidade de atracção de públicos. Entende-se,
por isso, a necessidade, que terá sentido, de encontrar um lugar onde se
pudesse fixar, até para dispor de um espaço próprio e desenvolver uma
actividade que não se restringisse à criação de espectáculos. A cidade de
Almada, pelas suas características sociais e pelo perfil político que foi
mantendo, acabou por ser o lugar electivo por que optou a companhia.
Foi uma forma de descentralização muito especial, envolvendo inclusivamente a mudança de nome, que entre 1982 e 1988 ainda manteve a dupla
designação Companhia de Teatro de Almada/Grupo de Teatro de Campolide, mas que a partir de 1989 deixou “cair” a marca inicial da sua pertença
a Lisboa, assumindo por inteiro a sua integração na cidade de Almada
(v. Serôdio, 2011a).
O que de muito especial teve esta “descentralização” foi não apenas o
maior dinamismo cultural que a companhia de Joaquim Benite imprimiu
à cidade através dos espectáculos que aí foi produzindo, mas também as
consequências maiores, que gerou, quer alterando a sua geografia urbana
(com a construção, pela edilidade, do Teatro Azul, um equipamento de
alta qualidade arquitectónica e técnica, mesmo no centro da cidade, que
foi, de algum modo, suscitado pela actividade e pelo prestígio da companhia), quer animando decisivamente a sua vida artística através de um festival internacional, que anualmente, desde 1983, “invade” generosamente
a cidade com os muitos espectáculos, oficinas, colóquios, conferências,
exposições, etc., conferindo-lhe uma vivência verdadeiramente internacional. Nos apoios que a Gulbenkian foi dando à companhia incluem-se
não apenas os financiamentos para a montagem de espectáculos (e sua
digressão internacional, em alguns casos), mas também para publicações
e, sobretudo, para o festival, contabilizando-se um total de 16 211 584$00,
num lapso temporal que vai de 1975 a 1999.
Em muitos outros lugares do país vão surgindo companhias de teatro, projectos artísticos, eventos culturais de maior ou menor alcance,
muitas vezes longe dos grandes centros urbanos, num movimento que
– acompanhando o fortalecimento dos poderes regionais e municipais
que politicamente se vão consolidando – não deixa de requalificar o país.
O que não significa que possamos estar satisfeitos com um processo cultural que, necessariamente, para se cumprir com maior fôlego e melhor
aprofundamento, exige maiores disponibilidades financeiras, bem como
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mais atenção e empenho dos poderes políticos e dos sectores empresariais.
Em qualquer circunstância, julgamos possível defender que o processo
da descentralização teatral foi um dos factores – talvez mesmo o decisivo
– para se multiplicarem iniciativas em vários pontos do país. A ponto de
se perceber no gráfico sobre uma amostra, mais ou menos aleatória, da
distribuição geográfica dos apoios da Fundação Gulbenkian – captada em
quatro momentos, respectivamente, 1970/71, 1975, 1985 e 1995 – uma
curiosa mas esclarecedora redistribuição das verbas concedidas, ordenadas pelas esferas de Lisboa (cidade), arredores de Lisboa e resto do país.
E talvez que esse processo aqui representado graficamente possa ser lido
nos dois sentidos: quer enquanto realidade implantada que solicita apoios
(e os recebe efectivamente da Fundação Calouste Gulbenkian, mesmo que
admitamos que nem todos os pedidos tenham sido satisfeitos), quer como
benef ício atribuído que vai concitando novas iniciativas nesses espaços
longe da capital.
Apoios 1970-1995
Entidades, espaços, espectáculos
(montantes em escudos)
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4.3. Dar lugar ao teatro
Não podemos inviabilizar um empreendimento comercial de
tanto interesse para a vida da cidade só porque se quer salvar
um cine-teatro. Além disso, deixem-me lembrar-lhes que a
maior parte dos concelhos deste país já não tem teatros, nem
cinemas.
CASTANHEIRA, 1992: 11

Foi com esta citação do presidente de uma câmara municipal “algures
no país” que José Manuel Castanheira iniciou a sua intervenção no âmbito
de um colóquio – organizado em 1991 pelo ACARTE e pela Secção de
Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian – em torno da “Arqueologia
e recuperação dos espaços teatrais”.
A citação em epígrafe referia-se à discussão e votação de uma proposta de demolição do único cine-teatro (e única infra-estrutura cultural)
dessa cidade para aprovação de um centro comercial e mais sete pisos de
escritórios.
Com efeito, uma legislação patrimonial demasiado permissiva, o
recrudescimento da especulação imobiliária (que se acentuara na década
de oitenta), o desinteresse de poderes públicos – centrais e regionais –
em contrariar essa tendência, a falta de investimento em espaços adequados e novas exigências técnicas para a prática do teatro apareciam como
factores de empobrecimento da memória cultural e de dificuldade em
gerar e fixar projectos, bem como em fidelizar públicos. E é justamente
no âmbito dessa convergência negativa que Mário Carneiro – então assistente de direcção da Secção de Belas-Artes da Fundação – equacionava o
problema:
[…] a ausência de uma política séria de recuperação e construção de novos
espaços teatrais, enquanto se assiste à destruição ou transformação em centros comerciais dos existentes, só pode degradar ainda mais a relação entre o
público e a arte, sublinhada por uma imagem negativa de abandono e desinteresse pelo progresso da actividade artística e das condições de trabalho dos
artistas portugueses. (Carneiro, 1992: 141)

Na leitura dos financiamentos concedidos pela Fundação Calouste
Gulbenkian neste campo específico ESPAÇOS – envolvendo construção,
aquisição, ampliação e requalificação, bem como equipamento (de luz
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e som) –, é sintomático verificar, por exemplo, que uma rubrica como
Construção de desmontáveis – que se compreende como a criação de um
espaço (ou cenografia) provisório – é invocada logo em 1967 (e será o
primeiro financiamento cabível nesta rubrica maior de ESPAÇOS) para
apoiar as Festas das Neves na sua tradicional representação do Auto da
Floripes147. Mas a rubrica será ainda activada para o financiamento atribuído em 1973 a Ruth Escobar para a construção do “galpão” que servirá
o espectáculo Cemitério de automóveis148 e, em 1982, para o palco “transportável” que servirá a companhia Teatro à Beira da Estrada. Não haverá
– até 2000 – nenhuma outra ocorrência que refira o financiamento de
“desmontáveis”.
O que é curioso verificar, a propósito do financiamento da Fundação
visando “espaços” para teatro, é que as três primeiras atribuições ao abrigo
desta rubrica se destinaram a companhias e a actividades fora de Lisboa:
o apoio às Festas das Neves, em Viana do Castelo (1967), o custo da reparação do teatro desmontável da companhia itinerante Rafael de Oliveira
(1969) – o que permitiu o “revestimento exterior com painéis de alumínio”
e, no interior, “cortinados”, bem como “o chão […] forrado a estrados de
madeira” (Filipe, 2007, vol. 1: 173) – e, em 1970, o apoio ao Círculo de
Cultura Teatral/Teatro Experimental do Porto para obras de reparação no
Asilo do Terço.
Seguir-se-ão os restantes financiamentos a espaços, que, no seu todo,
de 1967 a 1996, irão perfazer a verba de 35 127 746$60.
Na visualização do gráfico, que aqui publicamos – “Apoio a espaços” –,
referente ao período de 1967 a 1996, verifica-se que foi nos anos oitenta
que a rubrica começou a ser mais generosamente operacionalizada, atingindo no ano de 1985 a atribuição de um montante que ascendeu a mais
de 22 000 000$00. A partir desse ano decresce o montante atribuído e, nos
anos noventa, só será activada em cinco anos, sendo o último financiamento ao abrigo desta rubrica concedido no ano de 1996, por curiosidade,
também a um grupo fora de Lisboa: será ao Teatro de Portalegre, para a
reparação do espaço que utilizam ainda hoje no Convento de S. Francisco.

147

148

V. infra, p. 147 e ss. O segundo apoio a esta celebração popular ao ar livre, em
1972, ainda será referido como sendo para Construção de desmontáveis, mas os
apoios posteriores, atribuídos com alguma regularidade, já entrarão na rubrica
Remontagem de espectáculos.
V. supra, pp. 69, 70.
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No que diz respeito a Equipamento, há um maior número de financiamentos atribuídos nesta rubrica – 124 –, perfazendo até 1999 um montante que ronda os 42 000 000$00. Apesar de serem em maior número e
mais diversificadas as entidades que recebem este apoio, representa, obviamente, um encargo financeiro menor do que aquele que visava a aquisição
ou a requalificação do espaço, em que algumas das verbas atribuídas a cada
unidade requerente chegavam aos 10 000 000$00.
Foi também no ano de 1985 que a Fundação investiu um montante
mais elevado no apoio a equipamentos de teatro (6 800 000$00), embora
em 1998 se tenha registado o maior financiamento individual atribuído ao
abrigo desta rubrica: 7 500 000$00 para a APOIARTE/Casa do Artista, em
Lisboa, que integra uma sala de teatro – o Teatro Armando Cortez – e tem
uma finalidade social e humanitária de grande relevo no apoio a actores e a
outros profissionais ligados às artes cénicas, mas também ao cinema, rádio
e televisão. Foi – e é – uma iniciativa notável que contou com o dinamismo
e o compromisso activo de vários profissionais, destacando-se, no teatro,
mais que todos, Carmen Dolores, Armando Cortez e Raul Solnado.
É importante verificar também que, ao abrigo da rubrica Equipamento, alguns dos apoios concedidos prendiam-se não apenas com a prática – profissional ou amadora – do teatro, mas também com iniciativas de
ensino (cursos) e oficinas de teatro mais ligadas a escolas, como terá sido
o caso do Conservatório (1977), o teatro A Comuna (1980), a Cooperativa Árvore (1983 e 1984) e a Academia Contemporânea do Espectáculo
(1991).
Nesta rubrica, como nas que se reportam a outros aspectos de ESPAÇOS, é também vasto e descentrado o âmbito geográfico da intervenção
da Gulbenkian: de Lagos a Avintes, de Évora a S. Pedro do Sul, da Nazaré a
Braga, de Freamunde (Paços de Ferreira) às Caldas da Rainha e a Santarém,
entre outras cidades do continente.
Mas é curioso também perceber por que rubricas se distribuem os
apoios reportados à realidade ESPAÇOS, como se pode ver neste gráfico.

Apoios a Espaços
(montantes em escudos)

Financiar o teatro em Portugal

143

144

Maria Helena Serôdio

§§§
Nos apoios que a Fundação foi concedendo através do Sector de Teatro da sua Secção de Belas-Artes, foi a realidade ESPECTÁCULOS – nas
suas diferentes modalizações – a que recolheu a sua atenção privilegiada.
No total, esse apoio ascendeu a 212 821 278$35 e vigorou de 1960 a 1999
(o período que aqui se estuda).
A análise dos dados indica que, apesar de algumas iniciativas próprias
nos primeiros anos do seu funcionamento149, foi sobretudo em função
das solicitações que lhe eram dirigidas que a Fundação definiu critérios
e distribuiu verbas, contribuindo, assim, para ajudar a desenhar uma cartografia das artes cénicas em Portugal. Mas não deixou de, mesmo neste
campo, apoiar a vinda de espectáculos estrangeiros, por razões já expostas
no Capítulo 3.
Na consideração dos apoios concedidos nesta rubrica maior, é visível
um elenco de alíneas que anatomizam alguns dos processos implicados na
criação e circulação do espectáculo. Assim, tratando-se de espectáculos
criados de raiz por companhias portuguesas, podemos perceber os financiamentos implicados: (1) na preparação e Montagem; (2) na produção de
Documentação (programas, cartazes, material promocional, em geral);
(3) na Apresentação do espectáculo; (4) nas Digressões (em território
nacional e internacional); (5) na participação em Festivais; (6) na Remontagem (“reposição”).
Pode parecer uma diferenciação especiosa, mas, por um lado, responde melhor aos diversos momentos da produção de um espectáculo,
permitindo, assim, financiamentos faseados; por outro lado, e em função
de cada um dos projectos, poderão ser activadas mais ou menos rubricas,
possibilitando a convergência de mais de uma delas para ir ao encontro
das necessidades da produção de cada espectáculo, o que é, por vezes, bem
visível.
Em dois tipos de rubrica é curiosa a atenção fixada não tanto no lado
criativo mas no campo do espectador, quer providenciando apoio às “deslocações” do público para ir ver o espectáculo, quer instituindo o pagamento em função do “ingresso” dos espectadores (o pagamento decorre da
bilheteira feita), promovendo assim a afluência e a formação do público.

149

V. supra, pp. 30-58, as iniciativas da Fundação através de convites a companhias
estrangeiras.

(montantes em escudos)

Apoios a Espectáculos
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5. Outras cenas, distintas razões

5.1. Teatro popular tradicional
Em Agosto, no lugar das Neves, concelho Viana do Castelo,
renova-se ciclicamente o tempo primordial da luta entre o
bem e o mal, com a inevitável conversão dos “mouros infiéis”
e a vitória dos cristãos. Renova-se o apaziguar de tensões e
bairrismos que confessam haver entre as três freguesias que
convergem no lugar das Neves, palco da representação do
popular Auto da Floripes.
Teresa Perdigão, “A festa da Floripes”,
Público Magazine, 10 de Setembro de 1995

Realizou-se em 1973, no Auditório ao Ar Livre da Fundação, um Ciclo
de Teatro Popular Tradicional que incluiu a apresentação de três espectáculos: Auto da Floripes (Neves, Viana do Castelo), Os sete infantes de Lara
(Parada, Bragança) e Tchiloli ou A tragédia do Marquês de Mântua e do
Imperador Carloto Magno (ilha de S. Tomé).
Consultada a documentação sobre os financiamentos ao teatro por
parte da Secção de Belas-Artes da Fundação C. Gulbenkian – resultante
desta nossa investigação –, verificamos ter havido, de facto, e desde muito
cedo, um apoio continuado da Gulbenkian à Comissão das Festas das
Neves para a “construção de desmontáveis”, primeiro (1967), e depois para
“remontagem ou reposição do espectáculo” Auto da Floripes (1972, 1975,

1. auto da floripes
(Ferrabrás e os Turcos), 1963.
(Fonte: Alberto A. Abreu, Auto da Floripes, Viana do Castelo: CMVC, 2001.)
2. os sete infantes de lara
1973? (Fonte: Teatro em Movimento, n.º 4, Set./Out. 1973.)
3. tchiloli
Grupo Formiguinha da Boa Morte, de São Tomé e Príncipe.
Possível representação integrada no Ciclo de Teatro Popular
Tradicional promovido em 1973 pela FCG.
CRÉDITOS: Arquivo FCGulbenkian
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1979, 1982, 1983, 1985, 1986, 1990, 1993, 1994), bem como – ainda que
de forma menos regular – à Casa do Povo de Parada [de Infanções] para a
representação do espectáculo Os sete infantes de Lara (1972, 1989).
No primeiro caso, então, como agora (e, conforme a tradição, desde
há 400 anos), andores ricamente ornados de flores, mordomas e mordomos, gente de todas as idades saem em procissões festivas para a Festa da
Floripes, convergindo todos na direcção do Largo das Neves, concelho de
Viana do Castelo, mas vindos das três freguesias que, por igual, reclamam
lugar importante nos festejos: Mujães, Barroselas e Vila de Punhe. Trata-se
de um teatro popular que mistura questões religiosas com façanhas guerreiras (da corte de Carlos Magno, do século viii) ao colocar frente a frente
cristãos e mouros.
A procissão que parte da igreja paroquial de Mujães pretende-se grandiosa:
organizada por 80 mordomos, conta com 20 andores e pequenos figurantes
ilustrando alegorias, cenas bíblicas e hagiológicas, um carrão com o coro das
virgens que fazem parar a procissão em estações certas para entoarem louvores
à Senhora das Neves, os figurantes do Auto, os “homens bons da terra” e, atrás
do pálio, uma multidão de pagadores de promessas e singelos devotos. (Abreu,
2001: 22)

De um lado comparecem figuras como o rei Carlos Magno, Oliveiros,
Guarim, Roldão, Urgel, Galão e Richard e o Porta-bandeira, e, do outro, os
“turcos”150 Almirante Balaão (rei), Ferrabrás (de Alexandria), Brutamontes151, D. Pelintrão e o Porta-bandeira.
Independentemente da força guerreira de ambos os lados, serão os
amores da Floripes – a filha do rei turco e irmã de Ferrabrás – pelo cristão
Oliveiros que levarão a que os turcos se convertam à religião cristã, terminando o auto com a dança final de agradecimento à Senhora das Neves.
O início do apoio da Gulbenkian a esta representação popular tradicional terá, curiosamente, coincidido com uma alteração introduzida
150

151

Alberto A. Abreu menciona justamente o que ocorre na identificação do inimigo:
“anacronismos que […] numa velha tradição da formação nacional, confundem
Árabes com muçulmanos com Mouros; os que confundem uns e outros com os
Turcos, inimigos da Europa cristã desde o fim da Idade Média e com o recrudescimento nos séculos xvii e xviii” (Abreu, 2001: 20).
O nome de Brutamontes é o aportuguesamento de Rodamonte, personagem referida n’Os Lusíadas (I, 11, 7), para onde veio do Orlando Innamorato (Abreu,
2001: 36).
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em meados dos anos 60 do século xx no que diz respeito à distribuição
dos papéis nesta acção teatral. Com efeito, terá sido por essa altura que
Floripes passou finalmente a ser representada por uma mulher, escolhida,
segundo se diz, por ter um corpo esbelto e uma bela voz, tendo-se encarregado um homem rico da região de, a expensas próprias, lhe ter mandado
fazer o traje152. E assim tem sido, desde então, a distribuição dos papéis.
Nas representações que se vão fazendo não faltam os anacronismos
e as “buchas”, que geralmente são episódios de farsa – com barbeiro,
coveiro, doutor… –, e que, segundo um testemunho local, “[fazem] rir um
morto”.
Quanto aos Sete infantes de Lara, texto “sem autor” que passou da
canção de gesta às crónicas, ao romanceiro e ao teatro popular, conta uma
história de vingança que nos transporta para o século x, o tempo da reconquista cristã da Península Ibérica, e que ficou registada na Crónica geral
de Espanha, de 1344. A razão por que se fixou em Parada a celebração
deste auto pode decorrer do facto de se julgar ter sido esse o lugar onde
nasceram os infantes de Lara, os que, enviados para a batalha contra os
mouros, seriam abandonados no campo, vindo depois as suas cabeças a ser
mostradas ao seu pai.
No programa da sua apresentação no parque da Fundação Calouste
Gulbenkian, regista-se que o espectáculo fora ensaiado pelo pároco –
padre João Baptista Carvalho –, tivera a colaboração de Azinhal Abelho153
e reunira cerca de quarenta pessoas para ser trazido à cena. O enredo,
escreve-se, evocava um sentido trágico-guerreiro e procurava “despertar
[…] sentimentos de patriotismo, de resignação e pureza cristã”:
A anedota da peça: seis dos sete infantes de Lara (casa nobre) escapam às mãos
assassinas duma mãe criminosa porque a criada é surpreendida com os seis
rebentos pelo chefe da família que é um santo homem. Mais tarde as criancinhas, já crescidas, são degoladas ao tentarem resgatar o pai, preso pelo Rei
Mouro. Os infantes serão vingados pelo meio-irmão, filho do pai e da filha do
Rei Mouro, diga-se que esse irmão foi enviado pela divina Providência.

