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Ele queria contestar o teatro que via, que achava pouco interessante. Então pensou que se 
começasse a fazer de outra maneira, poderia vir a existir mais tarde um teatro diferente. 
Questionava o facto de sentir que as coisas não eram suficientemente vitais, o facto desse teatro 
existir em salas bafientas, onde se repetiam fórmulas, questionava se chegava às pessoas que se 
propunha atingir - e ainda se as pessoas que o interessavam eram aquelas que iam ao teatro.

E tudo questionando, movido por uma curiosidade infantil que não o larga, foi construindo um 
teatro feito de experimentação, de procura de novas linguagens, de pontes dinâmicas com o 
passado, de interacção entre culturas urbana e rural, de zonas de risco. Um teatro comprometido 
com o seu tempo, aberto aos públicos (há sempre uma sopinha n’O Bando), e aos outros artistas.

Afirma que o teatro não é uma exposição de ideias. Nem de efeitos. Que não é só o diálogo, a luta 
de ideias. Que também é um contexto, e um espaço. Os actores com quem trabalha sabem bem que 
condicioná-los espacialmente é mais de meio caminho andado para o surgimento de novas hipóteses 
teatrais.

Declara que por vezes a melhor maneira de encenar um texto é assumir que é uma perspectiva, uma 
visão, fragmentada, parcelar e pessoal desse texto.

Acusa os governantes da cultura de não assumirem um compromisso sério e consequente com as 
gerações mais novas, os autarcas de comprarem espectáculos sem cobrar bilheteira (fazendo deles 
instrumentos de propaganda eleitoral), nós de não querermos pagar entradas, o país de não se 
conseguir impor culturalmente.

Apela os jovens a serem mais jovens, mais corajosos, mais persistentes, trabalhadores, e sobretudo, 
unidos. Acredita que só assim poderão defender as suas ideias. “Temos de nos inspirar e fazer à 
nossa maneira. Fazer novo é isso.” João Brites.

Uma entrevista de Sarah Adamopoulos
Fotografias de Pedro Azevedo



_________________________________
O teatro começa de que forma na sua vida?
Lembro-me de fazer umas peças radiofónicas, com os meus pais e com uns amigos. Esse teatro 
tinha a ver com a oposição de consciência que era feita ao regime, à época, em minha casa. A última 
dessas peças que fizemos foi “Os Justos”, do [Albert] Camus. Nós líamos, tentando interpretar, e 
depois pegávamos num gravadorzito e gravávamos aquilo. Fazíamos a sonoplastia também, a porta, 
os passos. Cheguei mesmo a fazer um microfone, artesanalmente, com carvão, lembro-me da minha 
avozinha achar aquilo muito estranho, aquilo de eu fazer falar a minha voz na rádio. Eu fazia aquilo 
com um fio e com uma caixa de queijo Tigre, e depois punha esses carvõezinhos nuns buraquinhos, 
e ligava aquilo tudo a uma pilha de 4 volts e meio. E então nós falávamos para a caixa, e a voz 
aparecia na rádio. Sempre tive esse lado engenhocas, talvez influenciado pelo meu padrinho, que 
não era mas parecia um engenheiro de profissão. Lembro-me também de uns textos de cordel, que 
fazia com os meus primos, isso mais cedo na minha infância. Arranjávamos esses textos, que 
apareciam nuns folhetos pequeninos, que tinham meia-dúzia de folhas, num papel esverdeado, e 
montávamos uma cena em casa onde fazíamos essas pequeninas peças cómicas. Nessa altura não 
havia televisão, e por isso nós éramos levados a fazer determinado tipo de jogos para passar o 
tempo. Lembro-me de mais tarde ver, em Lisboa, uma peça que me marcou imenso, que foi a “Vida 
e Morte Severina” [João Cabral de Melo Neto], com os actores todos vestidos de branco, com um 
lado simbólico muito importante, não havia cenário, nem objectos, a cena era despojada, quando um 
actor ia à janela apoiava-se noutro actor, e eu achei aquilo tudo muito bonito, e o texto muito forte.

