JUNHO 2020

VAMOS LÁ DESCONFINAR
A INTELIGÊNCIA!
Estamos em plenas Festas Juninas, festas teluricamente associadas ao Solstício de Verão no hemisfério norte, e ao solstício de Inverno no hemisfério
sul.

donça nos ensinou na sua comunicação no 10 de
Junho, e aí invocando Camões, precisamos de desconfinar a linguagem, que é como quem diz desconfinar a inteligência.

Finalmente soube bem apanhar um pouco de ar.
Sair comedidamente e pôr a conversa em dia, ouvir uma música, espairecer, depois de um dia de
trabalho.

E a arte e a cultura aqui estão na linha da frente – assim tenhamos o olhar atento que a nossa
contemporaneidade exige e que alguns políticos
de desatentos teimam em não perceber.

Sendo festas solares que se perdem nos confins
dos tempos, convocam-nos para a coragem e para
a morte do medo. Por isso o fogo, o saltar a fogueira, o riso, a alegria e a luz (nesta Lisboa, no
encontro humano), partilhar a mesa e sentirmo-nos comuns cidadãos solidários.

É urgente e imperioso que retomemos o hábito de
comprar livros, de ir aos teatros e aos espectáculos
circenses, de visitar museus e exposições, porque
as artes são um factor de inclusão social.

Neste tempo conturbado em que o politicamente
correcto parece ser o único normal, eu (que nunca
fui uma mulher alinhada a não ser com os meus
princípios) sinto, com toda a determinação e cada
vez mais, uma imperiosa necessidade de preocupação com o outro.

A LINGUAGEm
DA AFEIÇÃO

Bem precisamos deste “desconfinamento”, como
agora o vírus maldito nos ensinou a dizer. Mas
desconfinar não pode ser o “tudo ao molho e fé
em Deus”, porque os deuses estão atarefados com
tanta injustiça que as suas criaturas teimam em fazer perdurar e não têm vagar nem paciência para
remediar as asneiras que fazemos.
Este ano não houve arraiais nem festejos de Santo
António, mas muitos bairros continuaram a cantar das mais diversas formas e por isso Lisboa não
morreu, antes continua expectante no ressurgimento do seu pulsar activo que agora a pandemia
confinou.
Como o nosso Cardeal-Poeta José Tolentino Men-

Santo António, de seu nome Fernando de Bolhões,
é de Lisboa por nascimento, de Pádua por último
destino, do mundo por afeição.
Numa vida terrena muito curta (faleceu com apenas 36 anos) como é que o frade franciscano se
transformou numa referência popular que não
conhece fronteiras físicas nem temporais? Diz a
tradição que quando falava até os peixes o escutavam e mesmo os doutores da Igreja se curvavam
perante tanta erudição.
E é o santo de todas as gentes e para todas as aflições! É considerado padroeiro dos amputados,
dos animais, dos estéreis, dos barqueiros, dos idosos, das grávidas, dos pescadores, agricultores,
viajantes e marinheiros; dos cavalos e dos burros;
dos pobres e dos oprimidos; é invocado para achar
coisas perdidas, para conceber filhos, para evitar
naufrágios e para conseguir casamento.
Que mistério tinha a linguagem do santo para ser
compreendido assim por um leque tão grande e
diferenciado de seres viventes? Pois parece que
o segredo era as palavras nascerem do coração
– falava a linguagem da AFEIÇÃO com o conhecimento da realidade do dia-a-dia.

Pois então há-de Santo António ser também refúgio das Artes e dos Artistas, que fazem de mil
linguagens alavancas para melhorar o mundo. E
sonhamos um arraial sem fim, onde nas mesas cabem todos e todos se saciam da fome e da sede
de cultura.

MUDAM OS
VALORES E
REESCREVE-SE
A HISTÓRIA

Numa nesga do tempo alguém quis tornar imutável uma pessoa, uma ideia, uma obra, esquecendo
que a vida é feita de mudança, só mudança. E fizeram uma estátua. Ali e aqui as edificaram. Ocupam
o espaço público quase sempre ignoradas ou banalizadas pelo frenesim dos quotidianos.
E de repente, noutra nesga de tempo, o que foi
certo deixa de ser. E as estátuas não podem fugir.
Prisioneiras de pedestais que já não são, ícones de
valores que já não queremos, as estátuas ficam à
“mão de semear” de justiceiros do agora, esquecendo que a história é um continuum feita de
ontem, de hoje e de amanhã.
Invocando o filme Fahrenheit 451 de François
Truffaut, quase assistimos a uma espécie de
invasão das bibliotecas e das livrarias e à ordem para lhes pegar fogo!...O mesmo fogo
que incendeia florestas e tantas outras barbaridades dos humanos que parecem ter a finalidade de acabar com a herança e a história da
humanidade… mas os vindouros têm o direito
e a obrigação de as conhecer. Não há mundos

ideais, a sabedoria é conviver no meio de
tanta turbulência e, a todo o custo, não
perder o sentido de justiça.
Com todo o respeito e reverência pela cor
da pele, raça, etnia, género (pois que há
gente boa e gente menos boa em todas as
origens) a Liberdade tem que ser um valor
único e para todos - esse o direito inalienável que convoco sempre.

