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Nos primeiros dias de ensaios, começaste por me dizer que não 
gostavas de teatro. Parece ‑me um bom ponto de partida para esta 
conversa, até porque não costuma vir nada de particularmente 
estimulante daqueles que estão sempre a reiterar o seu “amor” ao 
teatro…
Não sou um fã incondicional de teatro. Acredito que há gente que sente 
a magia do teatro, que o sente quase como uma religião. Eu não sinto 
nada disso. Aliás, incomoda ‑me um pouco o sortilégio do teatro, o palco 
como espaço sagrado, o excessivo respeito pelas convenções. Para mim, 
ele é apenas uma ferramenta que utilizo para atingir determinados 
fins, um meio de tocar os outros, de comunicar aquilo que tenho para 
dizer. No fundo, é uma arma política, de cidadania, de que me sirvo para 
intervir socialmente. E é algo que me dá mais prazer fazer do que ver.

Como é que acabaste por tropeçar no teatro?
Completamente por acaso. Fui assistir a um espectáculo do Teatro 
Art’Imagem, que acabou por não acontecer, e fiquei à conversa com 
algumas pessoas da companhia. Nessa mesma noite ficou decidido 
que começaria a colaborar com eles. Fiz um pouco de tudo, incluindo 
a escrita e a encenação de espectáculos. Quando cheguei à conclusão 
de que já tinha feito aquilo que tinha a fazer no Art’Imagem, decidi 
avançar para a criação da minha própria companhia, um espaço onde 
pudesse desenvolver a minha voz. Andei cerca de três anos à procura dos 
parceiros certos para o projecto que tinha na cabeça. Até encontrar o 
Rodrigo [Santos] e o Ivo [Bastos].

Procuravas essencialmente actores que pudessem interpretar o 
teatro que querias escrever e encenar?
Procurava antes de mais pessoas com quem sentisse empatia, com 
vontade de fazer coisas, que tivessem sonho dentro. Se fossem actores, 
tanto melhor, porque foi desde logo assumido que eu seria o autor, 
porque gosto mais de escrever do que de ler peças de teatro. Para quê ler 
quinhentas peças à procura de uma que me agrade, que traduza aquilo 
que eu tenho necessidade de dizer a cada momento, se é muito mais 
fácil para mim escrevê ‑la?

— — — — — — — — — — — — — — — — — —

O rio da nossa aldeia

Entrevista com Ricardo Alves

Perante A Cidade dos Que Partem sentimo ‑nos 
como Anna Karina dentro do filme Made in USA, 
um Godard dos anos sessenta. Ela dizia qualquer 
coisa como isto: “Sinto que estou num filme 
de Walt Disney protagonizado por Humphrey 
Bogart, logo sinto que estou num filme político”. 
E se a cidade do Porto desse um musical com 
actualidade política dentro? A cantiga é uma arma 
ou a arma é uma cantiga? João Luís Pereira



Não vemos por aqui muita gente a escrever e a encenar o seu próprio 
material, com excepção de algumas companhias agrupadas em 
torno do projecto da Fábrica, como o Mau Artista.
Os grupos já existiam, mas a Fábrica e o ciclo 30 por Noite vieram dar ‑lhes 
uma maior visibilidade e um aumento de dinâmica, que se calhar era isso 
que estava a faltar, porque o principal problema do teatro na cidade do 
Porto está nos meios de produção. Seguindo a cartilha marxista, nós 
temos de tomar os meios de produção e exibição nas nossas mãos para 
conseguirmos assegurar a qualidade que pretendemos. A falta de salas 
para ensaiar e apresentar espectáculos é gritante, e não as havendo 
somos obrigados a fugir da cidade à procura de alternativas.

Mas nessa mesma cidade dos que partem, o projecto da Fábrica veio 
provar que existem alternativas…
Sim, mas quem vai ver um espectáculo à Fábrica não fica com muita 
vontade de lá regressar, porque aquela sala não tem condições para 
receber pessoas. Há 20 anos atrás, as pessoas encaravam a ida ao teatro 
como um acto de militância, mas hoje isso já não acontece: vão, antes de 
mais, pelo entretenimento. Eu costumo dizer que trabalho na Indústria 
de Ocupação dos Tempos Livres. [Risos] Para captar a atenção do público 
temos de lhe oferecer algo mais do que o princípio de que temos coisas 
importantes para lhe dizer. Poderia resumir a componente política 
de A Cidade dos Que Partem a uma conversa de quinze minutos, mas 
obviamente não arranjava ninguém para a ouvir, porque ninguém estaria 
interessado em ouvir ‑nos falar dos problemas da cidade do Porto. Essa 
noção de que é necessário aprender a dominar os veículos de expressão é 
fundamental. E ao longo destes anos fomos construindo uma gramática, 
um estilo, as pessoas já percebem, independentemente de gostarem ou 
não, aquilo de que estamos a falar. Nós procuramos fazer aquilo a que 
eu chamo um “Teatro da Reconciliação”: 70% do nosso público nunca 
tinha assistido a um espectáculo de teatro até nos ter visto na Tertúlia 
Castelense. E mais: 50% desse mesmo público não vai ver outras peças…