Sei que o teatro não foi o seu primeiro interesse, antes a pintura e a gravura.
Por volta de 1965/66, quando fui para a Bélgica, não tinha ligação nenhuma com o teatro, o meu 
mundo era o desenho, a pintura, a gravura, as artes plásticas. Quando fui para a Bélgica, fiz a escola 
de pintura e de gravura. O teatro volta mais tarde, pelo lado do happening, na altura de Maio de 
[19]68, e muito também pelo lado da cenografia, do objecto cénico, da máscara, do espaço… . Na 
Bélgica, ainda fundei um pequeno grupo de teatro (teatro de rua, para crianças). Aquilo que eu fazia 
era uma tentativa de ligar o lado artístico ao lado político. Sentia essa necessidade de fazer coisas 
que pudessem ajudar a mudar as mentalidades, e culpabilizava-me quando vivia demasiado tempo 
naquele retiro espiritual que a gravura me exigia.

Que Bélgica era? A flamenga ou a francesa?
Era Bruxelas, portanto apanhava os flamengos e os francófonos. Tinha alguns amigos flamengos, 
mas falava em francês, e nunca aprendi a falar flamengo. Mas a Flandres era para mim muito forte, 
embora me sentisse bem com os francófonos, porque podia falar a língua. Vivi primeiro numa 
mansarda em Bruxelas, num sótão, e depois de Maio de [19]68, fundei uma comunidade com uns 
amigos, que era uma coisa que estava muito em voga na altura. E mais tarde alugámos uma 
quintinha em Vlezenbeek, onde se fazem aquelas cervejas muito famosas chamadas Gueuze e 
Kriek. Lembro-me da neve e daqueles cavalos com patas muito grossas. Nessa quintinha tínhamos 
uma cavalariça e uma estufa de flores, e era aí que eu tinha o meu atelier de gravura. E percebi aí (e 
se calhar isso ainda hoje me é útil aqui no teatro) que o meu vizinho que era camionista, e que 
olhava para mim como um ser excêntrico, a dado momento começou a respeitar-me, porque me via 
trabalhar ali na estufa, até às tantas da noite, ali à volta de uma prensa… Era uma pessoa que não 
era erudita, e que tentava entender, descodificar aquilo a que eu me dedicava horas e dias a fio. E 
esse interesse vinha-lhe pelo lado da observação, e da amizade e do afecto.

O que é que mudou na sua vida depois de Maio de 68? O que é que um português em 
Bruxelas sentiu?
Foi sobretudo marcante pelo lado da transgressão, que apesar de tudo eu já conhecia um bocadinho 
daqui de Portugal, das reuniões clandestinas. Para mim era uma coisa incrível, uma pessoa poder ter 
a confiança total do outro. Esse sentimento de se estar a fazer uma coisa perigosa, ligada à 
aventura… mas também o facto de sentirmos que tínhamos a vida na mão do outro, que podendo 
denunciar-nos não o fazia… e isso criava laços muito fortes. Eu que vinha deste país fascista, 



fechado, pequenino, onde eu fazia coisas que apesar de tudo eram perigosas, para mim aquelas 
novas possibilidades de transgressão, ali em Bruxelas, eram incríveis. Ocupámos a escola, e 
ficávamos lá a dormir, nessa escola de artes onde fazíamos pintura, gravura, tipografia e fotografia. 
É claro que em Bruxelas, o Maio de 68 não teve o mesmo impacto que teve em Paris, mas seja 
como for houve algumas iniciativas e alguns movimentos que se criaram. E nós naquela escola 
sustentávamos uma série desses movimentos, com os cartazes que fazíamos, e assim foi até sermos 
expulsos pela polícia, que entrou por ali a dentro como todas as polícias, não usando as portas, 
como um ataque, determinados a correr connosco dali para fora. A polícia vasculhou a escola toda, 
e nós fomo-nos esconder na biblioteca, e eles ainda andaram uns vinte minutos ou mais muito 
intrigados por não nos encontrarem, a partir vidros e a rebentar portas… Mas ainda por lá ficámos 
umas duas ou três semanas… pois, éramos uns okupas. Estive 8 anos sem vir a Portugal, era 
refugiado político, com estatuto da ONU. Visitava os meus pais em Espanha ou em França. Emigrei 
duas vezes na minha vida. É muito forte, marca muito, esse sentimento de não se conhecer 
ninguém, de passar na rua e não conhecer ninguém, isso para mim sempre foi muito perturbante. 
Quando saí de Portugal, fui para casa de um amigo, mas não conhecia mais ninguém.

