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Não é permitido filmar, gravar ou fotografar durante  
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sinal sonoro é incómodo, tanto para os intérpretes  
como para os espectadores.

Alfredo Martins
Licenciado em Teatro pela ESMAE. Frequentou o 
Dartington College of Arts (UK), onde estudou devised 
theatre e performance. Em 2007, participou na 2.ª 
edição do curso de encenação do Programa Gulbenkian 
Criatividade e Criação Artística. Em 2008-09, realiza um 
estágio profissional com a companhia Gob Squad, em 
Berlim, e em 2010, participa na XIX edição de La Nouvelle 
École des Maîtres. É cofundador e diretor artístico do 
TMV. Atualmente, frequenta o mestrado em Antropologia – 
Culturas Visuais, na FCSH-UNL.

Bernardo de Almeida
Ator, licenciado pela ESTC. Bolseiro Inov-Art, em 
Nova Iorque, onde colaborou com os New York City 
Players, Elevator Repair Service e The Wooster Group. 
Integrou a École des Maîtres (2012) sob direção de 
Rafael Spregelburd. Em teatro, trabalhou com Rogério 
de Carvalho, Joaquim Benite, Jorge Silva Melo, Martim 
Pedroso, Miguel Loureiro, Michel Simonot, Jorge 
Andrade, Miguel Moreira, Álvaro Correia, Julia Jarcho, 
Tiago Rodrigues, Emanuel Aragão, Tónan Quito, entre 
outros.

Cárin Geada
Formada em Luz e Som na ACE. Tem colaborado em 
iluminação e direção técnica com estruturas como Mundo 
Perfeito, Casa da Música, TNSJ, TNDM II, Alaraby TV 
Network, Fundação de Serralves, Centro Cultural Vila Flor, 
Teatro Municipal do Porto, Hardclub, Teatro do Bolhão, 
Arena Ensemble, etc. Licenciada em Produção e Design 
de Cenografia na ESMAE (2014). Assume a Direção 
Técnica do Teatro do Bolhão em 2016. Atualmente, 
trabalha com diversos criadores, como Tiago Rodrigues, 
Raquel André, António Júlio, Bruno Alexandre, Cristina 
Planas Leitão, etc.

Daniela Ribeiro
Estudou Psicologia na FPCE-UP e frequentou o curso 
de Realização da Restart. Acumulou experiência numa 
variedade de áreas, das quais se destaca produção 
de documentários na Andar Filmes e assessoria de 
comunicação na ONG Médicos do Mundo. Entre 2008  
e 2017, foi responsável pela comunicação e coordenação  
de produção da programação da ZDB. Atualmente, 
colabora com criadores como Alfredo Martins, Andresa 
Soares, Mariana Tengner Barros e Paula Diogo.

Helena Inverno
Artista visual e cineasta. O seu trabalho de videoarte 
apresenta-se no âmbito das programações Expanded 
Cinema, Pushing the Boundaries e Cutting Edge. Os 
seus documentários exploram as relações entre arte 
e antropologia. Conjuntamente com a antropóloga e 
cineasta Verónica Castro, estreia os filmes Jesus por 
Um Dia, vencedor do Prémio Melhor Longa-Metragem 
Portuguesa do Festival IndieLisboa 2012, e Uma Só Espera, 
curta-metragem galardoada com Menção Honrosa no 
Festival Cine Eco 2012. Colabora assiduamente com 
artistas internacionais da dança, das artes performativas 
e da música.

Ivo Serra
Artista visual, videasta e performer residente em Berlim. 
Entre 2008 e 2010, trabalhou na RE.AL como arquivista de 
vídeo. Em 2010, termina a sua formação em Artes Visuais, 
na Ar.co, Lisboa, e recebe a bolsa Inov-Art para trabalhar 
em Nova Iorque com os Movement Research. Desde 2011, 
colabora com Tino Sehgal no seu trabalho This Variation. 
Em 2016, termina com distinção o mestrado SODA (Solo, 
Dance and Authorship) na UDK-HZT, Berlim.

