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Tarot discordiano - projecto de Manuel Almeida e Sousa

  Possibilidades de la Performance en España y Portugal - texto de: José Luis Campal Fernández

Poemas visuais - por António Gomez

projecto: postais (mail art) - colecção de abdul affi (I parte)

  Victor Belém - 50 anos de arte (arquivos de imagem)

Dria e Caim - um texto de alberto augusto

Poeta - de manuel almeida e sousa

3 poemas - a palavra, o paneleiro, o cabrão...  por nicolau saião

3 Poemas - canção amargura, ode com o fardo e contemplação em círculos 
por renato suttana

Louco - por fernando esteves pinto

4 visuais - fernando aguiar

2 poemas - vergilio alberto vieira

Apontamentos pictóricos de Javier Seco

Receitas - por João Daniel (poeta bêbado e sportinguista ao fim de semana)

nos 30 anos de MandrágorA

Suplemento com entrevistas a Bruno Vilão (presidente de mandrágora) e a Manuel Almeida e Sousa 
(sócio fundador da associação)

domador de sonhos - um boletim não periódico d
e 

KulturaS & algumas ArteS  

apartado 2065
2750 cascais

portugal

domador.de.sonhos@gmail.com
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INFRACÇÕES OU O DESIGN COMO DENÚNCIA 

O grupo Infracções criado por Luísa Coder e José Russell em 1987 traz como marca de nascença o de ser 
um projecto com um activo posicionamento ético, filosófico e político. Se procurarmos o significado de 
Infracção, iremos encontrar como sinónimos “transgressão”, “contravenção” e “desobediência” ou até 
mesmo “crime” e “delito”. Evidente é a matriz de contestação que caracteriza Infracções desde a sua 
génese. Como Luísa Coder e José Russell sublinham, o projecto nasceu de uma vontade de desenvolver um 
trabalho manifestamente experimental que partisse de ecléticas referências e recusasse qualquer ortodoxia 
estética ou cultural.
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Obra após obra, vão exaltando uma atitude crítica e 
afirmativamente politizada, quase sempre associada a gestos 
de grande ironia e sentido lúdico. Criticam com frontalidade, 
ironia e mordacidade o excesso de consumismo, as falsas 
ideias de conforto e progresso, a falta de qualidade de vida, 
a desinformação causada pela publicidade e marketing… 
O alvo principal é a ideologia e o modelo económico 
capitalistas, geradores de um racionalismo economicista 
e de um consumismo gritante. Partindo de desperdícios 
industriais e de um trabalho que recupera o sentido da 
manualidade, procuram colocar a nu as 
consequências nefastas deste modelo de 
desenvolvimento (da produção à distribuição/
consumo), nomeadamente a massificação, a 
opressão e a guerra, a criação de um batalhão de 
excluídos do sistema produtivo, a alienação e as 
clivantes desigualdades sociais. Para esta 
dupla, o design é indissociável da sua 
dimensão social, da sua capacidade 
transformadora da sociedade e do modo 
como pode concorrer para um futuro mais 
sustentável, igualitário e justo. Estamos 

assim perante um trabalho que se apresenta 
como uma alternativa aos ditames do modo de 

produção capitalista, guiado pelo lucro e pelo consumo. 
Opondo-se à natureza padronizada e monótona deste modelo, considerado 

