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Tenho quase a certeza que uma das coisas que a maior parte de nós acharia mais abjectas quando criança, 
ou já adolescente, seria a de querer possuir ou manipular algo e ouvir a frase despótica do costume “Dou-te 
isso no Natal, se te portares bem!” ou “No fim do ano se tiveres boas notas”. Embora o exercício de disciplina 
possa ser válido e o tempo filtre as emoções, é duro o choque do adiar o desejo. Demasiado tempo depois, 
passada a prova, a recompensa merecida sabe como o segundo da culinária espanhola. É neste éter emocional 
que sentimos a Girazine.

Durante alguns anos a ideia recorrente, mas nunca colocada em prática, é agora lançada à terra na forma 
desta humilde semente, gerada pela feliz coincidência de uma proposta de estágio profissional à Gira Sol 
Azul de alguém da área jornalística que acolheu o desafio com garra e dedicação incansável. Deixamos aqui 
pois um agradecimento muito especial ao Rafael Ferreira que recolheu, organizou e criou algum do material 
aqui presente, todo o trabalho de fundo é seu. Agradecemos também a preciosa colaboração do Luís Belo 
que deu corpo a esta zine.

A Girazine não é uma publicação acerca das actividades da nossa associação, mas sim uma janela aberta 
para a arte, em tom informal. No entanto, fazemos questão de abrir este número zero com o retrato que a Ana 
Filipa Rodrigues compôs para que aqueles que ainda nos desconhecem compreendam o contexto e origem 
desta zine. Pretende-se que seja um ponto de encontro das artes com especial atenção ao que está próximo e 
merece visibilidade. Serviço público com Fotografia, Artigos, Eventos, Dança, Música, Artes Plásticas, Som 
e Imagem, Prosas e Poesias, Partilhas e Pessoas.
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Quem mora no Bairro São João das Lameiras, em 
Abraveses, já se habituou ao bulício musical que ecoa 
diariamente no Lote 5. Seja percussão, cordas ou jo-
gos vocais, não há silêncio que ocupe aquele espaço, 
a não ser que essa ausência de som integre alguma 
composição musical. Apesar de habituados, ainda são 
muitos os que se deixam hipnotizar pelos acordes e 
que abrandam as suas rotinas à passagem pela caixa 
de música que é o Lote 5. É neste espaço que reside 
a Associação Cultural Gira Sol Azul.

Nasceu em 2006, motivada inicialmente por razões 
burocráticas, pela mão de um grupo de jovens mú-
sicos. “Eu [Ana Bento], o Bruno Pinto e o Joaquim 
Rodrigues estudávamos juntos, costumávamos fre-
quentar workshops e além disso tocávamos em bares. 
Quando começámos a ser contactados por entidades 
oficiais, como Câmaras Municipais, apercebemo-nos 
que necessitávamos de nos organizar de uma outra 
forma”, explica Ana Bento, uma das dirigentes da 
Gira Sol Azul. 

Mas cedo o projecto simplista que surgia de uma 
resposta às finanças e à Segurança Social, enveredou 
por um ritmo bem mais acelerado e complexo, com 
ambições que ultrapassavam a carência de experiên-
cia. “Eu já mantinha muitas colaborações com outras 
associações e quando constituímos a Gira Sol Azul, 
apercebemo-nos que podíamos ramificar para vários 
projectos. E em vez de criar apenas uma banda, ou 
uma escola de música, decidimos criar a Gira Sol Azul, 
uma associação de Educação Artística”, desenvolve. E 
foi imbuído nesse espírito de cooperação com outras 
entidades e associações que vários artistas nacionais 
e estrangeiros colaboraram com a Gira Sol Azul no 
início da sua vida.

Os primeiros anos de funcionamento ficaram mar-
cados pelo surgimento da Escola de Música Gira 
Sol Azul, que para além de aulas de música acolheu 
oficinas específicas na área da Culinária, Artesanato 

e Artes Plásticas. O desenvolvimento de oficinas pe-
dagógicas, vocacionadas para a apresentação fora de 
portas, foi também uma das grandes apostas da Gira 
Sol Azul. Um esforço que tem sido reconhecido quer 
por entidades culturais, como a Casa da Música, Teatro 
Viriato ou Lugar Presente, assim como por diversas 
escolas do ensino oficial.

Também o percurso desta associação tem sido pau-
tado por um trabalho de cariz social. De salientar, a 
sua cooperação com a Associação Portuguesa para as 
Perturbações de Desenvolvimento e Autismo de Viseu. 
“A Associação já conhecia o nosso trabalho e apesar 
de ninguém na Gira Sol Azul ser músico terapeuta, a 
verdade é que estabelecemos uma parceria de trabalho 
e começámos a obter resultados positivos”, clarifica.

Seis anos passados e tantas conquistas obtidas po-
deriam de alguma forma significar um abrandamento 
da actividade deste grupo. No entanto, a Gira Sol 
Azul tem enveredado pelo caminho oposto. A sua 
actuação continua a encastelar em novas ambições, 
em novos projectos e em novas parcerias. De acordo 
com os dirigentes, um dos objectivos para os próximos 
anos passa por melhorar as condições de logística e 
de comunicação da Escola de Música, para que dessa 
forma seja possível motivar novos públicos de di-
ferentes contextos e idades. Ainda ao nível escolar 
novas disciplinas foram criadas, com vista a tornar o 
ensino mais democrático e acessível. Exemplo disso 
é a Oficina de Guitarra. 