Ah!... assim pudéssemos atirar ao mar e pinchar
as “estátuas” (rígidas, duras, pesadas, permanentes) que vivem nos nossos corações e nas
nossas mentes. Como o racismo, a homofobia, a
ignorância…
Por aqui, no Chapitô, preparam-se os exercícios finais de ano, com o mesmo entusiasmo de
sempre. É grande a azáfama, aumentada com a
conjugação das restrições do momento. Entre o
ensino à distância e os treinos dos alunos ao vivo,
nos diferentes espaços do Chapitô – em pequenos grupos e todos artilhados (máscaras, luvas,
desinfectantes, etc…) a vida continua! Os nossos compromissos sociais não precisam de decretos mas sim de uma responsabilidade social
consciente, prevenindo qualquer contágio viral,
solidários uns com os outros, íntegros connosco
próprios - o bom senso impera.
Boas Festas Juninas.
TERESA RICOU

escola - 10 ANO
MULHERES
- De onde nascem as histórias?
- Dos desejos e medos dos homens.
- E para que existem?
- Para nos ajudar a sobreviver. 1
Inspirados por Xerazade - que conta ao Rei uma história por noite e que, assim, salva a sua vida e a de outras mulheres -, quisemos tornar-nos um coro de contadores dos femininos que nos rodeiam. Durante todo o ano
letivo, alunos e professores debruçaram-se sobre o tema do feminino. Da literatura às artes, da História à nossa
família, encontrámos muitos relatos que nos inspiraram e foi uma longa viagem, da escola…Para casa. As nossas
casas tornaram-se a nossa escola e a aprendizagem prosseguiu. As histórias transformaram-se em palavras, habitaram a mobília, os objetos do quotidiano, convocaram a família e transformaram-se em circo. Quando o mundo
fica reduzido à tua casa, o circo não deixa de ser o maior espetáculo do (teu) mundo!
Um agradecimento muito especial a todas as famílias e coabitantes que filmaram, gravaram e que ficaram sem espaços
comuns e privados, peças de mobiliário e sossego, durante esta criação.
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Excerto de um diálogo do filme “As mil e uma noites”, de Miguel Gomes, 2015

O DIREITO À VALENTIA:
Maria Belchiorinho - Aurora Rodrigues (prisioneira
da PIDE, excertos de“Doida Não e Não”, de Manuela Gonzaga), Pedro Chumbinho - Nakano Takeko (samurai), Yuri Brito - Eva (texto de Eduardo Galeano,
“Mulheres”), Suzana Costa – personagem ficcional
(depoimento de sargento da Força Aérea, excertos
de “ Mulheres Guerreiras”, Pamela D. Toler)

DESALMADAS:
Pedro Passos - Maria Madalena, Ana Sofia Letras Maud Wagner (tatuadora), Diogo Dias - a mulher cigana (textos adaptados de depoimentos reais), Marta
Cardoso - a mulher negra (adaptação livre do poema
de Conceição Evaristo, “Vozes-Mulheres”).

FORA DE SÍTIO:
Francisco Pinto – introdução, Inês Martins – Personagem ficcional (género não-binário), Daniel Correia
- Marta Silva/ Rosa Mota/Maya Gabeira/Marta Vieira da silva/Amna Al Haddad/ Billy Jean King (desportistas), Maria Mar Seleiro - Shamsia Hassani (artista
plástica afegã), Tomás Colaço – personagem ficcional
(texto autoral)
A RAPARIGA EXEMPLAR:
Ana Carolina Pinto – personagem ficcional (adaptação livre do texto de Maria Velho da Costa “As Mulheres e a Revolução”), Catarina Paolino - personagem ficcional, Zoe Valentim - Sophie Scholl (ativista),
Raquel Vilhena - Myriam Rawyck (sobrevivente síria,
excerto do seu Diário).
Créditos: António Tavares
Desenhos, bordados e concepção plástica das narrativas visuais (Alunos de CENFA): Beatriz Santos, Carolina Nazaré, Catari-

na Oliveira, Vitória Rodrigues, Inês Pinto, Laura Rosário, Jéssica Galveia,
Catarina Massi Saavedra, Gabriela Miranda

De Santos e
Artistas circenses
Alberto Pimenta
(Escritor)
A acção dos santos maiores – porque os há, como no
geral da vida, maiores e menores – é em tudo similar
à dos artistas circenses, naturalmente à dos maiores;
ambas se podem definir como: mostrar que o impossível
é possível. Isto levanta para sábios literatos, linguistas, e
até filósofos, uma questão pesada, se não veja-se a frase
inicial da Metafísica de Heidegger (“Por que é que há o
que há, em vez de o não haver?”), que é aquilo a que
ele se propõe dar resposta, mas a pessoas mais simples
como eu afigura-se mera pergunta retórica. Ora ao definir
a acção de santos e artistas circenses como mostrar que
o impossível é possível, levanta-se igualmente, como
dito, a pesada questão retórica, que define e cataloga tão
melindrosa enunciação de opostos, questão a que ambos,
santos e artistas circenses, são usualmente alheios,
porque a Retórica serve a demagogos e seus aspirantes
para desencadear batalhas, mas não para as ganhar, e
santos e artistas circenses têm apenas esse ofício e
finalidade: primeiro encadeiam, depois desencadeiam e
ganham, e assim mostram a possibilidade do “impossível”.
Trata--se de uma contradictio in adjecto, ou seja, de uma
contradição entre o substantivo impossível e o adjectivo
possível que o predica? Ou será mais exacto declarar o
enunciado abertamente como um paradoxo, ou seja,
como o que vai contra (para) a opinião formada (doxa)?
Um oxímoro (ou seja, o uso de um disparate (moros)
com perspicácia (oxys) parece-me ser categoria retórica
descambada. Pura antítese não é, pois trata-se afinal
mesmo de a dissolver!
Para que pudesse ser simples dialogismo, seria necessário
haver um interlocutor, ao menos subentendido,
manifestando-se por parte de um deles a insistência na
impossibilidade, e por parte do outro a defesa da tese