Isso também acontece porque vocês trabalham a partir de 
referências mais imediatamente partilháveis e reconhecíveis. 
Uma coisa é falarmos dos problemas dos nossos dias e outra bem 
diversa é tentar puxar o Shakespeare para esses mesmos problemas. E 
a propósito de Shakespeare, parece ‑me que a esmagadora maioria dos 
textos contemporâneos perdeu aquela componente de entretenimento 
que ele dominava tão bem, aquela dosagem certa de drama e comédia, 
profundidade e “brejeirice”, erudição e apelo popular. Senti que 
faltava no Porto uma companhia que fizesse essa transição para um 
teatro que concilie reflexão e entretenimento. Mas nós lidamos com 
uma dificuldade extra: trabalhamos com o humor. Uma das grandes 
incógnitas é tentar perceber como irá reagir o nosso público no dia 
em que estivermos deprimidos e decidirmos fazer uma peça séria do 
princípio até ao fim… 

Robert McKee diz uma coisa interessante sobre as dificuldades da 
comédia: “Se o público ri, funciona; se não ri, não funciona. Fim de 
conversa. É por isso que os críticos odeiam a comédia; não há nada 
para dizer”.
Eu acho surpreendente esse ódio à comédia por parte dos críticos. Ou 
são uns senhores muito sisudos ou então ainda não compreenderam o 
seu poderosíssimo potencial de comunicação. E não acho nada que seja 
um registo difícil, pelo menos para nós não é: o humor é ‑nos natural. 
Apesar de que aos poucos, e cada vez mais, o nosso riso se ter tornado 

mais amargo. Armadilha para Condóminos [2006], uma reflexão sobre a 
nossa relação com a culpa, era um espectáculo mais “pesado”. Mas até 
pelo facto de termos conseguido abordar temas mais indigestos de uma 
forma cómica leva ‑nos a pensar que não temos necessidade de sair da 
comédia e fazer incursões noutras áreas.

Dancem!

Bucket [2008] parece ‑me ser o momento onde vocês perceberam 
que esta cidade dava um musical. O convite de Ricardo Pais, que 
esteve na origem de A Cidade dos Que Partem, veio de algum modo 
precipitar essa vontade latente? 
Uma das coisas de que gosto no teatro é explorar clichés até aprender 
a fazê ‑los bem. Ainda não tínhamos trabalhado em profundidade 
o cliché do musical para o poder subverter, e neste espectáculo 
procurámo ‑los todos, corremo ‑los todos. O convite do Ricardo Pais 
veio proporcionar essa possibilidade. Há um número em Bucket, o das 
senhoras da limpeza, onde gozamos com a revista à portuguesa. E a 
primeira versão do convite ia mais no sentido de fazermos uma revista, 
mas o género já transporta uma carga tão negativa – pelo menos a nível 
de humor, que é muito estereotipado, formatado – que das duas uma: 
ou não fazia revista ou fazia uma de que não ia gostar. A solução que 
encontrámos parece ‑nos mais equilibrada: tentámos que fosse um 
cruzamento de várias memórias organizadas por quadros, em que cada 
um desses quadros não funcionasse isoladamente, mas estivesse ao 
serviço de várias linhas narrativas, de várias histórias. Encarámos o 
musical como metáfora para pensar a cidade, como linguagem que nos 
permitisse trabalhar muito em cima do ridículo, porque os musicais são 
todos ridículos, seja no cinema ou no teatro – só aquela ideia de que as 
pessoas estão a falar e de repente desatam numa cantoria…

Mas é nesse desconcerto que podemos encontrar um dos charmes 
indiscretos dos musicais.
Precisamente, e foi por aí que nos interessou caminhar, investir nesses 
intervalos entre aquilo que é supostamente natural e aquilo que é 
notoriamente excessivo, trabalhar em cima dessa corda bamba, por 
vezes esticando ‑a ao extremo para realçar o ridículo, outras vezes 
colocando as coisas num patamar mais “naturalista”.

