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Por vezes, inesperadamente e sem aviso, diante do aluno voraz em atacar com a 
guitarra algum prelúdio de Bach, acciono o pedal de distorção e aproximo a guitarra 
eléctrica do altifalante. O resultado é um grito infernal, como o miar desalmado do 
gato pisado na cauda pelo primo gordo. Pergunta o aluno de boca aberta o que é tal 
chiadeira, ao que respondo ser o fenómeno do feedback. E como devoto das ciências 
explico apaixonadamente o ciclo da alimentação sonora contínua e infinita dos cap-
tadores da guitarra pela emissão do altifalante, após o que faço o aluno ouvir e ver 
o grupo de heavy-metal Manowar e agora sim sem dúvida, o Bach cai como ginjas. 

O ciclo da água também é feedback. A água evapora, sobe aos céus, precipita-se e, 
gota a gota de novo volta à terra, aos rios e mares, ao bebedouro do cão negligenciado. 

Sendo assim, gostamos de encarar este corpo aquático Girazine como parte do ciclo 
que nos precipita para o grande oceano da cultura. E antes de mais, cultura daquela 
do Homo das cavernas, que desejoso de se exprimir, publica nas pedras do refúgio a 
procriação do eu e o verso e anverso da realidade vivida e experimentada, digerida, 
a tinturas de raízes e sangue de caçadas. Azar, que a coisa dos direitos de autor não 
seja umas centenas de anos mais prolongada, já vi algumas pinturas rupestres que ia 
jurar serem de algum antepassado directo meu. Gota a gota, cada item deste número 
— as fotos de Rui Mendes, os artigos acerca da Cooperativa Cultural Mini-Stereo e 
o insólito projecto Musiquim, o conto O Mendigo dos Cigarros, a B.D. de Gloax, as 
palavras de Fernando Giestas sobre a sua peça Mar Alto Atrás da Porta, a entrevista 
ao escritor Richard Zimler, o poema visual do colectivo Aranhiças e Elefantes, o 
ensaio sobre cinema e psicologia de Lígia Parodi, a continuação do texto Sr. Pessoa, 
de Rafael Ferreira — constitui uma partícula importante deste todo cultural a que 
temos a honra e necessidade interna de pertencer e co-depender. 

EDITORIAL
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cada um com a sua importância, modificam o 
nosso rumo e ajustam a nossa vida.

PORMENORES
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Entre jogos de palavras e tempestades cerebrais nas-
ceu o nome para uma, há muito sonhada e pensada, 
Cooperativa Cultural sem fins lucrativos. Mini-Stereo 
pretende-se auto-sustentável, independente, dedicado 
aos seus membros, com o objectivo de dinamização, 
divulgação, produção e apoio a projectos artísticos, em 
especial nas áreas de som, performance, vídeo e artes 
visuais. Um espaço, uma colectividade que ofereça uma 
programação e actividade alternativa, um local que se 
torne naturalmente parte da comunidade e que seja 
uma segunda casa para os seus membros. 

No piso térreo encontram a nossa sala de estar, espa-
ço descontraído e informal, para estar com os amigos, 
onde a música ambiente acompanha saborosos dedos 
de conversa, mas que pode evoluir até ao pézinho de 
dança, com grande sonoro, como em nossas casas, 
depois de um jantar de amigos. Mas é também espaço 
para rabiscar qualquer coisa no papel, desafiar alguém 
para o dominó ou até pegar no computador, começar a 
experimentar sons e, quando nos damos conta, todos 
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na sala acompanham. Este espaço complementa e é 
complementado pelo primeiro andar, onde acontecem 
oficinas, formações e sessões de vídeo, e onde impro-
visámos um pequeno atelier colectivo para  alguns 
colaboradores mais activos, que trabalham alterna-
damente nos seus afazeres, promovendo a troca de 
serviços, conhecimentos, artes. 

De vez em quando trazemos experiências sonoras e 
performáticas para animar os serões e aquecer corpos 
e almas. Todos estes momentos são proporcionados 
graças aos fantásticos indivíduos que colaboram con-
nosco, em troca de “casa e comida” e de uns trocados 
que conseguimos, a custo, cravar no final de cada in-
tervenção, que são por natureza de entrada gratuita. 

Outras noites, chegam os Djs amigos que nos dão 
música e nos ajudam a acalentar ouvidos e a deslizar 
numa improvisada pista de dança, a eles enchemos-lhes 
o copo e recebemo-los da melhor maneira possível.

Desenvolvemos ainda uma oferta bastante criativa 
e diversa de Oficinas, com gentes da terra e de outras 

STEREO
MINI COOPERATIVA

CULTURAL,
CRL.
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muito recente e temos ainda um grande caminho a 
desbravar, mas é nesse caminho que está a riqueza do 
nosso Mini e a alegria para o percorrer, construindo 
as pontes necessárias para chegar onde tiver que ser. 

Sem pretensiosismos, sem intelectualizações, sim-
plesmente a liberdade do ser e a partilha com os outros, 
sem qualquer interesse sórdido por detrás. Perdoem-
-nos os mais sérios, mas nós por cá somos genuina-
mente acessíveis. 

No Inverno abrimos ás sextas e sábados a partir das 
22h e quando chega o calor, 6 dias por semana em 
compromisso com os nossos colaboradores voluntários. 
O atelier colectivo funciona às quartas em articula-
ção com os interessados em utilizar o espaço. Essa 
articulação também é necessária quando acontecem 
workshops, oficinas, ou outras actividades específicas, 
que vamos divulgando. Estejam atentos e participem. 

paragens. Queremos construir um caminho de qua-
lidade com um cunho alternativo.

Aqui ninguém é remunerado, trabalhamos todos 
em prol do Mini-Stereo e de todos da comunidade, 
genuinamente, sem segundas intenções, um simples 
querer fazer, cooperando juntos por melhorar este 
lugar e conseguir a sua auto-sustentabilidade. Temos 
um grupo de amigos, a quem demos o nome de Mem-
bros e que contribuem com um 1€ por mês, para a 
continuidade deste nosso projecto de vida. 

Deste bolo de contribuições, angariações e doações, 
o pouco que sobra, quando sobra, é para investir na 
melhoria das condições e equipamentos do Mini e 
para um pequeno, mas muito desejado, fundo para 
programação artística.