da possibilidade, o que completamente afastava a delícia
duma impossível possibilidade descendo lá do alto para
os nossos pés, colo, mãos, orelhas e olhos. Hysteron
proteron? Que requintada e tonta hipótese… pois o que
comummente se considera impossível é que por artes que
nos transcendem se torna possível! Não vice-versa. No
entanto, sinto que nenhuma destas categorias retóricas
– e é para isso que elas existem, ou não? – nenhuma
satisfaz por completo a grandiosidade contida no simples
enunciado: mostrar que o impossível é possível! Eu tenho
um Tratado de Retórica bastante antigo, onde figura
quase com certeza o que procuro, mas não sei dele, anda
perdido nesta confusão dos meus livros.
Não se trata do famoso Guillaume Crétin, pertencente
ao Grupo quinhentista dos Rhétoriqueurs, que compôs
uma Chronique Françoyse de 20.000 versos! Ele não
escreveu nenhum Tratado, como aquele a que me refiro.
Tem graça, há etimologistas que consideram que crétin
(cretino) deriva do nome dele! Há porém outros que
afirmam ter estado chrétien (cristão) nessa origem! Eu
a propósito de paternidades de toda a espécie lavo as
mãos, como Pilatos, e é o melhor que faço!
Alto, sendo tão grande a afeição dos italianos por Santo
António, que é conhecido, pura antonomásia, como “il
Santo”, e sendo il Santo o patrono de excelência para que
se encontrem objectos perdidos, com a sua intercessão
chegarei ao meu Tratado de Retórica; mas também posso
invocar Robert Houdin, o grande mago francês a quem o
mestre da evasão Houdini (Erich Weiss) foi buscar o seu
nome artístico, embora Houdin fosse mais um achador
que um evasor de impossíveis. Como Santo António. E
como eu gostaria de ser.

SANTO ANTÓNIO
CONFINADO
Flávio Gil

actor/padrinho
da marcha do Bairro Alto

Sabes lá, Sant’Antoninho
Como eu me sinto
sozinho
Num dia que era de
enchente
E eu não sei, meu
querido Santo
Nem imagino o teu
espanto
Ao veres as ruas sem
gente
Mas tenho fé que hás-de
vê-las
Num dia que não se
atrasa
Cheias de gente a
cantar
E acendo-te duas velas
Num altar que tenho em
casa
E por ti, vou enfeitar
Por isso, agora, não
chores
Em tristezas, não
demores
Nem delas fiques refém
Diz o povo “tudo passa”
E para não haver
desgraça
Hoje não casas ninguém

Vale a pena pregar
aos peixes?
Mário Cordeiro
(Pediatra)
Às vezes sim. Mais, muitas vezes vale mais
pregar aos peixes do que a algumas (demasiadas!) pessoas que não estão disponíveis para
ouvir, escutar, debater, trocar impressões, divergir, pensar, refletir… e muito, muitos mais
verbos que poderia acrescentar.
Santo António pregou aos peixes, quando
mais ninguém o queria ouvir. Não desistiu,
não se vitimizou, não culpou outros pelo seu
insucesso; pelo contrário, seguiu o caminho
da coerência e da consistência, e continuou a
sua missão: pregar. Se não aos homens, então
aos peixes. Felizes, os peixes.
A Lisboa ou a Pádua? A quem pertence este
santo? Curiosamente, sendo eu agnóstico,
acredito na santidade. Na santidade de pessoas, na santidade de momentos, na santidade de espaços e de contextos, na eterna santidade do Belo. Nascido em Lisboa e sepultado
em Pádua, Santo António é um homem universal, logo não pertence a ninguém; nós, os
que quisermos, é que seremos sua pertença.
Casamenteiro, folião, alegre, um homem de
Bem, todos estes são atributos que fazem
desejá-lo como padroeiro, como é o caso de
Lisboa, onde destronou São Vicente na mítica
popular.

A sua vida não foi fácil, mas desistir não era
com ele. Até ao dia da sua morte, a 13 de junho de 1231, o 13 de junho que comemoramos
anualmente.
Numa altura em que a procura do Belo, da
transcendência, da criatividade e da cultura, da
espiritualidade, do amor pela natureza e pelos
seus habitantes e, no fundo, dos polos essenciais da condição humana, parece estar tão em
baixo, é bom relembrar alguém que, nascido há
mais de oito séculos, merece ser lido, estudado
e servir de elemento de reflexão, na procura de
um mundo mais solidário, justo e frugal, e de
pessoas melhores.
Vai uma sardinha, bem quentinha, numa fatia
de pão? Está ali, ao lado do manjerico, entre os
jarros de barro onde guardamos o vinho…