João Pais Filipe
Percussionista e escultor sonoro. O seu percurso é 
caracterizado por uma grande amplitude de linguagens, 
em bandas como os Sektor 304, HHY & The Macumbas, 
Paisiel, Montanha Magnética, Unzen Pilot e Fail Better!, 
Pedra Contida, Radial Chao Opera, Two White Monsters 
Around a Round Table, a par da atividade regular no 
universo da música improvisada, em projetos como os 
de Steve Hubback, Fritz Hauser, Evan Parker, Marcello 
Magliocchi, Stefano Giust, George Haslam, Carlos Zíngaro 
e Rafael Toral. Desenvolve trabalho de construção de 
gongos, pratos e outros instrumentos percussivos de metal.

João Teixeira
Técnico de iluminação, trabalhou como luzeiro com o 
mestre Orlando Worm e CeDeCe, com António Rodrigues 
e Graça Bessa. Ingressa no BCN com José Machado e 
Elisa Worm (2002). Colaborou com vários coreógrafos, 
como Mafalda Deville, Elisa Worm e Luís Carolino. Faz 
parte da equipa da CPBC (2003). Assume a direção 
técnica do BCN (2006) e coordena a iluminação e cena do 
Cine-Teatro de Estarreja. Atualmente, colabora com novos 
criadores e dá apoio técnico a vários teatros.

Julius Gabriel
Saxofonista e compositor. Estudou no Conservatório  
de Berlim e na Folkwang University of the Arts (Essen).  
Faz parte de Blue Shroud Band, de Barry Guy e da 
orquestra The Dorf. É fundador de About Angels and 
Animals, Blutiger Jupiter, Das Behälter, Ikizukuri, Paisiel,  
e desenvolve também criações originais a solo. Atuou com 
Gunter Hampel e a London Jazz Composers Orchestra. 
Gravou para uma diversidade de músicos, como Alogte 
Oho & His Sounds of Joy, Tuxedomoon/2 Kilos and More. 

Luís Godinho
Trabalha como ator desde 1998. É artista associado 
do TMV. Trabalha desde 2013 como assistente de 
programação do Palácio Belmonte Cultural Club. Tem 
o curso de Atores/Encenadores da ESTC. Em 2008, 
frequentou a École des Maîtres, dirigida pelo encenador 
Antonio Latella. Entre outros, trabalhou com Ávila Costa, 
Mário Trigo, Madalena Victorino, João Brites, Martim 
Pedroso, Ana Lacerda, Susana Arrais, João Ricardo, 
Claudio Hochman, Ana Borralho e João Galante, Giacomo 
Scalisi, Ainhoa Vidal, Alfredo Martins, Tónan Quito.  
Fez parte dos Artistas Unidos entre 2007 e 2009.

Margarida Carvalho
Em 1999, iniciou o seu percurso no Sindicato de Poesia, 
em Braga. Trabalhou com o Teatro Aquilo na Guarda, 
entre 2000 e 2001. Licenciada em Teatro pela ESMAE. 
Trabalha como atriz em teatro e cinema. Nesta última 
categoria destaca o filme Veneno Cura da realizadora 
Raquel Freire, que lhe valeu em 2010 o Prémio Autores 
RTP/SPA de Melhor Atriz de Cinema e a nomeação para 
os Globos de Ouro na mesma categoria. Em teatro, 
destaca o trabalho com José Carretas, Nuno Cardoso, 
Alfredo Martins e Luísa Pinto.

Paulo Américo
Frequentou a licenciatura em Engenharia Química (UP). 
Possui o bacharelato em Tecnologia da Comunicação 
Audiovisual do IPP. Colaborador regular do TNSJ. Assinou 
o vídeo em espetáculos de Ricardo Pais, Paulo Ribeiro, 
Nuno Carinhas, Nuno Cardoso, José Wallenstein, entre 
outros. Trabalhou regularmente como assistente do 
videasta Fabio Massimo Iaquone. Destaca a colaboração 
em duas produções de Robert Wilson: The Days Before: 
Death, Destruction and Detroit (1999) e Relative Light 
(2000). Desde 2007, trabalha na área de pós-produção  
de imagem para cinema.