Viste muitos musicais?
Não, e mais: proibi os actores de os verem. Preferi levantar este 
espectáculo a partir das imagens feitas que todos temos sobre os 
musicais. Não me interessa tanto a realidade mas a memória que 
construímos sobre essa mesma realidade. Gosto muito de trabalhar 
memórias colectivas, que me parecem ser sempre o melhor ponto de 
partida para as subverter, construindo sucessivas imagens na cabeça do 
espectador para logo de seguida as destruir como elemento de humor. 
E ir à procura do riso pueril, o riso das crianças, aquele que é provocado 
sem o recurso a qualquer referência política ou cultural. Ir ao encontro 
do mistério do riso, aquele riso que as pessoas não sabem muito bem de 
onde vem, que não conseguem explicar, racionalizar. 

Este musical começa na aldeia e tem como herói improvável um 
rapaz provinciano e amável com um nome algo profético…
O Carlos Anunciação é o tipo que vem da aldeia e que transporta um 
olhar cândido e fresco sobre a cidade, um pouco à semelhança daquela 



personagem do filme Serenata à Chuva [realizado por Stanley Donen e 
Gene Kelly, 1952], que bate à porta dos produtores da Broadway e canta: 
“Gotta dance!”. 

A Cidade dos Que Partem também quer ser uma espécie de retrato em 
movimento dos novos fluxos migratórios?
Quando o Porto se queixa de que dispõe de poucos fundos, de que está 
a esvaziar ‑se, etc., esquece ‑se que muito pior do que os fundos que são 
roubados ao Porto são aqueles que são roubados ao interior, esses sim, 
verdadeiramente escandalosos. Pequenos investimentos que poderiam 
fazer grande diferença são adiados durante anos consecutivos. O facto 
de situarmos parte da acção numa aldeia dá ‑nos uma dimensão de 
escala: colocámos na boca da personagem que quer sair da cidade as 
palavras que ela própria usou para sair da aldeia, porque as diferenças 
são quase nulas. É quase uma variação do Princípio de Peter: cada um de 
nós cresce até ao limite da sua ambição. Para algumas pessoas a aldeia 
não chega, para outras a cidade, ou esta cidade, não chega e isso são 
aspirações perfeitamente normais. O que não é normal é a extensão da 
sangria, que atingiu dimensões catastróficas na cidade do Porto. 

Disseste que a Palmilha Dentada usa o teatro como arma política. 
Mas, ao optarem por ser mais elípticos do que panfletários, dir ‑se ‑ia 
que preferem usar fisgas em vez de Kalashnikovs…
Interessa ‑nos muito mais inquietar e provocar quem está adormecido 
do que estar a desmontar ou a demolir os esquemas de alguns agentes 
políticos, que por si só não nos incomodam nada. A apatia incomoda‑
‑nos muito mais. Os níveis de cidadania em Portugal são vergonhosos. 
Nada nos mobiliza, estamos completamente apáticos, não queremos 
saber de nada. E olhando para a cidade o que é que vemos? Está tudo 
à espera que alguém faça alguma coisa, está tudo à espera que a 
conjuntura mude, seja lá o que isso for, pode ser mudar de presidente 
da câmara, ou deixar passar a crise económica, ou diminuir a nossa 
dependência do petróleo, e por aí fora. 

A vossa agitprop é muito oblíqua. Onde se lê “Máquina da 
Felicidade” pode ler ‑se “Teatro Municipal”…
Também se poderia ler “Computador Magalhães” ou “TGV”, ou…

…e aquele presidente da câmara que arranja autoclismos com 
clipes, espécie de variação em dó menor do impagável MacGyver, 
é demasiado parecido com um conhecido presidente da câmara…
Sinceramente espero que não seja parecido demais, porque o problema 
não reside só nele. É óbvio que não posso falar deste espectáculo sem 
me opor violentamente a este presidente da câmara. Mas será que vale 
realmente a pena? Não, ele não merece isso. Daqui a 15 anos ninguém 
se vai lembrar dele, como ninguém se vai lembrar de quase todos os 
presidentes da câmara que a cidade teve desde o 25 de Abril até chegar o 
Fernando Gomes. Porque só fica para a história quem realmente constrói 
alguma coisa, quem tem a visão e a capacidade de construir a realidade 
em que vamos viver todos. Este sofre de uma falta atroz de capacidade 
de sonho, não tem um único pensamento de rasgo. Limita ‑se ao tédio da 
gestão corrente, ao deve e haver, ao equilíbrio das contas de mercearia. 
O trabalho de um político é lançar as sementes e o que vemos neste, 
e que verdadeiramente me angustia, é que as únicas que lança são 
sementes da discórdia, coisas absurdas que não interessam nem ao 
menino Jesus e que não têm capacidade de gerar forças. Os grandes 
saltos que a cidade tem dado nestes últimos anos têm sido fruto de 