A força da morte
José Gil
(Filósofo)
De certo modo, a pandemia da Covid-19 constitui um aviso do que poderá acontecer num futuro
próximo: uma catástrofe ainda maior provocada pelas
alterações climáticas. Porque não haverá vacina, deixar-se-á de esperar por uma cura que reponha o estado de todos os agentes económicos tivesse acontecido no mescoisas anterior. As medidas que se tomarão não poderão mo instante e sem fim à vista. Todos com medo de morrer.
ser provisórias, mas deverão inserir-se num plano global Pôs-se a nu a força colectiva insuspeitada deste sentimende resgate irreversível da humanidade – ou revelar-se- to, quando ela é activada por um agente invisível, feroz e
-ão impotentes para conter a sua extinção. Por isso, e imprevisível.							
porque a crise climática tenderá a crescer exponencial e 				
Este temor da morte não se
ilimitadamente – não há sobrevivência possível com um reduziu ao simples e natural receio de morrer. Em circunsaumento de 4,5º centígrados da temperatura do planeta, tâncias normais, vive-se num limbo, entre a certeza absprevista para certas zonas daqui a cinquenta anos -, o tracta de que se morrerá e o esquecimento disso mesmo.
espírito com que se agir será muito diferente do espíri- O medo que a pandemia trouxe transformou a certeza absto com que se combateu a pandemia. Lutar-se-á sempre tracta em possibilidade concreta iminente. A morte pode
em situação-limite, com o sentimento de que se trata, penetrar no corpo e destruir, a cada instante. Uma morte
a cada momento, de uma questão de vida ou de morte. injusta, absurda e injustificável, que irrompe abruptamenTeremos de viver em alerta constante, com a maior tena- te no quotidiano dos homens, ocupando-o por completo,
cidade.								através da ansiedade e do pânico. Com esta morte, é imApesar das diferenças, a pandemia gerou fenómenos possível dar um sentido à vida, tanto mais que não poupa
que, muito provavelmente, se repetirão com a crise cli- ninguém. Ninguém fica de fora, a distribuição aleatória
mática. A começar pelo facto de serem as duas globais. dos infectados faz de toda a colectividade um alvo único.
Em segundo lugar, por serem ubíquas, atacando, num 								
mesmo presente, todos os lugares da Terra. Foi e é assim 		
Assim, a morte e os mortos, que a cultucom a pandemia, será assim com a catástrofe ecológica ra ocidental há muito vinha esforçando-se por varrer das
que, manifestando-se primeiro diversamente em locais e preocupações dos vivos, reapareceram em força, povoantempos diferentes, passará a envolver, permanentemen- do e minando a cena da vida em comum. Reapareceram,
te, o planeta inteiro. E, como aconteceu com a pandemia não através de rituais e cerimónias fúnebres, mas sob forque tornou tangível a presença da humanidade, o pre- mas mais modernas: longinquamente, nos hospitais, ou na
sente ubíquo da catástrofe acordará a consciência eco- contagem oficial, quotidiana, dos óbitos. Nos dois casos,
lógica colectiva. Um terceiro fenómeno ocorreu com a a morte e os mortos surgiam a distância. Paradoxo maior
Covid-19, a paragem da economia mundial. Foi o medo para os confinados, que assistiam de longe, abstractamenda morte que a provocou. Foi ele que levou homens e te, ao choque do real que, por outro lado, os atingia viomulheres a confinarem-se nas suas casas, desertando os lentamente. Sofriam com a morte de familiares e amigos,
locais de trabalho. Os aviões deixaram de voar. Os bar- de compatriotas e, talvez mesmo, dos estrangeiros, mas
cos, os comboios e os carros pararam. As fábricas deixa- sem os ver e assistir. Dupla experiência complementar:
ram de produzir. Os hospitais encheram-se de infectados da irrealidade dos mortos e da realidade nua da morte,
e moribundos. Descobriu-se, de repente, que bastava o escancarada nos noticiários dos media, tanto mais brutal
medo da morte alastrar pelos continentes fora para para- quanto se esconde sob a acumulação dos números e estalisar a organização económico-financeira do capitalismo tísticas. Mas este modo de sentir o outro não condensava
global – o que se revelou, na verdade, um acontecimen- e representava, de forma emblemática, o próprio modo
to extraordinário. O medo da morte viajou contagiando que temos de conviver, em situação normal? Não é assim
mais depressa do que o próprio vírus. E desmantelou que nos aparece cada vez mais a morte – e a vida – dos
sistemas produtivos, comerciais, de circulação bancária outros, na sociedade actual? A distância a que obrigaram o
e bolsista. Milhões de pessoas ficaram sem salários e confinamento, o distanciamento social, o isolamento dos
sem emprego. Foi como se uma imensa paralisação de indivíduos e das famílias, não se situa no prolongamento
da experiência habitual atomizada e seca que temos uns
dos outros?		

ANTÓNIO, NOSSO
SANTO VIZINHO
- ou simplesmente
Fernando
Orlando Garcia,
“Tu não sentes que estamos em cima de um
antigo vulcão ?”
Perguntava-me a Helena, da dupla fundadora das
Marionetas de S. Lourenço e o Diabo (que viria
a dar origem ao Museu da Marioneta), quando
estávamos há muitos anos a engendrar o Castelo,
Colina Cultural que juntava todos os núcleos artísticos no perímetro da cidadela.
A pergunta faz pensar: porque se pressentem
movimentos telúricos e aquela colina está hiper
carregada de histórias de vida. E de ressonâncias
... que até chegam ao Ulisses / Odisseu (Olisippo
– o nome romano de Lisboa). Lugar de Fado /
Destino.
A Fernando aconteceu-lhe nascer ali mesmo ao
lado da Igreja de Santa Maria Maior, a atual Sé
de Lisboa. Era a Rua das Pedras Negras. Corria o
tempo de D. Sancho I (o Povoador), filho de D.
Afonso Henriques e segundo rei de Portugal. O
nosso vizinho Fernando havia de ser Santo, mas
antes disso havia de ser António. E havia de ser
um “padroeiro” praxiológico, ou seja, foi-se imiscuindo lenta e gradualmente pelo culto popular.
Sendo filho de família e vizinho, fez os estudos básicos na Igreja de Santa Maria Maior (a Sé, antiga
mesquita, antiquíssimo templo visigótico ...), de-