Pedro Azevedo
Licenciado em Teatro – variante Cenografia na ESMAE. 
Tem vindo a participar em projetos e workshops de vários 
criadores ou companhias, como a Circolando, CirkVOST, 
Kud Ljud, Madalena Victorino, Marco da Silva Ferreira, 
Inês Vicente, entre outros. Como cenógrafo, trabalhou 
com Francisco Pinho, João Dinis Pinho e Dinis Santos, 
Guilherme de Sousa, Lígia Roque, Pedro Zegre Penim, 
Rodrigo Malvar. Em 2015, desenvolveu o projeto POPPER 
NON POPPER, no âmbito da primeira edição do festival 
QUEER Porto. 

Rui Santos
Arquiteto e urbanista, doutorando bolseiro na Sheffield 
School of Architecture. Licenciado em Arquitetura pela 
FAUP. Em 2011, apresentou a sua tese de mestrado em 
Planeamento Participativo na TU-Berlim. Em 2012, foi-lhe 
atribuído um prémio especial pela AESOP e IFHP, no 
âmbito do Young Planning Professionals Award, com o 
artigo “Spatial Assemblages: The Production of Space(s) 
Beyond the Imperative of Growth”. Destaca ainda o 
trabalho desenvolvido em 2014 com Vera Mantero na 
curadoria do evento Mais Pra Menos Que Pra Mais.



Ocupar os claustros do Mosteiro de São Bento da Vitória 
durante três semanas e chamar esses dias de “úteis” – 
“úteis” para os artistas, para os públicos, para as equipas, 
para a instituição, para a cidade – é um acto de fé. 

E este texto será uma (des)oração.

Inauguremos um espaço-tempo – 
flexível, habitável, diferencial
– mas nunca um só, único e total.
E ousemos o acto simbólico e transiente 
de ocupar um lugar histórico e instituído e adicionar-lhe 
sentidos com. 

(Isto é um apelo a quem nos lê como a nós mesmos,
criaturas dóceis não-inocentes da sua situação histórica.)

Cremos – nunca em um só
mas em múltiplos claustros, múltiplas praças públicas.
(Sem garantias nem boas vontades.) Coisas múltiplas
onde se podem criar raízes ou não, onde se podem 
arriscar relações. 
Espaços e lugares onde se pode chegar e ficar, e estar com 
os outros e ensaiar formas de estar com os outros. 
E assinalar a importância de o fazer.

Cremos – um espaço-tempo que, apesar de evento, ressoe 
para lá de. 
E que vá dos claustros-praça até à rua e depois à cidade 
e atravesse as casas e depois até ao mundo.
E que todas essas paredes sejam feitas de pele. Venha a nós 
a graça de desaprender e reaprender.

(Mas isto é só um evento e… já agora, quem é mesmo 
este nós?)

Perguntamos 
O que pode um espectáculo em 2017 – Porto – Portugal – 
Europa (?) – Planeta Terra?
Acreditamos num evento artístico que se cria na possibilidade 
de encontros vários
– de artistas, públicos, equipas, instituição e cidade – 
e que possa ele mesmo 
questionar os seus próprios modos de produção. 

Perguntamos
Conseguiremos fazê-lo? Teremos a coragem e a tenacidade? 
E teremos a posição social – os pergaminhos e as redes? 
E permitir-nos-ão?

Confessamo-nos 
– são desconfortáveis habitantes das classes médias mais 
ou menos baixas e mais ou menos altas 
que vos falam.

Ouvis, nossos irmãos, mais ou menos habitantes 
das classes médias, estudantes 
mais ou menos esclarecidos 
das modernidades e das cosmopolíticas?
(Estamos entre pares, não é?)
Não o dizemos com orgulho, em jeito de proclamação: 
mais como a constatação de uma (quase!) 
inevitabilidade.

Escutai
há uma pergunta que nos ferve nas mãos – mas que 
merda andamos nós – agora sim, nós, 
as classes médias ditas progressistas – 
aqui a fazer todos neste momento da história?
 
