
N.º 2 – Sexta 5 de Julho de 2019

Organização: Câmara Municipal de Almada | Companhia de Teatro de Almada

Manuel de Brito

Num inferno 
próximo de ti

A voz de uma mulher des-
creve a sua chegada e a do 
marido a um lugar onde 

alguém sugeriu que ficassem a 
dormir num quarto partilhado 
com várias outras pessoas. A mu-
lher diz que se recusaram a essa 
promiscuidade totalmente indig-
na, que arranjaram um hotel, que 
fizeram amizade com o dono do 
hotel, que apesar de tudo cor-
reu bem. Ou seja, que apesar da 
dureza horrorosa daquele traba-
lho – que consiste em depenar, 
esventrar e desossar perús para 
a indústria da carne, para fazer, 
por exemplo, panadinhos de 
perú –, que apesar da morte, que 
apesar do sangue, que apesar do 
cheiro, correu bem. Fico a pensar 
nisto, no consolo inexcedível que 
pode constituir uma amizade de 
circunstância para pessoas que a 
época (também chamada crise) 
enviou para infernos longe de 
casa – único modo de ganharem 
a vida. Um homem em cena revi-
sita as suas memórias de infância 
numa vila costeira de Inglaterra 
e descreve o lugar tal como ficou 
depois de as famílias locais se 
terem decomposto, destruídas 
pela época que fez germinar ali 
uma outra população. E depois o 
homem descreve essas pessoas, 
as suas vidas desvalidas. Faz lem-
brar a dureza da Inglaterra de Di-
ckens – há tanto tempo, e no en-
tanto igual na substância, como 
é possível? E penso a que ponto 
o teatro tomou o lugar deixado 
vago pelo jornalismo, e a que 
ponto um palco pode ser hoje o 
lugar da inscrição (não a oficial, 
mas a objectiva, crua, verdadei-
ra, e por isso bela) da memória 
e do sofrimento. Prepara-te, es-
pectador, que este teatro não é 
para fracotes. Fala de ti, ou de 
alguém que conheces.

Sarah adamopouloS

PROVISIONAL FIGURES, concei-
to, dramaturgia e encenação de Marco  
Martins, assistido por Rita Quelhas, ceno-
grafia de Fernando Ribeiro, desenho de 
luz de Nuno Meira, sonoplastia de Sérgio 
Milhano, interpretação de Ana Moreira, 
Ivan Ammon, Maria do Carmo Ferreira, 
Pedro Cassimo, Peter Dewar, Richard 
Raymond, Robert Elliot, Sérgio Cardoso 
de Pinho e Victoria River. Hoje (19h30), 
amanhã (18h30) e domingo (19h30) na 
Incrível Almadense.

Manuel Graça Dias

Deviam 
estar  
aqui hoje

O Anjo da História
Amanhã, no palco da sala 

Garrett do Teatro Nacio-
nal D. Maria II, será a 

primeira de duas apresentações 
de Guerra e terebintina. Adap-
tada e encenada pelo belga Jan 
Lauwers, esta produção explora 
uma história de guerra, sofri-
mento, dor, desespero, segredos, 
felicidade e arte, magistralmente 
manejados por Jan Lauwers que 
se deu como desafio transformar 
um livro que admirava (a obra 
homónima de Stefan Hertmans) 
num espectáculo seu – que chega 
agora ao Festival de Almada. A 
cadeia testemunhal é narrada pela 
expressiva, intensa e emotiva 
Viviane de Muynck, que nos con-

duz através desta história sobre a 
Grande Guerra. Jan Lauwers in-
troduz uma nova dimensão na sua 
encenação, o Anjo da História, 
interpretado por Grace Ellen Bar-

key, musa e apoio do encenador, 
e que aqui observa subjectiva-
mente o que vê, personificando 
o conceito filosófico inscrito por 
Walter Benjamin. 

Deviam estar aqui hoje, os 
dois Manéis. O Manuel 
de Brito e o Manuel Graça 

Dias. Os dois com um lugar espe-
cial nos meus afectos. O Manuel 
de Brito cruzou-se comigo aos 22 
anos quando voltado de França 
entrou para o Grupo de Campolide 
amador e nele continuou até pouco 
depois da sua profissionalização. 
Mais tarde tornou-se editor: criou 
a Contexto, descobriu e revelou 
Al Berto, publicou o primeiro ro-
mance de Nuno Júdice, publicou A 
Bela do Senhor, de Albert Cohen, 
A Corregedora de Clarín.  “Foram 
dele as mais belas edições jamais 
feitas em Portugal” nas palavras 
de Yvette Centeno. Foi ele que 
me disse “Façam Se Isto é um Ho-

mem, um texto que em teatro deve 
percorrer as escolas de todo o país, 
é o mais extraordinário documen-
to do Holocausto”. Como duvidar 
da opinião de alguém que toda a 
vida se dedicou a descobrir textos, 
que toda a vida os amou?
Depois, o Graça Dias, “o meu 
amigo de escola”, como se cos-
tuma dizer, na verdade “o” meu 
amigo, que nunca fui de muitas 
amizades. Como lhe admirei o tra-
ço e a ousadia quando desenhava 
com ele pelas ruas de Lisboa. Por 
muito longe que estivéssemos um 
do outro, quando lhe telefonava 
era como se nos tivéssemos sepa-
rado na véspera. Foi pelo telefone 
que lhe pedi: “Manel, faz o pro-
jecto para o nosso futuro teatro”, 