gerador da padronização do próprio homem, respondem com uma atitude sistemática de resistência e 
desobediência. E fazem-no através de uma acção respigadora. As peças 
resultantes da reciclagem, construídas a partir de peças velhas, obsoletas 
ou fora de moda, recolhidas no lixo, na rua ou em depósitos de ferro-
velho, trazem ao presente as memórias de épocas passadas e estilos 
diferentes. Com a (re)utilização de materiais e elementos pré-existentes 
da sociedade industrial, fazem renascer cada velho objecto encontrado, 
fazendo-o viver uma nova vida, em diálogo com tantas outras 
referenciais culturais. Ao faze-lo, reflectem sobre o tempo de vida de 
cada objecto e imprimem uma poética a cada proposta que assim 
transcende a (estreita)  objectividade e funcionalidade do design, 
afirmando-se sobretudo enquanto mensagem. Face ao carácter 
impessoal dos objectos produzidos em série e à globalização da economia, estamos perante peças 
que procuram estabelecer com o utilizador uma ligação mais pessoal e intensa. Em última instância, cada 
peça apresenta uma alternativa a um mercado que dá sinais óbvios de esgotamento e é um exemplo de um 
diferente estilo de vida. O resultado é a transformação da natureza dos objectos comuns, que 
frequentemente adquirem uma certa performatividade, levando-nos a reflectir sobre o seu estatuto e 
dimensão. Cada objecto real torna-se matéria de dúvida e questionamento.
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“Respigar” é o termo usado por ambos para designar a reciclagem ou a recuperação de peças velhas, 
primeiro gesto em muitas das suas obras. Mas este termo pode e deve ser empregue não só para a sua obra 
enquanto designers, mas também e sobretudo para o seu olhar e atitude perante a vida e as coisas. Estamos, 
sem dúvida, perante dois respigadores urbanos contemporâneos. Esta atitude é tomada por preocupações 
éticas, pela indignação perante o desperdício dos excedentes da superprodução, pela procura de um modo 
de vida alternativo, pela consciência da necessidade urgente em reformar mentalidades e estilos de vida, 
mas também por prazer e hábito cultural. Luísa Coder e José Russell partem sempre do “real”, recuperando 
os “detritos”, “restos” e “sobras” da sociedade contemporânea, aquilo que os outros (todos nós) já não 
querem ou deixam para trás. Mas esses detritos não são apenas vestígios materiais da nossa sociedade. Eles 
respigam também imagens, sons e referências com os quais não nos queremos confrontar. É no âmbito 
deste gesto de recolha e denuncia que podemos ler a instalação vídeo “Blood Cast”. Não sendo artistas 
vídeo, nem possuindo qualquer formação nesta área, Luísa Coder e José Russell realizam uma obra que 
crítica o real, esse mesmo real que sempre enformou e continua a enformar o seu trabalho. E fazem-no sem 
pretensões artísticas ou cautelas formais.
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Todos os seus objectos são edições limitadas, (aparentemente) simples, mas com um forte impacto 
visual e evocativo. O poder destas propostas advém da sua estruturada significação, bem como do 
exercício de decifração que desencadeiam. A este propósito é da maior importância os títulos 
escolhidos. Eles são parte integrante de cada objecto e concorrem decisivamente para a sua leitura. A 
contundência e a afirmatividade das palavras fá-las serem ataques directos a uma série de problemas 
políticos e sociais. Nesta galeria, destacam-se por exemplo, “Bullet”, “Desorganigrama”, “as Barbies, 
as Cindies e os telemóveis delas” ou “Fuck 117”.   Recorrentes são também as referências ao cinema, à 
música e à banda desenhada, evidentes nas formas e designações de muitas peças, como “Asas do 
Desejo”, “Batman” ou “Blade Runer”, “Madona”, “Barbarela”, “The King of Rock&Roll” e 
“Marlowe”.
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As peças seleccionadas para a exposição FACTORY MANUFACTORY sublinham uma leitura do design que 
apela a uma alteração das mentalidades e a uma intervenção cívica mais activa que passa pela adopção de 
pequenos gestos que podem diminuir as disparidades sociais existentes. Ao longo da sua obra, Luísa Coder e 
José Russell questionam a ideologia do novo, restituem a cada objecto um valor cultural perdido, debatem a 
ideia de luxo, reinventando-o com notas de humor e absurdo, provocam a surpresa e valorizam a liberdade do 
gesto criador, fazendo do design uma acção de denuncia.

Bárbara Coutinho
Junho 2009
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quando o sumo-papal velocipédico se retirou para a sua meditação 
transcendental etc. & tal - recebeu das mãos da deusa o grande livro das 23 
lâminas (23=5).
(digamos que é uma obra fundamental para qualquer discordiano & não só).

pois.

pois e não só... 
o livro é (também) um jogo.