152
153

Teresa Perdigão, “A festa da Floripes”, Público Magazine, 10 de Setembro de 1995,
p. 17.
Azinhal Abelho foi co-fundador do Teatro d’Arte de Lisboa, em 1955, tradutor de
algumas das peças que foram apresentadas por essa companhia, autor de estudos
diversos, de entre os quais se destaca Teatro popular português, de 1968.
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Comenta-se ainda no programa que “os condimentos [daquela] surpresa regional” eram “as concepções de Bem e Mal, o carácter demoníaco atribuído à mulher, o destino como fatalidade histórica e providência
divina, a glorificação do mártir e a defesa da felicidade no céu e não na terra”.
Alguns outros breves apontamentos inseridos neste programa destacam o bom trabalho cénico de Zulmira dos Anjos Geraldes, a pessoa que
figurava a criada, e registam três “curiosidades”:
[…] diz-se a certa altura, a propósito da traição do Rei Velasquez, que ela é
uma “traição bem própria de cristão” […], a cortina do palácio do Rei Mouro
[era] igual à cortina da igreja da povoação […] o tratamento das personagens
de classe superior, isto ao nível das vestimentas, [era] mais rigoroso que o das
classes ditas inferiores.

Talvez se possa questionar o ponto de vista a partir do qual algumas
destas considerações foram averbadas, mas percebe-se, no geral, a lógica
de programação que reunia, naquele auditório, os três espectáculos do
“teatro popular tradicional” e os mostrava ao público de Lisboa.
Quando em 1997 o Teatro da Cornucópia escolheu levar à cena esta
lenda, Luís Miguel Cintra contava com a edição crítica da Crónica geral de
Espanha, por Luís Filipe Lindley Cintra (seu pai), e com o Teatro popular
português, coligido por Leite de Vasconcelos e com anotações de Machado
Guerreiro. E era justamente o carácter narrativo do texto e o mundo aqui
evocado o que mais atraía o encenador:
Gosto desta história dos sete infantes. Gosto muito desta literatura oral que
não descreve a realidade. Seca. Austera. Viril. Não há nenhum discurso sobre
a vida. Personagens que são definidas por um traço, um gesto, uma qualidade,
um sentimento. Nenhuma nuance psicológica. Acções. Violentas. Enormes.
E não são deuses. Há uma dimensão do Homem que não estamos já habituados
a ter. […] As pessoas são inteiras. Trair paga-se com o corpo. Mentir é pecado.
Perdoar é virtude. (Cintra, 2002b: 413)

Quanto ao espectáculo Tchiloli, apresentado pelo Grupo Formiguinha da Boa Morte, de S. Tomé e Príncipe, é uma forma dramatúrgica e
cénica criada a partir da peça quinhentista do poeta madeirense Baltasar
Dias, A tragédia do Marquês de Mântua e do Imperador Carloto Magno.
A peça – que pertence também, como o Auto da Floripes, ao grupo de
peças populares de temática carolíngia, ou seja, em torno da acção (ainda
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que mitificada) de Carlos Magno – terá sido levada da Madeira para
S. Tomé pelos mestres dos engenhos de açúcar, que aí se fixaram, e foi
sendo progressivamente alterada: recebe um novo título em crioulo (Tchiloli) e algumas outras modificações foram sendo introduzidas na trama,
não faltando sequer a modernização dos procedimentos jurídicos e a
introdução dos telefones para facilitar os contactos entre lugares distantes.
A situação de partida justifica o recurso ao imperador Carlos Magno e a
oscilação entre vingança e perdão vai sendo negociada:
A 200 kms da cidade […], andava à caça o Marquês de Mântua, quando um
gemido chama a sua atenção. Procura e encontra o seu sobrinho Valdevinos que
declara ter sido vítima de um atentado praticado pelo filho do imperador Carlos
Magno, D. Carloto, que lhe deu três facadas. O móbil do assassínio foi o amor
do Príncipe pela mulher de Valdevinos, Sibila, a quem o Príncipe vinha fazendo
a corte, sem que a fiel esposa lhe alimentasse qualquer esperança.

O Marquês enviará embaixadores a Carlos Magno exigindo justiça,
e este acaba por lavrar a sentença de morte do príncipe Carloto, seu filho.
Seguem-se, então, várias diligências para inocentar e para culpar o príncipe
– com intervenção de advogados, bem como de mulheres (mãe, mulher ou
filha) dos envolvidos –, oscilando a história entre protestos de inocência
e acusações graves. Serão, além das provas irrefutáveis, as considerações
diplomáticas que vão pesar na sentença final lida pelo ministro da Justiça:
O Príncipe manchou a Corte e esfarrapou a bandeira da Pátria e enegreceu a
Nação. Vamos ficar mal vistos no estrangeiro por sua causa. No entanto, em
virtude deste acontecimento e por se tratar do filho do nosso imperador, vou
determinar que em todas as Repartições se conservem as bandeiras a meia
haste, estando as Repartições encerradas durante oito dias e todo o povo usará
luto pesado durante 30 dias e a corte estará de luto durante 60 dias.

Independentemente dos saborosos anacronismos que o texto apresenta, o mais importante é o tipo específico de espectáculo que assumiu
nesta transferência para a ilha de S. Tomé e que continua a ser praticado
por santomenses: estendendo-se por seis horas, o espectáculo integra
música (tocada em flautas de bambu, bombos e “sucalos”154), dança, máscaras e pantomima.
154

O programa esclarece que se trata de um instrumento nativo constituído por um
cesto contendo sementes.
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O que foi apresentado na Gulbenkian era apenas uma antologia dos
momentos mais significativos e teve uma boa recepção.
Mas um crítico como Carlos Porto não pôde deixar de assinalar, na
crónica que publicou no Diário de Lisboa, o facto de a iniciativa da Fundação não ter atraído tanto público “popular” quanto seria desejável. De
algum modo, receando um certo desencorajamento da Fundação relativamente a uma iniciativa que lhe parecia do maior interesse e com projecção
de futuro, o crítico avança com uma possível explicação:
Esta nota destina-se apenas a assinalar a importância que o acontecimento assumiu […] A Gulbenkian, nos anúncios com que pretendeu fazer a promoção do
ciclo através da imprensa, dirigiu muito explicitamente um convite ao Povo de
Lisboa para quem o espectáculo seria dedicado. Ora […] o povo de Lisboa não
foi ao auditório da Gulbenkian. Mas não se tirem conclusões precipitadas do
facto, do género “estão a ver, nós quisemos mas eles não vieram” ou coisa semelhante. O caso é que para o povo ir à Gulbenkian não basta colocar anúncios
chamativos (a reforçar a interacção daquela entidade, sublinhe-se o facto de os
bilhetes terem um preço relativamente acessível). É necessário um esforço mais
complexo e prolongado que deveria começar por outras e mais amplas medidas de democratizção cultural da Gulbenkian que, pelo menos neste momento,
nos parece demasiado solene, como que posta num pedestal. (Diário de Lisboa,
16 de Agosto de 1973, p. 7)

5.2. O teatro para os mais pequenos

Independentemente de considerações várias que poderiam ser aduzidas a propósito do teatro para crianças e jovens em Portugal – e que, de
algum modo, o livro recente de Glória Bastos, O teatro para crianças em
Portugal: História e crítica, pelo menos em termos da dramaturgia, já identificou –, interessa aqui perceber como a análise dos apoios ao teatro por
parte da Fundação Calouste Gulbenkian pode ter ajudado a que este tipo
de teatro fosse fazendo caminho em Portugal. De facto, as prioridades definidas e as opções que foram sendo tomadas deixam ver como se operam
linhas de fractura e mudança de ciclos no teatro português.
Uma das evidências claras – que decorreu de factores históricos e culturais, mas que é legível na observação dos apoios – é, depois da Revolução
de Abril de 1974, a redução visível da actividade de algumas das companhias que ocupavam um lugar de destaque no teatro que se fazia para os
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mais jovens nos anos sessenta e no início dos anos setenta, e um aumento
exponencial de novos grupos de teatro e de espectáculos para esta faixa
etária depois de 1974.
É o caso, por exemplo, do Teatro do Arco da Velha (integrado na produtora Metrul – Produção e Espectáculo, Lda.), que desenvolvia a sua actividade desde 1971, mas que a interrompe depois de Abril de 1974. Uma das
leituras possíveis tem que ver com o envolvimento de muitos dos actores,
que aqui trabalhavam, em projectos mais interessantes e importantes que
puderam vir a desenvolver nesse novo contexto político criado pela Revolução.
Iniciando o seu trajecto em 1970155 com o espectáculo A gata borralheira, de Maria Clara Machado, que Marta Ribeiro encenou no Teatro
ABC (no Parque Mayer), o Teatro do Arco da Velha teve apoios não apenas do Fundo Nacional do Teatro (do Estado), mas também da Fundação
Calouste Gulbenkian, desde a sua primeira apresentação (pelas rubricas
de Montagem e Ingresso). Participou em dois dos Ciclos Gulbenkian de
Teatro (o 2.º e o 3.º), com, respectivamente, O santo e a porca (1971) e Era
uma vez uma carochinha (1972), o que lhes permitiu uma larga circulação
pelo país.
No elenco do seu primeiro espectáculo – A gata borralheira –, embora
dirigido a este público específico, encontramos actores de reputação já firmada, como Ruy de Carvalho ou Canto e Castro, mas também jovens que
se tinham iniciado há pouco tempo no teatro, como foi o caso, por exemplo, de Carlos Paulo e Carlos Daniel.
No repertório que foi levando à cena – onde encontramos títulos
como Era uma vez uma carochinha (1971), Branca de neve (1971), Joãozinho anda para trás (1973), ou Pluft, o Fantasminha (1973) –, um título
há que se destaca e que mereceu uma crítica elogiosa de Carlos Porto:
O santo e a porca, de Ariano Suassuna, que subiu ao palco no Teatro ABC
(no Parque Mayer), em 1971, com encenação de Fernanda Alves. O sentido de parábola, que o texto apresenta, embora de forma algo superficial e com desfecho cómico, não deixa de apontar para questões sociais
e políticas: o velho avarento que guarda as notas numa porca de madeira,
o proprietário que quer casar com a filha do avarento, e os criados que são
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A CETbase regista em 1952 um espectáculo de Rei Édipo levado ao palco do
Teatro Apolo por uma companhia com o mesmo nome, “Teatro do Arco da
Velha”, mas é evidente que não tem que ver com esta outra companhia de que
aqui se fala.
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explorados. E trazer este autor ao palco, num contexto político e empresarial bem adverso, foi um desafio interessante que Carlos Porto não quis
deixar de sublinhar:
Alguns actores conseguem fugir às prepotências do todo-poderoso empresário
desta terra, negam-se a vender as suas capacidades, a alienar o seu amor, a sua
fé no teatro, juntam-se para sobreviver, fazem teatro. Como pode o comentador
deixar de estar ao lado deles, sabendo bem a coragem que é necessária para
dizer não, a raiva que é necessária para recusar a integração na engrenagem
diabólica? O resultado está aí: poder representar Suassuna em vez de qualquer
Roussin. Ou seja: a consciência de fazer qualquer coisa que é útil porque é bela,
porque representa uma intervenção na consciência adormecida da cidade.
(Porto, 1985, vol. 2: 225)

Diferente foi o trajecto de um outro teatro para crianças que trabalhava
com marionetas: o Teatro de Branca-Flor, fundado em 1962 pela marionetista, escritora e encenadora Lília da Fonseca (1906-1991). Contando,
entre os seus colaboradores artísticos, com destacados intelectuais – como
Francine Benoit, Calvet de Magalhães e Keil do Amaral –, Lília da Fonseca
foi a primeira marionetista portuguesa a inscrever-se na organização internacional UNIMA (Union Internationale de la Marionnette), vindo a ser a
representante desta organização em Portugal. Apesar de, quando contava
já 56 anos de idade, se ter lançado na aventura de criar uma companhia de
teatro – para a qual escrevia as peças e fazia os bonecos –, manteve-a em
actividade até 1982, apresentando as suas criações na Voz do Operário, no
Teatro Vasco Santana e no Belém Clube, entre outros espaços da cidade,
e, a partir de 1974, no salão da plateia do Teatro São Luiz. Em termos de
apoios da Fundação – um total de 302 500$00 –, registam-se vários financiamentos, mesmo anteriores à explícita criação da companhia, e, já depois
de 1974, um – relativamente reforçado – em 1975, referente a espectáculos, e um outro direccionado para a publicação do volume dedicado à
história da companhia, da autoria da própria Lília da Fonseca, e que saiu
em 1982: História do Teatro de Branca-Flor: 1962-1982. Vinte anos de actividade para a criança. É com uma genuína gratidão que a autora regista a
confiança no seu trabalho por parte de dirigentes da Fundação: Doutores
Ferrer Correia, Branquinho da Fonseca e Domingos Monteiro.
Nesse livro ainda, ao historiar o trajecto da companhia, a autora
destaca o papel decisivo da Gulbenkian no apoio que lhe dera, não só ao
equipá-la “totalmente”, mas também possibilitando a sua apresentação no
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estrangeiro. Apesar da qualidade dos seus bonecos e das histórias que imaginava, Lília da Fonseca não deixava de querer aprender mais, e foi com
o apoio da Fundação que pôde aprofundar os seus conhecimentos sobre
a arte da marioneta em Espanha, França, Inglaterra, Bélgica, Alemanha e
Itália, entre 1964 e 1965.
Mas, para lá destes importantes contactos internacionais e da projecção que ganhou nesse contexto, a companhia do Teatro de Branca-Flor teve
sobretudo um papel insubstituível em Portugal no contacto com crianças
de bairros desfavorecidos e de escolas com dificuldades, num compromisso generoso que animava o seu trabalho criativo com as marionetas.
A dimensão moral continua, pois, a estar em destaque, configurando-se uma
visão do mundo marcadamente dicotómica ou maniqueísta: os bons e os maus,
o “diabo” e o “anjo”, os cumpridores e os preguiçosos… (Bastos, 2006: 202)

Quanto à companhia referida a António Manuel Couto Viana – o Teatro do Gerifalto –, recebeu 40 000$00 para “equipamento técnico” em 1971
e, para a montagem de três espectáculos entre 1971 e 73 – As babuchas de
Abu Kassem, A bela e o monstro e As diabruras de Escapino –, um total de
120 000$00. Do seu trajecto, registe-se ainda a presença num dos ciclos de
teatro da Fundação Calouste Gulbenkian – o 3.º, em 1972, aquele que contou com um maior número de participações de companhias portuguesas –,
no âmbito do qual apresentou os espectáculos Era uma vez… um dragão,
A cigarra e a formiga, A pastorinha e o comboio e O relógio mágico.
Comentando um dos espectáculos do Teatro do Gerifalto, em 1958, na
sua 4.ª época, Jorge de Sena apontava algumas das debilidades que se apegavam a um tipo de teatro demasiado marcado por preocupações moralistas:
As formas e as temáticas são teimosas, e em eras como a nossa teimam em
persistir, já esvaziadas do conteúdo que lhes era intrínseco, o qual procura uma
compensação na “moralidade” que é acrescentada à historieta, e para a exemplificação da qual esta última foi arquitectada. É certo que vai desaparecendo
(e o teatro infantil é, sem dúvida, pelo conservantismo que sempre mentalmente
se associa à educação das crianças, um dos refúgios do pseudo-maravilhoso
arcaizante) todo um mundo de fadas e realezas, que transitou, por decadência
e facilidade, da literatura oral e dos romances de cavalaria para a indústria burguesa da literatura infantil. (Sena, 1988: 211)
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O Teatro do Gerifalto irá cessar a sua actividade a seguir à Revolução
de Abril de 1974. Mas, entretanto, o que se verifica a partir de 1974 em Portugal é um aumento exponencial do teatro para crianças (entre companhias
que se formam e espectáculos montados), o que terá seguramente que ver
quer com a abolição da censura e uma maior liberdade de constituição de
companhias, quer com um sentido de festa que a Revolução trouxe também para o campo artístico, quer ainda com uma atenção mais centrada na
educação artística da criança por parte de artistas, de instituições escolares e das famílias. Vemos, por exemplo, algumas companhias, que tinham
renovado o campo do teatro no início dos anos setenta, integrar na sua
programação espectáculos dirigidos expressamente a um público infantil
e juvenil – como é o caso da Comuna, por exemplo. Mas muitas companhias virão a surgir vocacionadas para um público infantil, como o teatro
O Bando (1974, em torno de João Brites), o TIL – Teatro Infantil de Lisboa
(1976, com Kim Cachopo e Ruy de Matos), os Papa-Léguas (1982, dirigido
por Mário Jorge), entre várias outras.
Todas puderam contar, em vários momentos da sua actividade, com
apoios da Fundação Calouste Gulbenkian quer no que diz respeito à resolução de problemas relativos a espaço e a equipamento, quer no que se
refere à produção de espectáculos e sua circulação em circuitos nacionais
e internacionais, quer ainda relativamente a publicações sobre o seu historial. Mas poder-se-á perceber que há uma participação mais substantiva
e prolongada relativamente a algumas delas – como será exemplarmente
o caso d’O Bando – muito provavelmente pela valência múltipla da sua
actuação na transversalidade de idades-alvo, nos formatos de espectáculos,
ou nos procedimentos artísticos e textos usados.
São ainda de destacar, no financiamento da Fundação ao teatro dirigido a esta faixa etária, os apoios a festivais como o Fazer a Festa (no Porto),
regulares desde a sua fundação em 1982, bem como as várias iniciativas,
de cariz associativista por parte desses grupos, nomeadamente o CPTIJ
– Centro Português do Teatro para a Infância e a Juventude, envolvendo
encontros nacionais desde 1979 e a deslocação de representantes a convénios internacionais da instituição de que faz parte o Centro: ASSITEJ –
Association Internationale de Théâtre pour l’Enfance et la Jeunesse.
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5.3. Amar o teatro e fazer a festa
[…] não é pelos profissionais que se mede a cultura de uma
sociedade: é pelos não-profissionais, pelos verdadeiros amadores, que apreciam, que praticam, que vivem a arte. São estes
que formam o grande público para a expressão artística em
todas as suas formas.
BOCHMANN, 2000: 69

