




Foi em 1977, num tempo de renovação 
profunda, que começou a ganhar forma, 
entre mim e a Maria João Reynaud, a ideia 
de se criar um grupo de teatro dirigido 
aos mais novos que viesse responder às 
exigências de uma sociedade em mutação. 
No teatro que projetávamos, o texto teria 
um papel fulcral, de modo a romper com 
a tradição do “teatro infantil” que então se 
fazia, pobre em ideias e em imaginação. 
Um teatro em que a palavra, além do seu 
poder narrativo, tivesse uma dimensão 
poética capaz de convocar as forças da 
imaginação, da fantasia, do sonho, do 
mistério, desencadeadoras de novas 
formas possíveis de representação teatral. 

Foi com este objetivo que quisemos, 
desde a primeira hora, associar o Manuel 
António Pina ao nosso projeto, criando um 
núcleo impulsionador de que ele fez parte. 
O ambiente do pós 25 de Abril era propício 
a projetos inovadores que contrariassem 
as tendências conservadoras de um teatro 
para crianças desfasado da realidade  
e alheio à preocupação de inculcar nos  
mais novos um espírito crítico. Em vez  
de espetáculos teatrais de entretenimento, 
com propósitos didáticos e moralistas,  
e reproduzindo estereótipos socioculturais, 
o nosso propósito era criar um teatro 
dirigido ao público infanto ‑juvenil que se 
aventurasse pelos caminhos da criação 
artística, apostando numa nova dramaturgia 
que cultivasse as potencialidades da 
língua portuguesa. A importância que 
concedíamos ao texto literário e ao 
cruzamento das diversas linguagens da 
arte envolvia algum experimentalismo. 
Um projeto tão ambicioso não poderia 
concretizar ‑se sem riscos. E, sobretudo, 
sem o apoio de amigos reencontrados no 
meu regresso do exílio em Bruxelas, ou dos 
que acreditaram na possibilidade de fundar 
um grupo novo, pronto para responder 
aos desafios da época. Sem o seu estímulo 
constante, nada teria sobrevivido. 

E, como um sinal estrondoso de 
mudança, havia aquele livro intitulado 
O País das Pessoas de Pernas Para o Ar, 
que abria horizontes novos à dramaturgia 
portuguesa. Manuel António Pina era o 
autor desse texto “revolucionário”, em que 
a palavra se tornava o puro instrumento de 
uma imaginação prodigiosa, potenciando 

uma dramaticidade lúdica, e sem paralelo. 
A fronteira entre a escrita dramática 
e a escrita poética desvanecia ‑se, 
pelo desbordamento do sentido, pela 
incorporação da irreverência vicentina 
num discurso que oscilava entre o 
nonsense e a pura poesia. O convite que 
lhe fizemos para escrever o primeiro texto 
representado pelo Pé de Vento levou à 
estreia de Ventolão, o Maior Intelectual  
do Mundo, em 22 de julho de 1978. 

Foi o início de uma caminhada baseada 
num tipo de parceria ímpar, a nível 
nacional, que começava pela encomenda 
do texto, com vista à sua encenação, 
e se concluía, posteriormente, com a 
sua edição em livro. A ilustração era 
constituída por desenhos de figurinos 
e cenários, e por fotos dos espetáculos 
estreados, como testemunho do trajeto 
percorrido. São disso exemplo as edições 
de peças de Manuel António Pina, de 
Álvaro Magalhães e de Teresa Rita Lopes 
publicadas pela editora Campo das Letras,  
onde perdura a memória do work in progress  
teatral de cada espetáculo. Estas edições  
fazem parte, atualmente, do Plano Nacional 
de Leitura. 

Ao longo deste trajeto, foram 
apresentados pela companhia mais de 
trinta originais de Manuel António Pina, 
fruto de outras tantas encomendas ao 
autor que resultaram na estreia absoluta 
da maioria das criações apresentadas 
pelo Pé de Vento. Ressalve ‑se o facto de 
alguns textos terem dado origem a mais 
do que uma abordagem cénica. Após o 
desaparecimento do escritor, em 2012,  
o Pé de Vento tem prosseguido a divulgação 
da sua obra, como a de obras de autores 
que tenham por tema central o poeta  
e dramaturgo Manuel António Pina.

