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2. aqui
por alturas de 2010 começámos a querer fazer 
este projecto no Porto. E, um pouco mais tarde, 
o Teatro Nacional São João aceitou acolher ‑nos e 
co ‑produzir ‑nos.
Mais tarde ainda, quando aqui viemos ver o 
Mosteiro, falaram ‑nos de um miradouro ao fundo 
da rua e nós fomos lá.
e convidámos o Victor Hugo Pontes e a Sofia 
Dinger para colaborarem connosco.

3. camadas
olhar para cada lugar como se fosse a primeira vez 
(e é a primeira vez para muitos de nós)
procurar as diferentes camadas
escrever sobre isso
olhar outra vez
procurar outra vez
escrever outra vez –
foi assim que começámos

os lugares como sendo feitos por essas camadas 
que se sobrepõem até formarem toda uma história 
densa e imperceptível – até termos de a escrever 
outra vez porque já ninguém se lembra. A memória 
como um exercício de preservação contra a erosão 
dos dias e do tempo e dos poderes autárquicos e do 
planeamento urbano ou a ausência dele.  
A memória como uma construção também. 

4. caminhar
“O longo poema do caminhar manipula as 
organizações espaciais.” (Michel de Certeau)

deambular
percorrer
calcorrear
andar
avançar através de,
por entre,
palmilhar

correr o Porto a pé de uma ponta à outra conduzidos 
por guias improváveis que nos mostram o que não 

0. antes
mais ou menos em 2009 estava a passar por 
uma esquina em Lisboa no meio do trânsito 
todo e era uma esquina onde já tinha passado 
muitas vezes e era um sítio assim meio cheio 
de cartazes rasgados e tinha umas portas em 
ferro, acho, talvez fosse uma retrosaria antiga, 
ou uma chapelaria, era um daqueles sítios que 
fazem sentido para alguma coisa mas que estão 
fechados, e lembro ‑me de pensar nesse absurdo 
que era não termos casa e já há tanto tempo, e 
noutros absurdos que advêm da precariedade 
com que vivemos as nossas vidas quando o que 
queremos é trabalhar no que sabemos fazer e 
gostamos e isso tudo, e veio ‑me à cabeça a frase 
“esta é a minha cidade e eu quero viver nela” 
e pensei andam a ver se nos empurram daqui 
mas nós ficamos. E foi assim que este projecto 
começou.

1. dentro
o projecto Esta é a Minha Cidade e Eu Quero Viver 
Nela inscreve‑se na linha dos nossos projectos de 
intervenção e colaboração. Colaboração, porque 
no original um dos membros do Teatro do Vestido 
convida um criador exterior à companhia para 
desenvolver um projecto performativo durante 
duas semanas. Intervenção, porque o projecto 
parte da cidade, é sobre a cidade, é para a cidade 
e é algures na cidade. No original, também, 
referia‑se a Lisboa – porque somos todos mais ou 
menos de lá ou de perto – e fizemos quatro edições 
em espaços tão diferentes quanto o Largo de Santo 
Antoninho, a Rua da Barroca, o Internacional 
Design Hotel e o Cais do Sodré. 

ESTA É A MINHA CIDADE E EU QUERO VIVER NELA 
OU APROXIMAÇÕES A UMA GEOGRAFIA POÉTICA 
DE UMA PARTE DA CIDADE DO PORTO E DE OUTRAS 
CIDADES

joana craveiro
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teríamos conseguido ver sozinhos – os nossos olhos 
ainda a habituarem ‑se a discernir o caminho de 
todos os dias para o Mosteiro –, o lento descobrir de 
uma cidade quando se é estrangeiro. 
Acompanhar o estranho exercício dos que não são 
estrangeiros mas que estão a tentar ser.
Caminhar sozinhos ao cair da noite por ruas 
estreitas e escuras (“o diabo anda no escuro, à 
procura dos maus”).
Caminhar de manhã à noite (ainda sozinhos) e ver 
coisas que os outros não viram e tentar contar isso 
tudo no meio da excitação de ter descoberto coisas 
novas.
Aprender com os que conhecem há mais tempo e 
aprender com a confusão deles e as traições que a 
cidade lhes fez e a paixão com que falam dela ou a 
sensação de orfandade.
Aprender a caminhar de cabeça levantada para 
não perder nada do que há a ver.

ela disse: “estou sempre a ver quando é que esta 
cidade me passa uma rasteira”.
ele disse: “eu quando passo a ponte sinto que estou 
a chegar a casa”.