é, muitas vezes, utilizado pelo sumo-papal para as suas previsões celestes. 

na realidade trata-se de um excelente 
tarot adivinhatório com 3 arcanos maiores e 20 arcanos + pequenos
(3+20=23)
daí se infere que 
(23=5)

por sua vez os arcanos menores estão divididos por 4 naipes e cada naipe em 

5 lâminas 5

os naipes:

discórdia
kaos
cavalo de tróia
fnord

há um 5º naipe secreto... porque o número 5 (por vezes) não deve ser 
revelado.

segundo as escrituras, este 5º naipe é constituído por 32 cartas porque...  
(32=5)

nota: - cada naipe contém cartas numeradas de 1 a 5
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Os 3 arcanos Maiores

           

A Divina
lâmina primeira a DEUSA  - ERIS

O Sumo Papa
lâmina segunda

O cavalo da discórdia
lâmina terceira
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Os 20 Arcanos Menores

os 4 ases
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os 4 duques
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os 4 ternos
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as 4 quadras
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As 4 quinas
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acção de “mandrágora” - Bruno Vilão, Gonçalo Mattos e M. Almeida e Sousa

I. La bonísima salud de que disfrutan en nuestros días las prácticas performáticas no hace sino 
constatar que cuando los dadaístas crearon el arte conceptual allá por 1916 se encontraban en la 
dirección correcta para favorecer la interacción y la dinamización del pensamiento corporal; que 
los vanguardistas de principios del siglo XX tenían la brújula bien orientada hacia la búsqueda de 
una expresión que reactivara al público, sumiéndolo en una experiencia que nunca es pasiva, ni 
psicológica ni físicamente. La inseguridad o inestabilidad prefigurada de la acción poética, que, 
en palabras de Esther Ferrer, «se crea en un momento dado y nunca se sabe cómo se va a 
desarrollar», la convierten en un rito no apto para su repetición por la imposibilidad de obtener el 
mismo estado de conciencia que aquel que se logra al ejecutarla. El acto performático constituye 
en sí mismo un monólogo efímero pero único que el operador establece entre el entorno y su 
propia condición anímica en el instante justo de su transmisión. No sin razonada sustancia, 
Grotowski sostenía que «el performer es un estado del ser» y, como afirmaba Alejandra Cosin, la 
performance no puede equipararse a la improvisación, dado que «ésta no es más que un método».

Possibilidades  de  la  performance en 

españa y Portugal

j. luis campal fernandez
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acção de Fernando Aguiar

II. En las últimas décadas han aflorado interpretaciones variadas acerca del hecho performático, pero en 
contadas ocasiones se ha pulsado la reflexión del creador que genera el contacto. A fin de conocer 
cuáles eran los resortes subjetivos que les animaban a seguir en la brecha reafirmando su convicción 
artística, hace ocho años solicité la opinión de diez probados operadores de España y Portugal: Almeida 
e Sousa, Fernando Aguiar, María Cosmes, Carlos Pina, Joan Casellas, Nieves Correa, Merz Mail (Pere 
Sousa), Raúl Gálvez, Yolanda Pérez Herreras y Bartolomé Ferrando. El resultado de aquella curiosidad 
lo extracto seguidamente. 
 
II.1. La naturaleza de la acción o performance presenta un amplio registro. Para Raúl Gálvez puede ser 
«una visión real o irreal de los sucesos, una interpretación en movimiento o no, una manera de captar 
satíricamente unas veces, de forma casi infantil otras»; Yolanda Pérez Herreras la considera «una 
agitación atemporal desde lo personal proyectado hacia lo colectivo» y que aporta «una perspectiva que 
rehabilita la imaginación». Joan Casellas cree que de lo que se trata es de construir «un espacio de arte 
paralelo con el que escapar a la tiranía del arte como producción material basado en el valor del 
cambio». Paralelamente a esto, y sin entrar en colisión, los eventos performáticos han sido usados por 
creadores visuales para hacerse oír, sin tenerse ellos mismos como performers: Pere Sousa ha 
participado en programaciones de acción para dar recitales de poesía Dadá y Merz recreando lo que ha 
llamado «arqueología artística» o para llevar a cabo «manifiestos propagandísticos» en el sentido más 
estricto y programático del término. 