Aqui chegados, e ao fim de várias 
décadas de confronto diário com a escrita 
e a linguagem cénica, convocamos 
novamente para o palco o amigo que 
logo se associou ao nosso projeto, para 
o enriquecer com talento inigualável e 
sentido crítico. A sua linguagem ímpar foi 
para nós um desafio constante e um meio 
privilegiado de construir a ilusão teatral. 
Através dela, foi possível criar inúmeros 
espetáculos em que a imaginação,  
a poesia e a realidade se mesclaram;  

e estabelecer uma cumplicidade sempre 
renovada com o público.

Para evocar Manuel António Pina, o 
escritor que foi distinguido com o Prémio 
Camões de 2011, nada melhor do que 
levar à cena o texto que Álvaro Magalhães 
escreveu em sua homenagem em 2013, 
com o título O Senhor Pina. Procurámos 
adaptá ‑lo ao palco com a fidelidade 
possível, sublinhando a cumplicidade  
que o atravessa e o irresistível sentido  
de humor.

Ao celebrarmos os quarenta anos do 
nosso grupo com um espetáculo que 
encerra, simbolicamente, um capítulo 
de atividade teatral, esperamos que 
todos aqueles que tornaram possível a 
continuidade do Pé de Vento – intérpretes, 
criativos, técnicos, colaboradores, amigos 
– se juntem a nós nesta homenagem 
a um poeta que nunca deixará de nos 
acompanhar.

Nos quarenta anos do Pé de Vento
Com Manuel António Pina
João Luiz



Maria João Reynaud

Sobre O Senhor Pina

Adaptar à cena O Senhor Pina, de Álvaro 
Magalhães, livro escrito em sua homenagem 
e publicado em 2013, não foi tarefa fácil.  
É como se estivéssemos a trabalhar sobre um 
texto que se ausentou para dar lugar a outro, 
ainda a fazer ‑se e aberto ao futuro. A narrativa 
é protagonizada pelo Senhor Pina, “um Poeta 
com Muitos Miolos”, e pelo seu alter ‑ego, 
Puff, “um Urso com Poucos Miolos”, saído 
das páginas do clássico de A.A. Milne, As 
Aventuras de Joanica Puff. Biografia e fantasia, 
realidade e imaginação combinam ‑se de modo 
tão eficaz que os diálogos entre ambos nos 
parecem naturais e verosímeis… O narrador é 
um observador discreto, pronto a captar todas 
as situações do quotidiano rotineiro do Senhor 
Pina que permitem confirmar os traços da sua 
personalidade singular e desarmante. O seu 
mundo, a meio caminho entre a realidade e a 
ficção, a verdade e o non sens, a razão e a 
imaginação, é um lugar fabuloso, onde se 
torna possível reencontrar a infância ou, pelo 
menos, a capacidade de deslumbramento que 
lhe é própria.

Falando de Winnie the Pooh numa longa 
entrevista, Manuel António Pina vê ‑o como 
a “imagem de um paraíso perdido” que leva 
ao “reencontro com a infância”, necessário 
e natural “em sociedades urbanas como as 
nossas, muito agressivas, competitivas e 
pouco espontâneas”.1 A questão da linguagem 
é abordada de modo problematizador: “Seduz‑
‑me a relação [do Puff] com as palavras, que é 
simultaneamente de inocência e de malícia. 
E seduz ‑me a capacidade formidável que têm 
as palavras de fazer sentido e de produzir 
sentido”.2 Estas reflexões são uma chave 
importante para a compreensão do universo 
verbal de Manuel António Pina, enquanto 
expressão da sua inesgotável capacidade 
de espanto perante o mundo. E daquela 
nonchalance que ele tanto apreciava no Puff…

Álvaro Magalhães tem em conta todos 
estes aspectos ao recriar o quotidiano 
do Senhor Pina e ao fazer desta dupla o 
eixo da sua ficcionalização. A relação de 
proximidade que manteve com o escritor, 
proporcionada por várias décadas de um 
convívio literário estreito e quase diário, 
dá ‑lhe a possibilidade de revelar aspectos 
essenciais da sua personalidade pelo ângulo 
do afecto e do humor. A ligação do Senhor 
Pina com o Ursinho Puff, figura que vem 
dar voz à “melancolia da infância” e ocupar 

os desvãos da sua solidão, tem também 
esse lado de afectuosa cumplicidade. É um 
estado de encantamento partilhado, capaz 
de explicar a natureza incondicional dos 
vínculos que os unem num quotidiano em 
constante reinvenção poética.