Quando Carlos Porto pretendeu avaliar o que no campo do teatro em
Portugal ia dando conta das transformações sociais, culturais e políticas
que ocorriam na sociedade portuguesa antes de 1974, destacou não apenas
alguns grupos de teatro que se iam formando (entre os quais sublinha a
importância da Comuna e do Teatro da Cornucópia), mas também o teatro
universitário e o teatro de amadores.
Se o teatro universitário, o teatro independente e o teatro de revista participaram na renovação da linguagem teatral e na tentativa de dar a essa linguagem
um conteúdo contestatário do regime, o mesmo aconteceu com o teatro de
amadores, e não apenas na prática de grupos mais evoluídos. Mesmo em festivais organizados por entidades oficiais, como o SNI [Secretariado Nacional de
Informação156], surgiam espectáculos não só esteticamente interessantes, como
contendo uma forte carga crítica do regime e das suas políticas capitalista, colonialista e de cerceamento das liberdades. (Porto, 1985: 32)

Verificou-se, de facto, em muitos lugares do país, um genuíno interesse e gosto em fazer teatro não apenas como forma de treinar capacidades de representação em palco, mas também – e talvez acima de tudo
– para manter acesa uma disponibilidade de intervir culturalmente (e muitas vezes politicamente, antes de Abril de 1974) em vários lugares do país
e de forma colectiva.
A actuação de muitos desses grupos não se restringia, então, a montar
espectáculos, antes integrava outras actividades, como sessões de poesia
e canto, bem como a organização de seminários, cursos, exposições e festivais. Foi, entre muitos outros, o caso do Primeiro Acto, em Algés, desde
1969, ou do Grupo de Teatro de Campolide, dirigido por Joaquim Benite,
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Organismo que, em 1945, deriva do Secretariado de Propaganda Nacional (SPN),
criado em 1933. A direcção de ambos os organismos foi sucessivamente assegurada por António Ferro até 1950.
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desde 1971. No caso do Primeiro Acto (nome inspirado pela revista espanhola Primer Acto, dirigida por José Monleón), o processo foi dinamizado
por Armando Caldas e Eduardo Pedrozo, e congregou muitos apoios locais
de gente diversa, mas cedo a ele aderiram sectores intelectuais, especificamente artísticos, tornando-se, a breve trecho, um lugar de encontro importante e apetecido, como relembra Eduardo Pedrozo em artigo recente:
Quando Antígona estreou [em 1969], o impacte foi enorme. O teatro157 quase
en rond, intimista, sem proscénio, sem qualquer desnível entre o palco e a plateia, uma atmosfera de onde se evolava um sortilégio de lugar de liberdade num
território opressivo [...]
Como um fenómeno de massas, este arranque propiciou uma catadupa de
criatividades várias, iniciativas, propostas. De certo modo, passou a ser chique
intelectual ir ao Primeiro Acto. Mais ainda: fazer algo no 1.º Acto. Era como se
fosse um elemento essencial para o currículo de cada um! Artistas de todas as
artes, exilados políticos de passagem, poetas... e grupos de teatro – quer internos (chegou a haver dois a trabalhar ao mesmo tempo) quer externos, e corais,
ciclos de cinema, exposições, tudo! Não se recusava um convite para vir e colaborar e aparecia-se sem convite, para ver e experimentar estar ali.
Agostinho da Silva vem do Brasil e logo vai ao Primeiro Acto. Ary dos Santos
faz uma noite de poesia [...] Cantores e poetas vão ao 1.º Acto – Adriano Correia de Oliveira, Natália Correia, Francisco Fanhais, Fernando Assis Pacheco,
Tossan, José Carlos de Vasconcelos... José Afonso é proibido.
Jorge Peixinho faz a música de Antígona e depois experimenta criação musical
em tempo real, diante do público; José Ernesto de Sousa arrasta Almada Negreiros para a sua iniciativa Almada, nome de guerra; Alves Redol e José Cardoso
Pires, Vasco Graça Moura, Saramago, Santareno, Ernesto de Melo e Castro,
e outros, aparecem, são sócios, colaboram. (Pedrozo, 2007: 54)

Com efeito, na maior parte dos casos, constituíam-se como “centros
culturais” numa acção dinâmica e generosa que contou, algumas vezes,
com o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian. Foi o caso, entre outros,
do Grupo de Teatro do Círculo Teatral do Algarve (em 1965), do Círculo
de Arte e Recreio, em Guimarães (1965), do Círculo Católico Operário do
Porto (1966), do Grupo Cénico da Sociedade de Instrução Tavaredense
(1968), ou do Grupo Caras Direitas, de Buarcos (1969), entre vários outros.
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Fora desenhado por uma equipa em que se destacava o arquitecto Nuno Teotónio
Pereira.
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Grupos houve, todavia, que, no seu continuado labor, puderam mais
vezes receber financiamento da Fundação Gulbenkian, como ocorreu, por
exemplo, com a Associação Recreativa Os Plebeus Avintenses, de Vila
Nova de Gaia, que de 1968 a 1991 pôde contar com apoios para equipamento, organização de cursos e de festivais, totalizando 478 884$00; com
o Ateneu de Coimbra, que em 1968 e 1972 viu apoiada a sua secção de
teatro; ou ainda com a Associação Recreativa Aurora da Liberdade, em
Matosinhos, que, de 1968 a 1994, pôde contar com financiamentos da Fundação não apenas para adquirir equipamento, mas também para organizar
o seu Festival de Teatro Amador da Cidade de Matosinhos nas suas várias
edições – da 1.ª à 10.ª (com excepção da 9.ª) –, perfazendo um total de
1 500 300$70.
Vários outros grupos de teatro de amadores, ostentando no nome a
sua qualificação de “trabalhadores” ou “operários”, vêem deferidos os pedidos que endereçam à Gulbenkian, muitas vezes funcionando como catalisadores de muitas outras iniciativas paralelas, o que exponencialmente
ocorre na organização de festivais: é o caso, por exemplo, da Sociedade
Operária de Instrução e Recreio Joaquim António d’Aguiar (em Évora), que
já antes de Abril de 1974 recebera apoio para equipamento e para a sua terceira edição do Festival de Teatro de Amadores, e que continuará a contar
com financiamento da Fundação até à edição de 1994, perfazendo um total
de 685 486$20.
Depois de Abril de 74, o Sindicato dos Trabalhadores do Espectáculo
(antigo Sindicato dos Profissionais de Teatro, Variedades e Circo) vê apoiadas algumas das suas iniciativas e, no início de 1975, a 5.ª Divisão do Estado
Maior das Forças Armadas recebe algum financiamento para a actuação
do seu Programa de Dinamização Cultural, concretamente, para adquirir
equipamento de luz e som no valor de 524 182$80.
É curioso, de facto, reconhecer que muito do que se foi fazendo (e a
Gulbenkian apoiando) no campo da actuação do teatro não profissional
tem uma forte componente de dinamização cultural e de convergência de
esforços, que assume muitas vezes o perfil de festival, oficina de formação,
concurso ou jornada.
Um dos casos de “acompanhamento” mecenático da Fundação ocorre,
por exemplo, com o Lions Clube (da Figueira da Foz), que, de 1978 a 1998,
recebeu para organização das suas Jornadas de Teatro Amador a verba de
1 830 000$00.
O que de mais evidente parece ressaltar da análise dos apoios concedidos ao teatro de amadores é não apenas a certeza de que sem esse apoio
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não teria sobrevivido grande parte dessa actividade, mas também a verificação da sua mais alargada distribuição geográfica, o que permitiu atingir
mais localidades e envolver mais gente.
E uma das curiosas demonstrações da convergência de muitos num
só projecto foi a montagem de um espectáculo sobre texto de Mário Zambujal – Crónica dos bons malandros (1980) – que envolveu 68 actores para
representarem 75 personagens e que implicou um trabalho de produção
conjunta das seguintes companhias e grupos: Fatias de Cá, Veto – Teatro
Oficina do Círculo Cultural Scalabitano, Teatro Oficina Santarém, Teatro
de Amadores “Combate” do Cartaxo, Grupo de Teatro António Aleixo,
TAVS – Teatro de Amadores do Vale de Santarém, Ribarca, Grupo de Teatro do Sport Club Operário de Cem Soldos, ATE – Amadores de Teatro da
Ereira, Grupo de Teatro da Casa do Povo de Pontével, Grupo Experimental
de Teatro de Amadores, SAT, GRUTEJO, Secção Cultural da Casa do Povo
do Peço, Tic-Tac, Soltamente, Grupo de Teatro da Associação Popular de
Alcanhões, União Penedense, Borda d’Água. Com dramaturgia e encenação de Carlos Carvalheiro (que dirige o grupo Fatias de Cá), o espectáculo apresentou-se no Teatro da Trindade, em Julho de 1986, e recebeu
um apoio de 500 000$00 da Fundação Gulbenkian para a Montagem do
espectáculo.
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6. Percursos, andamentos, reapreciações

6.1. Sinais de um contexto novo para os anos noventa
Context is not given but produced; what belongs to a context
is determined by interpretive strategies; contexts are just as
much in need of elucidation as events; and the meaning of a
context is determined by events.
CULLER, 1988: xvi

Quando, em 1987, se realizou em Coimbra o 1.º Congresso Luso-Espanhol de Teatro, dinamizado por José Oliveira Barata e Juan Antonio
Hormigón, não faltaram declarações a lamentar a falta de atenção e de
apoio ao teatro – por parte dos poderes públicos portugueses –, o que em
muito contrastava com a realidade espanhola. Mas surgia já a atenção à
transformação que se operava no campo artístico e de que resultava uma
diminuição do interesse pela criação de grupos ou companhias de teatro e
uma opção cada vez mais decidida pelas “produtoras”:
Entre os vários factos e sintomas aí apontados, e que servem ainda hoje para
compreender as questões que então se colocavam a artistas, estudiosos e espectadores de teatro, destaque-se a defesa de uma nova entidade a operar no campo

da criação: a ideia – e já uma prática incipiente – de “produtoras” de teatro158.
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Foi o caso paradigmático da comunicação de Ricardo Pais recordando a produção do espectáculo Ninguém – Frei Luís de Sousa (estreada no Teatro da Trindade
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Não se tratava apenas de averbar uma nova “nomenclatura” (de acordo com um
figurino cultural de perfil tecnocrata), mas de verificar a sua operatividade num
período em que começaram a surgir espectáculos pontuais (“extemporâneos”,
dizia-se na altura), não integrados na actividade de uma companhia ou grupo
[…] Esse era ainda um ponto de clivagem entre os que defendiam uma mais
clara e especializada divisão do trabalho, separando criativos e gestores, e os
que receavam que a multiplicação de criações pontuais viesse – ao “desviar”

financiamentos – ferir de morte um tecido teatral (feito de estruturas mais ou

menos fixas) que era fundamental para garantir a continuidade da criação entre
nós. (Serôdio, 2003c: 17)

A acompanhar esta alteração do contexto de trabalho, notava-se também – e isso ajudava a explicar a “necessidade” das produtoras – uma maior
independência da figura do actor, que parecia sobrepor-se à do encenador
e do colectivo, padrão que fora dominante nos anos sessenta e setenta.
De facto, começa a ser visível a partir de finais dos anos oitenta, por parte
da geração de actores mais jovens que, com dificuldade em integrar-se
em companhias já existentes – por problemas de ordem financeira dessas estruturas, ou por não se reconhecerem nos seus projectos estéticos –,
optavam por uma carreira individual em regime de free-lancer.
Em parte também, esta situação decorria do facto de se prever, na
regulamentação dos apoios estatais (da Secretaria de Estado da Cultura),
o subsídio de montagem ou de apoio a espectáculos pontuais, criando, portanto, condições para soluções criativas ocasionais. Mas decorria também
da abertura de outros canais de televisão e de algum apoio mais substancial
ao cinema, o que acabou por abrir um novo “mercado de trabalho” para
muitos destes jovens que se aventuravam na profissionalização.
Com efeito, o aparecimento de produtoras como PROTEA, METROPOLIS, ZTT ou CASSEFAZ decorre de novas práticas de criação por parte
de uma nova geração de actores, que necessitavam, afinal, de alguém (ou de
algum serviço) que garantisse a produção e gestão – financeira, administrativa e promocional – dos espectáculos, uma vez que eles não podiam ou
não queriam assegurá-la. Traduz também uma outra realidade trazida pela
Lei do Mecenato e que levava os criadores a multiplicarem-se em contactos
e pedidos de financiamento (revelando-se a maior parte deles inglórios),
para os quais não tinham nem tempo nem disponibilidade psicológica.
a 18 de Dezembro de 1978, numa produção d’Os Cómicos) e apontando o que lhe
parecia ser o caminho mais acertado da criação em teatro.
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É, assim, progressivamente visível, no campo do teatro, a entrada de
uma nova linguagem que é sinal claro de uma outra realidade económica,
social e cultural. Disso mesmo nos dá conta a actividade multifacetada
de uma produtora como a CASSEFAZ, dirigida por Miguel Abreu, e que
começara a publicar, em Outubro de 1987, a revista O Actor – Expositor
de signos teatrais, muito empenhada na promoção desses jovens actores.
O público que visava era referido como sendo de “operadores teatrais” e
as matérias electivas seriam: a “produção” de teatro (reivindicando a sua
autonomia e a urgência da sua implementação em Portugal), a “gestão
financeira” e a promoção ou marketing. Apresentava-se ainda como uma
“empresa comercial e publicitária”, que teria também por incumbência premiar “o empresário” do ano em função do que ele tivesse despendido no
apoio ao teatro, à luz da recente Lei do Mecenato (de 1986).
Os actores mais jovens, atraídos igualmente pela possibilidade de
participar em espectáculos pontuais de algum impacte ou co-produzidos
internacionalmente159, optavam por uma assumida mobilidade, falando
mais de “percursos de vida profissional” do que de uma “carreira”. Com
efeito, ao declararem a sua independência relativamente a grupos, escolas ou mestres, acompanhariam decerto a afirmação que um jovem actor
fazia em entrevista ao periódico da CASSEFAZ: “Não sou propriedade de
ninguém.”160
Um novo ethos caracterizava, indubitavelmente, o campo político e
social nesta década que estava a terminar (simbolizada pelos seus dois
maiores ícones: Margaret Thatcher e Ronald Reagan), e, compreensivelmente também, atravessava o território do teatro a nível nacional e internacional. Foi, aliás, interpelando esse contexto que se organizou em Lisboa,
em Setembro de 1990, o 11.º Congresso da Associação Internacional de
Críticos de Teatro, na Fundação Calouste Gulbenkian, tendo como temário
geral O Teatro e a interpelação do real / Theatre: A Dialogue with Reality /
Théâtre et interpellation du réel 161, convocado pela Associação Portuguesa
de Críticos de Teatro.
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As co-produções internacionais começam a ser particularmente acolhidas pelos
Encontros ACARTE.
V. entrevista a Luís Castro em O Actor, n.º 2, Dezembro de 1987, p. 12.
Dele foram publicadas as actas: Maria Helena Serôdio (org.), O Teatro e a
interpelação do real / Theatre: A Dialogue with Reality / Théâtre et interpellation
du réel. Lisboa: Associação Portuguesa de Críticos de Teatro & Edições Colibri,
1992.
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Na diversidade de perspectivas e de vozes, que aí se fizeram ouvir,
percebemos também a consciência clara da mudança dos tempos, configurando – no dizer de alguns – uma sociedade marcada pelo mercantilismo,
tecnocracia e consumismo, glorificando as aparências, sem alma, vazia de
valores, depreciando a memória, recusando, enfim, a espessura da história.
Noutros cenários discursivos falava-se, antes, do triunfo da pós-modernidade e da difusa estetização do quotidiano. Reivindicava-se, nesse
contexto, uma nova forma de pensar e de praticar a arte que rompesse com
hábitos de um passado de resistência (política e cultural) e recusasse as
estruturas teatrais de carácter mais fixo, incensando antes a multiplicação
de iniciativas pontuais que dessem conta da assumida fragmentação, diversidade e hibridez das práticas contemporâneas.
E tinha sido esse, em grande parte, o percurso escolhido por um criador de teatro, notável a vários títulos: Ricardo Pais. Regressara, em 1974,
de Londres, para onde fora em 1968 (recusando-se a cumprir o serviço
militar) e onde se formara em encenação no Drama Centre. Trabalhara
também (na encenação, representação, co-cenografia ou produção) com o
Théâtre du Soleil, com Victor Garcia (como assistente), com a companhia
Theatre 84, e na direcção de um projecto de Environmental Media no
Royal Court Upstairs, segundo declarou numa entrevista ao Sempre Fixe,
em Setembro de 1974 (in Mateus, 2002: 524).
Apesar de integrar logo em 1974 o grupo de teatro Os Cómicos, no
âmbito do qual encenou Da vida heróica da burguesia: As cuecas (1975),
A mandrágora (1975) e Matinée mágica (1977), cedo reconheceu que não
era esse o formato que desejava para a sua carreira. Paulo Eduardo Carvalho, no seu monumental – e brilhante – estudo sobre Ricardo Pais: Actos
e variedades, define essa sua opção como “um percurso paralelo”, localizando no espectáculo Ninguém – Frei Luís de Sousa (1978) o momento da
ruptura com o sistema de criação mais praticado entre nós nessa altura,
para isso citando palavras do encenador:
Este projecto nasceu de uma reflexão minha muito cuidada, sobre o teatro independente […] Eu comecei a achar que […] não estava disposto a dar o meu aval,
o aval do nosso trabalho, ao poder instituído, em circunstâncias tão precárias,
e tão pouco dignas para nós. Eu pensei que era a altura de fazer um corte que
desbloqueasse um pouco a relação do público com o teatro engajado. […]
Depois era criar um esquema de produção mais confortável às pessoas. Em que
[…] não andássemos a fazer todas as tarefas ao mesmo tempo. […] Não sobrecarregar a encenação e os próprios actores com trabalhos que não lhes digam
respeito. (Apud Carvalho, 2006: 23)