foi pelo telefone que lhe disse, 
“Manel, a cenografia de Se isto é 
um Homem é para ti, tu és a pessoa 
certa”. Mas de facto só lhe fiz este 
pedido num segundo telefonema, 
separado do primeiro por um mi-
nuto. No primeiro ele disse-me 
que estava doente e eu esqueci-me 
da cenografia.
Morreram os dois no espaço de 
um mês, os dois com a mesma 
doença, os dois que deviam estar 
aqui hoje, porque este espectáculo 
a eles também se deve. Este não é 
um texto pessoal, porque os dois 
fizeram parte desta companhia. 
Mas este texto é um texto pessoal, 
porque não posso deixar de chorar 
quando penso que eles deviam es-
tar aqui hoje. Teresa Gafeira
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REStAURANtE  
dA ESPLANAdA

HOjE 
• Frango c/ maça reineta 
• Caril de lulas c/ banana 

• Grelhado misto c/ azeite e salsa

AmANHã 
• Ovos à flamenca 

• Sardinhas fritas c/ salada de favas 
• Caril de lentilhas e espinafres
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Amanhã no Palco Grande: Franito
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Abriram-se as portas de mais 
um Festival de Almada e 
abriram-se também as por-

tas de duas exposições dedicadas 
ao artista homenageado este ano: 
Carlos Avilez. Depois de um jan-
tar na esplanada ao som de OPAZ, 
seguimos para a Escola D. Antó-
nio da Costa, em que um tapete 
amarelo nos guiou pela cronologia 
da Vida e Obra de Carlos Avilez. 
Ontem, foi com prazer que várias 
personalidades puderam ouvir da 
boca de José Manuel Castanhei-
ra e do próprio Carlos Avilez, o 
descortinar da vida deste pilar do 
teatro nacional, entre fotografias, 

artefactos, e outra memorabi-
lia que percorrem a memória de 
63 anos de trabalho. Descendo 
em direcção ao pátio da escola, 
descobre-se Para Carlos Avilez, 
uma colecção de dedicatórias e 
mensagens para o artista. Desde 
colegas artistas a personalidades 
da política, o pensamento parece 
convergir para esta ideia: Carlos 
Avilez é “um nome incontorná-
vel na cultura teatral portuguesa”. 
Em Cascais, no TEC, integrado 
na programação deste Festival, o 
encenador estreia hoje O Sonho, 
de Strindberg, levando para cena 
mais de 80 pessoas. 

Abertura do Festival  
com Carlos Avilez

Amanhã, sábado, pelas 22h, 
o bailador Fran Espinosa, 
o guitarrista Cédric Diot e 

Patrice Thibaud (também co-en-
cenador do espectáculo) trazem 
a Almada o seu modo de pensar 
e dançar o flamenco, mostrando, 
com inexcedível arte e humor, o 
que pode ser essa dança ancestral 
para uma criança prodígio que 
quer dançá-la para sempre. Presti-

giada arte consagrada desde 2010 
como património cultural imaterial 
da Humanidade pela UNESCO, o 
flamenco é uma arte única, que 
transporta consigo também um pa-
trimónio cultural específico: o da 
Andaluzia, território e cultura tão 
próximos de Portugal. Em Frani-
to cruzam-se, num mesmo plano, 
Pablo Picasso, Fernando Botero, 
Louis De Funès e Benny Hill.

AGENDA DE AMANhã
TeaTro

MúSiCa 

16:00 Se isto é um homem
Teatro Municipal Joaquim Benite

18:30 Provisional figures
Incrível Almadense

20:30 Sons do médio Oriente
Escola D. António da Costa

21:00 O Sonho
Teatro Municipal Mirita Casimiro

TeaTro

22:00 Franito
Escola D. António da Costa

19:30 As três sozinhas
Teatro Nacional D. Maria II

«O jogador corre, ofe-
gando, pela lateral. 
De um lado espe-

ram-no os céus da glória; do ou-
tro, os abismos da ruína. O bairro 
tem inveja dele: o jogador profis-
sional salvou-se da fábrica ou do 
escritório, há quem pague para 
que ele se divirta, ganhou a lota-
ria. Embora tenha de suar muito, 
sem direito a cansar-se nem a en-
ganar-se, aparece nos jornais e na 
televisão, as rádios dizem o seu 

Uma partida de futebol
nome, as mulheres suspiram por 
ele e os meninos querem imitá-
lo. Mas ele, que tinha começado 
a jogar pelo prazer de jogar, nas 
ruas de terra dos subúrbios, agora 
joga nos estádios pelo dever de 
trabalhar e tem a obrigação de 
ganhar.» Eduardo Galeano, “O 
jogador”, in Futebol ao sol e à 
sombra (L&PM Pocket, Brasil). 
Esta noite, às 22h00, na Praça  
S. João Baptista, em Almada 
– entrada livre.

Teresa Gafeira e Inês de Medeiros Ruy de Carvalho e Rodrigo Francisco

José M. Castanheira, Graça Fonseca e Carlos Avilez

19:00 Guerra e terebintina
Teatro Nacional D. Maria II
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