A Gira Sol Azul irá também continuar a promover 
o Workshop de Jazz de Viseu, um evento que reúne mú-
sicos profissionais de reconhecida qualidade e jovens 
músicos em torno de uma aprendizagem intensiva das 
técnicas de Jazz. Em 2013, este workshop comemo-
ra cinco anos de existência e a organização promete 
muitas novidades.

Mesmo em contraciclo, o Lote 5 continuará a ser 
uma companhia para os seus vizinhos geográficos, 
mas também um elemento de elevado interesse no 
panorama cultural nacional.

Mais informações sobre toda a actividade da Gira Sol 
Azul em: www.girasolazul.com e www.girasolazul.blo-
gspot.com

LOTE 5 – R/C
MORADA DE UM GIRA SOL

CULTURAL
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O TEATRO MAIS PEQUENO DO MUNDO

A Caravana Penélope e o Teatro Mais Pequeno do 
Mundo [TMPM] cumpriram no dia 15 de Agosto o 
primeiro ano de vida. Iniciada na Feira de S. Mateus, 
em Viseu, a aventura de artes itinerantes do TMPM 
seguiu depois para muitos concelhos do distrito de 
Viseu e chegou a muitos pontos do país. Será que se 
lembram como tudo começou?

Uma expressão que pode ajudar a definir o conjunto 
de apresentações artísticas que o TMPM tem vindo a 
realizar em Portugal é “Artes em Movimento”. Quase 
sempre em itinerância, entre o ano de 2011 e 2012, 
foram tantos os caminhos percorridos pela Penélope 
que começa a ser tarefa impossível traduzir em km o 
número de espectáculos de Teatro, Música, Dança, 
Poesia e Artes Visuais apresentados na Penélope do 
norte ao sul do país.

Em apenas um ano, cerca de 10 mil espectadores 
tiveram a oportunidade de assistir a aproximadamente 
600 apresentações realizadas em 20 diferentes locais 
do país, desde o Teatro Municipal Maria Matos, em 
Lisboa, à Escola EB1 de Póvoa de Sobrinhos, de “Ser-
ralves em Festa”, no Porto, à “Feira de S. Mateus”, em 
Viseu ou, por exemplo, “Guimarães, Capital Europeia 
da Cultura”, o último dos sítios onde o TMPM actuou.

E como é que surgiu este projecto “dramaticamente” 
singular?

Para dar uma resposta é necessário recuar um pouco 
no tempo, concretamente a Abril de 2009, quando a As-

PENÉLOPE
A CARAVANA

sociação Balsa Nova lançou o projecto “Humaniz’Arte”, 
uma iniciativa co-financiada pelo IDT [Instituto da 
Droga e Toxicodependência] que tinha como principal 
objectivo a intervenção em contextos de exclusão social 
através das artes. Nessa altura, Paula Fong, a psicóloga 
que idealizou e coordenou o projecto “Humaniz’Arte” 
convidou uma equipa de artistas de diversas áreas para 
desenvolverem intervenções junto da comunidade do 
Bairro da Balsa, em Viseu.

 Uma das primeiras actividades do “Humaniz’Arte” 
a serem apresentadas ao público foi “O Chá dos Con-
tos”, uma iniciativa que em curto espaço de tempo 
conseguiu criar uma atmosfera artística junto da po-
pulação do bairro da Balsa através de sessões de contos 
dramatizados por Graeme Pulleyn e Óscar Lopes 
onde os residentes eram convidados a participar. Além 
das histórias contadas no final do “O Chá dos Contos” 
serviam-se pequenos lanches que eram partilhados 
em ambiente de verdadeira festa comunitária.

O início do “O Chá dos Contos” era anunciado à 
população com duas voltas em redor do bairro com 
música do grupo de percussão D’Arte Ritmo dirigi-
do por Ana Bento e integrado no projecto artístico 
“Entreteias” que também tinha a intenção de intervir 
através das artes na prevenção de comportamentos 
de risco em crianças e jovens.

Outras das actividades do projecto “Humaniz’Arte” 
foi a criação de workshops em diferentes áreas artís-
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ticas. “Monstros Luminosos”, uma procissão profana 
de lanternas gigantes de papel, “Caras que Contam”, 
uma exposição fotográfica ao ar livre e “A Odisseia do 
povo do Bairro das Nuvens”, uma “banda desenhada 
dramatizada”, foram apenas algumas das iniciativas 
que começaram a atrair pessoas de toda a cidade de 
Viseu para o Bairro da Balsa, um bairro habitualmente 
designado por “complicado”. 

 Embora parte dos primeiros objectivos do projecto 
“Humaniz’Arte” estivessem a ser alcançados haveria 
muito mais a realizar. No dia 1º de Maio, de 2010, “O 
Chá dos Contos” decidiu realizar uma homenagem 
aos poetas de Abril intitulada “Traz uma história e 
um amigo também…”. Ary dos Santos, José Afonso, 
Manuel Alegre, Alexandre O’Neill, Eugénio Andra-
de, Mário Cesariny, Miguel Torga foram alguns dos 
poetas lembrados através da leitura de poemas. Uma 
homenagem que também incluiu a presença de poetas 
desconhecidos que arriscaram também ler alguns dos 
seus poemas… sonhos de papel que cada um trazia 
no próprio bolso. 

Apesar do palco da sede da “Humaniz’Arte” não ser 
muito grande (1mx1m), a ideia acabou por ser enorme, 
porque surgiu ali a possibilidade de ser criado “o mais 
pequeno palco do mundo”, a semente do “ Teatro Mais 
Pequeno Do Mundo”. 