MATINÉE MÁGICA
Enc. Ricardo Pais, Os Cómicos, 1977. Antonino Solmer,
Marília Gama, Teresa Madruga, Sérgio Godinho.
CRÉDITOS: MNT (246923)/DGPC/ADF (reprodução Luísa Oliveira).
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Apesar de este espectáculo ainda ser referido na sua relação com
Os Cómicos, a verdade é que a sua produção, “a mais árdua, mas também
a mais formativa” (Carvalho, 2006: 24), envolveu “a criação de uma cooperativa, a Produções Cine-Teatro, o estabelecimento de um sem-número de
contactos com todas as outras instituições que foram sondadas e aquelas
finalmente envolvidas, entre as quais a Secretaria de Estado da Cultura, a
Fundação Calouste Gulbenkian162 e a RTP […]” (ibidem). Mas este espectáculo acabará, justamente, por marcar o fim das experiências de Ricardo
Pais associadas a um grupo de teatro, abrindo, de forma muito decidida,
outro paradigma na criação teatral entre nós, como se lê numa sua declaração:
Mas desisti, porque a minha luta é outra: não é propriamente a das companhias,
nem sei sequer se será uma luta!… É um percurso […] um percurso isolado, com
dificuldade em criar raízes e que evidencia, tanto a mim como nas pessoas que
comigo trabalham, a ausência de estruturas de produção inteligente no teatro
português. (Apud Carvalho, 2006: 25)

Paulo Eduardo Carvalho, sublinhando o que pode ser, nas palavras
deste encenador, “os seus mais provocatórios exercícios de interpretação
histórica” (ibidem: 26), analisa, de forma rigorosa e isenta, o percurso
duplamente “singular”de Ricardo Pais:
Durante longos anos, o seu percurso será o de “free-lancer por excelência” […],
condição que, por um lado, limitará uma actividade criativa mais regular, mas
que, por outro lado, lhe proporcionará uma disponibilidade para outro tipo de
experiências e de “pesquisas de linguagem”. […] Essa condição mais nómada e
solitária obrigá-lo-á a um desenvolvimento mais sistemático e programático dos
projectos em que se envolve, de que são prova evidente os muitos documentos
que preparou para diversos dos seus espectáculos, tanto aqueles destinados à
obtenção de algum tipo de apoio, como aqueles que mais instrumentalmente
acompanhavam o próprio acto de criação. (Carvalho, 2006: 26)

Declarando embora este seu desapego a uma fixação, a verdade é que,
a seguir ao grande êxito do espectáculo fulgurante que criou para o Teatro
162

Do montante geral do apoio concedido pela Fundação a este espectáculo
– 823 471$35 –, 800 mil foram para a montagem e 23 471,35 através da rubrica
Ingresso de espectadores.
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Nacional D. Maria II – Fausto. Fernando. Fragmentos. (1988) –, é convidado a dirigir esse teatro, e, apesar de ter sido muito breve esse intermezzo
institucional, acabou por lhe demonstrar as vantagens de alguma estabilidade criativa, como se depreende das suas palavras proferidas em 1990:
Estes tempos vividos numa companhia fixa de actores, técnicos e até funcionários administrativos ensinaram-me muito sobre a condição do criador sedentário. Aprendi a respeitar outras pessoas por outras razões. A viver com elas e
exercitar com elas a minha imaginação, a fazer circular afectividades mútuas
e tornar isso matéria-prima do acto teatral. É um programa de vida! (Apud
Carvalho, 2006: 35)

E essa aprendizagem na vida e na arte levou-o ainda a declarar em 1993:
O que tenho é a noção de que há um tempo para tudo na vida e que, provavelmente, agora é a altura em que devo criar território para que possa exercer
aquilo que sei. E não sistematicamente criar territórios para investigar. Até aqui
tentei abrir em cada espectáculo vias de exploração. Estou num momento em
que tudo aquilo que sei deve começar a sedimentar-se num discurso mais tranquilo. (Apud Carvalho, 2006: 35)

Não deixa de ser esclarecedor que tenha sido, afinal, o seu percurso
de vida a provar a necessidade de criar contextos mais estáveis que só um
colectivo poderá verdadeiramente assegurar.
Talvez por aí possamos perceber como os anos 90 do século xx vão
destacar-se pela criação de novos grupos: mais “marginais” ou underground, mas grupos, em torno de um/a director/a carismático/a, animando
de forma muito festiva a realidade teatral, sobretudo em Lisboa163. E esses
grupos vão encontrar na Fundação Calouste Gulbenkian o “companheirismo” de que precisavam.
163

O tempo desse “despertar” para novas formações marginais parece ter sido mais
tardio no Porto. Por iniciativa de Jorge Salavisa, enquanto director do São Luiz
Teatro Municipal, o ano de 2011 foi dedicado, na programação desse teatro,
a uma importante operação em torno do teatro do Porto. Essa programação, que
Jorge Salavisa concebera antes de se retirar, acabou por ser cumprida pelo seu
sucessor, José Luís Ferreira, mas a sua figura tutelar marcou presença durante
toda a operação, que envolveu uma expressiva participação de companhias e espectáculos do Porto num “Ciclo de Teatro do Porto: De António Pedro à Fábrica
da Rua da Alegria” (de 18 de Fevereiro a 27 de Março), comissariado pelo actor e
encenador João Pedro Vaz.
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FAUSTO. FERNANDO. FRAGMENTOS.
A partir de Fernando Pessoa, enc. Ricardo Pais,
Teatro Nacional D. Maria II, 1988.
Maria Amélia Matta, António Rama, João Perry, Fernanda
Alves, Luís Madureira, Carlos Pimenta e Filipa Pais.
CRÉDITOS: António Lagarto/TNDMII.
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6.2. A explosão dos teatros off

Um importante dossiê sobre o “Teatro português actual”, publicado no
n.º 62-63, de Outubro-Dezembro de 1997, da importante revista madrilena
da Associação de Encenadores de Espanha – ADE Teatro –, dirigida por
Juan Antonio Hormigón, incluía diversas reflexões sobre o teatro que se
fazia em Portugal já quase no fim da década de noventa. Foram vários os
contributos reunidos e diferentes as perspectivas e as realidades compulsadas: Yvette K. Centeno definia, de forma breve e inspirada, “O teatro”; Carlos Porto analisava o teatro português “Entre revoluções”; Maria Helena
Serôdio discutia “A dramaturgia portuguesa hoje”; Paulo Eduardo Carvalho reflectia sobre o teatro ao Norte em “Entre a contracção e a expansão”;
João Carneiro fazia “Algumas brevíssimas considerações” sobre o teatro
em Portugal; Eugénia Vasques escrevia sobre as fórmulas teatrais reportadas ao feminino no seu artigo “The ladies are not for burning ou O assalto
à casa dos homens”; e Maria João Brilhante e Teresa André lembravam
“O estudo do teatro em Portugal”.
Nesse dossiê, um outro artigo – de Levina Valentim – pegava numa
matéria “incandescente” desses anos noventa: as novas realidades cénicas
entre nós, intitulando o seu artigo “Márgenes. Alternativos o non tanto”.
Esse apaixonante roteiro, que Levina Valentim identificava e, minuciosamente, descrevia e caracterizava, iniciava-se com uma declaração “de
princípio”:
Hacia 1990 circulaba el rumor de que algo se movía en el medio teatral portugués. No se sobreponía al tema principal de las conversaciones que era la crisis
del teatro (¿o crisis del arte en general?), pero nos daba la esperanza de poder
relacionar crisis con el surgimiento de algo completamente nuevo, recordando
toda una serie de acontecimientos que, a lo largo del siglo, fueron demostrando
que a un momento de crisis le corresponde un momento de cambio. Los rumores se convirtieron, en determinado momento, en comentarios escritos en los
que se acentuaba la tónica de la esperanza en el futuro, con palabras bien cuidadas. Se organizaron muestras, festivales, encuentros y una palabra empezó a
imponerse, usada muchas veces a contracorriente, como “cajón de sastre”, en el
que se iban amontonando, a medida que el tiempo pasaba, realidades completamente distintas, si no verdaderamente antagónicas: Off. (Valentim, 1997: 80)

Nele a autora articulava, de forma notável, os princípios de “crise” e de
“renovação” como dois lados de uma mesma moeda, e partia para analisar
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os procedimentos dramatúrgicos, cénicos, performativos, em geral, que
inspiravam esses originais percursos off.
Resultando de uma investigação pessoal – no âmbito da pós-graduação
em Estudos de Teatro que frequentava na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa –, Levina Valentim identificou 57 grupos que se poderiam reportar à expressão off, tendo examinado em particular o trajecto
e as opções específicas de 42 (por ordem alfabética): Alta Performance,
Ar-Cénico, B.O.T.A., A Bruxa, Bica Teatro, Café Aparte, Canibalismo
Cósmico, Casa Conveniente, Cesta d’Artes, Colisões & Acontecimentos,
Companhia das Calendas, Comspiração, Ensemble JER, Erudito por Não
Dito, O Grupo, Grupo de Teatro do Barreiro, O Homem, a Fita Magnética
e o Caracol, Locomotiva, Meia Preta, Netos do Metropolitano, O Olho,
Ópera Segundo São Mateus, Orquestra Dramática “O Bife”, Palco Oriental, Pãodemónio, Plot, Pogo Teatro, Teatro Anatómico, Teatro de Aparições, Teatro do Caixote, Teatroesfera, Teatro Experimental A Barca, Teatro
Extremo, Teatro da Garagem, Teatro Meridional, Teatro de Papel, Teatro
do Século, Teatro do Tejo, Teatro do Vácuo, A Torneira, Toucinho-do-Céu,
Tratamento Completo.
Faltarão, provavelmente, outros nomes e outros projectos por necessidade de fazer uma selecção que fosse operativa, e, por razões também
compreensíveis, Levina Valentim não considerou nesta sua análise os
grupos de teatro de amadores nem os que se dirigiam unicamente a um
público infantil: tratava-se de assegurar uma visão do teatro que reclamava
um diálogo inovador (provocatório?) relativamente ao teatro dominante
(mainstream).
Fazendo radicar o seu estudo em inquéritos exaustivos que pacientemente conduzira, Levina Valentim concluía, numa primeira abordagem,
que se podiam perceber duas atitudes fundamentais relativamente ao teatro que então se fazia: os que assumiam uma posição francamente experimental e alternativa, sobretudo no campo estético, como era o caso de
O Grupo, O Olho, Pogo Teatro, Alta Performance, Canibalismo Cósmico,
Orquestra Dramática “O Bife”; e os que tendiam para uma integração no
sistema social estabelecido, apesar de apostarem numa inovação de processos, como era o caso do Teatro da Garagem (1990), o Teatro Meridional
(1992), os Artistas Unidos (1995), para lá de outros de perfil menos afirmativo, mas ainda pertencendo a este agrupamento, como eram o Teatro Ex
tremo, a Ópera Segundo São Mateus, o Teatro do Século e o Teatroesfera.
Considerava ainda Levina Valentim haver um patamar intermédio
entre estes dois tipos – como seria o caso dos grupos Ar-Cénico, formado
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no final de 1995 a partir do grupo universitário Cénico de Direito; Bica
Teatro, criado em 1995 por actores com formação na área da educação
infantil; Palco Oriental (existente desde 1992 e que resultara da fusão
d’Os Patolas, da Máscara e do Triato do Biato); e Teatro do Tejo, formado
em 1989 por alguns dos actores oriundos do Teatro da Rainha, quando essa
companhia (temporariamente) se dissolvera.
É no primeiro grupo que Levina Valentim percebe uma mais consistente prática de inovação e uma radicalidade estética que os levava a uma
declarada miscigenação de artes: o circo, o teatro-dança, as artes plásticas
e a performance tinham neles os seus mais declarados cultores. No âmbito
da performance, destaca o Canibalismo Cósmico, a Alta Performance,
o Toucinho-do-Céu, a Orquestra Dramática “O Bife” e o Teatro do Vácuo,
pelas características claramente “alternativas” que assumem:
[…] pequeñas estructuras que se reformulan para un determinado espectáculo
(o acción), que trabajan habitualmente fuera de los circuitos de los teatros y
funcionan dentro de una gran y asumida precariedad logística, sin vínculos
que les condicionen el ritmo de producción, buscando, en general, concretizar
acciones de gran impacto junto al público, y en los que la lógica predominante
es la de las artes plásticas, congregando elementos del work in site, del body art
y del happening. (Valentim, 1997: 82-83)

Identificava ainda outro tipo de contaminação de linguagens, como
era o caso do Pogo Teatro e d’O Olho. O nome do primeiro derivava,
como escreve, de um tipo de dança que surgira com grupos musicais punk,
e reunia artistas sem nenhuma formação de actores, procurando relacionar-se com o público à imagem do que faziam os grupos musicais. O caso
d’O Olho estava mais claramente ligado às artes plásticas – como era a
formação do seu fundador, João Garcia Miguel – e visava uma certa inspiração ritualista, de efeitos visuais e de relação próxima com o público, um
pouco à semelhança – mas em escala bem mais modesta – da prática dos
catalães Fura dels Baus.
Estes projectos surgiam a partir de diversas acções de formação, e o
seu aparecimento devia-se sobretudo à vontade de prolongarem o trabalho
em comum, numa altura em que não era fácil garantir uma profissionalização. Serão, de resto, poucos os que procuram assegurar uma estrutura com
suporte legal. Como escreve a investigadora, dos 42 grupos, que analisou,
só 17 estavam constituídos legalmente, optando em geral pela figura de
“associação sem fins lucrativos”.
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Prosseguindo o seu estudo pela referenciação aos espaços electivos
– geralmente nas margens da cidade ou em lugares desactivados, quando
mais centrais – e ao tipo de espectáculos que apresentam, conclui sobre a
sua “unidade” possível para garantir a renovação da cena em Portugal:
En el fondo, y a pesar de que en rasgos generales se puedan referir afinidades,
la única característica común de todos estos grupos es ese gran objetivo: el placer de hacer teatro. Permanecen los paralelismos con lo que eran veinte años
atrás las compañías independientes, pero, precisamente porque “corren vientos
nuevos”, las fuerzas no se conjugan en el sentido de un movimiento. Hay caminos individuales que se consolidan o no, de acuerdo con las capacidades que
manifiestan y con las oportunidades que se les ofrecen. La renovación del teatro
portugués va transcurriendo muy lentamente. (Valentim, 1997: 88)

Uma outra visão breve sobre o teatro dos anos noventa em Portugal
– a do jornalista e crítico britânico John O’Mahony, do The Guardian –
orientava-se também para a análise dessa nova configuração do tecido
teatral, mas o destaque dele ia sobretudo para duas actrizes e encenadoras: Mónica Calle e Lúcia Sigalho, respectivamente, da Casa Conveniente
(1992) e da Sensurround (1992).
Sobre a fundadora da Sensurround – que entretanto já apresentara
espectáculos como Sensurround (1997), Gaspar (1998), Seres solitários
(1999) e A birra da viva (2000)164, entre outros –, disse ser “uma contestatária, com poder de persuasão, cujo estilo anárquico de teatro f ísico parece
brotar naturalmente da sua personalidade exuberante” (“The big experiment”, The Guardian, 13-09-2003).
Relativamente a Mónica Calle, considerou-a uma “figura totémica”,
“uma sereia sinuosa e torturada, de uma explosividade mais serena”. Trabalhando na pequena casa na Rua dos Remolares, ao Cais do Sodré, que
pertencia ao Sindicato dos Estivadores do Porto de Lisboa e do Centro de
Portugal, Mónica Calle surpreendeu o público e a crítica com a sua ousadia de interpretar o poema de Rimbaud, A virgem doida, em sessões contínuas e incluindo strip-tease, funcionando quase como um espectáculo
de peep show. Ao abrigo dos novos programas de apoio, que a Fundação
164

V. entrevista “Lúcia Sigalho: Capricho documental e autobiográfico”, por Maria
João Brilhante e Rui Pina Coelho, em Sinais de Cena, n.º 6, APCT/CET, Dezembro de 2006, pp. 45-53.
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Calouste Gulbenkian criara em 1992, Mónica Calle pôde contar com um
relativo à Pesquisa e experimentação e outro ao Desenvolvimento de audiências. Curiosamente, e apesar da audácia da sua
novidade, foi um espectáculo que rapidamente concitou o entusiasmo
geral e acabou distinguido por quase todas as “instituições” que na altura
atribuíam prémios: o Teatro da Década (para a “melhor proposta cenográfica”), a Associação Portuguesa de Críticos de Teatro (“melhor actriz”),
o Sete de Ouro (“actriz revelação”).
Para lá da novidade teatral que cada uma destas actrizes/encenadoras trazia à cena portuguesa, é importante percebermos como, de repente,
o protagonismo feminino no teatro português se reforçava e impunha
nestes anos noventa: com encenadoras e directoras de companhias e teatros (Fernanda Lapa, Maria do Céu Guerra, Inês Câmara Pestana, Silvina
Pereira, Maria Emília Correia, Gisela Cañamero, Ana Tamen, São José
Lapa, Natália Luiza, Isabel Medina, Graça Lobo, Isabel Alves Costa), com
dramaturgas que privilegiavam a representação do feminino (Eduarda Dionísio, Luísa Costa Gomes, Hélia Correia, Isabel Medina, Teresa Rita Lopes,
Fiama Hasse Pais Brandão, Maria Velho da Costa, Lídia Jorge, Graça Corrêa, Maria do Céu Ricardo, Regina Guimarães, Cucha Carvalheiro), com
dramaturgistas de trabalho continuado (Vera San Payo de Lemos, Christine Zurbach, Susana Borges) e com cenógrafas de currículo reconhecido
(Cristina Reis, Vera Castro, Catarina Amaro, Rita Lopes Alves, Marta
Carreiras). E não é despiciendo referir que será justamente nesta década
que se formam duas companhias que ostentam no nome a sua pertença de
género: As Boas Raparigas Vão para o Céu e as Más para Todo o Lado (no
Porto, com Maria do Céu Ribeiro e Carla Miranda) e Escola de Mulheres
(em Lisboa, inicialmente com Fernanda Lapa, Isabel Medina, Cucha Carvalheiro, Cristina Carvalhal e Marta Lapa).
Na grande diversidade de propostas interpretativas, dramatúrgicas
e cénicas que exponencialmente Lúcia Sigalho e Mónica Calle representavam e que implicavam esta pluralidade de presenças, de vozes e de trabalhos teatrais, pareceu afirmar-se neste final de século uma emancipação
e uma mais completa cidadania das mulheres portuguesas.