 

Possibilidades  de  la  performance en 

españa y Portugal

j. luis campal fernandez
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II.2. En no pocos casos, el desencadenante de las propuestas accionistas se ciñe a la propia experiencia 
personal. El caso de Carlos Pina puede ser clarificador: «A partir de 1997, tras dos años de medicación, 
empecé a coleccionar cajas y prospectos de los diferentes fármacos, ansiolíticos, antidepresivos e 
hipnóticos que me iban prescribiendo. Este material fue empleado puntualmente en mis obras hasta que 
se convirtió en la base exclusiva de mi trabajo». Tal decisión enlazaría con la concepción de Nieves 
Correa de la performance como «la vida que se ofrece como obra», y que, señala, «antepone la 
experiencia activa de “el que hace” a la experiencia pasiva de “el que mira”». Sin embargo, no se trata de 
una exposición laxa de un estado psicológico, sino el punto de partida: María Cosmes, por ejemplo, 
aspira a que sus obsesiones, lejos de mostrarse sin más, consigan «una transformación artística que las 
convierta en una experiencia más universal».

II.3. La huida de la aparatosidad se ha convertido en una de las ventajas posibilistas de la performance. 
Casellas  prefiere «trabajar con aquello que se encuentre en cada lugar; en un bar, sillas, mesas, tazas, 
etc.; en un parque, bancos, hierba, paseantes, así como el intercambio energético que se produce con los 
asistentes». La rentabilidad creativa del propio cuerpo como contenedor semiótico genera lecturas 
insospechadas, pues, según comenta Almeida e Sousa, «o movimento do corpo é poderoso e suficiente 
para evocar algo que está para além dos níveis do consciente». Semejante consideración le induce a 
emparentar al operador con el poeta mago de los chamanes que atraviesa «territórios plásticos, espaços 
inimagináveis nun contacto directo con o desconhecido». Con todo, algunos operadores no privilegian el 
cuerpo sobre el medio en que éste se instala: Bartolomé Ferrando piensa que «el espacio dirá tanto como 
el cuerpo en infinidad de ocasiones». 
 
II.4. Los operadores o accionadores también se posicionan ante ese otro que el arte escénico ha llamado 
espectador, pero que en la performance traspone la barrera asignada por una convención tradicional. 
María Cosmes se siente atraída por explorar la relación con los demás: «En mis acciones el tiempo y el 
espacio sólo adquieren significado en la interrelación con los otros; indagando la manera de 
comunicarme con ellos y dándoles permiso para comunicarse conmigo, buscando la cercanía emocional 
y física con el otro, aun luchando con mis propias limitaciones». 
 
II.5. La atención prestada a la respuesta o autorrespuesta suele encauzar la voluntad del operador. Según 
Yolanda Pérez Herreras, «la acción comienza en el mismo instante en que una palabra, una idea, un 
momento, provoca una reacción». Y Raúl Gálvez nos explica el resultado de esta conexión con una 
vivencia impactante: «En 1994, en el congreso “Acciones por la Paz y la No-Violencia” realicé una 
acción sobre el tema escogido y para ello utilicé un atún fresco de 7 kg y considerable tamaño. Con 
gorro de peluche destripé el pescado (un atún de este tamaño suelta en estas circunstancias una cantidad 
de sangre considerable) y poco a poco fui ordenando sobre el suelo, de menor a mayor, los pececitos 
encontrados en el estómago del pez grande. Coloqué el grande sobre una caja a forma de mesa y 
cortando una forma de corazón de su lomo comí el trozo cortado. En estos momentos, una persona, 
evidentemente muy alterada, de entre el público se me acercó llorando y agarrando el animal mordió de 
su cola y me acompañó en el ágape».

Possibilidades  de  la  performance en 

españa y Portugal

j. luis campal fernandez
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II.6. Por lo que respecta a la interpretación de la idea subyacente en las intervenciones performáticas –
existente implícita o explícitamente–, Bartolomé Ferrando se decanta por utilizar «un nivel bajo de 
ambigüedad, aunque en ningún caso facilito la evidencia o la transparencia de la idea», a la vez que reconoce 
que trata de «provocar un nivel reducido de posibles interpretaciones, pues creo que, de este modo, evito en 
parte la perplejidad o la excesiva indeterminación». 
 