Começámos com pouco mais de 2 sofás velhos, um 
par de mesas e cadeiras, alguns cavaletes básicos e pla-
cas de MDF, e uma aparelhagem caseira. Aos poucos, 
graças a muito esforço e à ajuda indispensável de todos, 
o espaço e condições vão melhorando. É um projecto 
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Uma cadeira de dentista. Um amplificador laranja. 
Diversas fardas médicas de cirurgia. Bombos, pratos de 
bateria e baquetas. Material esterilizado disposto numa 
bandeja. Uma Guitarra Eléctrica. Moldes de dentes. 
Um microfone. Foi com estes elementos que se revestiu 
a Clínica Dentária João Pedro Assunção no dia 13 
de Fevereiro, numa convivência estranha que animou 
uma manhã cinzenta pálida de um frio invernoso. 
Confusos? Provavelmente também as pessoas que 
nessa manhã se abeiraram da clínica e se depararam 
com o descarregar de uma panóplia  de instrumentos 
musicais e acessórios eléctricos, que mais tarde deram 
origem aos acordes vibrantes de influência punk de 
um concerto especial, protagonizado pela banda Tiger 
Picnic. Isto está a ficar cada vez mais rebuscado, certo? 
Uma clínica dentária onde se produzem concertos?

Não passou tudo de mais uma acção do Musiquim, 
um projecto da autoria de Luís Belo, que tem como 
premissa desafiar grupos musicais a actuarem em lu-
gares pouco comuns. “A ideia surgiu em Abril de 2010, 
inspirada no conceito da La Blogotheque, um projecto 
francês que convida bandas a tocarem fora do seu 
ambiente natural: os palcos. Nessa altura [2010], não 
existia nada parecido em Portugal. Achei por bem 
tentar alguma coisa”, explica o mentor do projecto 
que se apresenta como “um pequeno camaleão das 
artes gráficas” que cedo enveredou pela “descoberta da 

Música, não aquela que saía do quintal do vizinho” mas 
aquela que lhe “arrebatava o coração”. “Inicialmente 
falei com os A Jigsaw, tinham acabado de fazer uma 
digressão pela Europa, e surpreendentemente aceita-
ram o convite”. Por questões talvez do destino, acabou 
por ser a banda At Freddy’s House a responsável pela 
estreia do projecto a 10 de Abril. Após três anos de 
existência, são 32 as bandas filmadas para a posteridade 
em recantos exóticos, lugares estranhos ou espaços 
emblemáticos da cidade de Viseu

Segundo Luís Belo, o projecto “tem poucos prin-
cípios”. “Desde o início que decidi que as acções do 
Musiquim teriam de decorrer em Viseu. Primeiro por 
razões económicas, depois essa limitação acabou por 
se tornar uma característica vital do projecto. Além 
disso, trata-se de uma realização bastante caseira. Para 
filmar, por exemplo, faço-o com a única câmara que 
tenho, fraquinha,  e sem qualquer plano de filmagem. 
É amadorismo, mas julgo que é um bom trabalho 
de amador”, refere. Para o responsável do projecto 
o amadorismo que reveste todo o projecto permite 
captar “a parte humana dos músicos, que nem sempre 
transparece entre as elevadas produções e cuidados de 
um concerto”.

Também os locais de filmagem escolhidos pelo res-
ponsável do Musiquim influênciam o trabalho final. 
“Não há uma lista de regras. Quanto mais original, 
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PROJECTO 
VISEENSE 
PROMOVE 
ENCONTROS 
INSÓLITOS COM 
A MÚSICA
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quanto mais estranho, melhor”. Uma chapelaria, uma 
casa-de-banho, uma capela, um carrossel, lojas tra-
dicionais, o sub-palco do Teatro Viriato são alguns 
dos sítios de Viseu por onde Luís Belo acomodou 
algumas bandas. Acredita que a Clínica Dentária foi 
até agora o espaço mais curioso e estranho onde já 
gravou para o Musiquim. “Nunca estive a filmar tão 
nervoso. É um sítio muito pouco provável para montar 
guitarras eléctricas, a banda também me deu muita 
responsabilidade e tinha medo que alguém chamasse a 
polícia uma vez que a clínica está inserida numa zona 
residencial, mas tudo isso é que torna esta aventura 
interessante”.

Durante a montagem dos instrumentos e do sound 
check, o ambiente visível contrastou com os sentimentos 
vividos por Luís Belo. Os intervenientes e o dono da 
clínica viveram momentos de descontracção. “Hoje 
nem vai custar tanto ir ao dentista. Vai é custar ao 
dentista”, brincaram os elementos da banda. 

Para o dentista João Pedro Assunção, considerado 
por Luís Belo “o dentista mais cultural” que conhece, 
a ocupação da sua clínica por uma banda era “uma 
ideia que já lhe tinha passado pela cabeça, nos tempos 
mortos”. “Eu conhecia o projecto do Luís e quando me 
perguntou se estaria virado para uma sessão do Musi-
quim, respondi afirmativamente”. O médico confessou 

que tem por hábito disponibilizar música durante as 
consultas. “Depende sempre da situação, mas gosto de 
passar música inócua, que não me obrigue a pensar 
nela, mas que de alguma forma acalme o paciente. 
Os Tiger Picnic davam jeito quando tenho pacientes 
menos cooperantes”, reconheceu.

Já os elementos dos Tiger Picnic, Beatriz Rodrigues 
e Ricardo Ramos, alinharam desde o início no desafio 
de Luís Belo e com o seu projecto. “Não se preocupem 
tocamos dois temas, o sofrimento será pouco”.

No palco improvisado, vestidos a rigor com batas 
médicas e máscaras de cirurgia, o som vibrante de Black 
Cousteau, colado a Mexico estremeceu as paredes da 
clínica dentária, atribuindo todo um novo ambiente 
ao espaço onde habitualmente o som das brocas é rei. 
Houve ainda tempo para o tema Jonh Law, Detective e 
uma promessa em jeito de brincadeira. “Para a próxima 
trazemos uma versão ‘os miúdos estão a dormir’”.