sociólogo

pois foi estudar Teologia para o Convento de
S. Vicente de Fora e a sua primeira Regra foi a
de Santo Agostinho (o ideólogo da “Cidade de
Deus”). E S. Vicente é que é o padroeiro oficial
de Lisboa (agora chamado Patriarcal) e desde
1.173. Depois de breves anos em que começou por ser o nosso S. Crispim (porque Lisboa
foi conquistada no seu dia de calendário).
Só não frequentou as Escadinhas de S. Crispim
porque nesse tempo faziam parte da muralha
e nesse caminho existiam duas torres e a Porta
da Alfofa. É aí que está incorporado o Chapitô.
Muitas vezes Fernando passou por ali e seguramente se cruzou com os/as artistas de rua
que circulavam por estas entradas na cidadela. Meandros interclassistas e interacionistas
...
O nosso Fernando era vivo, curioso e inteligente e, ao que parece também era muito
sociável (recebia amigos e visitas e mantinha
uma espécie de tertúlias – hoje diríamos que
teria e cultivava a sua “tribo”), tanto que perto dos 15 anos de idade foi mandado para o
Convento de Santa Cruz em Coimbra para se

concentrar. Sabemos – pelos seus Sermões – que
se cultivou cada vez mais.
E a seguir – teria ele por volta de 20 anos e seria
pelo ano 1.220 – já depois de ter sido ordenado –
começa uma fantástica “Odisseia”: ele começa a
tornar-se franciscano (na sequencia do contacto
com mártires missionários), vem para os Olivais
em Lisboa e decide ir ser missionário para Marrocos, vai para lá e adoece e nem chega a exercer
a sua missão, é evacuado e depois parece que o
Homero andou nos bastidores do que ocorreu: o
navio onde regressava foi transtornado por uma
enorme tempestade (iosis verbis do que aconteceu ao Ulisses quando regressava de Tróia) e foi
parar às costas da Sicília. Aí encontrou os seus
irmãos preferenciais e foi parar a Assis onde conviveu com o S. Francisco.
Foi nesta reciclagem que mudou o nome de Fernando para ANTÓNIO – foi inspirado por uma
imagem (provavelmente um ícon) de (Santo) António do Deserto ou Antão do Egipto (do séc III/
IV), “pai dos monges cristãos” e que esteve em
penitência 18 anos numa gruta. Um novo ser: um
António despojado e de compreensão cósmica.
A partir daí andou sempre por Itália e França.
Foi mestre em Bolonha e temos notícias suas de
Toulouse, Montpellier, Arles, de novo Assis e finalmente Pádua. Tempos ainda medievais e ainda estávamos a dois séculos do Renascimento,
ou seja ainda não tínhamos nem o Giotto nem o
Fra Angélico. E foi ele que negociou com o Papa
a Ordem dos Franciscanos (depois da morte de
Francisco). Tudo se passou em menos de 40 anos
– os primeiros 20 em Portugal e o resto pela Itália
e pelo sul de França.
Quando é que o Fernando começou a ser Santo
? Não deve ter sido nos 15 ou 16 anos em que
ando por ali pelo castelo e por Alfama e pela Fei-

ra da Ladra ... É possível que tenha começado ali naquela decisão radical de passar a ser
ANTÓNIO e ir para missionário em Marrocos,
conhecendo ele vários “mouros” (os que se
reconverteram e ficaram pelas suas ruelas).
Mistérios divinos e insondáveis: se ele tivesse
espalhado a cristandade em Marrocos talvez
não tivéssemos tido a batalha de Alcácer Quibir e tínhamos-nos livrado dos nevoeiros que
nos atormentam.
Um exemplo do seu discurso, num tom ecológico:
Do Sermão “O Bom Cristão segue o
exemplo das abelhas”
Como as colmeias, assim são os nossos
corpos: possuem cinco entradas que são
os cinco sentidos. Entre estes, de especial
importância são os olhos com os quais temos que vigiar atentamente para que não
penetre em nós algo estranho e turvo. Se
alguma sugestão diabólica ou algum instinto perverso perturbar o nosso espírito,
não devemos, de maneira nenhuma e por
nenhum motivo, permitir que permaneça
por muito tempo em nós. Com efeito, a
sua demora transforma-se em perigo e,
assim o afirmam os moralistas, um pensamento mau, conservado com complacência, já constitui uma falta mortal. Portanto,
logo que a consciência adverte que o pensamento está em direção ao ilícito e não o
afasta, está a permitir que se forme o, assim chamado, pensamento mau cultivado.
(Dom. III in Quadr. 153, 27155, 10).
Gosto da ideia do corpo-colmeia. Também
gosto dos cinco sentidos. E retiro daqui uma
moral a que adiro. O erro acontece ou até está

sempre à espreita. O que é a falta grave é a persistência no erro – é contrariar a consciência com a manutenção ou até o desenvolvimento do “pensamento
mau cultivado”. O busílis está no “cultivado”.

havia sobreposto a Crispim). Mudam os nomes, mudam as vontades, mudam as coisas.
E também se demonstra que o povo é quem
mais ordena, mesmo nos padroeiros.