Clamamos pela morte do espectáculo, 
(e aparentemente apresentaremos dois!)
pelo fim do fascínio pelo objecto acabado, pelo cristal polido.
E anunciamos o 
EVENTO-PERFORMANCE-RITUAL
o evento aberto – o evento em composição – 
interactivo e agonístico porque já só pode ser interactivo 
e agonístico.
Imaginemos formas conjuntas de viver e morrer bem nos 
próximos futuros próximos
– sem garantia de sucesso.
Não mais do que isso. Não menos do que isso.
Apenas um ensaio, uma prefiguração de uma prefiguração, 
uma experiência ritual.

Sonhamos o público por-vir.
Clamamos à destruição da cadeira entretida e ao funeral
definitivo e oficial da quarta parede tão moribunda. 
Tomem-se os teatros. 
Reconquistem-se as praças. A arte também aprenderá a viver 
nelas e com todos.

Cremos no público que há-de vir, 
pessoas não-inocentes – nem inocentes nem culpadas –
dispostas e abertas
às modestas possibilidades da recuperação parcial e conjunta 
– não à reconciliação, não à restauração –
do lugar de horror invisível que ocupamos.

Assim seja.

Alfredo Martins e Rui Santos

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

DÍAS HÁBILES. dias úteis. dias de trabalho.
descolonizar. (re)compor. experimentar. resistir. sentipensar.
imaginários. políticas. poesias. modernidades. porvires. respectivamente.



MSBV · 20-23 set · qua-sex 21:00 sáb 19:00

Nacional-Material, 
Paisagem com Argonautas
Espetáculo-Debate

direção artística Alfredo Martins
cocriação e espaço cénico Alfredo Martins, 
Bernardo de Almeida, Cláudia Gaiolas, Ivo Serra, 
Luís Godinho, Margarida Carvalho
vídeo Ivo Serra

interpretação Alfredo Martins, Bernardo de Almeida, 
Luís Godinho, Margarida Carvalho

coprodução teatro meia volta…, TNDM II, 
Festival Internacional de Teatro de Almada

estreia 7Jul2011 Teatro Nacional D. Maria II (Lisboa)
dur. aprox. 1:30
M/12 anos

Nacional-Material, Paisagem com Argonautas é um espetáculo-
-debate sobre imigração e integração de estrangeiros e seus 
descendentes nos países de acolhimento. Os espectadores 
são convidados a participar numa assembleia onde se discute, 
simbolicamente, se Medeia, a estrangeira, pode permanecer 
em Corinto. Ensaia-se, aqui, uma ágora, conquistando-se para 
o teatro esta dimensão de debate e a possibilidade de testar os 
limites do poder do espectador no interior de um espetáculo. 
Tendo estreado em 2011 no TNDM II, este espetáculo conta já 
com uma longa carreira nacional e internacional, o que atesta a 
sua pertinência face à atualidade sociopolítica e, em particular,  
à recentíssima crise dos refugiados africanos e do Médio Oriente.

MSBV · 27-30 set · qua-sex 21:00 sáb 19:00

Estreia

Días Hábiles
Espetáculo-Ritual

direção artística Alfredo Martins
cocriação Alfredo Martins, Rui Santos
desenho de luz Cárin Geada, João Teixeira
música João Pais Filipe (percussões),  
Julius Gabriel (eletrónica e sopros)
vídeo Paulo Américo

coprodução teatro meia volta…, TNSJ
residências de criação O Espaço do Tempo (Montemor-o-Novo), 
LapaCasa (Rio de Janeiro), Centro de Criação de Candoso 
(Guimarães), Centro d’Artes de Aljustrel

dur. aprox. 2:00
M/16 anos

O passado colonial da América do Sul, os seus múltiplos regimes 
ditatoriais, os fortes contrastes sociais e a pressão exercida pelas 
grandes potências para a exploração dos seus recursos naturais 
colocam os países deste subcontinente sob um estado contínuo 
de tensão, empurrando-os para uma constante renegociação de 
imaginários e processos de construção identitária. Este orbis novus 
a construir oferece-se como espaço de ensaio simultaneamente 
festivo e doloroso sobre modos outros de fazer e conhecer.