Quando emigrou a segunda vez?
Quando voltei para Portugal. Senti de novo nessa altura essa estranheza de não conhecer ninguém 
outra vez.

A estranheza de ter de novo perdido as suas pessoas.
Pois, as pessoas que faziam parte dos meus dias, com quem eu vivia e trabalhava.

E voltou para Portugal quando?
Em Junho de 74. 

Para fazer “O Bando”.
Isso. Que foi fundado em Outubro.

Que sonho foi esse, o d’”O Bando”?
Mais uma vez acho que tem a ver com essa coisa de eu achar que isto [a vida] tem de servir para 
alguma coisa. Na altura tinha desistido de fazer pintura, em parte porque essa condição solitária da 
pintura me afastava demasiado dos outros. Gosto pouco de convívios e de vida social, mas a 
verdade é que esse lado de eremita que a pintura impunha não me permitia crescer plenamente. 

Não chegava.
Não chegava. Eu precisava de experimentar o colectivo, de estar com um conjunto de pessoas que 
se associam em torno de um projecto comum, de estar com pessoas que têm empatias várias entre 
si. Pessoas que têm também esse lado da criança – a curiosidade, a necessidade de experimentar. Eu 
queria contestar o teatro que eu via, embora houvesse algumas referências fortíssimas, claro. Mas 
referia-me ao teatro em geral, que eu achava muito pouco interessante. E pensei que se calhar, se eu 
começasse a fazer de outra maneira, poderia vir a existir mais tarde um teatro diferente, ou uma 
maneira diferente de fazer teatro. Que não era um pretenso contraponto em relação ao que já existia, 
não era fruto de uma ideia ou de conceitos, era um teatro em construção, para ser feito com as mãos, 
com as coisas concretas. Quando fundamos o grupo de teatro, nem sequer procuramos instalar-nos 
em Lisboa. Estabelecemos uma zona limite, uma fronteira entre a cidade e o campo, e andámos com 
um 2 cavalos de aldeia em aldeia, de terra em terra, de escola em escola, fazendo coisas em que se 
punha tudo em causa. 

Questionava o quê, por exemplo?
Questionava o facto de sentir que as coisas não eram suficientemente vitais, questionava o facto de 
estar por vezes em salas que cheiravam a mofo, questionava um teatro que repetia esquemas, que 
não chegava, que não atingia as pessoas que se propunha atingir, questionava que as pessoas que 
nos interessavam não eram aquelas que iam ao teatro… 

Isso foi, na altura, um processo consciente? Ou as coisas iam apenas acontecendo?
Era um processo consciente, sim. Porque já em Bruxelas, para além de ter trabalhado em pintura, 



também fiz animação cultural, nomeadamente em escolas, e gostava de interagir com algumas 
escolas, de participar de experiências de ensino diferente, mais comunitário, em que a criança 
existia numa escola mais aberta - e em relação com a comunidade. E depois havia também aquele 
lado romântico dos adultos que queriam partilhar com as crianças aquilo que andavam a fazer, mas 
não o faziam com aquele sentido pedagógico habitual. Já havia aí uma grande clivagem, 
integrávamos já alguns movimentos pedagógico-teatrais, e eu já me definia perfeitamente em 
relação a tudo isso. Não lhe chamávamos teatro infantil, era teatro para crianças. 

Isso era um projecto educativo.
Era. A minha mulher era actriz e nós fundámos ainda um grupo que fez dois espectáculos em 
Bruxelas, na rua. Era uma tentativa de chegar às pessoas pelo lado mais concreto, para conhecê-las. 
Para mim, o meu país era um museu vivo. Eu gostava muito de etnologia, mas chegar aqui e ver 
isto, ver os frutos deste isolamento, era uma coisa brutal. Os franceses já não tinham nada disto, já 
havia a recuperação desses rituais para-teatrais, e nada daquilo era já genuíno. Mas aqui era, e de 
que maneira. Aquelas ruínhas, e aquelas aldeolas, que para os naturais representava algo pobre e 
degradante, para mim era lindíssimo, aquelas pedras, aqueles caminhos de carros de bois a chiar…