II.7. No es ajena la performance a la combinación de elementos diferenciados, más bien la alienta. Opina 
Fernando Aguiar que «é um bom exemplo das estimulantes possibilidades da interacção. Porque vai buscar 
vários aspectos das diversas artes como a dança, o teatro, a pintura, escultura, música, mímica, poesia, 
instalação, video, etc., para, mediante a intervenção, no momento, do próprio artista, produzir “obras 
plásticas” con movimento e acção». 
 
II.8. Creadores como Carlos Pina asignan a las acciones el valor de partes que se integran en un todo más 
complejo: «Para mí, una línea de trabajo es un itinerario, un camino que une un conjunto de trabajos y les da 
un cuerpo conceptual que permite entender mejor las obras», ya que «una misma obra puede aparecer en más 
de una línea de trabajo, ya que forma parte de más de una trayectoria, porque éstas no son paralelas, sino que 
se entrecruzan».  
 
II.9. La desjerarquización inherente a la mayoría de las artes alternativas también se halla presente en la 
performance. Un veterano accionista como Joan Casellas, que relaciona el arte con la vida –una equivalencia 
compartida por otros performers–, afirma que «frente a la filosofía del genio capaz de hacer cosas que nadie 
más puede hacer, el tipo de acción que defiendo propone la facilidad de acceso a la experiencia física y 
mental a través del contexto inmediato: aquello que cualquiera puede hacer en cualquier lugar».

acção de Yolanda em Edita - Punta Umbria

Possibilidades  de  la  performance en 

españa y Portugal

j. luis campal fernandez
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III. Hoy, ocho años después de recopilar los juicios precedentes, he vuelto a consultar a 
operadores en activo, ampliando la nómina: Nel Amaro, Fernando Millán, Cuco Suárez, 
Fausto Grossi, Valentín Torrens, Roxana Popelka, Manuel Morales Espinosa, Antonio 
Gómez, Paco Nogales y Analía Beltrán. He podido calibrar la importancia que les 
otorgan a: 

1) El compromiso ideológico: Nel Amaro confiesa que pretende «revisar el entorno más 
inmediato con intenciones políticas, aunque desde una visión irónica, muchas veces 
divertida y humorística, para aprehender al espectador y dejarle, entre sonrisa y risa, una 
carga de profundidad que le estalle en un momento dado». 
2) La identidad territorial: Cuco Suárez reconoce que sus performances poseen «un gran 
contenido de compromiso social y a veces geopolítico del lugar, donde la infancia y el 
recuerdo tienen un fuerte referente en la iconografía que utilizo». 
3) El recorrido vital: Fausto Grossi sostiene que «el arte y la vida son parte integrante de 
nuestra existencia como humanos, por lo tanto vivir y hacer arte no son actividades 
separadas; el arte es una actividad del ser vivo, es una forma de comunicación y de 
socialización». 
4) La inmediatez: Roxana Popelka quiere «reflejar la realidad cotidiana» y reflexionar 
sobre «la construcción de la identidad»; Nieves Correa aplica la cotidianidad de sus 
performances «no sólo en lo que digo, sino también en cómo lo digo: en mi propia 
presencia, en los espacios que escojo y en los materiales que utilizo». 
5) La trascendencia en diversos planos: Paco Nogales señala que trabaja sobre «las 
pérdidas y los mecanismos biológicos que los seres humanos tenemos para integrarlas en 
nuestra vida y obtener así el bienestar que nos permita la posibilidad de vivir; la muerte 
no como fin sino como estadio de un ciclo; las distorsiones emocionales que provoca no 
reconocer el propio dolor; los mecanismos culturales (prohibiciones y normas) 
transmitidos por generaciones que autentifican la supremacía masculina». 
6) La sencillez y contención temporal: Antonio Gómez evita el ser «rebuscado y barroco, 
me gusta la sencillez, no complicar al espectador con demasiados elementos o efectos y 
limito su duración a no más de tres minutos». 
7) La atención al yo profundo: Manuel Morales Espinosa se inclina por que sea «una 
exploración de uno mismo. Por lo tanto, la exposición ha de ser hacia uno, no hacia los 
demás. De ahí que la mayoría de las performances que se realizan fracasan, ya que están 
más en el ámbito del teatro: para los demás».