Pouco tempo depois Graeme Pulleyn e Pedro La-
cerda percorriam o país em busca de uma caravana que 

fosse possível transformar em “micro-sala” de espec-
táculos itinerantes. Na zona de Pombal conseguiram 
encontrar uma caravana em estado de “pré-reforma” 
que regressaria à “vida activa” para receber os actores 
e o público do TMPM.

Antes de isso acontecer, uma equipa de voluntários 
fez do Teatro Viriato “residência” para conseguir dar 
um “novo rosto” à antiga caravana. O interior foi com-
pletamente desmontado, criaram-se bancadas para os 
espectadores e foi criado “o palco mais pequeno do 
mundo”. O exterior também foi pintado e decorado 
com luzes e estrelas para “iluminar” os caminhos que 
a caravana haveria de percorrer. Só faltava baptizar o 
sonho. Penélope foi o nome escolhido, uma homena-
gem à companheira de Ulisses que iniciava agora a 
sua própria Odisseia.

A 14 de Agosto de 2011, na “Feira de S. Mateus”, 
em Viseu, o TMPM abriu as suas portas pela primeira 
vez. No final da “maratona” de 40 noites, a Penélope 
recebeu cerca de 4 mil espectadores. Um público 
muito diversificado, sempre com grande curiosidade 
em perceber como no espaço improvável de uma ca-
ravana era possível apresentar espectáculos artísticos 
com uma qualidade inversamente proporcional à área 
disponível.

Após a estreia e de perceber que tal era possível, o 
público regressou nos dias seguintes. Muitas foram 
as pessoas que não quiseram perder nenhuma das 12 
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apresentações que o TMPM havia criado para a série 
de espectáculos Penélope que agora se iniciavam.

Dado o êxito alcançado - e porque o TMPM não 
considera nada boa ideia uma caravana estar parada - a 
Penélope começou a realizar a primeira série de espec-
táculos itinerantes. As primeiras viagens da Penélope 
aconteceram no distrito de Viseu, sobretudo em visitas 
realizadas às escolas e a associações culturais. Antes 
de iniciar a aventura nacional, a Penélope esteve ainda 
no Fórum de Viseu, na Escola Superior de Educação 
de Viseu, em Nelas, Carregal do Sal, Canas de Se-
nhorim, Cabanas de Viriato, na Fundação Lapa do 
Lobo, na Associação de Paralisia Cerebral, em Póvoa 
de Sobrinhos, S. Pedro do Sul e Celorico da Beira. 
O que demonstra que as criações Penélope têm uma 
grande virtude: o facto de poderem ser apresentadas 
em múltiplos contextos e os destinatários serem… 
todas as pessoas.

Em 2012, a Penélope inicia a primeira digressão 
nacional. Na Primavera esteve presente no “Serral-
ves em Festa” no Porto, seguindo para Torres Novas, 
Ílhavo, Aveiro e Lisboa, regressando à “Feira de S. 
Mateus”w para assinalar a data do primeiro aniversário. 
Em Viseu, o TMPM estreou 7 “micro-contos” que 
marcam o início de um novo ciclo de espectáculos, um 
conjunto de novas criações inspirados na “Odisseia” de 

Homero. As novas criações do TMPM seguiram em 
itinerância para Guimarães, integrados no programa da 
“Capital Europeia da Cultura”. Os actores do TMPM 
realizaram ainda nos arredores da cidade minhota, 
em Pevidém, o workshop “O Porquê da Partida”, uma 
oficina de Teatro onde participaram jovens dos 11 
aos 15 anos de idade. No final, além de terem criado 
diversas histórias inspiradas no universo da “Odisseia” 
os participantes apresentaram um “micro-espectáculo” 
no interior da Caravana Penélope.  

A história do Teatro Mais Pequeno do Mundo ainda 
agora se iniciou, a que contámos aqui é uma ínfima 
parte de um sonho maior de um colectivo artístico 
que continua a acreditar que “enquanto houver estrada 
para andar” as histórias irão continuar.

Micro-contos Penélope inspirados na Odisseia de 
Homero: Ana Bento/Paulo Correia: “Sonhei, que so-
nhei viajar”; Bruno Pinto: “Ode e Ceia Sonora”; Cris-
tóvão Cunha: “Polífemo, o temível ciclope”; Fernando 
Giestas: “Migrante”; Graeme Pulleyn: “A Odisseia 
segundo Penélope”; Guilherme Gomes: “O Canto das 
Sereias”; Rafaela Santos: “Homero”; Sónia Barbosa; 
“Calipso”, Romulus Neagu: “O sonho de Ulisses”.
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De 27 de Julho a 5 de Agosto, realizou-se a 12ª edição 
da “MoitaMostra”, evento distribuído pelos espaços 
do Largo da Moita, no Centro D’Arte na Moita (na 
Serra) e no IPJ de Viseu. No total, foram 54 eventos 
artísticos que incluíram a participação de 119 artistas 
de diferentes áreas, nomeadamente de actores, pintores, 
escultores, cineastas, músicos, bailarinos, escritores e 
fotógrafos.

Um dos objectivos da “MoitaMostra” para o Gru-
po Experimental de Intervenção Cultural (GEIC) é 
“possibilitar à população local o acesso e a participação 
num conjunto de eventos culturais em diferentes áreas 
artísticas e fomentar o hábito da fruição cultural junto 
da população. O GEIC pretende também que os artis-
tas do meio urbano tenham contacto com o meio rural 
e que este seja um espaço/tempo de referência para a 
comunidade artística dos dois meios, urbano e rural.” 