5. geografias poéticas e psico ‑geografias
estes lugares não são assim.
Estes lugares são na verdade outras coisas.
Estes lugares são reais, contudo.
Estes lugares são mesmo aquilo e não outra coisa.
Nós estamos nestes lugares como se estivéssemos 
na nossa casa, porque eles são a nossa casa mesmo 
que nós tenhamos vindo de outro lugar.
Alguns de nós são daqui, contudo.
Mas mesmo esses por vezes não sabem bem onde 
estão ou não falam disso.

“geografias poéticas” refere ‑se a todo este estado de 
perplexidade geográfica e descreve de certa forma 
o que procurámos construir neste espectáculo.

6. ela não pára de dizer que queria viver nesta cidade
e isso, não sei porquê, causa ‑me alguma 
estranheza ou alguma inquietação. Como se 

também a mim esta cidade me estivesse a roubar a 
vontade de viver noutro lado qualquer.

7. pessoas
o tecido geográfico seria um tecido morto sem 
as pessoas que vivem atrás das mil janelas que 
discretamente observámos durante estes dias, 
dentro das casas a que tocámos, das lojas e dos 
restaurantes onde fomos ver flores de plástico 
e outros recuerdos. Este espectáculo é também 
uma homenagem a essa riqueza humana que aqui 
encontrámos.

8. utopia
“Sei que seria possível construir o mundo justo
As cidades poderiam ser claras e lavadas
Pelo canto dos espaços e das fontes
O céu o mar e a terra estão prontos
A saciar a nossa fome do terrestre
A terra onde estamos – se ninguém atraiçoasse –

proporia
Cada dia a cada um a liberdade e o reino
– Na concha na flor no homem e no fruto
Se nada adoecer a própria forma é justa
E no todo se integra como palavra em verso
Sei que seria possível construir a forma justa
De uma cidade humana que fosse
Fiel à perfeição do universo

Por isso recomeço sem cessar a partir da página 
em branco

E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do 
mundo”

(Sophia de Mello Breyner Andresen)

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Ao celebrarem dez anos fizeram um espectáculo 
e sobre ele disseram assim: “Isto não é um objecto 
nostálgico/isto não é uma reconstituição/isto 
não é um trabalho de arquivo/isto não é uma 
reinvenção/isto não é o que parece/isto se calhar 
afinal é todas as coisas que diz não ser”1 e, de 
facto, o trabalho da companhia Teatro do Vestido 
(TdV) parece ser sobre todas as coisas que eles 
dizem não ser. Um trabalho pessoal, assente na 

mistura dos vários olhares e sensibilidades que 
os diferentes membros da companhia têm sobre 
o mundo em que vivemos, sempre com um toque 
de nostalgia, como se o passado fosse uma coisa 
muito importante a fixar, mas mais como quem 
guarda uma fotografia a preto e branco dentro de 
um livro ou como quem reconhece uma música 
antiga que passa na rádio, e menos no sentido de 
loja de preciosidades e outras quequices do género. 
Autobiografia, música, especulação teórica e 
memorabilia são alguns dos elementos essenciais 
para uma poética da companhia, cujo trabalho 
assenta sobretudo na criação de dramaturgias 
originais e na colaboração como metodologia 
de criação e como posicionamento ético face ao 
mundo e à arte.