E o que sabemos de Milagres ? para além do Menino
Jesus mostrado e entregue por Nossa Senhora, sabemos dos Peixes e temos aí uma grande ajuda do mirambolante Padre António Vieira, que no séc. XVII foi
uma grande alavanca do culto Santo António. Também sabemos que terá sido um mediador à distancia
de uma solução milagrosa que teria determinado a
morte do seu pai. É por estes atalhos que se diz que
possuía o Dom da Ubiquidade, ou seja capaz de estar
em dois sítios ao mesmo tempo. É por isso que se
lhe pede ajuda (mágica) para encontrar objetos perdidos. Para mim este é o nosso link principal entre o
Santo António e o circo e o Chapitô – nós chamamos
magia ao dom da ubiquidade. É por isso que temos
oficinas e laboratórios de “milagres”.

E o nosso Santo incita-nos a não persistir nos
erros – sobretudo quando percebemos que
são mesmo erros. E não podemos ignorar
que estamos num daqueles sítios de grande
capital acumulado na reciclagem do mundo.

Como terá emergido a fama de casamenteiro rodeado de manjericos ? São efeitos de muitas fusões culturais de um santo que foi reinventado e moldado ao
gosto dos seus comunitários crentes, em sucessivas
vagas, um santo português e lisboeta. Um santo que
se festeja a meio de Junho, na proximidade do solstício de verão, a par e em concorrência com outros
dois santos populares e é por este rumor antropológico que vêm as sardinhas, os manjericos, os arraiais
e os acasalamentos.
Pois, a Helena tinha razão: isto é um antigo vulcão
e pressente-se a lava subterrânea. Não admira que
ocorram milagres e sortilégios. O Fernando transformado em Santo António é uma brilhante ilustração,
mas eu tenho muitas outras ilustrações e algumas
até estão em curso.
E repare-se, ao longo desta narrativa, no jogo dos
nomes (Fernando que mudou para António que afinal era Antão, que se sobrepôs a Vicente, que já se

Temos a obrigação histórica de baralhar e
dar de novo. E de saber cultivar e difundir
o “pensamento virtuoso”, que nosso caso é
suposto ser “espectacular”.

Com
Com quem
quem queres
queres estar
estar
quando
quando acabar
acabar oo mundo?
mundo?
Gonçalo M. tavares
(Escritor)

A comunidade avança quando o egoísmo avança. São
dois irmãos desavindos, mas com uma certa ligação
antagónica. Os inimigos estão muitas vezes mais juntos
entre si do que os amigos, e assim sucede com esse
instinto de fazer grupo e essa obsessão por estar só no
mundo. São inimigos, mas vigiam-se por alto e por baixo.
Vêm aí tempos de grande egoísmo, vêm aí tempos de
grandes comunidades novas. Como se a comunidade
fosse isso: uma forma de equilibrar a cidade e os campos.
Com quem queres estar quando acabar o mundo?
Eis uma pergunta que não é técnica, mas essencial.

Poderes malignos
Marta Lança
(Buala)
Retenho um de entre os vários milagres
praticados por Santo António, que são
elencados na wikipédia como prova de seus
divinos dotes de taumaturgo. Consta que
uma mulher italiana deu à luz uma criança
mas, sobrepondo-se à alegria do nascimento
do filho, encontrava-se ansiosa devido à
desconfiança do marido sobre a verdadeira
paternidade do mesmo. Santo António
teve conhecimento e, como bom justiceiro,
dirigiu-se à casa da família para apaziguar
o conflito conjugal. Uma vez que a palavra
da mulher não era suficiente para dissipar
dúvidas, pegou no recém-nascido ao colo e
ordenou ao bebé que esclarecesse a relação
com o progenitor. O bebé obediente terá
apontado, sem hesitação, para o marido da
parturiente e, inclusive, com apenas poucos
dias de vida, proferiu o nome do pai.
Tal pitoresco milagre fez-me pensar na
sombra que paira na cabeça dos homens
sobre o que é ou não fruto do seu sémen. Mas
levou-me sobretudo à questão do poder,
por um lado, e aleatoridade da palavra.
Imaginemos que, neste caso, o milagre
não tivesse sido obra e graça de Santo
António de Pádua, mas fosse atribuído ao
bebé, teríamos um bébé com suprapoderes.
Dependente da narrativa da crença, os
poderes (inventados ou não) podem ser
ou milagrosos ou maléficos, muitas vezes
usados contra o seu suposto autor.

Faço esta bizarra associação a propósito
de uma “criança-feiticeira” que conheci
em Luanda. Já ouvira falar destas crianças
desafortunadas, centenas delas a viver
pelas ruas de Kinshasa, depois de expulsas
e abandonadas pelas famílias, acusadas
de bruxaria. Acredita-se que os pequenos
demiurgos podem comunicar com o mundo
dos mortos e usurpar ou “devorar” a força
vital de outras pessoas, o que causa desgraça,
doença e morte às suas vítimas. Assim, tudo
o que acontece de mal é projetado naquele
ser, aparentemente frágil mas aprisionado
num corpo e mente de suprapoderes
malignos. Uma justificação mais terra-aterra prende-se com razões de pobreza. Na
impossibilidade de sustentar tantos filhos,
escolhe-se um para chamar de feiticeiro, e
afugentá-lo, menos uma boca alimentar.
As cabeças pueris, propícias a acreditar
no fantástico, auto-convencem-se de que
estão possuídas por espíritos maus. Muitas
crianças de rua transportam consigo estas
estórias.
Ao chegar ao meu local de trabalho na baixa
de Luanda, cumprimentei o Strong, miúdo
de rua por quem passava todos os dias.
Com a sua t-shirt encarnada, fez-me sinal,