Para se ter uma ideia aproximada das ofertas apre-
sentadas na “MoitaMostra” que teve aproximadamente 
3500 visitantes na edição deste ano, podemos dizer que 
na área das artes plásticas foi apresentada uma expo-
sição colectiva - “ARTE NOSTRA DAMOS 2012”, 
um conjunto de obras de 11 autores, apresentada de 
27 de Julho a 30 de Agosto, no Instituto Português 
da Juventude de Viseu. Na Moita foram realizados 
3 workshops de Alexandre Magno e António Pedro 
Pascoal. Na aldeia da Moita, em meio rural, o público 
teve a oportunidade de assistir a várias peças teatrais e 

MOITA

participar em dois workshops relacionados com esta área 
artística. Outra iniciativa apresentada na Moita, que 
merece ser destacada, foi o ciclo de cinema intitulado 
“Grandes Curtas” que incluiu o visionamento de 11 
curtas-metragens de autores nacionais. A música, claro,  
também esteve presente na Moita com a realização 
de sete concertos, um workshop de Pedro Teixeira e 
através da animação de três DJs. Na área da Dança, 
foi apresentado o espectáculo “Viagem ao Oriente” 
de Samira’s Al Dans e Susana Santos realizou um 
workshop de danças orientais. Uma exposição foto-
gráfica, no Serra-Centro D’Arte, o lançamento do 
livro “Outras Escolhas” de Pedro Branco e a realização 
de um workshop de escrita do mesmo autor foram 
outras das iniciativas importantes da “MoitaMostra” 
que organizou também um workshop de Ioga de Rui 
Pascoal e Sónia Passos. 

Segundo a organização, “além de ser um momento 
de encontro e espaço de breve residência de artistas”, 
a “MoitaMostra” demonstrou que o meio rural  tem 
todas as condições para a “troca e debate de ideias, 
partilha de processos e produtos de experimentação/
criação artística e intervenção comunitária e cultural”. 
A contemplação do espaço rural também mereceu 
a atenção do GEIC através da iniciativa “Percursos 
Pedestres” organizado por Delfim da Silva, dando 
expressão ao “Encontro D’Artes” em Meio Rural.

MOSTRA
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“ÁrvoreSer” é o nome da peça itinerante destinada ao 
público pré-escolar que a actriz e encenadora Sónia 
Barbosa e a ilustradora Catarina Fernandes criaram 
baseadas na obra “O Barão Trepador” de Italo Calvino. 
Em “ÁrvoreSer” a interpretação é acompanhada por 
ilustração em tempo real, um elemento importante 
na composição do próprio espectáculo e que também 
auxilia o público na compreensão do desenvolvimento 
da narrativa. 

O projecto “ÁrvoreSer” nasceu a partir de uma 
proposta do Teatro Viriato que tinha como intenção 
inicial demonstrar que as histórias não específicas para 
uma faixa etária baixa, podem também ser adaptadas 
a este tipo de público. Depois de realizar pesquisas 
para seleccionar uma história adequada aos objectivos, 
a actriz Sónia Barbosa optou por escolher o romance 
“O Barão Trepador” de Italo Calvino que deu a conhe-
cer posteriormente à ilustradora Catarina Fernandes, 
para iniciarem a escolha dos excertos e dos episódios 
mais importantes e, assim, começarem o processo de 
composição da dramaturgia. 

Na fase inicial do projecto, Sónia Barbosa convidou 
Catarina Fernandes a participar como intérprete no 
espectáculo, uma experiência inédita para a ilustradora 
que ia de encontro à ideia de aproximar tanto quanto 
fosse possível as duas formas de expressão artística. 

Sobre o romance “O Barão Trepador”, a história 
descreve o percurso de vida de Cosimo, a personagem 
central da peça “ÁrvoreSer”, que muito jovem, após 
uma discussão familiar, decide sair de casa e subir para 
o cimo de uma árvore com a firme decisão de nunca 
mais voltar a colocar os pés na terra. 

A promessa nunca quebrada vai acompanhar Cosi-

mo em todas as etapas da vida. É assim, de uma forma 
inesperada, que tem início a grande aventura: de ser 
ele e não a sociedade a criar o seu destino. A perso-
nalidade forte, o inconformismo e a determinação são 
características que lhe permitem resistir às pressões 
da família e das pessoas que “cá em baixo” tentarão 
seduzir Cosimo para desistir da sua intenção de viver 
nas copas das árvores.

Sem sucesso, diga-se… Nenhuma dificuldade vai 
demover Cosimo de viver a vida que ele deseja em 
cima das árvores. Para que tal seja possível a persona-
gem vai aprender a alimentar-se, a sobreviver ao frio 
e ao calor, a inventar mecanismos que lhe permitam 
viajar no cimo das árvores conseguindo, com mais ou 
menos dificuldade, encontrar sempre soluções para 
resolver os problemas resultantes do tipo de vida que 
optou por viver. 

Na copa das árvores, Cosimo aprende a conhecer 
a sua natureza, aquela que está à sua volta e a dos 
homens em geral: aquilo que pensam, o que desejam 
e buscam para as suas vidas. Percorrendo todos os 
cantos da Europa, vive grandes aventuras, faz amizades, 
corresponde-se com grandes filósofos e apaixona-se 
sem nunca desobedecer à promessa da infância: a de 
não voltar a colocar os pés na terra. 