175

176

Maria Helena Serôdio

6.3. Diferentes nomes para novas realidades

É justamente por esta altura – em rigor, em 1992 – que a Secção de
Belas-Artes da FCG convoca a noção de “Programa de Apoio” como a formatação mais apropriada para a concessão de financiamentos vários a que
se podiam candidatar companhias, unidades de produção, entidades em
geral, bem como artistas ou estudiosos singulares. A expressão parece assegurar uma maior uniformização conceptual, ao mesmo tempo que indica,
por parte da Fundação, um sentido mais estruturado ou programático da
sua actuação no campo do teatro.
São sete os programas operativos: Programa de apoio ao
arranque de novas estruturas de produção; Programa de apoio a novos encenadores; Programa de
apoio à pesquisa e experimentação; PROGRAMA DE APOIO
AO DESENVOLVIMENTO DA DRAMATURGIA PORTUGUESA; Programa de apoio ao planeamento de produção e pesquisa de financiamentos; Programa de apoio à gestão/
administração teatral; Programa de apoio ao desenvolvimento de audiências.
Vejamos, então, se e como a nova designação operou uma alteração no
modo de a FCG conceder os apoios ao teatro.

No caso do Programa de apoio ao arranque de novas
estruturas de produção, verificamos que parece ter sido apenas acrescentado um início formal ao que já era a rubrica Arranque da
actividade do grupo, mas é importante a deslocação para o conceito de
“produção” mais do que a referência ao colectivo. A alteração ocorreu em
1992, quando já tinham sido atribuídos 20 apoios a estruturas teatrais,
desde 1981. Algumas das companhias apoiadas no âmbito desta rubrica
foram: Teatro Ibérico, Teatro à Beira da Estrada, Teatro Maizum, Teatro
do Século, Marionetas de Lisboa, Teatro da Rainha, TEP (supõe-se uma
renovação na sua direcção ou novo ímpeto no trabalho, uma vez que se
tratava de uma companhia com historial de longa data), Teatro do Noroeste (este de 1991). Os valores envolvidos nesta rubrica até 1991 são no seu
total 5 095 000$00. A partir de 1992, e com a nova designação, são concedidos apoios no valor global de 4 920 297$00 entre 1992 e o mês de Fevereiro de 1999. Neste segundo tempo de operatividade do programa, por
coincidência ou não, regista-se um maior número de apoios concedidos a
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companhias fora de Lisboa, como é o caso de Escola da Noite (Coimbra),
3 em Pipa (Odemira), Teatro Bruto (Porto), Teatro do Morcego (Coimbra), Ensemble (Porto), Quinta Parede (Matosinhos), Assédio (Porto). Mas
não faltam, obviamente, também companhias de Lisboa, como a Escola de
Mulheres ou o Teatro da Garagem, que serão contempladas com base neste
Programa de Apoio.
O Programa de apoio a novos encenadores vem substituir a anterior rubrica Honorários do/a encenador/a, que será, entretanto, descontinuada. Enquanto esta última estivera activa entre 1972 e
1989, envolvendo uma verba global de 1 371 000$00, o programa reportado a novos encenadores vai de 1992 a 1999 e implica o reforço
muito significativo dos montantes que movimenta: 40 955 000$00. Neste
caso, há, de facto, uma reorientação do apoio, no sentido de considerar
(muito provavelmente) os honorários a encenadores como fazendo parte
do que podia ser o financiamento para a montagem de um espectáculo,
privilegiando, então, com este programa, o “novo encenador”. Abrangerá,
na sua activação, jovens encenadores como Adriano Luz, Nuno Pino Custódio, Mónica Calle, João Garcia Miguel, Lúcia Sigalho, Francisco Salgado
ou António Simão, entre vários outros, conferindo-lhes destaque no plano
artístico e sublinhando a importância da renovação de quadros.
Um outro programa que surge nesta altura invoca o termo “experimentação” – apoio à pesquisa e experimentação –, mas acaba
por ser pouco expressiva a sua aplicação. Envolverá apenas a concessão de
cinco apoios, entre 1992 e 1998, num valor total de 1 650 000$00, que serão
atribuídos à Casa Conveniente (para o seu espectáculo inaugural, A virgem doida), à Companhia de Teatro de Almada (para Bastien e Bastienne),
à Tarumba (Dr. Faustus) e a dois projectos de Manuel Cintra (Rumor e
Conversa surda). Parece, portanto, ter sido uma hipótese de trabalho que
provou ser menos operativa, ou porque outros programas de apoio poderiam substituí-lo com alguma vantagem por ser mais clara a sua zona de
aplicação (como o de NOVOS ENCENADORES, por exemplo), ou porque,
eventualmente, a medida dos seus resultados poderá não ter correspondido a expectativas iniciais.
Uma das novidades destas novas nomeações foi o apoio a novos textos de autores portugueses no PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA DRAMATURGIA PORTUGUESA. Entre 1992 e 1999 a
verba concedida ao abrigo deste programa foi de 14 450 000$00 e sempre
correspondeu a pedidos de companhias. Percebe-se, então, que a concepção deste novo programa apelava para uma relação produtiva com uma
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companhia de teatro, de algum modo assegurando a sua ligação ao palco,
mais do que à publicação em livro desses novos textos. Esta ligação entre
nova dramaturgia e palco acabou também por abrir uma outra possibilidade: a de se recorrer a este programa em situações que se reportam à
tradução e ao trabalho dramatúrgico sobre textos estrangeiros.
Vemos, de facto, invocado este programa, por exemplo, pelo Grupo de
Teatro Hoje, para um “ciclo Strindberg”, com as peças O pelicano e O construtor (1993); pela Companhia Teatral do Chiado, para uma peça de Ibsen,
Hedda Gabler (1998); pelo Teatro da Cornucópia, a propósito de Barba
azul, de Jean-Claude Biette (1995). Mas o cômputo mais expressivo vem da
efectiva consequência de enriquecimento da dramaturgia contemporânea
portuguesa: O fim ou Tende misericórdia de nós, de Jorge Silva Melo, para
os Artistas Unidos (1996); Haja harmonia, de Mário de Carvalho (1997),
para o CDIAG (Centro Dramático Intermunicipal Almeida Garrett); Três
passagens para Moscovo (a partir de Três irmãs, de Tchekov), de Luísa
Costa Gomes, para o Centro Cultural de Belém (1994); Os doze mandamentos, de Norberto Ávila, e O jardim público, de Jaime Salazar Sampaio,
para o Teatro de Portalegre (1994); Aristides ou O cônsul que desobedeceu,
de Luiz Francisco Rebello (1995), para a mesma companhia de Portalegre;
Os piratas e Adamastor, de Manuel António Pina, para a companhia Pé de
Vento (1997); entre mais alguns outros.
Duas importantes iniciativas fora de Lisboa e Porto ganham forma
através deste programa: a projecção nacional de uma recente companhia
“de província”, o Teatro Regional da Serra de Montemuro, com o texto/
espectáculo Lobo / Wolf, que Abel Neves concebeu com Thérèse Collins, e a
que se seguiram vários outros textos de Abel Neves também levados à cena
pela mesma companhia; uma oficina de escrita dirigida por Daniel Simon,
no contexto do grupo de teatro Efémero – Companhia de Teatro de Aveiro
(1995), que acabou por levar à publicação em 1998, pela própria companhia, de várias das peças compostas na sequência dessa aprendizagem.
Entre elas contam-se O naufrágio do galeão, de Joaquim Paulo Nogueira,
Guia das estradas, de Luís Mourão, Uma arca de vento, de José Geraldo,
A nau catrineta, o médico e o monstro, de José de Azevedo. A estas peças
seguiu-se, em 1999, a publicação do volume colectivo Cenas de amor e de
guerra, que decorreu de um outro ateliê com esse mesmo título.
Dois outros “Programas” a partir de 1992 parecem alongar a lista
de novos formatos, mas resultam mais de uma certa homogeneização de
nomeação: “Programa Complementar para Acções de Formação” e “Programa de Apoio a Festivais de Teatro Profissional”. Se, no primeiro caso,

O FIM OU TENDE MISERICÓRDIA DE NÓS
Texto e direcção de Jorge Silva Melo, Artistas Unidos, 1996.
Em cima: Hugo Samora, Américo Silva, Manuel Wiborg
e Paulo Claro. Em baixo, à esquerda: Manuel Wiborg, João Meireles,
António Simão e Ivo Canelas. Em baixo, à direita: Américo Silva.
CRÉDITOS: Susana Paiva/AU.

Aristides ou O cônsul que desobedeceu
Luiz Francisco Rebello, enc. José Mascarenhas
e Victor Pires, Teatro do Semeador, 1995.
CRÉDITOS: Teatro de Portalegre.

TRÊS PASSAGENS PARA MOSCOVO
Texto de Luísa Costa Gomes (a partir de Três irmãs, de Tchekov),
enc. Polina Klimovitskaya, Centro Cultural de Belém, 1994.
CRÉDITOS: Fernanda Campos/CCB.
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se pode ler, talvez, uma subtil diferença165, no segundo caso trata-se de
prolongar o que fora já uma intervenção continuada da Fundação Gulbenkian, razão pela qual parece pouco pertinente concluir, a esse propósito, sobre qualquer nova tipologia de apoio.
Diferente é a percepção dos programas que neste contexto dos anos
noventa surgem não apenas designando novas realidades a apoiar, mas claramente invocando conceitos, estratégias e finalidades muito em linha com
as preocupações atrás mencionadas, inspiradas, sem dúvida, por um novo
ethos: reportam-se ao “planeamento de produção e pesquisa de financiamentos”, à “gestão/administração teatral” e ao “desenvolvimento de audiên
cias”. Percebemos nesta terminologia, de facto, uma espécie de caderno de
encargos a apontar o caminho da organização dos grupos num contexto
económico e social que aconselharia estes preceitos.
O PROGRAMA DE APOIO AO PLANEAMENTO DE PRODUÇÃO
E PESQUISA DE FINANCIAMENTOS esteve operativo entre 1992 e 1999
e implicou apoios que totalizaram 20 799 793$00. Contemplou sobretudo
companhias mais recentes, como Meia Preta (Tarot ou A viagem do louco,
1992), Teatro do Século (Kvetch, 1993), O Olho (Humanauta, 1993), Teatro Maizum (Comédia Eufrósina, 1995), Escola de Mulheres (Os novos confessionários: Cabaret sentimental, 1996), Teatro Meridional (Magalhães,
nobre tragédia histórico-cómico-marítima, 1996), Útero (Mil 999… e o
pénis voador, 1998), ou APA – Actores Produtores Associados (Universos
e frigoríficos, 1998), entre outras. Mas dirigiu apoios também a encenadores e autores que se lançavam em projectos que podiam não envolver companhias formadas, como foi o caso, por exemplo, de António Feio, que, em
1992, levou à cena O verdadeiro Oeste, de Sam Shepard, no Auditório da
Junta de Freguesia de Benfica; de Fernanda Lapa, que escolheu Medeia é
bom rapaz (1992) para mostrar a peça de Luís Riaza na sala do Teatro do
Século; de Graça Corrêa, com o seu excelente texto Eleanor Marx, no Centro Cultural de Belém (1999); de Marco António Areias, que levou Bent,
de Martin Sherman, ao Teatro da Graça, em 1994; ou de José Wallenstein,
que escolheu encenar Minimal Show, de Sergi Belbel, no Teatro do Bairro
Alto, em 1994. De entre os espectáculos das companhias que mais se destacavam nessa década e que são apoiadas ao abrigo deste programa vale a
pena destacar Prometeu agrilhoado/libertado (1996), dos Artistas Unidos,
e o exuberante IP5, pelo Teatro de Marionetas do Porto (1995).
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V. supra, pp. 93-94.

TAROT OU A VIAGEM DO LOUCO
Enc. Filipe Crawford, Meia Preta, 1992.
Da esquerda para a direita: Marta Tereno,
Joaquim Nicolau, Eurico Lopes, André Gago, Teresa Faria.
CRÉDITOS: José Azevedo/MNT (247197)/DGPC/ADF (reprodução Luísa Oliveira).

Humanauta
Criação João Garcia Miguel,
Olho – Associação Cultural, 1993.
CRÉDITOS: Olho – Associação Cultural.

Magalhães, nobre tragédia histórico-cómico-marítima
Enc. Alvaro Lavin. Teatro Meridional, 1996.
Óscar Sanchez (deitado) e António Carvalho (de joelhos).
CRÉDITOS: Susana Paiva/Teatro Meridional.

comédia eufrosina
A partir de Jorge Ferreira de Vasconcelos,
enc. Silvina Pereira, Teatro Maizum, 1995.
Silvina Pereira, Isabel Fernandes e Julio Martin.
CRÉDITOS: Teatro Maizum.

Os novos confessionários: Cabaret sentimental
Texto e enc. Isabel Medina, Escola de Mulheres, 1996.
Cucha Carvalheiro, Cristina Carvalhal e Luísa Brandão.
CRÉDITOS: Escola de Mulheres.
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Um dos aspectos curiosos deste programa é a quase equidade dos
apoios concedidos, muitos contemplando a verba de 600 000$00, e oscilando os outros entre os 400 mil e os 500 mil escudos.
O PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO TEATRAL, uma vez que é atribuído a companhias, parece prosseguir o que fora
antes o apoio à normal actividade da companhia. Mas a verdade é que se
inaugurou este novo programa em 1992 (juntamente com os vários outros
de que aqui se falou) sem descontinuar completamente o anterior Apoio
à actividade da companhia, que, de resto, mobilizava verbas muito semelhantes em termos do quantitativo a receber por cada companhia. É, assim,
possível – sem distorcer a relação efectiva de financiamento neste campo
– verificar que a verba concedida é ligeiramente superior ao que resultaria
da simples contabilidade referente ao descritor PROGRAMA DE APOIO
À GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO TEATRAL.
Se juntarmos a rubrica anterior com este novo programa, a verba despendida é, no seu total, de 25 400 000$00, mas convém, de facto, separar o
que a nomeação distingue e que, de resto, se confirma com um outro tipo
de distribuição, como veremos.
Este novo programa, que invoca conceitos como “gestão” e “administração”, totaliza em verba despendida 24 300 000$00. E apresenta, de fac
to, uma curiosa particularidade que se prende às verbas disponibilizadas
para cada companhia. Em três casos – os do Trigo Limpo (1996), do Teatro
Experimental do Porto (1998) e do Efémero (1998) – o apoio concedido
é de 600 000$00. Num caso singular – o do Teatro do Noroeste – a verba
atribuída é de 900 000$00.
Verbas semelhantes são ainda atribuídas, em 1993 e 1996, respectivamente ao Teatro Experimental de Cascais (500 000$00) e ao Acto – Instituto de Arte Dramática (600 000$00), mas, de facto, ao abrigo da anterior
rubrica Apoio à actividade da companhia.
No que diz respeito ao PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO TEATRAL, relevando os casos já referidos, todas as restantes
companhias abrangidas por este financiamento recebem por igual a quantia
de 1 200 000$00: CENDREV (duas vezes, em 1992 e 1993), Trigo Limpo
(1994), A Barraca (duas vezes, em 1994 e 1995), Escola da Noite (1994),
Seiva Trupe (1995), Novo Grupo (1995), Teatro Experimental do Porto
(1996), O Bando (1996), Marionetas de Lisboa (1997), O Olho (duas vezes,
em 1997 e 1998), Visões Úteis (duas vezes, em 1997 e 1998), a Comuna
(1997), Teatro de Marionetas do Porto (1998), Teatro Meridional (1999).

Universos e frigoríficos
Jacinto Lucas Pires, direcção artística Manuel Wiborg,
APA (Actores Produtores Associados), 1998.
Ivo Alexandre, Bruno Bravo e António Simão.
CRÉDITOS: Jorge Gonçalves.