Como é que esse desejo todo de experimentalismo podia ser concretizado num país assim 
como o descreveu?
Quando cheguei, cheguei a um país que não tinha governo, e isso era uma ideia extraordinária, para 
nós artistas. Uma certa anarquia, tudo parecia possível, faziam-se reuniões e decidiam-se coisas… E 
andávamos de terra em terra, e não nos fixávamos nas zonas mais simples, mais fáceis, é curioso 
verificar que “O Bando” nesse tempo não ia para sul, não ia para o Alentejo, ia para norte, ia para as 
beiras, para Trás-os-Montes, para as zonas mais problemáticas, mais isoladas. Isto também tinha a 
ver com as pessoas que nos convidavam, que não eram efectivamente as pessoas mais ligadas ao 
PC[P]. Fomos evidentemente algumas vezes ao Alentejo, mas íamos com muito maior frequência a 
Vila Real. E a pergunta era sempre a mesma: por que é que a arte tinha de ser assim, muito formal e 
limpinha, muito asséptica e higienizada, para se impor, para se fazer respeitar…? Talvez houvesse 
uma outra maneira de fazer as coisas, mais ligada às pessoas.
Eu admiro imenso a criatividade popular, de que por vezes dizemos que é conservadora, 
tradicionalista, que se reproduz sempre igual. Mas isso não é sempre assim, e a arte popular coloca 
por vezes questões que os artistas nunca se lembraram de colocar… para mim, o aspecto dos ciclos 
da vida não era à altura tão importante como é hoje e esse contacto com essas pessoas, que me 
ensinou o valor dos ciclos na vida – que nos permitem criar referências, um caminho um caminho a 
percorrer, marcos a sinalizar uma direcção… E a forma da representação das coisas era ( e é) 
extraordinariamente interessante. Uma vez lembro-me de ver numa aldeia pessoas a representar 
velhinhos, e em vez de representarem as rugas, faziam traços pretos na cara. Eu não seria capaz, 
como artista, de imaginar isso. Não era a imitação do real, era uma representação simbólica, aquele 
tracejado a preto. 

São outras linguagens.
São. Mas a questão para mim é: como é que a contemporaneidade se posiciona em relação a isso? 
Não pode haver contemporaneidade sem haver um pé assente na memória, no passado. Nada é 
totalmente novo. É uma pretensão dizermos de algo que é novo, porque estamos influenciados por 
tanta coisa… E o nosso problema hoje é saber como é que vivemos com a herança desse passado. 
Como fazemos? Fazemos diferente, ou vamos recuperar aquilo que já existia? Lembro-me de o 
Ernesto Veiga de Oliveira, o etnólogo, ser muito peremptório nisso: não podemos estar a fingir que 
as circunstâncias são as mesmas, não podemos fazer ‘como se’. Temos que nos inspirar e fazer à 
nossa maneira. Fazer novo é isso.

Diz-se que não há nada como “ Bando” nem ninguém como o João Brites. A que se deve afinal 
essa constância ao nível da aceitação dessa experimentação a que permanentemente se 
dedica?
Há sempre uma personalidade marcante, e o teatro vive disso. No nosso caso, essa centralidade em 
torno do João Brites é uma ideia que nem sempre está correcta, e que não corresponde à realidade. 



É evidente que há aqui um pivot, que sou eu, mas essa singularidade de que fala não é individual, 
antes o fruto de um grupo de pessoas que se contaminam e que interagem. Eu sozinho não seria 
capaz de colocar imensas hipóteses válidas. Ou seja, essa singularidade deve-se a um grupo, que 
apesar de tudo é uma cooperativa – e não uma associação cultural nem uma empresa. É claro que 
essa noção de colectivo foi variando ao longo dos tempos. Somos actualmente 20 cooperantes, que 
por votação simples podem em qualquer momento inverter a orientação do grupo. 
Independentemente disso, é evidente que existe este peso da minha personalidade, mas também dos 
mais velhos, porque de facto não é só a minha. 

Vocês vivem aqui, neste espaço de Vale dos Barris?
Não. Nós vivemos em Palmela, em Lisboa, e nos sítios mais diversos. 