De sublinhar, que o projecto Musiquim funciona 
sem qualquer apoio financeiro, ganha vida apenas no 
“gosto pela música” que Luís Belo nutre desde criança, 
na ajuda de alguns amigos, em particular de Ana Seia 
de Matos - que fotografa aqueles momentos - e na 
disponibilidade dos músicos e grupos que encaram 
os convites do jovem mentor como uma aventura 
aliciante. “O Musiquim tem como objectivo divulgar 
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a música, valorizar o trabalho das bandas e, por últi-
mo, mostrar a cidade e os seus recantos, valorizando 
o patrimómio local e os seus agentes”, remata Luís 
Belo. O projecto e todas as participações das bandas 
podem ser visíveis em www.musiquim.com.

A Homemade Band e o seu “Catano Blues”

Surgiram entre uma pinga de Favaios e o ambiente 
nocturno de uma Tasca do Bairro Alto. A vontade de 
trabalharem em conjunto era uma realidade em anda-
mento. Faltava um nome, mas a lista de que Beatriz 
Rodrigues e Ricardo Ramos dispunham à sua fren-
te nessa noite, era extensa. “Fomos pela sonoridade. 
Percebemos que Tiger e Picnic soavam bem juntos e 
que era algo que ficava no ouvido”, explica Beatriz 
Rodrigues.

Bebem inspiração nas escolas de Blues, do Garage e 
do Punk, mas já impuseram um género muito próprio 
que designaram de “Catano Blues”. “Nos festivais a 
que vamos já nos apresentam assim. É um género em 
que misturamos o rock, os blues, o punk com um estilo 
de do-it-yourself. Não sabemos tocar mas tocamos na 
mesma. É a filosofia da malta tesa”, referem.

Com dois anos de existência já editaram dois álbuns. 
“São edições de autor feitas no sótão. Somos uma ban-

da homemade. Ensaiamos em casa, gravamos em casa, 
editamos em casa. Sempre tudo em tom informal”, 
partilha Ricardo Ramos.

A irreverência dos Tiger Picnic já conquistou público 
em Portugal e a presença em Festivais tem sido uma 
surpresa para Beatriz e Ricardo. “Vamos tocar a todo 
o lado. Somos a banda mais portátil que existe e têm-
-nos chamado para diversos festivais. Participamos em 
diversos concursos sempre na desportiva e acabamos 
por chegar à final”. Beatriz Rodrigues salienta que a 
música dos Tiger Picnic é acessível a todas as pessoas 
e que por isso o público que os ouve é alargado. “Para 
um projecto que levamos na boa onda, a aceitação é 
maior do que estávamos à espera. Houve um dia em 
que estávamos a tocar no Porto e a malta que tinha 
saído de um concerto de homenagem aos Beatles, 
terminou a noite no sítio onde nós estávamos a actuar. 
À partida eram público que não teriam muito a ver 
com a nossa música, mas adoraram o concerto dos 
Tiger Picnic”.

Para além dos concertos ao vivo, o trabalho da banda 
pode ser seguido nas suas página oficinais. 

/ www.tigerpicnic.bandcamp.com
/ www.facebook.com/tigerpicnic
/ www.musiquim.com
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É a mais movimentada das ruas de Avulsa, com as lojas internacionais sucedendo-se à direita e à esquerda. As 
senhoras vão passando todas aperaltadas. Trazem as suas cabeleiras singularmente elaboradas, exactamente 
como aparecem nas revistas de moda mais vendidas, e exibem vestidos caros de marca, quando não peças 
únicas de estilista afamado. E deixam, passando distraidamente ao largo, uma moeda das pesadonas ao pedinte 
malcheiroso. Outras, de índole moralista, condescendem numa sandes ou espampanante mil-folhas para o 
esfomeado. Algumas, de formação liberal, largam um cigarro comprido de marca estrangeira, que combina 
com a sua elegante magreza de mulher acossada pela menopausa, ou até, discretamente, um maço inteiro, 
mostrando compreensão pelo descabido vício do mendigo, que quem não tem dinheiro não devia ter vícios.

Custa a acreditar que num dia do passado longínquo fumaram aquelas senhoras, mais aquele desgraçado 
que é agora objecto do seu generoso altruísmo, cigarros baratos depois de actos indecorosos, ou viram os seus 
modestos vestidos rasgados por aquelas mãos – agora trémulas e com nojentas unhas negras da sujidade da 
miséria -, mãos que recolhem sem qualquer comoção ou reconhecimento – que desgraçado mal-agradecido! 
- a sua esmola generosa.

Custa a crer que aquele é o mesmo Josep, o Boémio, o estrangeiro que surgiu do nada, numa noite de frio e 
chuva, com sonhos e promessas de mundos de deleite e prazer. Aquele que viria a ser um Don Juan de Avulsa, 
cobiçado pelas mulheres que viram nele promessas de destemperados desejos, e invejado pelos homens, que 
gostariam de ser desejados como ele. Mas a inveja, segundo Jonas, o Manco, pode levar a que os homens saiam 
do rebanho a que pertencem e façam o que nunca fariam se não a sentissem. Não é um sentimento bonito, 
é verdade, mas pode trazer coisas boas, concluiu Jonas.

E agora Josep desce e sobe as avenidas da cidade alheado de todos, vítima da caridade de amnésicas ex–
amantes, frequentadoras de missas e quermesses.

E os homens sérios e trabalhadores já não têm do que ter inveja, esse sentimento nada bonito, ignóbil até, 
que cada um tem o que merece.
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*Conto em pré-publicação, inserido na obra “Hamsters de Biblioteca”,
da autoria de Fernando Évora e Gonçalo Condeixa, a editar proximamente.

O MENDIGO DOS CIGARROS
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RF] Richard, de onde surgiu o ofício da escrita?
RZ] O meu interesse na escrita aconteceu porque tive a sorte de nascer num ambiente de livros, a minha 

mãe adorava ler, gostava da literatura, de todos os países. Literatura, francesa, italiana, inglesa, americana. 
Também lia muitas biografias, especialmente do grupo Bloomsbury – Virginia Wolf, Lytton Strachey, Roger 
Fry, etc. O meu pai também gostava muito de ler, os temas eram diferentes, livros de ciência, livros policiais. 
Para mim foi muito importante ter crescido rodeado de uma paisagem de livros. Para qualquer leitor ou es-
critor o livro como objecto é muito importante. Desde muito cedo tive acesso a obras de autores clássicos, por 
exemplo, Jane Austen, Dostoiévski, Stendhal, etc. Sempre tive uma grande reverência por grandes escritores: 
William Faulkner, Proust, Tolstoy. Para a minha mãe ser bom escritor era muito mais importante do que ser 
presidente ou primeiro-ministro.