#0. Ter coisas para dizer.
Eles têm. E o que têm para dizer pode ir desde um 
desabafo irónico a uma inquietação momentânea, 
ou até a uma partilha sobre algo aparentemente 
banal e efémero, como com quem se cruzaram 

ZONA DE DERIVA(S)
Estratégias de aproximação  
ao universo do Teatro do Vestido

maria gil*
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hoje numa determinada rua da cidade ou um 
objecto que encontraram por acaso, num sótão lá 
de casa, e lhes recordou um episódio caricato que 
aconteceu numa altura qualquer do passado. 

Um trabalho de dizer o mundo que começa 
pelo particular, pelo micro, pelo detalhe. Como 
se tivessem medo que essas narrativas invisíveis 
que ocupam as ruas e os sótãos da cidade 
desaparecessem, como se tivessem medo que 
ninguém mais as visse ou desse por elas, como  
se eles fossem os únicos capazes de cuidar, 
proteger e recuperar essas histórias que mais 
ninguém vê. Neste sentido, o trabalho do TdV 
é um trabalho de ampliação, em que eles agem 
como guias turísticos de uma cidade imaginária, 
indicando zonas a olhar e pormenores a reter.  
É como se eles soubessem que a realidade, como 
conceito abstracto, não existe, e que a única 
forma de a transmitir é através de histórias. Daí 
o trabalho sobre a memória no TdV ser fulcral. 
Mas desengane ‑se quem pensa que se trata de um 
trabalho de dizer o passado, pelo contrário. Aqui, 
parte ‑se da memória para a tentar reconstruir, 
reinventar, misturando factos e ficção num jogo 
permanente e constante, sendo exactamente 
aí, no pingue ‑pongue entre facto e memória 
subjectiva, que nós podemos encontrar a porta 
para entrar no universo do TdV e ouvir as histórias 
que eles têm para nos dizer.

#1. Andar pelo mundo com lupas nos olhos.
Ou porque é que eles têm os olhos esbugalhados. 
Talvez seja de olharem com muita atenção ao que 
se passa fora, do lado de lá, nos outros. Como se 
cada um deles vivesse nas águas‑furtadas numa 
colina qualquer da cidade e daí comentasse 
o mundo em que vive. Embora o trabalho da 
companhia seja feito em colaboração, existe 
uma espécie de trabalho inaugural, solitário, 
que implica a voz de cada criador. Assim, parece 
não existir tanto um grupo, no sentido em que 
todos pensam o mesmo ou trabalham na direcção 
de uma linha narrativa única, mas antes um 
colectivo e uma ideia de fazer teatro que surge da 
intersubjectividade entre as diferentes vozes dos 
membros da companhia. É por isso que em quase 
todos os processos criativos do TdV existe, antes 
de mais, espaço para que cada criador construa o 
seu próprio corpo de trabalho como, por exemplo, 
em Fora de Casa Por Agora,2 em que cada criador 
se fechou primeiro num quarto diferente para 

depois construir em conjunto uma casa ideal,  
ou em Porque na Noite Terrena Sou Mais Fiel que 
um Cão,3 onde cada criadora tinha a sua poetisa de 
levar para casa e a partir das suas leituras pessoais 
trazia para os ensaios material para partilhar com 
as outras criadoras. 

Joana Craveiro, directora artística da 
companhia, sobre este processo criativo diz: 
“Depois traziam ‑na [à poetisa] todos os dias. 
Vinham sempre com um comentário sobre isto  
ou aquilo – uma frase, um fragmento, um episódio 
da sua biografia. Quando chegavam tinham um 
quarto para cada uma. Dentro do quarto havia 
tarefas para fazerem. E depois elas fechavam ‑se 
nele e abriam a porta quando estavam prontas a 
mostrar, a jogar, a apresentar”.4

#2. Em trânsito.
Em quase todos os espectáculos do TdV há uma 
mala de viagem em cena ou então alguém que 
chega com uma mala na mão. Uma mala muitas 
vezes vermelha, velha. Chegar. Partir. Em 
trânsito. Às vezes, quando a mala se abre vê ‑se 
um gira ‑discos, ou um candeeiro de papel ou um 
mapa, e esse mapa pode ser de um país que já não 
existe ou pode estar desenhado a tinta ‑da ‑china. 