Estreada a 3 de Março de 2012, a peça “ÁrvoreSer” 
teve 5 apresentações no Teatro Viriato, esteve em 
itinerância por diversas escolas de Viseu e foi tam-
bém apresentada em Oliveirinha, integrada no “Palco 
para dois ou menos”. As próximas apresentações vão 
acontecer dias 6 e 7 de Dezembro de 2012, no Centro 
Cultural de Ílhavo.

ÁRVORE
SER
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Estreado no dia 6 de Julho na freguesia de Godim, o 
espectáculo itinerante “Arraial” é uma criação da Circo-
lando e da coreógrafa Madalena Victorino que nasce do 
interesse de “lançar um novo olhar” para o património 
das festividades das regiões do Douro e Minho. 

Inspirado nas tradições, romarias e rituais das regiões 
nortenhas, o elenco do “Arraial” é composto por profis-
sionais de Dança, Teatro e Música em conjunto com 
elementos de ranchos folclóricos locais e pessoas da 
própria comunidade de Godim. Um das intenções do 
espectáculo que teve a participação dos “Dead Combo” 
era a criação de “uma festa de verdade, sem cedências 
aos folclorismos e aos retratos de época” focada espe-
cialmente no aprofundamento do cruzamento entre 
as linguagens do Teatro, Música e Dança. 

Um dos muitos participantes do elenco do “Arraial” 
foi o bailarino Romulus Neagu que entrevistado deu 
um retrato da experiência vivida durante a sua resi-
dência em Godim e também da criação do referido 
espectáculo.

Em que  contexto surgiu a possibilidade de inte-
grares o projecto “Arraial” da Circolando?

A minha participação no “Arraial” aconteceu após 
um desafio que a Circolando apresentou à coreógra-
fa Madalena Victorino e que a seguir me convidou 
para participar na criação do “Arraial” no sentido de 
aprofundar as linguagens da Dança e do Teatro. O pro-

jecto “Arraial” teve várias fases de concepção embora a 
apresentação oficial estivesse integrada no programa 
de “Guimarães, Capital Europeia da Cultura”.

Como intérprete que significado retiraste dessa 
experiência? 

Além de ter sido uma experiência muito importante 
e emocionante, acho que o trabalho de criação do 
“Arraial” teve um resultado final muito bom, tanto 
para os profissionais e staff técnico como também 
para as pessoas de Godim e, claro, junto do público de 
Guimarães que teve oportunidade de ver o espectáculo. 
Acredito que a experiência adquirida neste projecto 
poderá até ajudar a moldar trabalhos futuros.

Godim foi a localidade escolhida para a residência 
artística, a criação e também para a primeira apre-
sentação do “Arraial”, podes descrever o ambiente 
que os intérpretes encontraram nesta localidade?

Godim é uma das freguesias mais afastadas do centro 
de Guimarães, tem uma paisagem rural magnífica. É 
uma freguesia com poucas pessoas devido à emigra-
ção mas onde foi possível viver experiências muito 
marcantes com as cerca de 50 pessoas que ali vivem 
ou nas proximidades. Os ensaios do “Arraial” foram 
realizados no campo de futebol da terra, transformado 
num universo completamente diferente durante todo 
o período em que decorreu esta residência artística. 

CIRCOLANDO
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Antes da apresentação do projecto “Arraial” hou-
ve necessidade de pesquisar acerca dos elementos 
que pretendiam aprofundar, as festas, as romarias, 
a importância do sagrado e profano…

Sim, tudo isso era fundamental, sobretudo perceber 
o significado do sagrado e profano nas comunidades 
do Norte de Portugal. Mas a etapa de pesquisa ocorreu 
numa fase anterior a quando das deslocações que a Cir-
colando fez a diferentes zonas do norte de Portugal. Na 
fase seguinte, o espectáculo “Arraial” foi construído de 
uma forma muito mais orgânica, o objectivo também 
não era recriar um verdadeiro arraial ou um “arraial 
contemporâneo”. As pessoas identificaram-se muito 
naturalmente com o projecto e o compromisso dos 
habitantes de Godim foi imediato, tal como acontece 
em muitas zonas da região Norte de Portugal. 

Nestas zonas do país, o trabalho realizado em comu-
nidade tem uma grande importância tal como tam-
bém têm as festas que lhe estão associadas. Estes são 
aspectos muito vincados no espírito colectivo destas 
comunidades. 

Antes da apresentação em Guimarães, o primeiro 
espectáculo do “Arraial” acabou por realizar-se na 
própria freguesia de Godim. Que diferenças exis-
tiram entre a primeira apresentação em relação à 
segunda deslocação que foi na cidade de Guimarães, 
este ano “Capital Europeia da Cultura”?

Em Godim éramos convidados, mas a atmosfera em 
Guimarães foi realmente muito diferente. Na cidade de 
Guimarães haviam manifestações artísticas e culturais 
em diversos locais e sentimos a mudança de espaço, 
mas também adaptámo-nos bem ao facto de estar-
mos a participar num grande evento artístico como 
é a “Guimarães, Capital Europeia da Cultura”. Por 
outro lado, a troca de experiências, a responsabilidade, 
a boa energia que fluía à medida que peça foi sendo 
construída, ajudou sempre à integração de todos os 
elementos do grupo e também a desconstruir a ideia 
que os artistas são pessoas excêntricas ou bastante 
diferentes das outras pessoas, ou seja, que independen-
temente de sermos profissionais ou amadores, existem 
muitos aspectos que temos em comum, por exemplo, 
o prazer da música, da dança e um grande interesse 
pelas tradições e raízes culturais.