Quando era jovem comecei a escrever, como acontece com muitas crianças. Inicialmente pequenos poe-
mas sobre animais. Gostava muito de banda desenhada, depois comecei a ler contos da mitologia grega, da 
mitologia nórdica. Aproximadamente com 11/12 anos já lia romances. Sempre gostei de escrever, embora 
não pensasse que poderia vir a ser escritor. Na altura, como a maioria das crianças desejava ser jogador de 
baseball ou basketball. Apenas com a idade de 24/25 anos considerei a hipótese de ser jornalista, regressei à 
Universidade de Stanford onde fiz Mestrado em Jornalismo. A intenção inicial era ter alguma familiaridade 
com as técnicas de escrita, como se cria ritmo, depois, também com as técnicas da prosa e poesia. Em 1982, 
tinha 26 anos, fiz jornalismo em San Francisco durante 8 anos. Em 1987, comecei a escrever ficção, sobretudo 
contos. Escrever romances parecia ir muito além das minhas possibilidades, os contos, aproximadamente 40, 
foram depois publicados nos E.U.A e Inglaterra.

Nesse época eu comecei a conquistar maior confiança porque um dos meus dramas era duvidar muito das 
minhas capacidades. De certa forma, o Jornalismo, os contos, foram muito importantes para mim e comecei 
e pensar que mais tarde poderia ser capaz de iniciar a escrever um romance.

RF]: O Último Cabalista de Lisboa…
RZ] É verdade. Fiz um ano de pesquisa e comecei a escrever. É sempre um enorme risco. Nunca poderemos 

saber [antecipadamente] se poderemos vir a ser escritores. Admito que possam existir pessoas que sintam ou 
saibam que um dia mais tarde serão escritores, “escritores natos”. Comigo não sucedeu assim. Eu sabia que 
gostava de escrever, era uma paixão, uma grande aventura. Apenas com o tempo comecei a compreender que 
escrever era aquilo que eu realmente gostaria de fazer.

RF] Em que medida o Curso de Religiões Comparadas foi útil para escrever o O Último Cabalista de 
Lisboa?

RZ] Foi muito importante. Ofereceu-me a possibilidade de compreender muito sobre as tradições místicas e 

RICHARD
ZIMLER
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religiosas, incluindo a tradição judaica. Descobri a Cabala realizando pesquisa para este livro. A ideia original 
não incluía esta faceta, eu não tinha conhecimento acerca do ramo místico do Judaismo. Mais uma vez, os 
livros de minha Mãe foram extremamente úteis. Iniciei as leituras de Gershom Scholem [G.S], uma pessoa 
magnífica, em grande parte devemos a G.S. a “redescoberta” da Cabala. Antes a tradição da Cabala estava 
quase desaparecida, era considerado um assunto pouco importante, uma tradição estranha, que tinha pouco 
a ver com o Judaismo Ortodoxo. Graças a Scholem, uma pessoa que tinha um grande talento para explicar 
de uma forma compreensível assuntos que são extremamente complexos, sem necessariamente recorrer à 
simplificação, comecei a fazer pesquisas sobre a explicação de temas esotéricos, o Zohar, o Bahir.

Depois de ter o contexto, o “pano de fundo” do livro, eu tinha a linguagem, o vocabulário, os conceitos 
e a confiança [que outra vez] foi muito importante, porque apenas quando profundamente estudamos um 
assunto podemos adquiri a confiança para escrever. Apesar da minha origem familiar ser de tradição judaica, 
as minhas raízes eram laicas. O meu pai era comunista, uma pessoa que acreditava no célebre ditado de Marx 
que “a religião era o ópio do povo” e a minha mãe era bioquímica que embora festejasse os feriados religiosos 
não era uma pessoa profundamente religiosa.

RF] Estranhamente a publicação do livro foi extraordinariamente difícil…
RZ] Sim, foi um período horrível. O livro foi escrito originalmente em inglês, claro. Apesar de eu ter um 

agente literário interessado (o que era óptimo porque nos E.U.A sem agente intermediário é quase impossível 
fazer chegar um manuscrito a um editor) que durante 2 anos enviou exemplares para 24 editoras o livro [O 
Último Cabalista de Lisboa] foi sempre rejeitado. Diziam que era um livro fascinante, as personagens eram 
excelentes, que a história fantástica mas as respostas foram sempre negativas. Achavam que o livro não ven-
dia, que uma história que decorria em 1506, em Portugal [Lisboa], não tinha possibilidades de ter muitos 
leitores nos E.U.A. Estava desesperado, um ano de escrita, dois anos de pesquisa, dois anos a aguardar para 
receber 24 respostas negativas, cinco anos da minha vida. Estava muito deprimido. A ideia de enviar o livro 
para uma editora portuguesa surge depois. Evidentemente que cada livro que escrevemos é um enorme risco.

RF] No acto da escrita quando é que o Richard sente ou decide que o livro que está escrever está ter-
minado? Quando chega ao leitor [obra aberta]?

RZ] Por um lado, chegamos a um ponto em que dizemos: bom, poderei continuar a escrever durante mais 
dez anos, a aperfeiçoar cada frase, cada ideia. É o reconhecimento das minhas limitações como ser humano. 
Depois penso que poderia gastar mais um ano a escrever, mas as mudanças que se fazem no livro, por vezes, 
não são substancialmente melhores, inclusive pode-se “estragar”. A obra está sempre “inacabada”, apenas o 
tempo pode ajudar o autor a compreender quando é o momento em que ele acha que o livro está finalizado, 
ou seja, quando o livro pode ter a sua vida.
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RF] : Acontece frequentemente o autor aguardar que o trabalho/mérito da obra seja reconhecido...
R.Z. Sim, mas actualmente a situação é um pouco diferente. Por um lado, devido à internet os escritores 

têm mais possibilidades de editarem livros. Cada vez mais existem pessoas a criarem edições de autor [em 
publicação digital também] ao contrário de outras épocas onde fazer uma edição de autor era encarado como 
sendo uma ideia um pouco “estranha”, era muito menos frequente. Por outro lado, publicar um livro é mais 
difícil, as editoras estão a tornar-se cada vez mais comerciais. A crise teve o efeito de tornar os editores mais 
mercenários. A qualidade do livro não é o critério mais importante, o que interessa é o tema, o assunto: por 
exemplo, em determinada altura, o que estava na moda eram histórias sobre vampiros ou, acerca de conspirações 
sobre o Vaticano. Muitas vezes a qualidade dos livros não é nenhuma mas importa vender. Existem editoras, 
em todos os países que estão a tentar resistir mas é muito frequente os escritores enviarem os manuscritos e 
a resposta ser: é um livro excelente, mas não podemos publicar porque não existe público, não está na moda. 
Para muitas editoras a questão fundamental é quanto mais superficial o livro melhor, algo que as pessoas 
possam ler na praia entre o pequeno-almoço, o almoço ou o jantar.