A transposição cénica do texto comporta 
o risco de sabermos que, por trás do Senhor 
Pina, há um poeta cuja imaginação é uma 
máquina de desconstruir a linguagem 
para produzir sentidos novos. Esta versão 
cénica elege os episódios que contam com 
a presença do Ursinho Puff, o amigo de 
todas as horas e o confidente do Senhor 
Pina. Procurámos adaptá ‑los ao palco com 
a fidelidade possível, explorando a sua 
dimensão lúdica, as virtualidades poéticas 
da linguagem e, obviamente, o irresistível 
sentido de humor que os atravessa.

Se a “ficção” e a “verdade” se confundem, 
será menos pelas parecenças do personagem 
central com alguém que muitos de nós 
conhecemos (ele seria mesmo assim?), do 
que pela virtude da ilusão teatral. No teatro, 
todas as situações são (potencialmente) 
verdadeiras, sem que nenhuma o seja 
realmente. Seguindo os passos de Pirandello, 
mas em sentido inverso, quisemos pôr 
em cena um Autor chamado “O Senhor 
Pina”, que anda literalmente à procura da 
sua personagem ou do seu duplo. Diga ‑se, 
contudo, que aquilo que subjaz ao texto e  
às situações que o espectáculo intenta recriar  
é a poesia. É ela a sua força motriz. 

Ou não fosse o nosso maior desejo fazer 
reviver a imagem de Manuel António Pina – o 
poeta, o escritor, o dramaturgo, o amigo – na 
memória dos que, como nós, o conheceram. 
E no imaginário de quem lê hoje os seus 
livros. Provavelmente descobriremos, por 
entre frases, versos, trocadilhos e imagens, 
que o caminho da vida e da poesia está no 
“regresso a casa”: uma casa, ou um espaço 
em branco / entre as palavras […].3

1 Entrevista de Anabela Mota Ribeiro: “Toda a verdade 

sobre os gatos, o cão, o Pooh, e o Pina”, revista Pública, 

26 de Abril de 2009. Manuel António Pina faleceu em 

Outubro de 2012.

2 Idem, ibidem.

3 Manuel António Pina, Como se Desenha uma Casa, 

Assírio & Alvim, 2011, p. 26.

 Texto escrito de acordo com a antiga ortografia.

Álvaro Magalhães

O senhor Pina

O Senhor Pina, que escrevi poucos meses 
depois da morte do poeta Manuel António 
Pina, nasceu da necessidade de mitigar, 
do único modo possível, a sua ausência, 
“essa coisa viva e palpável, tocando ‑nos 
levemente, com receio de acordar ‑nos”. 
Esse texto, que agora encontra também 
a sua versão dramática, ergue um retrato 
íntimo, sensível e bem ‑humorado do 
poeta e autor fundamental da nossa 
literatura infanto ‑juvenil, desde o seu 
modo peculiar de olhar e viver a vida e a 
literatura até à sua relação com Joanica‑
‑Puff, o Urso com Poucos Miolos que ele 
tanto admirava.

Assim, tanto deparamos com episódios 
sobre a génese criativa de poemas e 
histórias, como sobre o seu lado mais 
humano e risonho (o Pina cheio de 
graça), ou as suas idiossincrasias, aqui 
perfeitamente assinaladas: a falta de 
pontualidade, a procrastinação, o gosto 
pelos advérbios, a arte de inventar 
desculpas, etc. Sempre sem perder de 
vista o humor, que ele cultivava como 
ninguém: “As coisas sérias que cómicas 
que são.”

E tudo isso é verdade ou não? Ou é tudo 
imaginação? O senhor Pina responde:  
É tudo verdade e não. E é tudo imaginação.
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