Mas este espaço funciona ou não também como residência artística?
Funciona como residência artística por vezes. Faço estágios com actores, outras vezes há artistas 
que se instalam numa casinha que temos aqui e que interagem connosco, e também nos acontece 
ficarmos aqui. Às vezes é necessário estar várias horas a falar, e a comer juntos. Gosto de preparar 
os espectáculos com antecedência, de reunir vários dias com a equipa artística e os actores todos. 
Por vezes são processos longos, como quando fizemos o Saramago [“Ensaio sobre a Cegueira”], em 
que andámos a trabalhar durante quase dois anos antes da estreia. É fundamental podermos 
alimentar o nosso imaginário, e isso não se faz com horários convencionais, nem a ir para casa 
todos os dias à mesma hora.

Que opção foi essa de deixar Lisboa, de trocar a Rua de Santo António à Estrela por Vale dos 
Barris?
Sempre tive um certo receio das rotinas. Claro que nós na vida precisamos delas também, mas um 
projecto artístico entra facilmente na rotina, porque começa a repetir fórmulas. Temos 
compromissos com várias entidades, e temos que fazer vários espectáculos por ano. Por vezes, sem 
querer, as pessoas começam a ‘instalar-se’, porque ter uma equipa permanente de actores cria um 
certo desgaste… Tivemos na cidade o projecto de Telheiras, em que tentávamos fazer um teatro 
com umas paredes transparentes, no sítio onde sabíamos que ia passar o metro, enfim, tínhamos o 
objectivo de contribuir para um teatro que não fosse fechado, em que não se sabe o que se passa lá 
dentro. E então as pessoas passavam na rua e viam-nos ali a trabalhar, um pouco à semelhança do 
que me aconteceu na Bélgica, quando fazia gravura naquela estufa de flores… no teatro há sempre 
muitas horas de trabalho, trabalho muitas vezes físico, e o facto de as pessoas poderem ver-nos a 
trabalhar é muito importante. A implantação que fizemos aqui em Palmela teve muito a ver com 
isso, com as pessoas nos verem a trabalhar. 

Mas não será que perderam públicos de Lisboa? As pessoas de Lisboa vêm ver-vos aqui a Vale 
de Barris?
Quando viemos para aqui colocámo-nos essas questões, de saber se iríamos ser outra vez uma 
espécie de eremitas exilados no campo, e se esse afastamento em relação à cidade seria viável. É 
evidente que corremos alguns riscos, porque efectivamente perdemos algum público que estava 
habituado a seguir-nos. Mas ganhámos outro.

Talvez as pessoas de Lisboa sejam um pouco preguiçosas, porque afinal Palmela é muitíssimo 
perto de Lisboa. 
Sim, muitas pessoas são preguiçosas. E mais uma vez penso que tem a ver com as rotinas. Mas os 
espaços condicionam os projectos. 

Os espaços pequenos contêm-nos, no sentido de não os deixarem crescer.
O espaço é determinante. Se o espaço não muda, e sobretudo se não há a capacidade para mudar a 
partir de dentro, é uma chatice. Eu já estava a começar a fazer espectáculos intimistas, naquela sala 
pequenina… Claro que de vez em quando nós vínhamos cá para fora, e fazíamos coisas na rua. Mas 
a sala era de facto pequena, e condicionante. Seja como for, nesse processo perderam-se actores, e 
perderam-se públicos. O público de Lisboa é o mais avesso, de uma forma geral, a mudar de 
hábitos. Mas as pessoas dos arredores de Lisboa, que nos conhecem e gostam do que fazemos, até 



vêm mais aqui do que iam à sala da Estrela. Não têm que entrar em Lisboa, e isso agrada-lhes. Não 
têm problemas de estacionamento, muitos acham mesmo que é mais perto. Por outro lado, as 
pessoas habituaram-se a encarar isto como um espaço de convívio. Vêm aqui sabendo que há 
sempre uma sopinha, vêm em grupos de amigos, combinados entre si, sabendo que aqui podem 
conversar. E em vez de irem para o restaurante vêm para aqui. E portanto há aqui qualquer coisa de 
ilha, neste tipo de convívio.
Nós estamos habituados a provocar estranheza através do espaço. Isso faz com que tenhamos por 
exemplo facilidade em estabelecer diálogos com públicos mais jovens. Há uma espécie de simpatia 
por aquilo que fazemos, e também por parte dos mais velhos, que porque nos vêem trabalhar assim 
há tantos anos, são os primeiros a defender que deveríamos ter já uma sala como deve ser, com as 
condições que nós efectivamente gostávamos de ter. Os mais velhos gostam da nossa coragem de 
vir para aqui instalar-nos numas pocilgas, ao fim de tantos anos. Isto já não é Maio de 68! Mas 
houve uma coisa que descobri que foi pena ter descoberto tão tarde: é que os bancos não emprestam 
nada quando não há património, e agora o que temos aqui é um território, hipotecado, mas um 
território, e agora os bancos já nos levam a sério, e até já temos crédito bancário! Antigamente o 
senhor do banco perguntava-me