IP5
Criação de João Paulo Seara Cardoso,
Teatro de Marionetas do Porto, 1995.
CRÉDITOS: Henrique Delgado/TMP.
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Relativamente ao PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMEN
TO DE AUDIÊNCIAS, vemo-lo operativo durante cinco anos: desde o início do lançamento dos novos programas (1992) até 1996. Assim sendo, este
Programa, de entre os que entraram em funcionamento em 1992, foi o que
mais cedo foi descontinuado.
Apesar disso, movimentou verbas acima de dois outros – o de APOIO
À PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO e o de APOIO AO ARRANQUE DE
NOVAS ESTRUTURAS –, perfazendo um total de 8 237 085$00. Em dois
anos intermédios – 1993 e 1994 –, os valores foram um pouco acima dos
2 400 000$00, decrescendo em 1995 e, no último ano, dispensando um to
tal de pouco mais de 420 000$00 para apoiar apenas duas estruturas.
Esta repartição tão homogénea demonstra, sem dúvida, uma diferente
filosofia da Fundação Gulbenkian, que assim parece colocar mais a iniciativa no lado da Fundação, não tendo, por isso, de responder de forma
muito particularizada às diferentes situações ou projectos das companhias.
Na análise do gráfico relativo a estes “novos programas” resulta curiosa a
constatação de que foi o apoio a NOVOS ENCENADORES que galvanizou
a intervenção da Gulbenkian no campo do teatro, com uma verba muito
generosa, o que seguramente contribuiu para a efervescência dos teatros
off que referimos na alínea anterior. Nesse sentido, parece justo concluir
que, de facto, a Fundação Calouste Gulbenkian terá contribuído, de forma
decisiva, para a renovação do campo do teatro em Portugal neste fim de
século.
Outra conclusão prende-se com a componente de “gestão” e “pesquisa
de financiamentos”: se, por um lado, esta programação de apoios poderá
ter servido para uma mais sólida (mas, talvez também, mais regrada) estruturação das companhias, não é possível medir as possíveis consequências
da “pesquisa de financiamentos” pela ausência de outros dados que não
sejam os que se referem aos financiamentos da própria Fundação.
Vale também a pena destacar o PROGRAMA DE Desenvolvimento da dramaturgia portuguesa, que representa o quarto
lugar dos totais atribuídos no âmbito destes novos programas e que enquadrou o aparecimento de alguns textos de grande qualidade e os “encaminhou” para o palco em virtude do formato adoptado que os reportava a
companhias e espectáculos e não directamente a escritores singulares.
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Novos Programas (1992-1999)
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Concluindo

Trabalhando sobre um acervo relativamente vasto e significativo
– como são os apoios ao teatro que a Fundação Calouste Gulbenkian concedeu através do Serviço de Teatro da sua Secção de Belas-Artes entre 1959
e 1999 –, o que aqui fica registado é, todavia, uma forma limitada de relacionar esses dados com informações várias – necessariamente breves –,
relativas a contextos, formas de pensar e de praticar o teatro, bem como
eventuais consequências artísticas de algumas das acções que decorrem
desses apoios.
O facto de estarem disponíveis online os dados que neste estudo foram
mobilizados permitirá ao leitor certificar-se da pertinência das afirmações
aqui produzidas, formular outras perguntas, procurar novas relações.
E essa é a exigência que cada vez mais os Estudos de Teatro colocam ao
investigador e que, felizmente, os meios electrónicos hoje vêm permitindo.
As imagens finais que gostaríamos de deixar ao leitor reportam-se
à descrição gráfica dos apoios concedidos pela Fundação Calouste Gulbenkian referidos a cada um dos anos do lapso temporal que aqui se estuda
e que sugerimos que possa ser lido de acordo com as três conjunturas históricas que, no nosso entender, pautam o período que analisamos: o perío
do que vai de 1959 a 1974; o que vai de 1975 até aos primeiros anos da
década de noventa; e um terceiro, que cobre os anos de 1992 a 1999, os
últimos anos que examinamos nesta investigação.

Apoios 1959-1974
(montantes em escudos)
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Apoios 1975-1991
(montantes em escudos)

Financiar o teatro em Portugal

195

Apoios 1992-1999
(montantes em escudos)
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Thesaurus dos programas de financiamento (CETbase)

APOIO A ENTIDADES
Actividade
– Actividade da companhia/do grupo
– Actividade da instituição
– Arranque de novas estruturas
Deslocação
– Participação em acções no estrangeiro
– Frequência de acções no estrangeiro
– Deslocação de colaboradores estrangeiros
Equipamento
– Equipamento audiovisual
– Equipamento de luz e de som
		
1. Equipamento de luz
		
2. Equipamento de som
– Equipamento para exercícios e ensaios
– Equipamento técnico não especificado
– Livros
– Meio de transporte
Espaço
– Cedência de espaço
– Aluguer de instalações
Outros (= honorários)
– Honorários dos artistas
– Honorários do director artístico
– Honorários de formadores para o colectivo
– Pagamento de dívidas
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APOIO A ESPAÇOS
Ampliação do espaço
Apetrechamento do espaço
Aquisição do espaço
Construção do espaço
Recuperação do espaço
Reparação do espaço
Promoção do espaço
APOIO A ESPECTÁCULOS
Documentação/material promocional do espectáculo
– Material promocional
– Registo áudio e/ou visual do espectáculo
Montagem do espectáculo
– Cenografia
– Coreografia
– Dramaturgia
– Encenação
– Interpretação
		
1. Actores
		
2. Instrumentistas
– Música
– Outros = Colaboradores
– Colaboradores convidados
– Formadores para espectáculos
Produção do espectáculo
– Apresentação de espectáculos
		
1. Apresentação de acções e artistas estrangeiros
		
2. Digressão de espectáculos
			
a. Digressão de espectáculos no estrangeiro
			
b. Digressão de espectáculos em Portugal
		
3. Ingresso de espectadores
			
a. Deslocação de público
		
4. Remontagem
– Pesquisa de financiamentos
– Outros
		
1. Colaboradores convidados
		
2. Formadores para espectáculos
APOIO A EVENTOS
– Organização de conferências/palestras
– Realização de ciclos
– Realização de concursos
– Realização de festivais
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APOIO À FORMAÇÃO
– Acções de formação
– Escolas de teatro
– Estudos sobre teatro
APOIO A TEXTOS

NOVOS PROGRAMAS DEPOIS DE 1992
PROGRAMA DE APOIO AO ARRANQUE DE NOVAS ESTRUTURAS
DE PRODUÇÃO
PROGRAMA DE APOIO A NOVOS ENCENADORES
PROGRAMA DE APOIO À PESQUISA E EXPERIMENTAÇÃO
PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA DRAMATURGIA
PORTUGUESA
PROGRAMA DE PLANEAMENTO DE PRODUÇÃO E PESQUISA
DE FINANCIAMENTO
PROGRAMA DE APOIO À GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO TEATRAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE AUDIÊNCIAS
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DEMARCY, Richard, 134, 135
DENING, Greg, 13
DENIZ-JACINTO, 33, 33n, 34
Dente por dente, 40, 41, 43
Dias felizes, 49
DIAS, Baltasar, 151
DIAS, Manuel, 130, 133
DINIS, Júlio, 130
DIONÍSIO, Eduarda, 86n, 175
DIOP, Birago, 78
DOBRAL, Renato, 68
Doctor Faustus Lights the Lights, 81,
82
Dois verdugos, 17n

DOLORES, Carmen, 40n, 42, 43n, 104,
128, 142
DOMINGOS, Helena, 115, 117
Dona Inês de Portugal, 109n
DOUX, Émile, 29
Dr. Faustus, 177
Drama Centre, 166
DUARTE, Zita, 104, 105, 107
DUCIS, 35
DÜRRENMATT, Friedrich, 109n
DUSE, Eleonora, 30
É menino ou menina?, 124, 126
E não se pode exterminá-lo?, 115, 118
Édipo, 76n
Efémero – Companhia de Teatro de
Aveiro, 178, 188,
Eleanor Marx, 182
Electra, 31, 32, 33, 33n
Electra, a mensageira dos deuses, 32
Electra e os seus fantasmas, 32
ELSOM, John, 93
Ensemble, 177
Ensemble JER, 172
Era uma vez… um dragão, 156
Era uma vez uma carochinha, 154
Erudito por Não Dito, 172
ESCOBAR, Ruth, 58, 62, 62n, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 70, 141
Escola da Noite, 177, 188
Escola de Mulheres, 175, 177, 182, 187
Esopaida, 104
Espada de fogo, 20
ÉSQUILO, 54n
ESTIENNE, Marie-Hélène, 79
Estúdio Zero, 136
EURÍPIDES, 31, 55, 57, 58
FANHAIS, Francisco, 159
FARIA, Teresa, 137, 183
Fatias de Cá, 161
FAUSTO, 124
Fausto. Fernando. Fragmentos., 169, 170
FEIO, António, 182
FÉLIX, Helena, 42, 101
Felizmente há luar, 100
FERNANDES, Baptista, 98, 99
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FERNANDES, Isabel, 186
FERNANDO, Carlos, 116, 117, 124, 128,
129
Fernão, Mentes?, 124
FERREIRA, Cândido, 125, 127
FERREIRA, Costa, 42
FERREIRA, José Alberto, 90n
FERREIRA, José Luís, 169n
FERREIRA, José Maria de Andrade, 36, 36n
FERREIRA, Laurinda, 136
FERRO, António, 21, 158n
Festival de Teatro Amador da Cidade de
Matosinhos, 160
FIGUEIREDO, Augusto, 117
FIGUEIREDO, Guilherme, 58, 59, 200, 225
FILIPE, Fernando, 101n
FILIPE, Guilherme, 141
Fin de partie, 49
Flatland, 11
FLOR, João Almeida, 39n
FONSECA, Branquinho da, 155
FONSECA, Lília da, 95n, 155, 156
FONSECA, Manuel da, 101
FOPPA, Giuseppe, 35
Fragments, 28n
FRANCO, Miguel, 130
FREITAS, José António de, 36
FREITAS, Manuela de, 89, 122
Fuenteovejuna, 106, 108
Fura dels Baus, 173
FURTADO, Filipe, 29n
GAGO, André, 183
GAIA, Aurora, 133
GALVANI, Graziella, 48
GAMA, Lia, 104
GAMA, Marília, 167
GARCIA, Paulino, 130
GARCIA, Victor, 58, 62, 62n, 63, 64, 68,
69, 70, 71, 106, 166
GARRETT, Almeida, 23n, 29, 29n, 40n
Gaspar, 174
GENET, Jean, 58n, 70, 71, 106, 107
GERALDES, Zulmira dos Anjos, 151
GERALDO, José, 178
GIACOMETTI, Michel, 31n
GIELGUD, John, 76n

GIL, Xosé Blanco, 130
GIRAUDOUX, Jean, 32, 101
Giulietta e Romeo, 35
GODINHO, Sérgio, 167
GOLDONI, Carlo, 29, 29n 124
GOMBROWICZ, Witold, 1, 50, 104, 106,
225
GOMES, Augusto, 58
GOMES, José Pedro, 127
GOMES, Luísa Costa, 83, 137, 175, 178, 181
GOUHIER, Henri, 32
GRILLO, Joaquim Monteiro, 39
Grilo do Pinóquio, 120, 125
GROTOWSKI, Jerzy, 50, 88, 91
Groupov, 14
Grupo 4, 97, 109, 110, 111, 120
Grupo Caras Direitas, 159
Grupo Cénico da Sociedade de Instrução
Tavaredense, 159
Grupo de Teatro António Aleixo, 161
Grupo de Teatro da Associação Popular
de Alcanhões, 161
Grupo de Teatro da Casa do Povo de
Pontével, 161
Grupo de Teatro de Campolide, 92, 137,
138, 158
Grupo de Teatro do Barreiro, 172
Grupo de Teatro do Círculo Teatral do
Algarve, 159
Grupo de Teatro do Sport Club Operário
de Cem Soldos, 161
Grupo de Teatro Hoje, 123-124, 128, 129,
178
Grupo Experimental de Teatro de
Amadores, 161
Grupo Formiguinha da Boa Morte, 148,
151
GRUTEJO, 161
GUARNIERI, Gianfrancesco, 68
GUEDES, (Jorge) Castro, 136
GUEDES, João, 58, 98, 99, 103
GUERRA, Ademar, 62
GUERRA, Maria do Céu, 104, 123, 124,
126, 175
Guerra e paz, 101
GUERREIRO, Machado, 151
GUERRERO, Maria, 30
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GUIMARÃES, Cecília, 104, 106
GUIMARÃES, Regina, 175
GUSMÃO, Artur Nobre de, 33
GUSMÃO, Fernando, 42, 43, 43n, 44,
109n, 110
GUTKIN, Adolfo, 89
Haja harmonia, 178
Hamlet, 35, 39
HANDKE, Peter, 110
Hedda Gabler, 178
HEGEL, 32
Hipólito, 31, 33
Homo dramaticus, 94
HORMIGÓN, Juan Antonio, 163, 171
HORTA, Maria Teresa, 68
HUGHES, Ted, 76, 76n, 77, 80, 81
HUGO, Victor, 36
Humanauta, 182, 184
Ibéria, sector 5, 137
IBSEN, Henrik, 178
IFICT – Instituto de Formação,
Investigação e Criação Teatral, 89, 94
Ifigénia em Áulida, 31, 33
Iniciação à vida, 66, 67, 68
Insulto ao público, 110
IP5, 182, 190, 208, 225
Ivone, princesa da Borgonha, 1, 104, 106,
225
JACOBETTY, Luís, 135
JACQUES, Mário, 31n, 120
JAMIAQUE, Yves, 44, 106
JANEIRA, Armando Martins, 22
JANUÁRIO, Pedro Miguel Gomes, 29n
Je ne reviendrai jamais, 48n
Je suis un phénomène, 28n, 79
JELLICOE, Ann, 110
JOÃO, Adelaide, 225, 236
Joãozinho anda para trás, 154
JORGE, Lídia, 90, 91, 175
JORGE, Luiza Neto, 106
JORGE, Mário, 157
Jornada para a noite, 98, 99
JOSÉ, Maria, 129
JOSÉ, Pompeu, 125

JÚDICE, Brunilde, 104
Júlio César, 43
KANDINSKY, 81
KANTOR, Tadeusz, 48n
KAWAKAMI, Otojiro, 52n
Kean, 38
KIOTSUGU, Kan’ami, 54, 54n
KLIMOVITSKAYA, Polina, 88, 181
Knack, 110
KROETZ, Franz Xaver, 115
Kurumabiki, 52, 53n
Kvetch, 182
Kyogen Boshibari (Atados aos paus), 54
Kyokanoko Musume Dôjôji, 52, 53n
La conférence des oiseaux, 28n
LA FÉRIA, Filipe, 116, 128
La mort de Krishna, 28n
La rosa de papel, 70
La tragédie d’Hamlet, 28n
LABICHE, Eugène, 104
LAGARTO, João, 135
LAPA, Fernanda, 175, 182
LAPA, Marta, 175
LAPA, São José, 175
LAVIN, Álvaro, 185
Le costume, 28n
Le Grand Inquisiteur, 28n
L’os, 28n
LEITÃO, Ruben Andresen, 39
LEMOS, José Valentim, 92
LEMOS, Vera San Payo de, 175
LIMA, Sara, 129
Linda Inês, 22
Lions Clube, 160
LISPECTOR, Clarice, 128
LISTOPAD, Jorge, 130
Living Theatre, 72, 73, 74
LÍVIO, Tito, 40n, 43n
LOBATO, Gervásio, 104
LOBO, Graça, 175
Lobo / Wolf, 178
Locomotiva, 172
LOPES, Dina, 225, 236
LOPES, Eurico, 183
LOPES, Teresa Rita, 175
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LORCA, Federico Garcia, 58n, 70, 98, 124
LOUKIA, 34
LOURENÇO, João, 109n, 110, 111, 120, 128
Love Piece, 72, 72n
LUFTI, Seme, 68
LUIZA, Natália, 175
LURIA, Alexandre R., 79
LUZ, Adriano, 177
Macacões, 120
Macbeth, 39, 40, 104
MACHADO, Júlio César, 37, 37n
MACHADO, Maria Clara, 154
MADRUGA, Teresa, 167
MADUREIRA, Luís, 170
MAGALHÃES, Calvet de, 155
Magalhães, nobre tragédia histórico-cómico-marítima, 182, 185
Mahabharata, 28, 80
MALEVITCH, 81
MALINA, Judith, 72, 73
MAMBERTI, Cláudio, 68
MANUEL, Horácio, 125, 225, 236
MANUEL, Santos, 1, 106, 109, 225
MARCOS, Plínio, 130, 132
MARIA, Raquel, 116, 117, 118
Mariana Pineda, 124
Marionetas de Lisboa, 176, 188
MARIVAUX, Pierre de, 115
MARTIN, Júlio, 186
MARTINHO, Virgílio, 137
MARTINS, Luzia Maria, 42, 100, 101, 103
Máscara, 173
MASCARENHAS, José, 137, 180
MASON, Bim, 88
MATEUS, Osório, 110, 112, 123, 166
Matinée mágica, 166, 167
MATOS, Glória de, 117
MATOS, Luís José Valentim de, 90
MATOS, Maria Helena, 110
MATOS, Ruy de, 157
MATSUDAIRA, Chiaki, 54
MATTA, Maria Amélia, 170
MATTOSO, José, 23n
MAURIN, Frédéric, 81
Measure for Measure, 40, 43
Medeia, 31, 33