que me queria mostrar uma coisa, para o
acompanhar ao Sambila. Não sei o que me
deu para confiar assim num miúdo e ir com
ele até ao Sambizanga. Mas a convicção
dele mostrava que era caso sério e confio
nos meus gestos impetuosos, o que nem
sempre corre bem. Esperou até eu sair, e
lá fomos no Starlet, comprado em terceira
mão, de passeio ao subúrbio. Pelo caminho
soube que ele vinha das Lundas. Pergunteilhe porque viera para em Luanda então.
– Fugi. Me acusam de feitiçaria.
Não explicou bem as circunstâncias da sua
fuga e a difícil provação, só disse que não
voltaria ao Norte. Ainda nem imaginava os
pesadelos com fogueiras e morcegos, cães
que saem de arbustos e urubus a pairar
sobre a sua cabeça, que me contaria mais
tarde.
– Sonhos tão ruins que nem me deixam
acordar.
Nos pesadelos tinha de assistir ao ritual
até ao fim: linchamentos de mulheres,
árvores a desfazerem-se em pó e criminosos
queimados em pneus.
Chegámos ao imenso Sambizanga, um dos
bairros mais intensos na história, miséria
e identidade de Luanda, que durante anos
albergou o famoso mercado Roque Santeiro
— um dos maiores a céu aberto de África,
onde podemos encontrar todo o tipo de
bens, desde armas, asas de aviões, pilão,
carne crua ao ar, produtos de higiene, roupa,
aparelhagens hi-fi, movéis, e até assistir
a números de circo e cinema. Metemos
pelo o bairro Uíge e de lá em direção à
comuna de Ngola Kiluanje. Strong estava
particularmente nervoso. E eu também,
pois não sabia o que andávamos a fazer
naqueles becos. Estacionámos em frente
a umas casas isoladas do resto do bairro,
usadas como igrejas. Apesar de serem
casas normais de musseque, inacabadas,
com cimento à vista, sem saneamento nem

espaços individualizados, emanavam uma
perturbadora energia. Arrepio. Demos a
volta por trás do casarão, um segurança
com a cabeça pendente cochilava. Strong
começou a tremer mas queria muito que
eu visse pelos meus próprios olhos o que se
passava lá dentro, então apontou para uma
janela de cortina entreaberta enquanto
vigiava o segurança. Espreitei curiosa.
Naquele quarto estreito, as imensas velas
permitiam iluminar, além de sombras
assustadoras, muitas crianças sentadas
encostadas no rodapé das paredes e uma
fogueira a fumegar no centro delas. Pensei
que era um qualquer ritual de iniciação
bakongo, ou uma nova seita das que pululam
pelo mundo, ou uma benção dos inocentes,
um grupo de escuteiros ou de refugiados.
Porém, olhando melhor, as expressões
das crianças impressionavam pelo terror.
Strong encarou-me muito sério:
– Estão no castigo!
– O que se passa ali? Castigados, como
e porquê? - perguntas estupidamente
jornalísticas numa situação tão insólita.
– São bruxos. Estão a espantar os espíritos
deles. A fogueira tem malaguetas a arder e
o ar sufoca, fere a vista.
Não queria acreditar. Strong levoume àquele hediondo espetáculo e fiquei
sem saber que fazer. Agarrei-o, fugimos
assustados, dos olhares dos miúdos, do
desespero e da dor cortante ali instalada.
Quando chegámos ao carro, ele disse que
estava lá um amigo dele e que ele próprio
fora castigado, mas não ali. Pergunto-lhe
como soube disto e para ele contar melhor
a sua história desde Lunda a Luanda.
– É triste. Se quer saber eu falo, mas promete
que não tem pena, não quero que fique com
pena, madrinha.
– Pena não.
Longo momento de silêncio...
– Eu tinha 9 anos quando o meu pai morreu,

de repente, e foi mistério para toda a
família e até para o médico lá da cidade
que mandaram vir na buala. Ninguém
percebeu porque o meu velho tinha
parado. Ele estava bem e era novo. Depois,
a minha mãe e o meu tio começaram a me
olhar de forma estranha, um olhar que me
fazia soluços na barriga. Até que um dia
cheguei da escola e me apanharam e me
amarraram as pernas com uma corda. Me
penduraram numa árvore, de cabeça para
baixo. Me obrigaram a confessar que tinha
bondado o meu pai. Eles gritavam ‘bruxo!
Bruxo!’. Toda a gente gritando comigo ao
mesmo tempo. Eu não fiz mal nenhum ao
meu pai, mas já tinha a cabeça quente, com
o sangue a descer, sem conseguir respirar
e eles não paravam de gritar comigo ali
pendurado de papagaio ao contrário.
Obrigaram-me a dizer que matei, assim
bem alto: “Matei sim!”, para me libertarem
da corda. Mal pus os pés no chão desatei a
correr sem olhar para trás. Inventei essa
mentira de matar para não me matarem a
mim, ‘tá a ver?
Regressei ao centro de Luanda, em casa
contei o que vi, falei com um inspetor ao
telefone que, depois de grandes rodeios,
disse que tinha conhecimento e estava
montada uma operação para acabar com
esse crime contra crianças e as igrejas
ilegais, mas que tinha de ser executada
com muito cuidado para não os espantar
e fugirem com as crianças atrás. Que em
dois dias o pesadelo estaria acabado.
O bando com quem Strong andava, fazia
pouso na falésia do Miramar, como
pássaros à espreita, a semear desacatos e
a colher tempestade pela cidade. Miúdos
que fugiram, não da guerra mas das suas
consequências, praticamente a mesma
coisa mas sem tiros. Farrapos humanos, é
assim que são vistos, com o seu património
de famílias desfeitas, padrastos agressivos e