vontades pequenas, como os tipos que abriram o Plano B e de repente 
aquela zona da Baixa deu um salto, ou os vários espaços que têm 
aparecido na rua do Almada. Estes focos de revitalização surgiram mais 
da vontade e das necessidades que as pessoas têm do que propriamente 
de algum projecto de reabilitação urbana lançado pelos responsáveis 
camarários. Falta visão e ambição! A versão mais interessante da origem 
das tripas à moda do Porto é precisamente aquela que defende que nos 
deram tripas e nós conseguimos fazer feijoada, espécie de variação 
maior daquela que nos diz que quando a vida nos dá limões nós fazemos 
limonada. Temos de procurar e arriscar sempre um bocadinho mais. 

Ninguém sai daqui ileso.
Nem eu. Ninguém esteja à espera de uma atitude do género “Olhem para 
nós, os iluminados, a dizer onde é que vocês falharam”. Nada disso. 
Todos nós ajudamos a trazer a cidade até onde ela está agora. 

Jukebox

Este é provavelmente o espectáculo da Palmilha em que se ouve 
mais o barulho da vossa tão refrescante máquina de triturar 
referências, a começar pela selecção musical.
Optámos por convidar não um músico, mas vários. Há neste gesto uma 
espécie de homenagem aos músicos que decidiram ficar a trabalhar no 
Porto. Se repararmos bem, todos eles são de gerações muito diferentes, 
têm histórias de vida muito diversas, com carreiras que têm maior ou 
menor visibilidade. No fundo, tentámos apanhar essa riqueza que existe 
nas cidades e que consiste na diferença, na quantidade de opções e de 
vectores de crescimento que são traçados e que, todos juntos, fazem 
evoluir a cidade, promovem as grandes mudanças de direcção. Não 
gosto nada daquela imagem do andor do santo padroeiro que segue 
nas procissões com a carneirada toda atrás. Interessou ‑nos cantar essa 
diversidade, a diversidade dos músicos e das suas estéticas.

Também cantam o desencanto.
Continuamos encantados pela cidade, mas se calhar este é o nosso 
espectáculo que tem um travo mais amargo, em que o riso é mais 
temperado pela ironia. Mas também tem esperança dentro. Não podemos 
desanimar ou tão ‑pouco esperar de braços cruzados, temos sempre de 
saber partir do que temos para construir e nunca tentar regressar a um 
passado supostamente idílico. Temos de fazer tudo para que os dias 
sejam mais luminosos e coloridos. 

Também poderá ser o vosso espectáculo menos imprevisível, no 
sentido em que é mais escrito, mais marcado, mais coreografado?
Nesse aspecto, Armadilha para Condóminos era terrivelmente 
mais marcado. Aliás, temos vindo a alternar entre espectáculos de 
largo improviso e pequeno improviso. Aqui, pedi aos actores que 
improvisassem só até ao dia da estreia. A partir daí acabou, até porque 
há muita gente em palco e há a pressão da contracena, dos ritmos, dos 
tempos. Mas ainda assim há espaço para algumas variações. Tratando ‑se 
de um espectáculo onde a dimensão de crítica social está muito 
presente, vai haver dias em que os actores podem levar um comentário 
um bocadinho mais longe, podem integrar uma “boca” mais actual… 



Os valores de produção envolvidos neste projecto provocaram‑vos 
alguma ansiedade?
Há sempre uma preocupação em saber se o dinheiro que estamos 
todos a gastar nesta produção está a ser bem gasto, ou se poderíamos 
obter os mesmos resultados gastando menos dinheiro. É preciso pesar 
sempre aquilo que é fundamental e aquilo que é acessório. A minha 
criatividade é controlada por um orçamento que tenho de gerir e isso 
não é necessariamente um constrangimento, é até um aspecto saudável. 
Já construímos espectáculos a partir do nada. Aqui e agora estamos a 
trabalhar com mais meios, e isso também é bom. Há uma diferença de 
escala relativamente a produções anteriores da Palmilha Dentada, mas 
o que muda radicalmente é o número de pessoas envolvidas, porque os 
custos com a cenografia e adereços não são assim tão significativos. E 
o tempo de ensaios também é longo: um musical precisa claramente de 
mais tempo de gestação e afinação. 

Apesar de trabalharem com mais meios, mantêm ainda assim uma 
estética muito lo ‑fi.
O mais possível. Aliás, aquele episódio dos Petingas, quando o 
empresário lhes dá um cheque para financiar os figurinos e eles 
compram uma roupa que depois lhes vai arruinar o concerto, é 
claramente uma crítica a todos aqueles que se deslumbram com os 
meios.