Em 1940, os poetas argentinos Godofredo Iommi, Efraín Tomás 
Bo e Juan Raúl Young, juntamente com os brasileiros Gerardo 
Mello Mourão, Abdias do Nascimento e Napoleón Lopes Filho, 
formam La Santa Hermandad de la Orquídea e, sob o lema 
“Dante ou nada”, iniciam uma travessia da América do Sul pelo rio 
Amazonas, tomando a poesia como instrumento de exploração  
e inauguração dos lugares diferenciais.

Entre março e junho de 2015, Alfredo Martins e Rui Santos 
atravessaram parte do subcontinente sul-americano – Brasil, 
Argentina, Chile, Bolívia, Perú, Equador e Colômbia. Partindo  
da própria experiência de viajar, dos materiais recolhidos  
e de projectos de autogestão visitados, propõem-se pensar,  
em conjunto, as linhas de tensão e diálogo entre o político  
e o poético na práxis das “utopias concretas”.



Ensaiando um espaço ritualizado de encontro com o público,  
o espetáculo Días Hábiles constrói-se como uma cerimónia,  
um ato coletivo de celebração. A viagem é homilia de 
paganismos seculares e múltiplos – pretexto de reflexão em 
torno de projetos poéticos de construção do comum. “Dante  
ou nada” como um manifesto, um espaço da invenção, um jogo, 
a possibilidade de um diálogo intercontinental, pluriversal. 
A possibilidade da recuperação – a construção de utopias 
concretas – se imaginada uma outra possibilidade, atroz e difícil: 
a de uma morte civilizacional.

MSBV · 30 set · sáb 15:00-17:00

Antestreia

Um Filme de Manoel Congo
Filme + Conversa

ideia e pesquisa Alfredo Martins, Rui Santos
imagem e som Alfredo Martins, Rui Santos
montagem e desenvolvimento conceptual Helena Inverno

participação e colaboração moradores e trabalhadores das 
Ocupações Manoel Congo e Mariana Crioula, Alfredo Martins, 
Rui Santos

coprodução Alfredo Martins e Rui Santos
apoios Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 
ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, LapaCasa, 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia, NARUA – 
Universidade Federal Fluminense, teatro meia volta…, TNSJ

agradecimentos Ana Paula Baltazar, Alessandra Barreto,  
Clovis Levi, Graça Cordeiro, Irene Mello, Luciana Lago,  
Pamela Jean Croitorou, Renata Gonçalves, Valéria Martins
agradecimentos especiais a todos os entrevistados Alina, 
Angelita, Antônio, Augusto, Celine, Cid, Edivaldo, Eduardo, 
Elaine, Elcy, Elisete, Gião, Gustavo, Henrique, Ivanir, 
Jaqueline, Jasmim, Júlia, Lurdinha, Mónica, Nádia, Neide, 
Raquel, Vinicius, Viviane, Wilson, Zezé

duração 1:10
M/12 anos

Um dos projetos de autogestão visitados em 2015 por Alfredo 
Martins e Rui Santos foi a Ocupação Manoel Congo, do 
Movimento Nacional de Luta pela Moradia, no centro do Rio 
de Janeiro. Em 2016, voltam à Ocupação e, durante um mês, 
acompanham e filmam o seu dia-a-dia. Com este registo 
visual, espera-se dar continuidade ao debate em torno das 
possibilidades e limites da práxis autogestionária. Falar-se-á  
de (in)justiças socioeconómicas e ecológicas, de desobediência 
civil, de organização coletiva, de projetos e cosmovisões 
emancipatórias no século XXI; enfim, das ferramentas  
associadas à construção de territórios diferenciais, no Brasil  
de hoje e no mundo.