Depois de Guimarães, o espectáculo itinerante “Ar-
raial” [direcção de André Braga e Cláudia Figueire-
do] foi apresentado em Lisboa, no festival “Todos” e, 
recentemente, no festival “Manobras”, no Porto, nos 
dias 27, 28 e 29 de Setembro. 
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Não sou decerto a pessoa indicada para falar dos pro-
pósitos da ZUT, entre outras razões porque saí de 
Viseu na altura decisiva da curta vida da revista. Por 
essa razão, prefiro falar dos lugares que estiveram na 
sua génese, como deles me recordo nesses anos - que 
também marcaram a minha transição da adolescência 
para a idade adulta. Creio não errar muito se disser 
que o elo comum a todas - ou quase - as pessoas 
que se reuniram em torno da ZUT foi o Liceu Alves 
Martins: os colaboradores da ZUT que não eram aí 
professores, aí eram ou tinham sido alunos. A forma 
como nos fomos conhecendo e reunindo também está 
relacionada com aquela instituição, muito embora a 
relação posterior entre os colaboradores da revista 
tivesse passado por  outros cenários.

Bastante importante para tudo o que gravitava em 
torno da revista foi o então café Monte Branco, junto 
ao Parque. Ainda no início dos anos 80 considerado 
o «café dos queques», o carácter elitista do estabele-

cimento, a ter existido alguma vez, acabou por dar 
lugar a uma clientela heterogénea, com seus «loucos 
de estimação» capazes de levantar a voz como quem 
fala para uma plateia, sendo por vezes aplaudidos, por 
vezes gozados, tantas vezes simplesmente ignorados, 
enquanto as mesas se iam enchendo, pela noite fora, 
de garrafas e taças vazias. A importância do Monte 
Branco na vida da ZUT transcendia em muito o facto 
de ser um ponto de encontro dos colaboradores. Na 
verdade era lá que estavam também muitos dos seus 
compradores e leitores . Vendida de mão em mão, pas-
sava de mesa em mesa, entre copos de finos, chávenas, 
brandies e tacinhas de vinho branco a que alguns de 
nós davam o nome de código «cariocas de limão».  

No aspecto da produção da revista porém, o aparta-
mento do Zé Pedro (não longe da Travessa da Meia-
-Laranja) e o atelier do Nuno (Rua Chão do Mestre, 
com vista sobre os telhados da Praça ou Mercado 
Municipal) eram os dois pontos de referência prin-
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cipais: por aí se produziram, no sentido artesanal do 
termo, todas as revistas que vieram a lume, desde a 
fase de selecção, dactilografia, alinhamento e revisão 
de textos até à junção do miolo e colagem das capas, 
passando pelos arranjos gráficos e pela paginação. Em 
noites de verdadeiro corrupio, sempre com passarões 
e passarinhos noctívagos a entrar e a sair - muitos 
dos quais nem participavam na revista - às vezes, para 
nosso espanto, de todo aquele caos nascia uma ordem 
imprevista, espontânea, aqui e ali quase miraculosa, 
dadas as peripécias e contingências que se imaginam 
em espaços exíguos quando povoados de pessoas con-
centradas ou descentradas – em vários tipos de activi-
dades, que os mais argutos decerto hão-de imaginar, 
com pouca margem de erro…

É já numa segunda fase da vida da revista que surge 
outro ponto importante: a Tipografia Viseense, junto 
às traseiras da Sé, que já anteriormente vinha execu-
tando as capas da revista em cartolina, mesmo na fase 

em que o miolo era ainda feito de reproduções pelo 
método stencil. A relação especial com o Sr. Afonso 
(Chaminé para os amigos) proprietário da referida 
tipografia permitiu melhorar alguns aspectos da revista 
e transferir a fase final da sua produção: a encadernação 
e os arranjos finais passaram a ser feitos aí. 

Estes quatro lugares não esgotam, como é evidente, 
toda a breve mas intensa história da revista. Outros 
poderiam ser-lhe acrescentados como a Galeria 22, 
o Cine-clube, a própria Biblioteca Municipal. Creio 
porém que se considerarmos as dinâmicas da manu-
factura da revista, da sua circulação e do seu «público» 
terá sido no interior deste «pentágono» geográfico que 
em 19 meses nasceram cinco Zuts, a última das quais 
número duplo…
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O homem e a mulher que pediam um prato de sopa com duas colheres 
pediam sempre um prato de sopa com duas colheres. Todos os dias, no 
restaurante: “uma sopa para dois”. 

O dono do restaurante ficava muito irritado com a partilha. Afinal, 
ele podia cobrar apenas um prato de sopa, mas alimentava duas pessoas.

 O dono do restaurante, “já sei”, pensou em diminuir a quantidade de 
sopa servida ao homem e à mulher que pediam um prato de sopa com 
duas colheres.

 A quantidade foi diminuindo aos poucos, todos os dias, para que o 
homem e a mulher que pediam um prato de sopa com duas colheres 
não se apercebessem de que estavam a pagar o mesmo por uma sopa 
que era cada vez menos.

 A certa altura, o dono do restaurante começou a utilizar pratos cada 
vez mais pequenos, à medida que diminuía a sopa. Assim, parecia que o 
caldo era servidos sempre na mesma quantidade.

Depois, aproveitando o aumento do Imposto Sobre Pratos de Sopa, 
“sabem como é que é, isto está cada vez mais difícil”, o dono do restau-
rante também aumentou o preço do prato de sopa.