Então e o que é que o senhor tem?

E eu respondia

Ah tenho uns projectores velhos que a Gulbenkian me deu em 76…

(risos)

Agora até azeite tenho, aqui. E pronto, estamos a pagar a hipoteca. 

Vocês são uma das companhias subvencionadas pelo Ministério da Cultura. 
Sim, temos um programa quadrienal. Concorríamos todos os anos. Ao longo de 30 anos perdemos o 
subsídio apenas uma vez. Perdemos com o David Mourão Ferreira [então na então Secretaria de 
Estado da Cultura]. Isto às vezes quando se é um grande poeta não quer dizer que se seja um grande 
secretário de Estado. 

Em relação aos textos que vocês escolhem, eles correspondem a quê? Há preocupações 
comuns do grupo? Como é que se tomam essas decisões, de escolher um texto em detrimento 
de outro?
Há propostas de toda a gente mas a maior parte das propostas são minhas. Eu acho que quando nós 
fazemos uma coisa, neste caso um texto, temos de nos identificar totalmente com ele. Não podemos 
fazer coisas por encomenda, ou por achar que é importante no momento, ou por achar que é útil. Ou 
se encontra a forma teatralmente correcta, ou se gosta muito do texto mas não se encontra a forma 
de o fazer… O teatro é uma linguagem. E não é uma exposição de ideias. Nem de efeitos. É uma 
obra que tem a sua própria coerência, e ou se encontra a forma de dizer através do teatro aquilo que 
não pode ser dito de maneira nenhuma por mais nenhuma forma artística, ou não se faz. O teatro só 
serve se ele for capaz de traduzir para outra linguagem. E se calhar por isso é que muitas vezes 
ficamos com textos na manga durante muito tempo, porque não encontramos a forma de os fazer. O 
teatro não é só o diálogo e a luta de ideias, é também um contexto, e um espaço… Gosto de 
condicionar espacialmente os actores. Porque esses condicionalismos tornam-nos muito mais 
criativos. É daí também que surgem novas hipóteses teatrais.

Dos últimos textos d’”O Bando”, quais foram para si os melhor conseguidos?
Não é fácil responder. Eu gostaria de fazer textos que não levassem as pessoas a deixar de gostar de 
os ler em livro. Que o nosso olhar não tivesse nunca um efeito redutor, mas que pelo contrário 
acrescentasse um outro sentido à leitura. Por isso é que por vezes a melhor maneira de fazer um 
texto é assumir que é uma visão, uma perspectiva. É uma visão fragmentada, parcelar e pessoal 
daquele texto. É claro que há textos que nós conseguimos representar melhor do que outros, no 
sentido de que o teatro traz mais qualquer coisa àquele texto.



Acrescenta.
Acrescenta. Nós temos sempre tendência a falar dos espectáculos grandes, mas há espectáculos 
pequeninos que dão tanto ou mais gozo do que os grandes. Seja como for, quando fizemos o 
“Ensaio sobre a Cegueira”, com uma média de 300 ou 400 espectadores por sessão ao fim de 40 
espectáculos, percebemos que se quiséssemos continuar em cena poderíamos fazê-lo, tendo a casa 
sempre cheia ao longo de três ou 4 anos… O que para mim me alegra muitíssimo e é muito 
motivador, é pensar que no caso do “Ensaio…” se tratou de um espectáculo que não fez concessões, 
um espectáculo longo, onde a abstracção e o simbolismo estão presentes, e portanto não é fácil, a 
representação não é realista… e no entanto teve e poderia continuar a ter muito público. 