MSBV · 16+23 set  · sáb 10:00-12:30

Oficina

Táticas e Estratégias  
do Urbano
orientação Rui Santos
destinatários M/16 anos
n.º máximo de participantes 20

MSBV · 28+29 set · qui+sex 10:00-12:30

Oficina

Estratégias Performativas  
de Exploração  
do Espaço Urbano
orientação Alfredo Martins
destinatários alunos e profissionais das artes performativas

MSBV · 14-16 set · qui-sáb 14:30-16:30

Encontro de Argonautas



Amereida. América + Eneida. A força 
telúrica da terra aliada ao voo do poema 
épico de Virgílio. Uma “Cidade Aberta”, 
como lhe chamaram, rasgada ao meio 
pela estrada que liga Concón a Ritoque. 
Uma cidade para a arquitectura e para 
a poesia. Uma utopia plantada junto à 
cidade chilena de Valparaíso, que alberga 
uma escola de arquitectura e desenho, 
uma outra possibilidade de começar de 
novo. Cada cidade inventada, cada lugar 
parido pela humanidade que rouba espaço 
à natureza, traz atrelada uma refundação 
arquitectónica, social, cultural, ética, uma 
aposta quase desesperada de virar costas 
às anteriores experiências falhadas e 
reiniciar tudo, começar de novo. Começar 
de novo porque nunca se conseguiu entrar 
ou nunca se logrou sair.

Amereida. Um campo de experimentação 
arquitectónica, 300 hectares de terra a 
norte do rio Aconcagua à espera de ver  
o que a poesia poderia fazer brotar. Talvez 
muito, talvez pouco. Talvez nada.

Alfredo Martins e Rui Santos chegaram 
a Amereida inspirados pela viagem 
empreendida, em 1941, por artistas 
plásticos e poetas brasileiros e argentinos – 
que clamavam “Ou Dante ou nada” – e que 
iniciaram a sua travessia a partir de Buenos 
Aires com o simbólico gesto de uma queima 
numa praça da cidade para onde atiraram 
todos os seus livros e as suas obras. Um 
ritual de purificação (baptizado como Pacto 

del Victoria) para começar limpo noutro 
sítio, para não chegar já com a sujidade dos 
saberes adquiridos e a reprodução viciada 
das mecânicas apreendidas.

Alfredo e Rui, mochilas às costas, em 
viagem pela América Latina à procura 
de projectos de autogestão que lhes 
estimulem trabalhos académicos e 
práticas artísticas. Mas como fazer um 
espectáculo a partir de uma viagem que 
é uma investigação, uma prospecção 
potencialmente incapaz de devolver 
respostas? E o que pode um espectáculo 
perante o movimento sufocado, e à 
procura de uma réstia de ar que possa 
chamar-se sobrevivência, que o inspira? 
O que pode um espectáculo que nasce 
do olhar tão próximo quanto possível de 
realidades duras e distantes, tão periféricas 
que nem sabem onde fica o centro, 
pespegado no Mosteiro de São Bento da 
Vitória, no centro (sim) do Porto? Pode 
muito?, pouco?, nada?

Días Hábiles carrega essa frustração 
e anuncia-a para que não passe 
despercebida. Enquanto espectáculo,  
Días Hábiles promove uma luta constante 
contra as suas limitações, tenta 
transbordar o tempo todo, faz por galgar 
a distância de segurança entre público 
e intérpretes, não como dispositivo 
teatral já ensaiado e repetido vezes 
suficientes para ser absorvido como mais 
um recurso disponível, mas como uma 

necessidade imperativa de não terminar 
nos aplausos finais ou sequer de ficar 
a germinar em cada cabeça – mas em 
que cada cabeça seria apenas uma ilha 
e nunca um continente. Idealmente, Días 
Hábiles construiria raízes, levaria ao toque 
entre desconhecidos, à criação de uma 
cumplicidade e à impressão no público  
da mesma sensação asfixiante com que  
se volta de uma viagem destas.

Em castelhano, Días Hábiles corresponde 
aos nossos “dias úteis”. Neste cenário, 
a utilidade terá de ser outra que não 
a ditada pelos conceitos produtivos e 
mercantilistas. Útil não pode ser apenas 
um conceito ditado pelo trabalho; útil deve 
talvez ser, antes de mais, a construção 
social colectiva. Daí a manutenção do título 
em castelhano. Para que, mesmo sendo 
úteis, possam estes dias mostrar -se hábeis.