mães sem capacidade de reverter a situação.
Podem até andar pelas ruas juntos, mas não
confiam necessariamente uns nos outros.
Strong contou-me que a vida de rua é um
vício, uma aventura incessante, mas nunca
dá tréguas. Sofrem abusos - verbais, físicos
e sexuais, dos mais velhos, de polícias, de
pessoas que passam. Já conhece de cor
todos os loucos de Luanda e só chegou à
cidade há três meses.
– A rua é o teu apoio, o teu chão, a tua
inspiração, onde estão os teus tropas, ‘tá a
ver? O people cresce aqui, tudo se aprende
na rua. Levaste porrada da polícia na rua,
chamaram-te nomes na rua, andaste à
porrada na rua. Então você vai só recolher
o portfólio de vivências e imagens desta rua.
Pergunto-lhe se já se já o levaram para o
reformatório. Strong diz que sim, ficou lá
uma semana.
– Bazei logo, era complicado, não podia
fazer vida à minha vontade.
Dorme em qualquer canto, às vezes no chão
de areia junto à roda gigante na ponta da
Ilha, quando saem os clientes das barracas
de cerveja e choco grelhado. Quanto mais
tempo permanecem na rua mais aflitas as
equipas das ONG para os tirar de lá, isto
na ilusão de que se pode tirar a rua das
crianças. Na rua não há regras, andam
em grupos, fazem o que querem, pode ser
atraente por uns tempos. Mas nada de
romantismo à Capitães da Areia, quanto
mais tempo passam na rua, mais desgaste
e cicatrizes somadas. Strong tem um olhar
pesado apesar da sua força e doçura de
criança. Elogiou-me com o melhor piropo
que alguma vez ouvi: “tua mãe fez bem em
ti nascer!”.

SANTO ANTÓNIO
VEM AO CIRCO

os
Centr s
tivo
Educa

Alexandra Brito

Bartô

(Assessora da Direcção CHAPITÔ)

CAAPI

EPAOE

Santo António vem ao Circo
Vem ver os nossos artistas
Temos Palhaços Acrobatas
E muitos Malabaristas
Os Alunos estão em provas
Querem passar com distinção
Vem cá dar-lhes uma ajuda
Eles merecem aprovação
Os meninos do CAAPI
Estão com muita saudade
Querem voltar a esta casa
Para brincar à vontade
A Trupe Sénior te aguarda
Com suas apresentações
Estão todos a contar contigo
Para causar emoções

Os Centros Educativos
Querem mais Circo, é verdade
Dá-lhes saúde e energia
E um futuro com liberdade
O Bartô com seu Chorinho
Fado, Samba e muito mais
Espera-te de portas abertas
Para noites colossais
O Restaurante tem nova cara
E um menu interessante
Aguarda a tua visita
Neste espaço exuberante
O Chapitô cá te espera
Depois destes confinamentos
Teremos muitas novidades
Espetáculos e bons momentos

FAZ TU
MESMO

ESCOLA PROSSIONAL DE ARTES E OFÍCIOS DO ESPECTÁCULO
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PEDRO BANDEIRA ABRIL JUNTA CHEFES
NO CHAPITÔ À MESA
Restaurante recebe nomes sonantes da
indústria da restauração.

Chegou ao Chapitô à Mesa em maio com ideias que nunca mais acabam. Desta vez, Pedro
Bandeira Abril decidiu juntar alguns amigos para fazerem aquilo que sabem melhor: proporcionar
experiências à mesa.

O chefe, que passou pela Taberna Salmoura e pela Casa da Comida, reuniu uma dream

team com alguns dos melhores chefes, cozinheiros e entendidos em vinhos do País e
criou o Friendly Fire. “O intuito é juntar os amigos na nossa esplanada e na nossa cozinha
aberta. É tudo gente boa com negócios pequenos e independentes. Estamos numa altura
em que a área está muito fragilizada e é preciso não desistir e criar ideias”, explica Pedro
Bandeira Abril.
O evento, marcado para todas as segundas-feiras até ao final do mês de julho, conta com grandes
nomes da cozinha, como Bernardo Agrela (East Mambo), Pedro Monteiro (Fábrica da Musa),

Tiago Cruz (Queimado), João Magalhães (Água pela Barba), Miguel Peres (Pigmeu) e
Marcella Ghirelli (Comida Independente). “Temos pessoas de todos os cantos do mundo
e isso vai proporcionar experiências a quem nos visitar. Os menus são abertos e cada um
pode escolher o que quer comer”, reforça o chefe.

Os jantares acontecem entre as 19h e as 23h e a reserva é aconselhada.

CHAPITÔ À MESA
Os tempos são difíceis e todos tentam sobreviver.
A nova equipa do Chapitô à Mesa exerce funções
desde o final de maio e quer trazer uma nova alma ao
restaurante. Ainda não tínhamos sido apresentados como
deve ser, mas acreditamos que tudo volta ao seu lugar.
Os tempos são (mesmo) difíceis, mas com a ajuda e o
empenho de todos vamos voltar ao que éramos. Vamos
voltar a sorrir e a viver como só os portugueses sabem.
Deixamos aqui o convite oficial para que nos possam visitar e
para que fiquem a conhecer o novo chefe, o novo espaço e a
nova carta. Vai tudo ficar bem.

RESERVAS: 218875077
reservas@chapitoamesa.pt