RF] As motivações que levam o Richard a continua a escrever são?
RZ] As minhas motivações para escrever são quase sempre as mesmas. Estar apaixonado ou fascinado por 

uma ideia, um período histórico, uma imagem, uma personagem. A minha investigação para o livro durou 
aproximadamente um ano, li, aproximadamente 30 textos sobre o século. XVI e sobre todos os assuntos que 
me davam uma perspectiva da sociedade da época, sobre as ruas, as casas, a roupa, a comida, os costumes. 
Depois começava a retirar apontamentos, evidentemente eu não estava a escrever uma enciclopédia, 99 por 
cento da pesquisa que efectuei não foi possível aproveitar. Actualmente, eu acho que era um processo muito 
pouco eficiente mas tudo bem não estou arrependido. Hoje, utilizo um processo diferente, por exemplo, na 
minha pesquisa para Anagramas de Varsóvia a internet ajudou-me bastante, fiz as entradas das palavras-chave 
para obter uma lista de livros que pretendia, as listas de pedidos sobre o período específico que pretendia. 
Depois realizei 6 meses de pesquisa sobre a Polónia, sobre o gueto de Varsóvia, tive de adquirir mapas da 
cidade, das estradas, das localizações das casas, visitei os locais. Felizmente tenho uma excelente memória, 
provavelmente não sou tão organizado quanto devia ser mas leio muitos livros, sublinho muitas páginas, es-
crevo apontamentos sobre os factos que eu considero importantes e conto com a minha memória para colocar 
tudo numa ordem para começar a escrever. Quando encontro uma lacuna, existem sempre, tento descobrir a 
resposta. Por exemplo, em Anagramas de Varsóvia existe uma cena onde Eric [o narrador] espera o sobrinho 
em frente a uma escola. Eu não sabia se realmente havia escolas no gueto, como eram. Se eram clandestinas, 
se haviam sido construídas por polacos, por alemães. Eu tive que obter as informações exactas.  Descobri que 
no gueto de Varsóvia havia escolas, coros, concertos, peças de teatro.
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RF] Depois a importância das personagens...
RZ] As personagens são absolutamente determinantes para o desenvolvimento do enredo mas acho que 

sou mais um escritor de personagens, mais importante que a própria história importa-me a história das 
personagens, de Abraão Zarco, de Berequias, de Farid. Entre as linhas, eu desejo falar sobre todos os as-
suntos importantes, não me posso limitar a escrever sobre qualquer tipo de assunto, quero falar da amizade, 
solidariedade, tolerância (ou falta de tolerância), de religião, de exclusão, sexo, amor, marginalidade. Achei 
que todos estes temas tinham que estar presentes no livro, os judeus eram uma minoria que foi alvo de um 
programa, um massacre anti-semita. Além do tema da Cabala e da importância histórica do massacre que 
ocorreu em Lisboa em 1506 foi ter percebido que em Portugal quase ninguém falava sobre o assunto, de 
um crime horrível contra a humanidade. A minha paixão é escrever sobre afectos, de assuntos importantes, 
especialmente sobre as pessoas esquecidas, neste caso 2 mil judeus/“cristãos novos” que foram queimados 
no Rossio em 1506. Senti uma enorme responsabilidade, uma absoluta necessidade de ser fiel à história das 
pessoas que morreram. Senti uma grande responsabilidade de estar a contar uma história sobre uma época 
tão importante, de poder criar uma história que era fascinante para mim mas sobretudo achava importante 
ter os registos históricos dos acontecimentos correctos e ser absolutamente fiel no tratamento dos factos. Não 
sei se orgulho será a palavra certa mas sinto que fiz alguma coisa positiva, actualmente existe um memorial 
às pessoas que faleceram no massacre em frente à Igreja de S. Domingos em Lisboa. Se não tivesse escrito o 
livro duvido que o memorial existisse. De certa forma, acho que contribui de alguma forma para a História 
Portuguesa ao ter dado a conhecer a mais pessoas um episódio trágico que marcou a História de Portugal.

RF] Os temas que estiveram na origem dos seus primeiros romances poderão continuar a fazer parte 
dos projectos de futura escrita?

RZ] É difícil responder. Existem temas ou questões centrais que surgem nos meus livros, os temas da 
solidariedade, da crueldade, a violência física, sobre como uma pessoa vive e ultrapassa (ou não) as questões 
relacionadas com a violência física é uma grande questão. Eu poderei continuar a escrever sobre a história 
judaica mas não sinto nenhum tipo de obsessão. No livro A Ilha de Teresa quase não havia nenhumas referências 
ao judaísmo, é a história de uma jovem portuguesa que emigra para os E.U.A. Haverá temas que poderão 
permanecer, alguns menos importantes não estarão tão evidentes e outros que serão completamente novos. 
No livro que terminei de escrever quis falar sobre a crise que vivemos em Portugal. A verdade é que escrevo 
sempre sobre situações políticas e sociais mas tratando-se de um romance contemporâneo tem uma textura 
diferente de outros que escrevi.

[texto para Girazine]
Excerto de entrevista realizada a 11 de Março de 2013
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O estudo da relação entre cinema e psicologia pode ter justificações do plano teórico, enquadrando-o no 
debate das relações arte-ciência. Tal não é aqui exactamente o caso e a justificação é pragmática: enquanto 
psicóloga e aprendiz de documentarista surge-me como necessário conhecer melhor o espaço traçado por 
essa intersecção, já que tenho vindo a pretender que o meu ofício se faça nesse lugar de união ou fronteira. 