Alfredo Martins começa Días Hábiles  
– a peça, porque há também uma 
ocupação mais larga que lhe imita o  
nome – numa mescla de gestos que  
têm tanto de ringue de boxe quanto  
de ritual indígena. Tem tanto de procura  
de ritualização do espectáculo, de o dotar 
de símbolos e ambições de ser vivido 
colectivamente, muito para além da 
acumulação coincidente no espaço e no 
tempo de pessoas e olhares entregues ao 
espectáculo, quanto tem de assunção de 
luta, de conflito a que se quer chegar como 
condição necessária ao encontro.  

Gonçalo Frota*

O que pode um espectáculo



Ou seja, não havendo contradição  
e discordância não pode haver troca. 
Simples concordância não chega, é como 
um tiro que faz ricochete ou um ombro 
que se livra de qualquer coisa indesejada 
para seguir caminho e não se deter em 
tudo o que existe ao seu redor.

“Seria óptimo se gostássemos todos  
uns dos outros aqui; mas não é verdade,  
o importante é que nos respeitemos todos.” 
Assim falou Augusto, um dos habitantes 
da ocupação Manoel Congo, no Rio de 
Janeiro, outras das paragens obrigatórias 
na pesquisa realizada por Alfredo  
Martins e Rui Santos. Tão importante  
que ganhou vida autónoma nesta 
presença do teatro meia volta… no 
Mosteiro. A Ocupação Días Hábiles é feita 
de vários momentos, de espectáculos a 
oficinas, numa construção de relações 
e diálogos que pretende desencadear 
ligações mais ou menos subterrâneas, 
num sistema rizomático em que cada 
pequena acção fala para as outras.  
E que permite, pela circulação do público 
num mesmo espaço mas em diferentes 
instantes, gerar artificialmente uma 
pequena comunidade – que se esfumará  
ou não de seguida.

A passagem pela Manoel Congo 
materializa -se em dois pontos destes Días 
Hábiles: na projecção de imagens que 
acompanham o espectáculo homónimo, 
viagens em movimento que denunciam  
a condição de turistas, uma chamada  
de atenção para o espaço impossível  
de reduzir entre os dois mundos, por  
mais que estejam frente a frente, por mais 
que se possam estar a tocar – mas que 
continuam separados pela permanência e 
pela impermanência; e num documentário 
em que a câmara vai directa aos rostos e 
às histórias de quem vive ali. E talvez diga 
tanto ou mais até de quem observa do que 
de quem é observado.

A ocupação Manoel Congo data 
de 2007, quando cerca de 70 famílias 
ocuparam o prédio do antigo Cine Vitória 
(tomar nota: Pacto del Victoria, Mosteiro 
de São Bento da Vitória, Cine Vitória)  
e fizeram daquele lugar para habitação 
numa cidade como o Rio de Janeiro (podia 
ser qualquer outra metrópole) valendo-
-se da simples lógica de que um prédio 
desabitado pode passar a ter vida dentro, 
sem passar necessariamente pela casa 
de partida dos tempos correntes que é 
a especulação imobiliária. Ao discurso 
prático do direito à habitação juntou -se  
um outro do direito ao trabalho, sustentado 

pela necessária proximidade da classe 
trabalhadora do centro das cidades – onde 
o trabalho está de facto concentrado.

São estas histórias de luta, resistência, 
empoderamento feminino e formas de 
organização colectiva que se juntam no 
ecrã e fornecem um retrato impressivo 
e a traço grosso daquilo que são e em 
que acreditam aquelas pessoas. Mas o 
que valem as histórias da Manoel Congo 
extirpadas do seu contexto? Muito, 
pouco, nada?