Fizeram grande parte do vosso percurso em circuitos quase 
marginais. Esta co ‑produção com o TNSJ vai provocar alguma 
estranheza a todos aqueles que vos têm acompanhado 
regularmente?
Não, de maneira nenhuma. O nosso público vai achar este passo 
absolutamente normal. Poderia eventualmente causar alguma 
estranheza ao público indefectível do TNSJ, mas também não vejo bem 
porquê. Eu não vejo sequer o nosso teatro como contracorrente do que 
quer que seja, não sou propriamente um marginal desbragado, um poeta 
maldito encharcado em absinto. De entre os criadores teatrais do Porto, 
sou muito provavelmente o mais entertainer. Se bem que fazer hoje um 
teatro que se preocupa em comunicar com o público seja encarado por 
alguns como um gesto de quase contracultura, o que não deixa de nos 
divertir…

Estamos a pouco menos de três semanas da estreia e sei que ainda 
não tens o espectáculo todo marcado.
Felizmente ainda não está todo marcado, ainda me falta, entre muitas 
outras coisas, corrigir três falas. Felizmente, porque eu não gosto de 
actores demasiado seguros e não gosto de actores que andem sempre 
obcecados em decorar o texto e as marcações. Tenho a felicidade de ter 
pessoas que gostam de trabalhar no fio da navalha. O Bucket, depois de 
centenas de apresentações, mantém a frescura inicial. Não há nada pior 
do que um espectáculo que já está cansado no dia da estreia. Aqui, se 
tivéssemos começado a fazer ensaios corridos a sério há mais tempo, 
se não andássemos sempre a experimentar, a introduzir alterações, 
a frescura e alguma margem de imprevisibilidade teriam ficado pelo 
caminho. Um espectáculo de comédia só fica completamente ensaiado 
quando o actor principal, o público, entra em cena. •

Existe desde Agosto de 2001, data em que levou à cena o seu 
primeiro espectáculo – Os Piratas do Fio d’Água. A constituição 
legal da companhia aconteceu em Agosto de 2003.
A sua actividade tem sido, sobretudo, orientada para a 
vertente da criação e de pesquisa no âmbito da dramaturgia 
– através do recurso a textos originais e da formação de um 
colectivo residente de escrita dramatúrgica –, no âmbito da 
encenação teatral – ora impulsionando a escrita, ora sendo 
motivada por ela –, bem como no âmbito da interpretação – 
onde a actividade da companhia tem promovido a constante 
formação e profissionalização do corpo de actores residente.
Existe, desde o início, um esforço consciente no sentido 
de desenvolver este projecto mediante uma estratégia de 
crescimento profissional e artístico de toda a companhia, 
bem como de cada uma das pessoas que para ela trabalham. 
Assim sendo, é política da Palmilha Dentada trabalhar com 
profissionais recém ‑formados, ou pura e simplesmente 
criativos ambiciosos com vontade de desenvolver um trabalho 
cultural e artístico de raiz. 
Também a criação de novas correntes de público de, e para, 
Teatro se assume como um dos pontos fundamentais da 
política da companhia, através de expedientes variados, como 
sejam a criação de inquéritos para tratamento estatístico 
ou o desenvolvimento e manutenção de bases de dados para 
divulgação da sua actividade. 
Mais do que a necessidade de uma estética definida, a 
prossecução desta dinâmica criativa tem vindo a direccionar 
a produção artística da companhia em áreas diversas 
como o Teatro de Rua, o Café ‑Teatro, o Teatro de Sala – 
convencionalmente dito – e a Rádio. 
Actualmente, o Teatro da Palmilha Dentada está sedeado na 
rua 31 de Janeiro, no Porto, dispondo de uma infra ‑estrutura 
ampla, que alberga áreas para escritórios, um estúdio e uma 
sala de ensaios. Aqui, a companhia tenciona dar seguimento 
ao seu trabalho regular de criação, bem como iniciar uma nova 
etapa dinâmica na área da formação, promovendo workshops 
nas diversas áreas da criação – como sejam o trabalho de actor 
ou a escrita – com artistas e profissionais convidados para o 
efeito. •

Cronologia
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Noites do Contraditório | 2005/2006 O Menos Mau das Noites 
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As Janeiras | 2006 O Manifesto da Amélia | 2006 Armadilha 
para Condóminos | 2006 Festa com Mimo | 2006 Conta Corrente 
| 2007 Juros Simples e Compostos | 2008 Entertainers – O Lado B  
| 2008 Bucket
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