Medeia é bom rapaz, 182
MEDINA, Isabel, 175, 187
Meia Preta, 172, 182, 183
MEIRELES, João, 179
MELO, Jorge Silva, 13, 14, 14n, 42n, 115,
116, 117, 118, 178, 179, 225, 235
MENDES, Anabela, 90, 92
MENDES, Rui, 42, 109n, 111, 112, 120
MENDONÇA, Henrique Lopes de, 37, 37n
METROPOLIS, 164
Meu amor é traiçoeiro, 20
MIDÕES, Fernando, 49, 50, 73
MIGUEL, João Garcia, 173, 177, 184
Mil 999… e o pénis voador, 182
Minimal Show, 182
MIRANDA, Carla, 175
MISHIMA, Yukio, 104
Missa leiga, 62, 62n
MOLIÈRE, 115, 116
MONDRIAN, 81
MONLEÓN, José, 93n, 159
Montedemo, 124
MONTEIRO, Domingos, 155
MONTEIRO, Luís de Sttau, 102, 102n
MORAES, Tati, 61
MORAIS, Gabriela, 123
Morcego (Teatro do), 177
MORETTI, Marcello, 46
MORGADO, Vasco, 20, 21, 22, 60, 61, 63,
96n, 109n
MOTA, João, 28, 28n, 76, 113, 120,
122
MOTA, Teresa, 134, 134n
MOTOKIYO, Zeami, 54, 54n
MOURA, Nuno, 16n, 20n, 21n
MOURA, Vasco Graça, 159
MOURÃO, Luís, 178
MROZEK, Slawomir, 50
MTWA, Percy, 79
MÜLLER, Heiner, 115
MUÑIZ, Carlos, 42
MUÑOZ, Eunice, 70, 71, 104, 106
NAVARRO, António Rebordão, 134n
NEGREIROS, Almada, 159
NEKROSIUS, Eimuntas, 30n, 35n
Netos do Metropolitano, 172
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NEVES, Abel, 178
NEVES, Emília das, 29
NEVES, Fernanda, 122
NEVES, Monsenhor Moreira das, 65
New Shakespeare Company, 39
NGEMA, Mbongeni, 79
NICOLAU, Joaquim, 183
NIETZSCHE, Friedrich, 31
Ninguém – Frei Luís de Sousa, 163n, 166
Nô Kikujido (O menino crisântemo), 54
NOBRE, António, 128
NOGUEIRA, Joaquim Paulo, 178
Noite de Reis, 39
Noites de Anto, 128
NORBERTO, Maria de Lourdes, 70, 106
Nosferatu, 130, 131
NOVAIS, Estrela, 123
NOVELLI, Ermette, 30, 37, 37n, 38
Novo Grupo, 120, 123, 188
O alfageme de Santarém, 40n
O auto da geração humana, 40n
O balcão, 106
O caso da mãozinha misteriosa, 120
O circo imaginário do Super-Basílio, 122
O círculo de giz caucasiano, 110, 111, 120
O comissário da polícia, 104
O construtor, 178
O corvo branco, 83
O crime da aldeia velha, 22
O diabo é ciumento, 94
O fim ou Tende misericórdia de nós, 13n,
178, 179, 225, 235
O Grupo, 172
O Homem, a Fita Magnética e o Caracol,
172
O homem que se julgava Camões, 102, 103
O jardim público, 178
O jogador, 22
O judeu, 100
O legado de Caim, 73
O’MAHONY, John, 174
O mercador de Veneza, 39
O misantropo, 115, 116
O motim, 100, 130
O Olho, 172, 173, 182, 184, 188
O país do dragão, 128

O pelicano, 178
O porteiro, 130
O profundo mar azul, 61
O público, 94
O rei da vela, 68
O relógio mágico, 156
O render dos heróis, 44, 100
O rufia na escada, 128
O santo e a porca, 154
O terror e a miséria no III Reich, 115, 117
O tinteiro, 42
O verdadeiro Oeste, 182
Odin Teatret, 14
Oh les beaux jours, 28n, 79
OLIVEIRA, Adriano Correia de, 159
OLIVEIRA, Carlos, 128
OLIVEIRA, Cláudia, 8n, 9,
OLIVEIRA, Fernando Matos, 96
OLIVEIRA, Pedro, 225, 236
O’NEILL, Eugene, 32, 98, 99
OOKA, Makoto, 54
Ópera do Tejo, 29
Ópera Segundo São Mateus, 172
Opereta, 104
Oração, 17n, 66, 68
Orghast, 28, 76, 77
Orlando, 83
Orlando Innamorato, 149n
Orquestra Dramática “O Bife”, 172, 173
ORTON, Joe, 128
Os bichos, 124, 125, 225, 236
Os biombos, 106, 107
Os dois carrascos, 66, 68
Os doze mandamentos, 178
Os fantasmas, 60
Os Lusíadas, 149n
Os negros, 106
Os novos confessionários: Cabaret
sentimental, 182, 187
Os piratas, 178
Os porquinhos-da-índia, 44
Os rústicos, 94
Os Saltimbancos (Grupo de Animação),
89
Os sete infantes de Lara, 147, 148, 149, 150
Othello, 30n, 35n, 36, 37, 38
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PACHECO, Fernando Assis, 45, 159
PAÇO D’ARCOS, Joaquim, 104
PAIS, Filipa, 170
PAIS, Ricardo, 163n, 166, 167, 168, 170
PAIS, Silva, 51
Palco Oriental, 172, 173
Pãodemónio, 172
Papa-Léguas, 157
PAPATHANASSIOU, Aspassia, 34
Para onde is?, 113, 114
Parque Mayer, 23, 154
PASCOAL, Maria José, 129
PASSOS, Alexandre, 90n
Pátio da Betesga, 29
Pátio das Arcas, 29
Pátio das Fangas da Farinha, 29
Pátio do Poço do Borratém, 29
Patolas (Os), 173
PAULA, Anna, 106
PAULO, Carlos, 122, 154
PAULO, Rogério, 10n, 42, 70
Pé de Vento, 178
PEDRO, António, 22, 41, 43, 95, 96, 97,
98, 99, 169n
PEDROZO, Eduardo, 159
PEIXINHO, Jorge, 159
PEIXOTO, Fernando, 68
PELLIZZARI, 35
PENILO, Pedro, 117
Pequeno Teatro de Waseda, 54, 57
Perdidos numa noite suja, 130, 132
PERDIGÃO, José de Azeredo, 25, 51, 104,
113, 115
PERDIGÃO, Teresa, 147, 150n
PEREIRA, Collares, 38
PEREIRA, Henrique, 8n
PEREIRA, Nuno Teotónio, 159n
PEREIRA, Silvina, 175, 186
PERES, Cristina, 92
PERRY, João, 120, 121, 170
PESSOA, Fernando, 170
PESTANA, Francisco, 120, 122, 123
PESTANA, Inês Câmara, 175
Piccolo Teatro di Milano, 14, 45, 46n,
47, 48
PICON-VALLIN, Béatrice, 81
PIMENTA, Carlos, 170

PINA, Manuel António, 178
PINTER, Harold, 130
PINTO, Ângela, 94
PINTO, Fernão Mendes, 124
PINTO, Júlio Lourenço, 36n
Piraikon Theatron, 30, 31, 45, 58
PIRANDELLO, Luigi, 61
PIRES, Jacinto Lucas, 4, 189, 225
PIRES, José Cardoso, 44, 159
PIRES, Victor, 180
PISCATOR, Erwin, 100, 101
Plebeus Avintenses (Os), 89, 160
Plot, 172
Pluft, o Fantasminha, 154
Pogo Teatro, 172, 173
POMMERET, Xavier, 109
PORTELA, Patrícia, 11, 12n,
PORTO, Carlos, 22, 22n, 23n, 26, 42n,
44, 49, 50, 55, 56n, 62, 62n, 63, 68, 69,
70, 90, 92, 93n, 97, 100, 110, 120, 122,
123, 137, 153, 154, 155, 158, 171
Portugal, anos 40, 106
POSTLEWAIT, Thomas, 15, 18
Primeiro Acto, 158, 159
Produções Cine-Teatro, 168
Prometeu agrilhoado/libertado, 182
PROTEA, 164
QUARTIN, Glicínia, 70, 71, 104, 106, 116,
117, 120, 122
Quinta Parede, 93, 177
QUINTELA, Paulo, 39
Rafael de Oliveira (v. Companhia de
Rafael de Oliveira)
RAMA, António, 170
RAMOS, Fernando Mora, 91
RAMOS, Iolanda, 29n
Ratos e homens, 97
RATTIGAN, Terence, 61
REAGAN, Ronald, 165
Real Teatro de Madrid, 82
REBELLO, Luiz Francisco, 30n, 40, 40n,
43, 50n, 93n, 100n, 106, 137, 178, 180
REDOL, Alves, 159
Rei Édipo, 155n
Rei Humberto II, 104
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Rei Lear, 104
REIS, António, 123, 132, 133
REIS, Cristina, 175
RÉJANE, 30
Réplika, 48, 49, 225, 226
Restos, 130
Retabillo de Don Cristóbal, 70
REY COLAÇO, Amélia, 22, 39, 104
RIAZA, Luís, 182
Ribarca, 161
RIBEIRO, António Pinto, 9, 92
RIBEIRO, Francisco (Ribeirinho), 40n,
43, 109n
RIBEIRO, Maria do Céu, 175
RIBEIRO, Marta, 154
Ricardo III, 35
RICARDO, Maria do Céu, 48, 175
RICOU, Teresa, 90, 130, 231
RIMBAUD, 174
RIZO, Luís, 106
ROCHA, Dalila, 58, 98, 99
RODRIGUES, José, 130
RODRIGUES, Lurdes, 133
RODRIGUES, Urbano Tavares, 60, 69n,
96, 97
ROMÃO, João, 129
RONDIRIS, Dimitrius, 31, 32, 34, 58
ROSA, Augusto, 36
ROSA, Daniel, 52n
ROSA, João, 36
ROSA, João Anastácio da, 35
ROSA, Joaquim, 135
ROSA, Marta Brites, 102
ROSAS, Fernando, 21n, 22n
Rosas & Brazão (v. Companhia Dramática
Rosas & Brazão)
ROSSI, Ernesto, 30n, 35, 35n, 36, 37,
37n
Royal Court Upstairs, 166
Royal Shakespeare Company, 74
RÓZEWICZ, (Tadeusz), 50
RTP (Rádio Televisão Portuguesa), 168
RUBIN, Don, 93
Rumor, 177
SACCHI, Giovanni Antonio, 29, 29n
SACKS, Oliver, 80n

SADAYAKKO (Sadayakko Kawakami, ou
Sada Yacco), 52n
Sagui e as estrelas, 137
SALAVISA, Jorge, 169n
SALAZAR, António de Oliveira, 51, 51n, 73
SALGADO, Francisco, 177
SALVINI, Tommaso, 36
SAMORA, Hugo, 179
SAMPAIO, Jaime Salazar, 90, 91, 137, 178
SANCHEZ, Óscar, 185
SANTARENO, Bernardo, 22, 22n, 98,
104, 130
SANTOS, Ary dos, 120, 159
SANTOS, Vítor Pavão dos, 98, 101, 104
SARAMAGO, José, 159
SASPORTES, José, 101
SAT, 161
SAUNDERS, James, 110
SAVIOTTI, Gino, 40n, 42, 100n
SCHUMACHER, Ernst, 93n
Secção Cultural da Casa do Povo do Peço,
161
Secretaria de Estado da Cultura, 72, 164,
168
Seis personagens à procura de autor, 61
Seiva Trupe, 93, 123, 130, 132, 134, 188
SEIXAS, Paula, 90n
SELVAGEM, Carlos, 20, 21
SENA, Jorge de, 23, 23n, 98, 156
SÉNECA, 76n
Sensurround, 174
Sensurround, 174
Seres solitários, 174
SÉRIO, Mário, 120
SERÔDIO, Maria Helena, 13n, 16n, 29n,
30n, 35n, 79, 93n, 100n, 101n, 115,
164, 165n, 171
SERRA, Luís, 68
Sete meditações sobre o sadomasoquismo
político, 73
SHAKESPEARE, William, 30n, 35, 35n,
36, 36n, 37, 37n, 38, 39, 39n, 40, 41,
43, 43n, 104
Shakespeare Festival Company, 39
SHEPARD, Sam, 182
SHERMAN, Martin, 182
SHIRAISHI, Kayoko, 55
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Shunkan, 52, 53n
Si contra Fá, 94
SIGALHO, Lúcia, 174, 174n, 175, 177
SILVA, Agostinho da, 159
SILVA, Américo, 179
SILVA, António José da, 104
SILVA, Carlos Baptista da, 44n
SILVA, Manuel Henriques da, 65
SIMÃO, António, 177, 179, 189
SIMON, Barney, 79
SIMON, Daniel, 178
Sindicato dos Profissionais de Teatro,
Variedades e Circo, 160
Sindicato dos Trabalhadores do
Espectáculo, 160
Sizwe Banzi est mort, 28n
SNI – Secretariado Nacional de
Informação, 21, 60, 61, 158
SÓ, Paula, 225, 236
SOBRAL, Augusto, 120
Sociedade Nacional de Belas-Artes, 72, 122
Sociedade Operária de Instrução e
Recreio Joaquim António d’Aguiar,
160
SOEIRO, Lídia, 133
SÓFOCLES, 31, 32, 33n, 54n
SOLERI, Ferruccio, 46, 47, 48
SOLMER, Antonino, 167
SOLNADO, Raul, 142
Soltamente, 161
Sonho de uma noite de Verão, 39
SOUSA, Ernesto de, 72, 72n, 73, 159
SOUSA, Valentina Trigo de, 42, 101
SOUZA, Naum Alves de, 106
SPANGBERG, Marten, 12n
SPEAIGHT, Robert, 39
SPN – Secretariado de Propaganda
Nacional, 158n
STEIN, Gertrude, 82
STEINBECK, John, 97
STRAZZER, Carlos Augusto, 68
STREHLER, Giorgio, 14, 46, 46n, 47, 48
STRINDBERG, August, 178
SUASSUNA, Ariano, 155
SUZUKI, Tadashi, 54, 57
SZAJNA, Jósef, 48, 49n, 225, 226

Tá-mar, 20
TABLADO, Promoção de Artes Cénicas,
48
TADJADOD, Mahin, 75, 76
TAILHADE, Jean-Pierre, 122
TALHINHAS, Mestre, 90, 90n
Tambores na noite, 68
TAMEN, Ana, 90, 91, 175
TANAKA, Béatrice, 122
Tarot ou A viagem do louco, 182, 183
Tarumba, 177
TAVS – Teatro de Amadores do Vale de
Santarém, 161
TCHEKOV, Anton, 101, 178, 181
Tchiloli ou A tragédia do Marquês de
Mântua e do Imperador Carloto
Magno, 147, 148, 151, 152
TEAR – Teatro Estúdio de Arte Realista,
88, 136
TEARTO, 136
Teatro à Beira da Estrada, 141, 176
Teatro ABC, 154
Teatro Aberto, 112, 120, 123
Teatro Anatómico, 172
Teatro Apolo, 154n
Teatro Arco da Velha, 113n
Teatro Arena, 68
Teatro Armando Cortez, 142
Teatro Art’Imagem, 88
Teatro Avenida, 20
Teatro Azul, 138
Teatro Bruto, 177
Teatro Camões, 83
Teatro Campesino, 78
Teatro Cinearte, 124
Teatro D. Amélia, 30, 30n, 37
Teatro D. Fernando, 29
Teatro da Cornucópia, 16, 93, 97, 113, 115,
116, 117, 118, 119, 122, 151, 158, 178
Teatro da Garagem, 172, 177
Teatro da Graça, 128, 182
Teatro da Natureza, 96n
Teatro da Rainha, 91, 173, 176
Teatro da Rua dos Condes, 29
Teatro da Trindade, 20, 21, 30, 62, 79, 109,
161, 163n
Teatro d’Arte, 20, 21, 22, 150n
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Teatro de Amadores “Combate” do
Cartaxo, 161
Teatro de Animação de Setúbal, 136
Teatro de Aparições, 172
Teatro de Bolso (Janelas Verdes), 42, 128
Teatro de Branca-Flor, 93, 95n, 155, 156
Teatro de Campolide (v. Grupo de Teatro
de Campolide)
Teatro de Marionetas do Porto, 182, 188,
190, 208, 225
Teatro de Papel, 172
Teatro de Portalegre, 141, 178
Teatro de São Carlos, 35, 82
Teatro do Arco da Velha, 154, 154n
Teatro do Bairro Alto, 29, 182
Teatro do Caixote, 172
Teatro do Campo Alegre, 134
Teatro do Gerifalto, 109n, 156, 157
Teatro do Ginásio, 29
Teatro do Morcego, 177
Teatro do Mundo, 88, 122
Teatro do Noroeste, 176, 188
Teatro do Nosso Tempo, 97, 130
Teatro do Pireu, 33n
Teatro do Príncipe Real, 30, 36, 37
Teatro do Salitre, 29, 35
Teatro do Século, 172, 176, 182
Teatro do Semeador, 137, 180
Teatro do Tejo, 172, 173
Teatro do Vácuo, 172, 173
Teatro dos Estudantes da Universidade de
Coimbra (TEUC), 26, 34, 136
Teatro Estúdio de Lisboa (TEL), 16, 42,
87n, 97, 100, 103
Teatro Estúdio de Varsóvia, 49, 50, 50n
Teatro Estúdio do Salitre, 16, 40, 40n, 87n,
96n, 100n
Teatro Experimental A Barca, 172
Teatro Experimental de Cascais (TEC),
16, 17n, 42, 58n, 65, 70, 71, 87n, 97,
100, 104, 105, 107, 108, 109, 188
Teatro Experimental do Porto (TEP), 16,
22, 22n, 23n, 42, 42n, 58, 60, 85n, 87n,
88, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 123, 141,
176, 188
Teatro Extremo, 172
Teatro Garcia de Resende, 136

Teatro Gil Vicente (Cascais), 104, 106
Teatro Gil Vicente (Coimbra), 53
Teatro Ibérico, 176
Teatro Infantil de Lisboa (TIL), 154
Teatro Laboratório de Faro, 89
Teatro Laboratório de Lisboa, 120
Teatro Livre, 30n, 96n
Teatro Luísa Todi, 136
Teatro Maizum, 176, 186
Teatro Maria Matos, 48, 62
Teatro Meridional, 172, 182, 185, 188
Teatro Mirita Casimiro, 104
Teatro Moderno, 30n
Teatro Moderno de Lisboa (TML), 16,
40, 40n, 41, 42, 43, 43n, 44, 87n, 97,
100, 110
Teatro Municipal de S. Paulo, 82
Teatro (Nacional) D. Maria II (TNDMII),
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Posfácio
A Fundação Calouste Gulbenkian, a CETbase e este livro
ou Como se prova que o teatro português sempre existiu