Desde logo me deparo com dificuldades: não são apenas diferentes campos mas também diferentes as 
linguagens com que um e outro se exprimem. O resultado da tal ligação pode ser um texto ou um filme, mas 
não ambas as coisas (ou assim parece à primeira vista mas acredito que nem essa fronteira seja completamente 
definível). Aceitemos as limitações para propor uma releitura de uma velha questão – a da percepção da realidade.

Entendo aqui a arte, cinema incluso, e a ciência, enquanto produções sociais1 e é nesse entendimento que 
este trabalho se aproxima de uma história de ligações entre psicólogos e cineastas. Para começar pelo princípio, 
ao procurar as idades de cada um surgem datas de estabelecimento próximas. Psicologia e cinema surgem no 
mesmo período histórico com uma diferença de 16 anos, se aceitarmos as datas mais ou menos consensual-
mente aceites de nascimento da psicologia em 1897 e do cinema em 1895. A psicologia com a fundação do 
primeiro Laboratório de Psicologia na Universidade de Leipzig atribuída a Willelm Wundt, e o cinema com 
a primeira sessão pública no Salon Indien du Grand Café em Paris, com filmes dos irmãos Lumière.

O encontro de Eadweard Muybridge (1830-1904) e Etienne-Jules Marey (1830-1904) é significativo, já 
que na era do pré-cinema e da pré-psicologia, cruzam os seus percursos e trabalhos, sendo ambos creditados 
como os inventores da cronofotografia.

Quer Muybridge, quer Marey centram-se no movimento humano e animal, e sempre no movimento. Ambos 
fixam sequências de imagens de poses que compõem um movimento, permitindo ver aquilo que escapa a olho 
nu. São muito conhecidas as fotografias de Muybridge que permitem analisar o movimento de um cavalo a 
galope, sendo frequentemente referenciadas no estudo da fotografia do movimento, cronofotografia e cinema 
de animação. Estes estudos para além de serem creditados pela forte contribuição para a invenção do cinema, 
são ainda actualmente uma importante base para o trabalho dos animadores que decompõem o movimento 
a 24 frames por segundo. Este número mágico justifiquei-o muitas vezes de uma forma simplista, em salas de 
aula e de formação, explicando a persistência retiniana. E afinal não é assim tão simples. 

O cinema é tecnicamente definido como uma sucessão de imagens fixas numa tela, obtidas por projecção 
óptica, e que resulta em quem vê, na sensação de um movimento contínuo. Na conhecida explicação do 
médico Peter Mark Roget isso deve-se à persistência retiniana – fenómeno fisiológico –, e na versão de Max 
Wertheimer ao fenómeno phi – fenómeno mental. 

Max Wertheimer (1880-1943) desenvolveu a Escola de Berlin de Psicologia da Gestalt, juntamente com 
Wolfgang Kohler (1887-1967) e Kurt Koffka (1886-1940), buscando uma psicologia de cunho fenomenoló-
gico. A Psicologia da Gestalt (ou da Forma, na tradução usual para português) vem introduzir a ideia de uma 
percepção, distinguindo-a da sensação dos psicofísicos, onde o todo é mais que a soma das partes, ou seja as 

1 Ver Wolff, Janet (1981). A produção social da arte. Rio de Janeiro: Zahar Editores.

           
              

                 CINEMA E PSICOLOGIA, PSICOLOGIA E CINEMA:
O PROBLEMA COMUM DA

PERCEPÇÃO DA REALIDADE
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propriedades da percepção global de um fenómeno 
não resultam da soma das propriedades dos seus ele-
mentos. No cinema, o que o espectador percepciona 
não é uma sequência de imagens fixas, apesar de ser 
esse efectivamente o estímulo; o movimento que é 
percepcionado deve-se a um fenómeno mental, e não 
a um mecanismo fisiológico  – o tal fenómeno phi.

Wertheimer publicou um estudo em 1912 onde 
divulgou os seus resultados sobre a percepção visual, 
nomeadamente sobre a percepção de movimento 
quando não há movimento físico correspondente. 
Wertheimer desenvolveu um conjunto de experiências 
que envolveram pontos de luz projectados num plano 
a diferentes velocidades, observando que a variação da 
velocidade determinava se o que se via era apenas um 
ponto que se movia de um lado a outro da tela, ou dois 
pontos imóveis vistos simultaneamente. 

Mas foi Hugo Münsterberg quem, na mesma al-
tura, reflectiu especificamente sobre a problemática 
da percepção do estímulo-cinema. Münsterberg tem 
sido apontado como o primeiro teórico a estabelecer 
uma relação entre o cinema e a psicologia. Publicou 
em 1916 o ensaio “The Photoplay. A Psychological 
Study” apontado como um dos primeiros exemplos 
da que viria a ficar conhecida como filmologia, ou em 
inglês film theory. 

Interessado no cinema e com formação e prática em 
psicologia aplicada, em The Photoplay lança um olhar 
à fisiologia, percepção e funcionamento mental do 
espectador e, noutro capítulo refere-se às qualidades 
estéticas, às emoções e valores morais que o novo meio 
elicita. Observa, por exemplo, que o movimento no 
filme não é real mas sim construído pelo espectador. 
Ou seja, o espectador não experiencia a realidade, mas 
sim uma percepção mental da realidade2.

Nesta época a ligação do cinema com a psicologia 
começa a consolidar-se em torno do interesse parti-
lhado sobre o modo como os espectadores recebem e 
assimilam o que vêm. A filmologia é uma abordagem 
teórica que se propõe estudar a relação do cinema com 

a sociedade, com outras artes e áreas do conhecimento, 
e que enfatiza a necessidade de entendimento da for-
ma como o filme é lido pelo espectador, focalizando 
temas como percepção, compreensão, memorização e 
participação (processo a partir do qual o espectador 
adere psicologicamente à ficção, vivenciando-a como 
uma realidade). 

Já há muito que sabemos que o cinema se baseia 
numa ilusão de movimento, e o motivo pelo qual a 
impressão de realidade é tão forte é uma discussão que 
continua até hoje. Volto à questão mais simples dos 
tais 24 frames por segundo (fps). Como se chegou a 
este valor? É o rácio óptimo para a percepção humana? 