Falar da importância da viagem no trabalho 
do TdV não é só falar das viagens que eles 
fizeram, das que sonham fazer ou do membro 
da companhia que não gosta de viajar; também 
não é só falar de como essas viagens ou o impulso 
de ver o mundo lhes dá matéria ‑prima para os 
espectáculos que fazem, mas é sobretudo de 
como a partir do tema viagem eles exploram a 
necessidade de mapear o mundo. Aqui, mapas não 
são representações mentais ou políticas de lugares 
físicos, mas representações de lugares emocionais 
e da vontade que cada um tem de dizer onde é 
que fica “quando a Tânia me encheu de terra”5 ou 
onde é que fica “a sensação do terreno limpo das 
urtigas, na casa de quase ‑praia”6 ou, ainda, onde é 
que fica “a camisola semienterrada junto à Lagoa 
de Albufeira”.7 Onde é que esses lugares ficam 
na nossa mala de viagem, objecto metafórico 
para uma geografia sentimental com que cada 
criador contribui para o mapa ‑Lugar ‑Nenhum8 da 
companhia.

#3. Sensibilidades.
Aproximação ao universo de outros autores. 
Paralelamente ao trabalho mais autobiográfico 
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e à construção de dramaturgias originais, há 
um trabalho realizado pelo TdV de apropriação, 
resgate e contaminação de textos de autores 
como, entre outros, Henry David Thoreau, 
George Jackson, Blaise Cendrars e Paul Bowles. 
Textos que foram respectivamente adaptados 
pelo TdV para cena nos espectáculos Walden, 
Nunca Serei Bom Rapaz, Carta ‑Oceano e 
Nómadas. Trabalho de apropriação, pois não 
se trata de fazer uma adaptação para cena 
ou de colocar determinado texto em cena, 
mas antes um trabalho em que cada criador 
mergulha dentro de um universo e sensibilidade 
particulares para a partir daí reflectir e questionar 
outras realidades. Trabalho de resgate, pois 
muitos desses textos e autores ou são inéditos 
ou nunca foram trabalhados para cena, e muitas 
vezes a própria obra e autor estavam escondidos 
das prateleiras das livrarias e remetidos a caves 
e caixas de cartão. Trabalho de contaminação, 
porque se trata sobretudo de misturar e absorver 
os universos pessoais de cada membro da 
companhia com os universos dos autores sobre 
os quais estão a trabalhar. O foco está sempre 
na relação que cada criador estabelece com 
determinado autor/texto e o interpreta à luz da 
sua sensibilidade individual.

#4. A cidade como uma casa muito grande.
A casa é um tema muito sério na dramaturgia 
do TdV. Sério no sentido em que se dá muita 
importância a ter uma casa, cuidar dela e a 
encontrá ‑la. Mesmo se essa casa seja a rua, a 
cidade ou determinada obra literária. Se a mala 
de viagem serve de ponto de partida para um 
mapeamento emocional, a cidade serve como 
ponto de partida para a reflexão em torno 
do lugar ‑casa: Estar Fora de Casa Por Agora; 
Construção de Um Andar Modelo;9 Esta é a Minha 
Cidade e Eu Quero Viver Nela;10 Ainda Sem Casa;11 
ou Eles Não Têm Casa12 são alguns exemplos de 
títulos de criações/espectáculos/palestras que 
reflectem esta preocupação em torno da casa, 
de um lugar, e que têm a cidade como pano de 
fundo. Muitas vezes, esta necessidade da casa 
espelha a necessidade de ter uma comunidade 
ou de perguntar como é que se constrói essa 
comunidade, uma comunidade de sonhadores à 
moda de John D. Caputo, para sonhar em conjunto 
o que aí vem.