Penso que [o “Ensaio sobre a Cegueira”] é um texto muito amado, de que as pessoas gostaram 
muito.
Mesmo as que não gostaram, não ficaram indiferentes.

Qual é a sua opinião sobre o que está a acontecer no teatro hoje feito em Portugal,
para além do que acontece aqui? 
Está a acontecer, infelizmente, uma coisa que é uma grande contradição, e que é esta: por um lado 
verificar que o país tem cada vez mais escolas de teatro, que existe imensa gente que sai dessas 
escolas todos os anos, que o país está muito mais aberto, que há estudantes a fazer Erasmus e a 
interagir, que existe de certeza muito mais gente interessante do que na minha altura (porque isso é 
uma questão também de quantidade), que existe um potencial muito maior do que no meu tempo, 
mas que a isso não tem correspondido a possibilidade dessas pessoas se realizarem. Essa 
responsabilidade acrescida do país, em relação aos projectos dos mais novos (e a prova é a 
quantidade de projectos que todos os anos concorrem aos subsídios do Ministério da Cultura, e que 
são hoje centenas), tem de ser assumida. Porque este é um pequeno país que não se consegue impor 
culturalmente, e isso é lamentável. Se tivermos a coragem de olhar para as coisas como elas são, 
vemos que há uma série de gerações que não estão hoje representadas naquilo que se está a fazer. E 
que há uma clivagem muito grande entre aqueles que se instalaram há já algum tempo, e os 
projectos novos.
Por outro lado, é preciso resolver o facto de muitas pessoas não estarem habituadas a pagar para ir 
ao teatro. Há entidades que são altamente responsáveis por esta situação, e as câmaras municipais 
vão à frente quando compram espectáculos e não cobram bilheteira, para fazer deles instrumentos 
de campanha eleitoral.
Há depois uma outra questão que é o peso pluma que o Ministério da Cultura continua a ter no 
orçamento. Há no Ministério pessoas com ideias válidas mas que não se conseguem impor. Um 
responsável tem de ser um lutador político, ou o seu nome fica ligado inexoravelmente a algo que 
não se desenvolveu. Quando tomou posse a actual Ministra da Cultura, falava-se em 1% para a 
cultura. Eu não me esqueço disso, e para mim, essa é a principal pedra de toque. Em vez de 1% 
reduzimos ainda mais a percentagem que já existia. Há pessoas que pensam que existem muitos 
subsídios ao teatro, mas o que há é muitos subsídios à banca, às pescas, à agricultura… O 
metropolitano, por exemplo, parece que só 30% da verba é que é proveniente das receitas do 
metropolitano, o resto é dinheiro do Estado. É como nós aqui, que também dependemos em 70% 
das entidades públicas. E o que está a acontecer ao Rivoli advém desse preconceito, de achar que o 
teatro não pode ser como o metro, ou, o que é ainda mais grave, de achar que os subsídios podem 
comprar os artistas.

Uma série de coisas que aconteciam no Rivoli e que eram muito importantes, vão pura e 
simplesmente deixar de existir. 
As coisas quando ainda não existem parecem impossíveis de ser realizadas. Mas quando existem, 
com impacto nas populações, como foi o caso da “Festa da Música” no CCB, nós acabamos com 
elas porque há alguém que descobre que é muito caro. Há uma estratégia de desenvolvimento da 
população em geral que tem de ser considerada com seriedade. As pessoas não estudam as 
repercussões que têm estes grandes eventos aglutinadores. Só estudam os custos e as receitas, 
tomando muitas vezes atitudes panfletárias, sem qualquer ligação ao presente e à rentabilização dos 



investimentos efectuados.

Um descomprometimento pelo menos intrigante com aquele que é o nosso tempo. 
Há pessoas que têm um peso social e político muito grande e que se agarram apenas a isso. Os mais 
novos têm que se associar, senão não conseguem existir. Mas as culpas deste estado de coisas é de 
todos nós, porque quando um país vive mal, a culpa é de todos. E por isso eu acho que os jovens 
têm se der mais jovens, ser mais destemidos. Têm de ter uma grande capacidade de resistência, de 
persistência, de trabalho, de experimentação, para poderem defender as suas ideias. Felizmente para 
nós, há circuitos paralelos e penso que a Internet ajudou muito nesse aspecto.
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