Na já longa caminhada que venho fazendo com Maria Helena Serôdio,
empenhadas ambas num labor persistente visando guardar essa matéria
perecível que é a memória do teatro feito em Portugal, pude acompanhar
desde o início dois momentos que constituem dois pilares sobre os quais
assenta este livro: a criação da CETbase e o tratamento e estudo da documentação relativa à relação da Fundação Calouste Gulbenkian com o teatro. Em ambos os casos foi decisivo o seu papel de mentora, na concepção,
desenho, organização e calendarização das várias fases de um processo de
investigação longo e rigoroso que atingiu um estádio de maturidade notável e que, através deste livro, consolida e torna visível uma etapa rica de
consequências: a do estudo sistemático e pluridisciplinar da produção teatral no Portugal do século xx.
Este livro é, na verdade, a inevitável expressão daquilo em que se tornou a investigação histórica sobre o teatro promovida no Centro de Estudos
de Teatro e concretizada no feliz encontro entre a pesquisa, identificação e
classificação documental e as potencialidades do seu tratamento informático. Apostada em fazer a história do teatro em Portugal através do cruzamento quase infinito dos materiais recenseados e classificados de forma a
potenciar a pesquisa, esta unidade de investigação vem criando bases de
dados que constituem um desafio a historiadores, artistas, sociólogos, economistas, gestores culturais, estudiosos da cultura visual, linguistas, e, em
geral, especialistas em ciências sociais e humanas e em estudos artísticos.
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É possível afirmar que o cruzamento interdisciplinar torna-se quase obrigatório para quem se inicia na pesquisa da informação coligida e sujeita a
tratamento nas bases de dados já acessíveis em linha.
Não é, pois, de estranhar que o texto que acabaram de ler resulte numa
perspectiva original sobre mais de quatro décadas de teatro em Portugal,
tendo como núcleo irradiador a acção da Fundação Gulbenkian. Há que
referir, todavia, que tal não seria possível sem o interesse e a confiança
mútuos que estiveram na base da relação entre o Centro de Estudos de
Teatro e a Secção de Belas-Artes da Fundação Calouste Gulbenkian, na
pessoa do pintor Manuel da Costa Cabral. Tratou-se, na verdade, de um
encontro feliz entre o reconhecimento das competências de uma equipa de
investigação e a convicção, por parte desta, acerca do papel estruturante
da Fundação Gulbenkian no campo teatral português. Ao longo de alguns
anos foi possível manter um relacionamento cordial, caloroso, mesmo, e
produtivo para ambas as partes, como se percebe pelo acesso a informação
relevante que passou a integrar a CETbase e pela existência deste texto,
que, em parte, explora essa informação. Que outra instituição abriria o seu
acervo documental para ser estudado e escrutinado publicamente? Ainda
hoje o CET aguarda a possibilidade de recolher informação sobre públicos
e apoios concedidos pela Secretaria de Estado da Cultura/Ministério da
Cultura para completar o diagnóstico do financiamento do Estado às estruturas de criação a partir de 1974. E o mais incrível é que, sem esses dados, o
próprio Estado desconhece com exactidão quanto investiu no teatro e será
impossível distinguir ficções ou mitos enraizados (a subsidiodependência
é um deles) da crua realidade dos factos, da mesma forma que continuaremos a desconhecer com rigor e em relevo o território complexo do valor
económico da criação teatral das últimas décadas. A disponibilidade da
FCG foi, por conseguinte, a todos os títulos, exemplar e constituiu gesto
único que não é de mais sublinhar.
Como é referido ao longo deste texto pela sua autora, existiram limites estabelecidos à realização desta pesquisa: apenas a documentação do
Serviço de Teatro (da Secção de Belas-Artes) foi analisada (ficando de fora
documentação sobre bolsas concedidas pelo Serviço de Educação e sobre
a acção do ACARTE), e, por outro lado, o cruzamento com outros dados
sobre a realidade teatral do período em apreço não é exaustivo, pois só
recentemente começam a surgir estudos monográficos que desvendam e
interrogam fragmentos dessa realidade. É, todavia, já muitíssimo revelador
do quanto se avançou no conhecimento do teatro que se produziu em Portugal no século xx, antes e depois da Revolução de Abril de 1974.
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No entanto, o desejo de tornar visível a actuação da FCG na promoção do teatro em Portugal e fora de Portugal, pois não convém esquecer
a dimensão internacional da Fundação, fica cumprido. Dirão que o apoio
continuado da FCG era conhecido de todos. Sem dúvida, mas há que distinguir a percepção obtida por relatos individuais e parcelares, a partir de
“casos” ou experiências isolados, sempre frágeis por se sustentarem na
memória afectiva dos seus autores, daquilo que deve ser o mapeamento
obtido através da análise de documentos relacionados com o momento
da sua produção e da interpretação desses documentos no cruzamento
sempre minucioso com o quadro de referências que os materiais exteriores ao corpus principal permitiram construir. O que se ganhou com
esta apropriada metodologia foi uma história da intervenção da Fundação
Gulbenkian no teatro, ampliada nas suas consequências e irradiações pelo
facto de surgir integrada numa história geral do teatro que se produziu
entre 1959 e 1999.
Isso mesmo escreve a A. logo na p. 14 quando alude a uma cartografia
a partir da qual se torna possível dar sentido a orientações, opções e decisões programáticas perceptíveis através dos documentos produzidos pelo
Serviço e detectar as lógicas estruturantes que os sustentam.
Uma das nossas expectativas, enquanto leitores, reside na compreensão do alcance que teve essa intervenção, ou seja, em que medida o panorama teatral português foi configurado pelo apoio concedido e pela forma
como se concretizou. Creio que antes de mais há que apreciar esse alcance
em duas vertentes: a de assegurar a viabilização de projectos ou estruturas
de criação; a de permitir a continuidade de alguns deles. Mas não foi despicienda a intervenção num outro plano: o da “promoção” de uma actividade
teatral alternativa àquela que se desenvolvia no espaço comercial ou que
recebia apoios do Estado através do Fundo de Teatro.
Não nos custa crer que a produção de teatro que a Fundação Gulbenkian considerou prioritária e que recaiu sob os critérios/rubricas do
seu plano ou programa de apoio, para mais considerando a abrangência
geográfica da sua acção, foi responsável pela transformação cultural do
nosso país e, nessa medida, factor de pressão, até 1974, sobre um regime
onde conservadorismo e repressão dominavam, e, depois disso, notável
factor de equilíbrio. Aquilo a que Maria Helena Serôdio chama papel “corrector” da intervenção da FCG face às opções de um regime monolítico,
antes de 1974, dará lugar, depois dessa data, a uma aguda percepção das
condições e das expectativas de criação num país em transformação rápida
e progressivamente mais aberto ao mundo na sua diversidade.
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Existe, contudo, um aspecto da acção da FCG que foi, na presente
análise, muito justamente considerado fundamental e por isso eleito para
sustentar transversalmente este texto. Trata-se da valorização da aprendizagem em todas as iniciativas, fossem elas o convite a companhias ou
artistas estrangeiros de extrema qualidade cujas linguagens estéticas eram
desconhecidas em Portugal (a commedia dell’arte revisitada pelo Piccolo
Teatro di Milano, o teatro tradicional japonês, a tragédia grega, etc.) ou
constituíam exemplo de experiências artísticas que poderiam alargar os
horizontes e até contaminar as práticas dos artistas nacionais (o moderno
teatro sul-americano, particularmente o brasileiro, o Living Theatre, ainda
que fora de tempo, os experimentalismos de Peter Brook e de Robert Wilson, etc.), fossem os apoios concedidos, por vezes, a projectos de outras
entidades (inclusive de um empresário do teatro comercial como foi Vasco
Morgado). Sabemos que muitas destas iniciativas que tornaram Lisboa,
no Antigo Regime, palco de espectáculos de grande qualidade estiveram
sob vigilância, e disso dá bem conta a informação sobre a censura que
Maria Helena Serôdio tão certeira e eficazmente nos oferece em paralelo.
É impossível compreender a intervenção da FCG nas artes sem a recortar
desse negro pano de fundo que foi a acção da censura exercida sobre a cultura portuguesa até 1974. O prestígio, a visibilidade internacional e a diplomacia da Fundação permitiram negociar zonas de liberdade que tornaram
menos penosa, para muitos artistas e amadores de teatro, espalhados pelo
país, a sua existência.
Em todas as acções é possível reconhecer essa principal orientação
estratégica que consistiu em subir o nível de exigência cultural dos agentes
teatrais e dos espectadores, neste caso especialmente através das subvenções dadas aos espectáculos e às companhias para assegurar ingressos com
50% de desconto. Mas de outras formas se espelha, na documentação analisada, esta orientação dominante. O envolvimento na viabilização (quando
não a própria organização) de cursos, oficinas, etc., comprova o privilégio
concedido a formas de aprendizagem que visavam estimular o tecido artístico, dar instrumentos aos agentes, profissionais ou amadores, para fazerem teatro em condições de qualidade. Entidades, mínimas que fossem,
onde se vislumbrasse a possibilidade de existir um embrião de formação
prática (em áreas tão diversas como actor, fantoches, escrita, competências
técnicas) eram apoiadas na organização de cursos, oficinas, conferências,
estágios. Assim se criava um espírito de corpo e um companheirismo entre
a Fundação e um número impressionante de instituições ou agentes. Assim
se apostava na consistência e na continuidade, conferindo “uma certa
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estabilidade ao projecto pedagógico, e, de algum modo, acrescentado-lhes,
assim, uma maior responsabilização”, conclui a A. (p. 90).
Projectos como o Chapitô, a escola de artes circenses de Teresa Ricou,
ou o IFICT (Instituto de Formação, Investigação e Criação Teatral), de
Adolfo Gutkin, parceiro da Fundação numa acção de formação que marcou
muitos actores portugueses, e algum tempo director do grupo Cénico de
Direito, foram longamente apoiados pelo carácter singular das respectivas
propostas no quadro da oferta de ensino existente.
Também os apoios individuais a autores ou investigadores para criação
ou para investigação em teatro (ao mesmo nível das outras áreas científicas que aqui não cabe referir) são marcados por esse propósito de viabilizar oportunidades únicas de aprendizagem e de permitir a constituição de
uma linhagem que pudesse vir a repercutir o conhecimento numa base de
exigência e rigor intelectual.
§§§
Se numa primeira parte deste livro a perspectiva de análise consiste
claramente em compreender a acção da FCG no sentido de “abrir horizontes” através de exemplos que vêm de fora, é na segunda parte desta
obra que uma face menos visível da intervenção da Fundação revela a sua
coerência e continuidade. De facto, fica bem exposta a menor preocupação
da FCG com a visibilidade das suas acções, buscando, pelo contrário, um
equilíbrio inteligente entre criar oportunidades para revelar o teatro que se
faz em Portugal (através, por exemplo, da organização de Ciclos de Teatro
onde teatro popular ou teatro para a infância e juventude se apresentavam)
e intervir segundo uma lógica – que Maria Helena Serôdio procura tornar patente ao mostrar a sua própria evolução – que se consubstancia em
programas de apoio financeiro a todos os aspectos essenciais da produção,
permitindo condições para uma liberdade criativa que tão cerceada foi,
primeiro por razões ideológicas e políticas, depois pelo crónico subfinanciamento associado a uma deficiente política cultural por parte do Estado
português.
O que mais impressiona através da leitura do presente estudo é a vasta
presença da Fundação em territórios muito diversos. O teatro profissional,
desejando a experimentação, a prática de formas modernas ou a resistência ao domínio empresarial, contará com a FCG como aliada, por vezes
durante décadas, para se aventurar por caminhos doutra forma inacessíveis. A Autora dá destaque a quatro casos emblemáticos e que ilustram
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bem o tal “efeito corrector” que atribui à Fundação: o TEP, o TEL, o TEC
e o Grupo 4 são bons exemplos, na diversidade das suas opções artísticas
e dos seus destinos, de como foi duro e incerto o combate por um teatro alternativo em busca de inovação. Mas também o teatro universitário esteve sob influência da acção da Fundação, neste caso alimentando a
própria raiz de uma futura elite de espectadores e criadores, fazendo descobrir formas de criação colectiva experimentadas com sucesso por encenadores estrangeiros noutras paragens. De igual modo, o teatro amador foi
apoiado, podendo assim colmatar-se a falta de equipamentos adequados e
de grupos profissionais que só após 1974 começarão a surgir como consequência de uma política de descentralização teatral.
Aliás, a ideia de que a intervenção da Fundação Gulbenkian após 1974
foi diminuindo não corresponde à realidade. Não só acorreu à proliferação de grupos, companhias, associações, por vezes de curta existência, e à
disseminação da actividade teatral pelo país e pelos espaços f ísicos, muitas vezes não apetrechados para essa actividade, como repensou os seus
critérios de apoio em consonância com as novas realidades de produção e
expectativas menos conservadoras, de resto em sintonia com o paradigma
pós-moderno e as referências neoliberais de outras paragens, como muito
bem analisa Maria Helena Serôdio (pp. 164-166), sobretudo nos anos no
venta. Mudam os contextos de trabalho, os modelos de organização, a
legislação, o tipo de apoio do Estado e, perante um certo fechamento das
organizações existentes a algumas novas linguagens estéticas e aos seus
protagonistas, surgem projectos pontuais, híbridos, sustentados por estruturas mínimas e abertas.
O que se percebe pela minuciosa análise realizada à CETbase e pelas
conclusões tiradas em importantes estudos sobre o teatro português destas
últimas décadas do século xx que a A. convoca é a extraordinária diversidade e multiplicidade dos agentes e dos projectos existentes. Projectos
esses que transcendem a produção de espectáculos e se transfiguram em
eventos pluridisciplinares, revelando a efervescência de uma geração de
criadores e das suas novas necessidades, para as quais a Fundação Gulbenkian irá criar alguns programas de apoio novos, dirigidos justamente a
essas novas realidades. Apoia-se o arranque de novas estruturas de produção, apoiam-se novos encenadores, a pesquisa e a experimentação.
Mas os programas de apoio que verdadeiramente nos surpreendem
– pelo conhecimento que revelam da realidade concreta do meio teatral
português e das suas fragilidades – são os que visam a produção e pesquisa
de financiamento, a gestão e administração teatral ou o desenvolvimento
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de audiências. Como muito acertadamente conclui Maria Helena Serôdio,
“[p]ercebemos nesta terminologia, de facto, uma espécie de caderno de
encargos a apontar o caminho da organização dos grupos num contexto
económico e social que aconselharia estes preceitos” (p. 182). Aquilo que
parece estar subjacente a esta nova orientação da FCG é ainda e sempre
a importância de “formar”, de tornar possível a aprendizagem prática de
novos saberes, menos artísticos, sem dúvida, mas igualmente importantes para a viabilidade das estruturas de criação, das mais antigas às mais
jovens. Claro que, já nos anos oitenta, de acordo com as anteriores rubricas
sob as quais a FCG concedia apoios, era perceptível o interesse em assegurar a liberdade da Fundação na concessão de financiamento, em fazer
alguma “pedagogia” discriminando as várias fases ou vertentes da produção de um espectáculo (da preparação e montagem à reposição, passando
pela produção de documentação e pela apresentação do espectáculo), e em
adequar o tipo de financiamento ao tipo de estrutura de produção ou de
iniciativa de acordo com a dimensão e o alcance revelados (p. 144).
Apesar de a leitura destas páginas transmitir um eloquente retrato do
teatro que, de facto, existiu em Portugal na segunda metade do século xx,
como também afirma a A., mais ilações sobre a intervenção da FCG só
poderão ser retiradas quando se conhecer o quadro mais lato dos financiamentos do Estado ao teatro. A acção da FCG foi, todavia, muito além
do financiamento concedido à comunidade teatral – ou melhor, por via
dele, e tendo em conta os critérios aplicados e a sua regularidade, podemos identificar um programa de intervenção coerente. Ele compreendeu
o diagnóstico permanente da situação e das necessidades do campo teatral através das constantes solicitações que lhe chegavam, a intervenção
dirigida para suprir, impulsionar, orientar, formar os seus agentes e, finalmente, o balanço dos resultados, só possível pelo acompanhamento regular e longo no tempo da acção desses agentes de forma a introduzir no
programa os acertos julgados adequados.
O interesse deste estudo reside no facto de mostrar os reais contornos
da intervenção, sobre que agentes e iniciativas incidiu, mas também que
consequências trouxe ao teatro que se produziu neste meio século, contribuindo para criar da Fundação a imagem de um “Ministério da Cultura”,
antes de tal organismo na verdade existir.
Gostaria, por isso, de chamar a atenção do leitor para a bibliografia,
porque ela dá bem conta do travejamento sólido desta proposta de análise
a vários títulos surpreendente pelos encontros inesperados e improváveis,
susceptíveis de iluminar zonas ainda por desvendar do teatro português.
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O corpus convocado, que parte do acervo documental disponibilizado pela
FCG, percorre textos de memórias, imprensa, diários, acervo pessoal da
A., estudos de história social e política do século xx.
Concluindo este meu registo de leitura, gostaria de acrescentar um
derradeiro comentário, inspirado pelo “ar do tempo”. Além de, como era
seu propósito, apresentar a acção da Fundação Calouste Gulbenkian no
seu continuado apoio ao teatro, desde – praticamente – a sua criação até
ao ano 2000, este livro mostra-nos, em negativo, o que teria sido a prática teatral em Portugal sem a sua intervenção. Ao cruzar as numerosas
e tão diversificadas formas dessa intervenção com o quadro mais lato que
nos é permitido pela pesquisa na CETbase, ficam poucas dúvidas de que
o apoio ao teatro pela FCG foi conduzido em termos programáticos, com
finalidades precisas e com uma permanente avaliação dos resultados, não
numa perspectiva economicista como aquela que hoje contamina todas as
instituições, estatais ou mecenáticas, mas numa perspectiva humanista,
quero dizer, ainda iluminista por acreditar no progresso e na civilização
da humanidade.
Maria João Brilhante
Julho de 2011