#5. Sombras.
Um ruído difícil de dizer. Um loop que se estende 
ao longo de muitos minutos. Estes bocados de 
tempo indizível, desencontros, atrasos, falhas de 
comparência, ausências, sítios que não vêm em 
nenhum mapa,13 momentos cénicos que ficam 
por terminar, por fechar, múltiplas narrativas 
que vão dar a becos sem saída, personagens que 
aparecem em flashes e que são deixadas cair pelos 
actores numa espécie de caos dramatúrgico que 
desnorteia o espectador; ao mesmo tempo, parece 
que eles se divertem muito a brincar com temas 
difíceis da condição humana, como a procura 
existencial, a solidão contemporânea, a destruição 
do valor humano, num exercício de criatividade 
que revela definitivamente um olhar fresco e 
directo sobre as sombras do nosso mundo.

1 [agora já tinham passado dez anos e] nem sombra deles 
em lado algum (2011). Estreia ZDB Negócio, Lisboa, 6 de 
Outubro.
2 13.ª criação do TdV (2010). Estreia em Fevereiro, no 
Instituto Franco ‑Português em Lisboa.
3 11.ª criação do TdV (2009). Estreia em Junho, no Teatro da 
Comuna em Lisboa. 
4 Joana Craveiro, texto sobre o espectáculo Porque na Noite 
Terrena Sou Mais Fiel que um Cão, disponível em 
http://teatrodovestido.org/blog/?page_id=2384.
5 Fragmentos de um diário de ensaios (sem data) de Joana 
Craveiro. Texto sobre o espectáculo Exaustos, disponível 
em http://teatrodovestido.org/blog/?page_id=4160. 
6 Idem. 
7 Idem.
8 Lugar ‑Nenhum (2002). Estreia em Agosto, CAPA, Faro.
9 Ciclo de palestras e leituras em torno da 13.ª criação do 
TdV, apresentado na Fnac do Chiado, em Fevereiro de 2010.
10 Projecto de intervenção e colaboração em que o TdV 
convida um criador exterior à companhia para reflectirem 
em conjunto sobre a cidade e construírem um espectáculo em 
torno disso.
11 Ciclo de palestras e leituras em torno da 12.ª criação do 
TdV, apresentado na Fnac do Chiado, em Novembro de 2009. 
12 Residência de criação nas Oficinas do Convento, 
Montemor ‑o ‑Novo, em Outubro de 2009.
13 Tua (2001). Estreia em Junho na Galeria Zé dos Bois, em 
Lisboa.

* Encenadora, directora artística do Teatro do Silêncio.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.
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Vem tudo isto a propósito do Teatro do Vestido 
(TdV) e da relação que, privilegiadamente, 
estabeleci com a companhia ao longo de cinco anos 
de colaboração e acolhimento do seu trabalho no 
contexto do Festival Escrita na Paisagem. Em cada 
ano dessa colaboração situámos a companhia num 
município diferente, normalmente integrando ‑a 
num processo de residência e de apresentação de 
um trabalho que, em devir, se aproximava (e nos 
aproximava) da comunidade de acolhimento. 
Decididamente urbano (até na determinação com 
que reclama a “sua cidade”), o TdV encontrou 
neste regular afastamento de Lisboa ocasião 
para se reinventar, para se confrontar, para 
re ‑imaginar caminhos e criar o que Basualdo & 
Laddaga chamam “comunidades experimentais”: 
“Associações de indivíduos que exploram formas 
extra ‑ordinárias de estarem juntos enquanto 
investigam um problema num dado lugar, 
produzindo objectos, textos, filmes e imagens 
que podem circular no mundo da arte como 
manifestações estéticas do conhecimento social 
que emerge do processo” (2009: 199). O que aqui 
proponho é uma breve ponderação desse percurso.