Se estes Días Hábiles assumem também 
uma vocação de ocupação do Mosteiro,  
isso acontece porque Alfredo Martins  
e Rui Santos, em resposta ao convite  
do TNSJ para apresentarem uma nova 
criação e recuperarem um espectáculo 
do reportório do teatro meia volta…, 
pensaram nesses mesmos termos de 
reclamação de um espaço público e para 
o viver quotidianamente com as suas 
propostas e as suas inquietações. Habitar 
este lugar por estes dias não é apenas 
uma questão artística. É encher de vida 
questões primordiais na sobrevivência a 
este mundo e reconhecer as implicações  
da viagem e do contacto com os projectos 
de autogestão. É assumir que tudo quanto 
foi experimentado e vivenciado no contexto 
dessa expedição em busca dos projectos 
de autogestão através da América do Sul 
pode e deve ter um efeito transformador  
a oito mil quilómetros de distância.

Os debates e as oficinas do programa 
apontam para o encurtamento dessa 
distância. Da mesma forma que o 
regresso a Nacional -Material, Paisagem 
com Argonautas (2011) estabelece uma 
rede de vasos comunicantes com Días 
Hábiles no seu mergulho obsessivo 
nas convulsões do planeta. Em torno 
de questões de imigração e relativas à 
integração e ao acolhimento daqueles 
que chegam de um outro lugar. Nacional-
-Material, enquanto espectáculo -debate, 
atira Medeia, a estrangeira, para o meio 
dos argonautas, habitantes de Corinto (os 
espectadores), e discute em assembleia 
se aquela mulher tem ou não o direito a 
permanecer na cidade.

E aqui uma outra ordem de relações 
se estabelece entre as duas peças. Não 
apenas ambos os espectáculos lidam 
com a noção colectiva, as forças vivas 
de uma comunidade, o estabelecimento 
de regras e de relações, em harmonia ou 
em aberta contradição, como também 
lidam com a propriedade, a pertença a um 
lugar, o exercício do poder, um sistema de 
privilégios (sobre a terra, sobre os outros, 

sobre tudo) e as noções mais elementares 
de justiça e igualdade, disputadas não por 
via da grandeza dos conceitos, mas pelas 
mais pequenas e rasteiras necessidades  
e urgências.

Na Ocupação Días Hábiles há um lastro 
de toda a viagem até Amereida, uma 
disponibilidade total para permitir que 
vida e poesia se misturem, que a arte surja 
carregada das observações dos espaços 
em volta, tentando contornar, da forma 
que for possível, o lugar passivo em que 
a arte tantas vezes se resguarda, como 
se a sua incapacidade de intervenção no 
mundo não pudesse ir mais além de ser 
um espelho (real, grotesco, deformado) 
desse mesmo mundo. Naquilo que o 
teatro meia volta… propõe há um desejo 
real de afectação e de transformação 
pelo exterior – para transformar, há que 
ter disponibilidade para se ser antes 
transformado. Ao mesmo tempo, num 
movimento algo contraditório, esta 
ocupação cria um efeito de bolha, de 
descida artificial a um lugar – são muitos, 
na verdade – que, por se encontrar tão 
deslaçado dos nossos dias, corre o risco 
de redundar em exotismo e voyeurismo.

Días Hábiles precisa de estabelecer,  
antes de mais, um perímetro de confiança. 
Entrar é consentir a permanência num 
espaço de partilha, num ritual, quase 
numa missa. Mas uma missa em que o 
sentido religioso é sugerido mas mais 
rapidamente ainda sabotado. A invectiva 
lançada ao ar, cuspida para o céu, como 
se numa queixa sistemática das dores do 
mundo – miséria, corrupção, violência 
racial, desmatação da Amazónia, 
militarização e tantas outras – fosse 
anunciado um apocalipse, um planeta em 
colapso, doente terminal e sem grande 
esperança na possibilidade de um futuro.

Do confronto com esse gigantesco nada 
pode emergir, talvez, um qualquer sentido 
colectivo. Ou, pelo contrário, rebentar a 
barbárie e uma luta pelos recursos até à 
última gota de sangue. E esse é um medo 
tão presente aqui como em Lurdinha, 
uma das residentes na ocupação Manoel 
Congo. A menos que se mude – de 
prioridades, de hábitos, de escala, da 
forma de olhar o outro. A menos que  
a poesia brote num campo minado pela 
política. A menos que se abandone  
o pouco ou o nada.

* Jornalista.

Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.