O HOMEM E A MULHER QUE PEDIAM UM 
PRATO DE SOPA COM DUAS COLHERES
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O homem e a mulher que pediam um prato de sopa com duas colhe-
res começaram a aparecer no restaurante cada vez mais emagrecidos, 
cabisbaixos, envelhecidos. Para levar a colher da sopa à boca, o homem 
tinha que ser ajudado pela mulher e a mulher ajudada pelo homem. Duas 
mãos tremelicantes levavam a colher de sopa à boca de um e, depois, à 
boca de outro. As duas mãos livres eram utilizadas em forma de concha, 
colocadas debaixo da colher de sopa, para que, se se desse o caso de haver 
sopa entornada, e dava-se muitas vezes esse caso, as mãos em forma de 
concha evitassem o desperdício de sopa.

Certo dia, o homem e a mulher que pediam um prato de sopa com 
duas colheres entraram no restaurante, deram um, dois, três passos muito 
cansados em direcção à mesa onde já estava pousado o prato de sopa e não 
conseguiram avançar mais. Ainda tentaram olhar um para o outro, mas, 
um, dois, três, caíram completamente desamparados no chão. Morreram.
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 O dono do restaurante, “eu não percebo, eu não percebo, é que eu não 
percebo”, disse ao polícia que foi ao local que não percebia como é que 
o homem e a mulher que pediam um prato de sopa com duas colheres 
tinham morrido. Eles andavam abatidos, é verdade, mas alimentavam-
-se bem” – e ao dizer isto apontou para a mesa onde já estava pousado 
o prato de sopa.

O polícia aproximou-se da mesa e espreitou a sopa servida num pires 
de chávena de café. “Tem bom aspecto. Enquanto os meus colegas não 
chegam para recolher os mortos, não se importa?”

O polícia foi comendo a sopa, foi comendo, foi comendo, foi comendo; 
os colegas polícias apareceram para recolher os mortos e ele continuou 
a comer a sopa, a comer, a comer, a comer; os colegas polícias foram-se 
embora, depois de terem recolhido os mortos, e ele ali continuou a comer 
a sopa com duas colheres de café.

Terminada a refeição, o polícia coçou a barriga e partilhou um sorriso 
com o dono do restaurante: “Esta sopinha, soube-me pela vida”.
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Foi na mais quente e húmida noite daquele verão de 
má memória que tudo aconteceu. Uma noite amaldi-
çoada para todos os que nela participaram. Uma noite 
em que teve início uma empreitada malfadada, cujas 
negras consequências não são ainda completamente 
percetíveis.
A lua não estava cheia. Fugindo da multidão enraive-
cida que as perseguia, dois passos apenas à frente do 
alcance dos archotes e das forquilhas, três mulheres 
procuravam abrigo nas fumegantes entranhas dos pân-
tanos do Louisiana. A alternativa, sabiam, permitia-
-lhes uma escolha, mas era entre a forca e a fogueira. 
Marie LaVeau, rainha voodoo e mestre na arte de en-
colher cabeças e enlouquecer inimigos; Lena Hurácan, 
sacerdotisa amazónica, capaz de invocar os espíritos 
da natureza e convocar ventos, dilúvios e trovões com 
os ritmos dos seus tambores; e Conchita de Aragón, 
cigana fugida de um espetáculo de horrores circense, 
incapaz de disfarçar um sorriso velhaco ao revelar 
infortúnios futuros em sessões de leitura das palmas 
das mãos aos insensatos temerários que se atreviam a 
pedir-lho, infalível a espalhar feitiços, maus olhados 
e poções azedas. 
A noite sempre foi má conselheira de mentes tacanhas, 
que procuram apenas destruir o que não compreendem. 
Que temem o que não conhecem. Perante a escuridão, 
as sombras parecem ganhar vida. Mostram dentes 
podres e afiados, enquanto sorriem com intenções 
torpes. E o medo engorda toneladas. 
Sentindo a vontade dos perseguidores fraquejar a cada 
metro avançado para o interior do pântano, as três 
mulheres persistiram. 
Duas horas depois, já livres da perseguição, cruzaram-
-se com a figura esguia de Reverend Jesse, quando este 

recolhia escamas de jacaré para um guisado. O velho 
pregador, que há muito havia substituído a leitura 
das sagradas escrituras pela procura de iluminação 
no fundo de uma garrafa de aguardente de contra-
bando, guardava os julgamentos para o dia do juízo 
final. Viu as roupas e os amuletos, percebeu tudo, o 
visível e o oculto, mas não se preocupou. Convidou 
as três mulheres para jantar.
Após trocarem dicas de culinária e experiências 
religiosas, descobriram afinidades musicais que valia 
a pena explorar. Para completar os sons exóticos do 
combo, decidiram ressuscitar o cadáver de Old Rod 
– um maquinista enlouquecido, reformado com o 
último dos motores a vapor. 
Procurando paragens mais tolerantes, mudaram-se 
para Portugal, trocando jacarés, gumbo, mezcal e 
bourbon por noites de magia negra, presunto, vinho 
tinto e queijo da serra. Pretendem, com os seus ui-
vos e ruídos estridentes, encontrar comunhão com 
outras almas perdidas e manter vivo o espectro do 
rock mais cru feito neste canto esquecido da Europa. 
Guardem as vossas filhas, as vossas garrafas e as 
vossas cabras e galinhas! Os The Dirty Coal Train 
chegaram com instrumentos amaldiçoados e não 
têm medo de os usar!