Na época do cinema mudo eram utilizados entre 
16 a 18 fotogramas por segundo, e esta velocidade era 
já suficiente para dar a impressão de movimento. A 
padronização dos 24 fps veio com o cinema sonoro, 
e a gravação do som directamente na película e isso 
aconteceu porque a projecção em 16 ou 18 fps causava 
distorções no som, pela pouca velocidade com que 
a película passava no leitor óptico do projector. Foi 
necessário aumentar a velocidade da projecção para 
que o som respondesse satisfatoriamente e os 24 fps 
correspondem a um cálculo da relação custo/benefício 
entre a qualidade do som e o gasto com película. Nem 
o fenómeno phi, nem a persistência retiniana chegam 
para explicar o rácio de frames por segundo que é 
afinal fixado por uma conveniência económica. Não 
é aliás um número mas sim um intervalo de valores e 
diferentes sistemas utilizam rácios diferentes, como se 
pode comprovar pela diferença entre os sistemas PAL 
e NTSC, que utilizam 25 e 30 fps, respectivamente. 

A invenção do cinema coloca à psicologia múlti-
plas questões sobre a percepção da realidade, questio-
nando o que pode a psicologia explicar sobre o que 
acontece com o espectador. Em ocasião próxima terei 
oportunidade de reformular os termos desta relação 
questionando se pode a psicologia mostrar-se útil e 
colaborativa quanto ao que envolve não a recepção, 
mas sim a produção de cinema3.

2 Langdale, A. (2002) Hugo Münsterberg on film: The photoplay: a psychological 
study and other writings. New York: Routledge. 
3Comunicação prevista para a 2ª Conferência Internacional de Cinema de Viana, a decorrer a 3 de Maio próximo.
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Amanheceu e nós partimos: Canas de Senhorim, Por-
tugal - São Paulo, Brasil. Era Março (ainda é Março 
no relógio de pulso). 2013. 

Aconteceu levarmos muita expectativa na bagagem, 
mas não mais de 30 kg, para não pagarmos por excesso 
de peso no check-in do aeroporto.

Adormeceu o medo, lá em cima, com os pés sobre 
o Mar. Atravessámos o nevoeiro e voltámos ao sorriso 
na cara e à manga curta no corpo.  

Bateu-se à porta no 213 da Ana Cintra, cidade feia 
de São Paulo. É o Folias? Era. Então é aqui, então é 
isto, então são vocês as vozes que falam do outro lado 
do telefone. Éramos nós. E eles eram eles e todos 
fomos Nós, ali, no Galpão. E foi muito muito feliz o 
nosso encontro. Reencontro, porque já nos conhecía-
mos de nenhures, de certeza resoluta. E a cidade pôs-se 
bonita. São Paulo é uma cidade de pessoas lindas.

Acendeu-se uma outra esperança maior: um abraço 
no sorriso sério de Fernando Lemos, ele próprio, arte e 
osso. Fernando. 87 anos. Um português. Um homem. 
Um português maior que Portugal.    

Ergueu-se a obra. Luz no palco, coração em so-
bressalto. Nós, Portugal ali, Portugal hoje, mais por-
tugueses, mais capazes de fazer por um amanhã que 
acorde a sorrir. 

Anoiteceu e nós voltámos. Ainda não faz sol, a Pri-
mavera Portugal. Ainda é noite, mas vai voltar a ser 
dia. Que não tarde, esse dia. Adia-se o mergulho no 
Mar, mas preparam-se as toalhas e as merendas e o 
protector solar. O Mar há-de pôr tão alto que não nos 
restará senão mergulhar. 

Fernando Giestas
Jornalista para sempre, dramaturgo, co-fundador 

da Magnólia Teatro

Sinopse
Em Mar Alto Atrás da Porta, a Magnólia Teatro 

apresenta uma obra de palco inspirada no universo 
plástico, fotográfico, poético e pessoal de Fernando 
Lemos, artista contemporâneo nascido em Lisboa 
(1926) e a residir, desde a década de 1950, no Brasil: 
Rio de Janeiro e São Paulo. 

Em Portugal, foi a fotografia de cariz surrealista, pro-
duzida pelo artista entre 1949 e 1952, que, redescoberta 
e sucessivamente exposta apenas depois de 1977, foi 
valorizada, tendo o autor sido galardoado, em 2001, 
com o Prémio Nacional de Fotografia. No Brasil, foi 
no desenho que teve o seu primeiro reconhecimento, ao 
ter-lhe sido atribuído o prémio do Melhor Desenhista 
Brasileiro, na IV Bienal de S. Paulo (1957).

Fernando Lemos vive actualmente em S. Paulo, 
onde foi apresentada uma retrospectiva da sua obra 
fotográfica, na Pinacoteca, denominada ‘À Sombra 
da Luz – À Luz da Sombra’ (2004), e continua a sua 
actividade artística com o mesmo espírito multidisci-
plinar que sempre o orientou, afirmando, em entrevista 
ao jornal Folha de S. Paulo: “Escrevo como se fizesse 
fotografia, faço fotografia como se pintasse, pinto como 
se estivesse fazendo desenho.”

Um espectáculo com raiz na liberdade criativa e 
crítica, nas amarras e des-amarras dos sonhos e da rea-
lidade. Uma simbiose de universos surreais, absurdos 
e comoventes. Mais ironia. Mais humor. Mais os dias 
que fazem. Mais nós nos dias que fazem.

Magnólia Teatro 
É uma companhia profissional fundada em 2009, 

em Canas de Senhorim, na região de Viseu, Portugal, 
no âmbito da Amarelo Silvestre – associação cultural.

Pretende afirmar-se numa perspectiva de continui-
dade da actividade performativa, com o fito da dinami-
zação de espaços convencionais e não convencionais, 
urbanos e rurais.

Procura estimular a formação, potenciando, por 
exemplo, a experiência dos intervenientes profissionais 
junto dos públicos; almeja sensibilizar novos públi-
cos, jovens e menos jovens, promovendo a capacidade 
criativa individual e estimulando a reflexão.

A direcção artística da Magnólia Teatro é assegurada 
por Rafaela Santos, assessorada por Fernando Giestas.