Tudo começou em Colos de Odemira, onde, 
depois de uma semana de residência, a companhia 
transformou um lagar de azeite abandonado 
num espaço pequeno para se ver Walden, a partir 
de Henry David Thoreau, peça que estreara no 
Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, fazendo 
jus a um uso do espaço que negociava o olhar 
do espectador impondo ‑lhe uma mobilidade 
participada. Em Colos, o lagar, propriedade 
privada e sem uso há alguns anos, representava 
para muita gente da aldeia um espaço de 
pertença, recheado de memórias de trabalho 
ou de infância aventurosa. E o que o Walden ali 
apresentado trouxe a Colos foi quer o reencontro 
com esse espaço de afecto e memória, quer um 
desafio de participação activa ao espectador. 
Este, com efeito, viu ‑se confrontado com a 
mobilidade da cena no espaço, o que lhe pedia 
mobilidade; com a diversidade de linguagens, o 
que lhe pedia sistemas de negociação do sentido 
(e, nalguns casos, de tradução, literalmente, 
como quando um espectador decide traduzir, 
em voz alta, para todos os presentes, a cena que 
decorre momentaneamente em inglês). O espaço 
tornou ‑se exíguo face à afluência de público que 
ali (re)descobria o lugar e o teatro.

A época presente será, sobretudo, a época do espaço.
Michel Foucault

Nas notas a uma conferência proferida em 
1967, Foucault opunha com meridiana clareza 
um século XIX dominado pelo tempo e pela 
História à época presente, dominada pelas 
ligações em rede e pelo espaço (cfr. Foucault, 
1967). O pensamento crítico e interdisciplinar 
verificou de muitos modos esta mudança 
de paradigma, colocando o espaço (e as suas 
concepções) no centro da inquirição crítica e 
artística contemporânea, de Foucault a Lefèbvre, 
de Bourdieu a de Certeau, de Said a Virilio, a 
Baudrillard ou a Bruno Latour.

No que às artes performativas respeita, 
a afirmação de Foucault parece particularmente 
relevante. Se o espaço teatral, paradigmaticamente 
na forma do edifício teatral à italiana, tem 
uma centralidade emblemática na afirmação 
moderna do teatro, determinando as suas 
condições de produção e recepção desde 
logo a partir do “lugar do príncipe” que lhe 
define a axialidade frontal, a especificidade 
das relações entre criação e lugar, entre 
artistas e comunidades, entre espaços 
convencionais e lugares alternativos, entre 
centros e periferias, consta obrigatoriamente 
de qualquer abordagem da criação teatral e 
performativa contemporâneas. Que relações 
de representação e de pertença entre criadores 
e comunidades? Que modos de interrogar a 
legitimidade do “lugar de onde se vê”? Que 
legitimidades de representação se convocam 
na negociação entre outsiders e insiders? Que 
negociações presidem aos processos e saberes 
que assim se põem em jogo?

O TEATRO DO VESTIDO  
E A PAISAGEM: LINHAS 
DE UM PERCURSO
josé alberto ferreira*
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No ano seguinte (2007), a criação de Carta‑
‑Oceano, a partir de Blaise Cendrars, teve estreia 
no Festival. Foi precedida de uma residência de 
criação, em Alvito, em Agosto. O contacto com os 
habitantes trouxe aos materiais do espectáculo 
vozes e estórias de vizinhos, ditos e modos de ver 
do mundo rural, alegrias e descobertas ligadas 
à terra. Também trouxe festa e participação no 
final da apresentação informal, com os habitantes 
a reconhecerem a sua voz no material teatral. 
Como tantas vezes acontece, o TdV cruza os 
materiais que recolhe dos autores de que parte 
com as aventuras biográficas de cada um dos 
seus membros, (re)inventando ficções a partir de 
testemunhos e experiências. Quando, finalmente, 
Carta ‑Oceano chegou a Évora para uma estreia 
formal no Convento do Carmo, a 28 de Setembro, 
os materiais tinham ‑se sedimentado, uns, outros 
desvanecido, outros ainda ganho expressão nova, 
numa alquimia transformadora própria da criação. 