www.facebook.com/thedirtycoaltrain
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percorridos à sola todos os títulos
vagarosa e sanguínea
mal dormido desacorda em pedra
descozida a pele insurge inútil

fogo fátuo fácil basta ao nascido
um mar de dúvidas banais emana
do leito dos seixos

toda a face obscura entrecortada na paz
de uivos maternos sépticos
irresistível abismo

rola calhau rua abaixo
matina fresca herói rombo
mesmo arbusto mesmo assombro
vergonha pugilato amainado motim
serafim conduzido vai a pé

súbita reza nasce o rei
tudo luz noutro assento
agora sim joaquim desmedido

ladrão oportuno em manhã última
da figueira cheira uma noiva
quente húmida raízes leite
fode um figo fogo

ervas altas assomam ao palato
mais flores de cheiro acústico
uma ave caída adorna em desuso
ruínas lânguidas convidam
a ninho de amor novo

adivinha de missiva biológica
visto ainda cão posto de verão
em jeito de fogueira de são joão
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Cada um de nós é uma soma inimitável de vivências 
únicas. Um olhar atento que capta um momento irrepetível 
contém a impressão digital do seu autor.

FOTOGRAFIA
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O Sr. Pessoa decidiu pôr fim à conversa que estava a ter consigo durante 
toda a manhã na leitaria do Sr. Trindade. Não sabendo o que fazer a 
seguir pensou em escrever um verso mas, em vez disso, escreveu: apenas 
as palavras escritas a tinta permanente não são efémeras. Quando termi-
nou frase não a assinou, não sabia dizer o nome do autor. Um paradoxo 
esdrúxulo da sua existência. Em seguida, o Sr. Trindade aproximou-se 
da mesa do Sr. Pessoa para lhe fazer uma pergunta habitual: o que o 
deseja Sr. Pessoa? Um copo de estrofes inundado de sonhos, respondeu 
o Sr. Pessoa.

 O Sr. Trindade compreendeu o pedido do Sr. Pessoa, saiu em direcção 
ao balcão e regressou à mesa com uma bandeja onde estava poisado um 
pequeno papel dobrado. Um bilhete da Sra. Ophélia, disse o Sr. Trindade. 
E como saberei se sou eu o verdadeiro destinatário? O Sr. Trindade não 
sabia como ajudar o Sr. Pessoa que não demorou muito tempo a concluir 
que a forma de obter a resposta à pergunta seria abrir o bilhete que lhe 
era endereçado. 

Na mente do Sr. Pessoa havia um rasto da noite anterior, uma espécie 
de fio de letras no espaço da sua imaginação que ouvia como se de um 
ditado se tratasse: “reconhecer a realidade como uma forma de ilusão, e 
a ilusão como uma forma de realidade, é igualmente necessário e inútil” 

Bernardo Soares, disse o Sr. Pessoa, percebendo que aqueles não eram 
os seus pensamentos. 

Em seguida, aproximou o bilhete do rosto. Imaginou sentir algo seme-
lhante ao que lhe descrevera um dia o Sr. Álvaro de Campos a propósito 
de uma viagem realizada ao Oriente. A sensação imaginada fez o Sr. 
Pessoa hesitar em abrir o papel que ainda segurava nas mãos.

A dúvida misturada com um medo absurdo fizeram o Sr. Pessoa sentir 
a necessidade urgente de fechar os olhos, de nada sentir e, se tal fosse 
possível, não existir. Não eram apenas as mãos do Sr. Pessoa que tremiam, 
as suas ideias também. A Sra. Ophélia tinha-se lembrado de si mas, por 
outro lado, a angústia do Sr. Pessoa era suficientemente profunda para 
manifestar qualquer tipo de contentamento. No início da semana, che-
gara a escrever ao Sr. Mário de Sá Carneiro uma carta a dar-lhe conta 
do que estava a sentir. 

 “Escrevo-lhe hoje por uma necessidade sentimental - uma ânsia aflita 

G
ir

az
in

e 
/ 

Fo
lh

et
im

 /
 T

ex
to

 d
e 

R
af

ae
l 

Fe
rr

ei
ra

 /
 I

lu
st

ra
çã

o 
B
ea

tr
iz

 R
od

ri
gu

es

SR. PESSOA



23

de falar consigo. Como de aqui se depreende, eu nada tenho a dizer-lhe... 
Só isto, que estou no fundo de uma depressão sem fundo…”

A carta, enviada para Paris, terminava com uma pergunta: “De que 
cor será sentir?”

A memória do amigo ajudou o Sr. Pessoa a abrir o bilhete da Sra. 
Ophélia. Dizia: “Sr. Pessoa, sabe perfeitamente a estima que tenho por 
si e como eu o considero uma pessoa muito especial. No outro dia, disse-
-me que não era você que tinha vindo ter comigo, que tinha sido o seu 
amigo Álvaro de Campos. Posso lembrar-lhe: “Trago uma incumbência, 
minha senhora, é a de deitar a fisionomia abjecta desse Fernando Pessoa, 
de cabeça para baixo, num balde cheio de água. Quê, diz-se você, Álvaro 
de Campos? Ao que eu retorqui: detesto esse Álvaro de Campos. Só 
gosto de Fernando Pessoa”.

Depois de ler o bilhete da Sra. Ophélia, o Sr. Pessoa ficou “divido” 
em significados. Guardou para si as últimas palavras, pegou na caneta 
permanente e escreveu no caderno azul: chamo saudade ao rio que um 
dia nasceu em mim.

(a continuar)
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