MAR ALTO ATRÁS DA PORTA
Espectáculo Magnólia Teatro inspirado na obra de Fer-
nando Lemos -  São Paulo, Brasil, Galpão do Folias, 
Março, 2013. Foi. É.
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aranhiças & elefantes: blog-grupo experimental ou paracolectivo poé-
tico ou não-movimento. um desequilíbrio de palavras, imagens e sons. 
um não-lugar para quantas as vozes que quiserem habitar uma casa sem 
ventríloucos. tudo é POEMACTOM, por que a poesia des-TECE-SE: 
teia sempre por fazer, sempre a refazer-se, a criar fendas em processo 
nas formatadas linguagens com que nos põem a desOLHAR o mundo. 
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(Continuação)

Em frente ao Atlântico, sem remorso pranto, o Sr. 
Pessoa acreditou ser capaz de ditar 7 orações varinas 
promessas, uma estrela búzio floresta torre… Escreveu: 
branca flor azul minha alma a sonha, um verso mistério 
no xadrez do Tempo. 

Os grifos desenhos cifradas imagens formados sobre 
o espelho do mar podiam ser a metáfora destino do 
desejado cais de embarque que sonhou traçar a giz no 
estelar poema de outro porto. 

Escutando ausente eurydice imaginou degraus ondas 
do mar altar que  realmente contemplava… o Sr. Pessoa 
teve a vertigem de estar a bordo de um esquife barco 
sulcando o mar sobre clara idade êxtase, a ilusão de um 
estático movimento de corrente do mar ser sopro de 
um coro de vozes que chegavam do vento norte vero 
acaso fez o Sr. Pessoa pensar em regressar a casa, deixar 
cair no baú de quase todos desconhecidos as dantes 
vítreas imagens de celo pessoal azul arco doirado dia.

Na calçada de pedra a série sombras personagens 
dormideiras seguiam os passos mais desiludidos das 
transmigradas vidas do Sr. Pessoa que conjugadas com 
os três ares sons anunciavam acto poema na travessa 
do Sol seguinte... 

O Sr. Pessoa viu um profeta azul infante a dar os pri-
meiros passos, mar azul de sereias lágrimas, os nós de 
uma filha pátria ausente a norte sul este oeste, ribeira 
grande da vida de uma tarde imensa…  a morte medo 
mas também ante - lembrança de um rectângulo circu-
lo pentagonal azul decorado a estrela vermelho sangue 
verde esperança, o cais doque d’uma marginal aurora, 
arquitectados heterónimos teatrais sonhos encobertos 
de saudade do verde quintal no sétimo degrau dos 
oblíquos pensamentos... Quando confrontado com a 
figura do velho pedinte amputado “do mais agudo dos 
sentidos” sentiu muy grave culpa,  por desejo, entrou 
numa das três portas laterais das ruínas do profano 
sagrado porto templo que não estava distante. Depois 
de ter dado o primeiro passo, o Sr. Pessoa fez um risco 
no ar que apenas uma criança poderia saber fazer, 
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SR. PESSOA

moveu a direcção do olhar para o seu  lado esquerdo 
onde sabia ir encontrar um vaso suza com relevo de 
uma cipriota árvore antiga.

  
 disse: Desejo Ser Outro, Múltiplo Eu, Orpheu Me-
tamorfose
 
Sem hesitação, escreveu: todas as conversas passadas 
são destino mistérios [m]eus, aleatório resultado de 
pré escritos parágrafos criados de forma a ignorar 
a paisagem da vida, um  verso reverso de um inútil 
canto, brancos ritos ecos de imagens d’alma, acorde 
pizzicato de “uma nota só” …. aliterado ritmo profundo 
desgosto dado a casa da Rainha não estar na sua cor 
mas rodeada de um arquipélago d’onde nunca disse 
aspirar partir.
O Sr. Pessoa fitou uma azul rede painel horizonte, 
esotéricos azulejos de sensações indefinidas de “fluoiae-
res” buarcos de tudo que exteriormente estava a sentir, 
reparou nas sombras que a sua mão direita ou esquer-
da [não poderia dizer] desenhava sobre a página em 
branco… manuscrita saudade amor azul de sentir lunar 
estilhaço tempo, as marginais lembranças revisitadas 
do porvir… na intersecção declive dos dias gris que 
a negro branco heteredoxamente se formavam num 
abstracto poliedro de arestas mutiladas da indefinida 
violeta fragrância da paisagem, uma haste flor desdo-
brada imagem de um sorriso quebrado.
 
escreveu: 
sonho foi crer que a Vida tinha batido à porta da 
minha rua [e] ter partido sem dizer onde era  o inicio 
fim da minha Ventura.
 
O Sr. Pessoa teve o ensejo de escrever numa ta-
bula rasa a claridade de um áureo irregular rec-
tângulo, soletrar a equação natural depois de  no-
mear oração “peráclita” oração justo verbo devir 
poema, símbolo d’arte de verdade, janela de vidro 
x número 515 martelado desvelado onde imaginou 
ser revelado um poema capaz de salvar o mundo 
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“d’onde partir” 
tarda sereia canto
azul perfume pó no horizonte
invisíveis dedos fins
adiado adejar branco 

 
Tunc testamento espiritual a legar às gerações  futu-
ras... opiárias barcas… o Sr. Pessoa sentou-se numa 
mesa florida exangue no exterior de si uma rua vento 
norte emparedada muitos anos depois em fim ergui-
da, depois, o sr. trindade questionou o Sr. Pessoa... se 
tivesse de escrever um sentir desenho que desenho 
poema  seria...

O Sr. Pessoa disse:  morpheu abstracta órfica futu-
rista saudade, negro de  lirium mar vermelho verde 
sangue onde aranha branca teceu com fina saudade 
fio[s] tempo, in glória luta que hoje nada mais é que 
frustrado desejo musical língua devir cumprir.

sujeito impar na memória calçada portuguesa, nó de 
amor cicatriz, uma incolor casa habitada de lembranças 
fantasmas, a lamentação pátrea anagrama charada 
sem misericórdia ou remédio, descalço sentido vazio, 
fio eléctrico de silêncio para sete mares… uma dada 
mOrpheu saudade, teatro sombra chinesa sinfónica, 
puro silêncio ophélia morte de clave harpa não. 

O Sr. Pessoa não teve tempo de chegar a casa do Sr. 
Soares à combinada hora... interrompido no caminho 
por uma vieira tabacaria á beira mar d’outra paisagem, 
sentou-se pediu café cruzado, açúcar não… monólogo 
datas trocadas d’una persona múltipla imaginação  
nem sempre capaz de encontrar na estante o  poema  
d’um desarrumado quarto amor.

 
(a continuar)