Com Ilhas, projecto de criação que em 2008 
teve lugar em Arraiolos, as etapas de trabalho 
aproximaram, uma vez mais, as pessoas e 
os lugares. Tratou ‑se, desde logo, de uma 
dramaturgia de inquirição: partir da exploração 
individual, por cada um dos actores, do conceito 
de ilha. Assente num sistema de conferências 
participadas, a inquirição foi dando lugar 
a espacializações e a uma rede de textos, 
referências e cumplicidades. Tratou ‑se, depois, de 
renegociar expectativas e de enquadrar o espaço. 
Inicialmente proposto para o espaço do teatro 
municipal, Ilhas foi precisando de uma casa, 
visitou várias e fantasiosas ruínas, acolheu ‑se 
finalmente a uma casa no centro da vila, exposta 
à rua e desvelando involuntariamente os seus 
dizeres e fazeres a cada dia de ensaio e de 
pesquisa. Mas também criando cumplicidades 
e expectativas, curiosidades e desafios. Em 
qualquer caso, sintomas de afirmação de uma 
comunidade temporária e desenvolvimento 
de estratégias de pertença. As Ilhas do projecto 
não poderiam senão ser habitadas, de portas 
abertas num exposto (e exigente) convite dirigido 
abertamente a todos.

A etapa seguinte concretizou ‑se num projecto a dois 
anos. Em 2009, com O corpo quando chega, o TdV 
empreendeu uma etapa de investigação aplicada 
sobre o conceito de “chegada”, numa abordagem 

que poderíamos dizer de “artista enquanto 
antropólogo” (a ecoar Hal Foster). Tratou ‑se de, 
na circunstância, colocar a inquirição no centro 
do processo de criação, interrogar materiais e 
testemunhos, mas também pontos de vista e 
subjectividades. Como olhar para a realidade outra 
quando se chega? De que se alimenta a expectativa 
de quem chega? Quando se chega, chega ‑se 
verdadeiramente, ou parte ‑se? Pode ‑se ser outsider 
e insider? Chegar a um sítio é pertencer ‑lhe? E como 
se conjugam essas perspectivas sobre o território, 
as pessoas, os espaços e as narrativas? O “jogo de 
perguntas” podia ampliar ‑se, a tentar dar conta 
do processo, mas o que aqui importa, a meu ver, é 
precisamente o processo e o que nele se revela: a 
inquirição sobre criadores e espaços, sobre sujeitos 
e territórios, a inquieta alegria de empreender, a 
cada passo, a “partilha do sensível” (Rancière) que 
inscreve o político na criação, mesmo na esfera 
da efémera comunidade a que chamei acima 
“experimental” (Basualdo & Laddaga, 2009).
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O projecto Chegadas (2010) resultou 
parcialmente de todo este processo, aberto e 
contínuo. Habitou a estação de caminho ‑de ‑ferro 
de Évora, última iniciativa antes da transformação 
do edifício na renovada estação que hoje é.  
E levou os espectadores à percepção da viagem 
e da chegada, confrontou ‑os com leituras do 
“chegar” ora trágicas e catastróficas, ora cómicas e 
plenas de esperança e crença.

Chegou ‑se, pois. Para partir, partir de novo, partir sempre! 
Na viagem de criação do TdV pelos territórios do Festival 
Escrita na Paisagem, no Alentejo, caminhou ‑se passo a 
passo em direcções incertas, em permanente e reinventada 
“experimentação” de comunidades e desafio de habitação de 
espaços, em contínua presença viva no território. Pleno de 
vozes e narrativas, visões e experiências, permutas e saberes, 
o espaço acolhe a criação mas é também produzido por ela, 
num contínuo jogo de trocas. E o jogo continua… Bibliografia
Basualdo, Carlos & Laddaga, Reinaldo
2009: “Experimental communities”, Hinderliter, Kaizen, 
Maimon, Mansoor & McCormick (eds.), Communities of 
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