8) El conocimiento del otro en estadios enriquecedores: Valentín Torrens la entiende 
como «una práctica de la experiencia compartida, diferentemente percibida, que aporta 
un conocimiento personal en los presentes», y en la que performista y receptor 
«comparten una experiencia sin relación con el pasado, que se abre desde el presente 
al futuro».

  

Possibilidades  de  la  performance en 

españa y Portugal

j. luis campal fernandez
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9) La tensión sensitiva que produce el contacto directo con el público: Analía Beltrán se siente motivada por 
la circunstancia de que al «estar ocurriendo ante los ojos del espectador como algo verídico y en lo que, 
en muchas ocasiones, el propio espectador es partícipe, tiene una conexión directa con los sentimientos 
del público. Éste no tiene tiempo de reflexionar, sólo de sentir». 

10) La acción como una variante de la actividad poética: Fernando Millán define sus performances como 
«una escritura expandida y plurisensorial, que trabaja con la iconización a la vez que con la experiencia 
directa». 
 

acção de Pere Sosa em Edita - Punta Umbria

IV. Hay, igualmente, una confianza crecida ante el panorama de posibilidades que ofrece la modalidad 
performática de cara a los años venideros: Nel Amaro cifra su optimismo tanto en «la incorporación de 
las tecnologías como en la capacidad de inventiva del ser humano»; Roxana Popelka es partidaria de una 
mayor «utilización de lenguajes, medios y soportes híbridos, en consonancia con posturas ideológicas 
propias de la sociedad de cambio de siglo». 

Possibilidades  de  la  performance en 

españa y Portugal

j. luis campal fernandez
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Yolanda Pérez Herreras cree que «las aportaciones nuevas deberían surgir de 
la exposición al riesgo, desde la experimentación de cada artista combinada 
con el sentido personal del arte», y Carlos Pina, por su parte, considera que 
una vía posible de desarrollo de la performance sería aquella «generadora de 
valores culturales». Sin embargo, para Paco Nogales todo eso pasaría por una 
mejor preparación técnica del operador, ya que «trabaja con su cuerpo y los 
sonidos o silencios que desprende y su relación con el espacio y el/los objeto/
s y creo que danza y teatro pueden decir mucho sobre la preparación física/
formal de un performer»; así como por eliminar la percepción de que «el arte 
es producción de objetos y es elaborado por “artistas excepcionales”».  

 
Entre las valoraciones más ilusionadoras se encontraría la de Morales 
Espinosa, que piensa que «la aglutinación de disciplinas artísticas con que se 
nutre el actual arte de acción es lo que da espacio privilegiado a la búsqueda 
del arte total, que no es más que la búsqueda de la conciencia plena a la que 
queremos llegar». Este juicio puede complementarse con el convencimiento 
de Fernando Millán de que «las nuevas vías de la performance dependen de 
que las conciencias de los hombres y mujeres actuales estén dispuestas a 
aceptar los cambios perceptivos, conceptuales, vivenciales y colectivos que 
afectan a sus conciencias». 

V. Actualmente, la práctica performática, sin olvidar los espacios urbanos y 
las dependencias de modesto y pequeño alcance, ha entrado en las 
universidades y en los centros de arte, involucrando a las instituciones 
culturales reticentes a las modalidades cuestionadoras de los roles gestores, 
que seguramente alguna vez sopesaron la hipótesis de atraerla a su radio de 
hipnosis por la vía económica o de las subvenciones. Sin entrar a evaluar las 
distintas concepciones y el poliformismo de las prácticas –que no ha sido en 
esta ocasión el objeto de nuestra indagación–, creo que lo más reseñable del 
ejercicio accionador ibérico es su impredicibilidad, y en esa piedra de toque 
residirá sin duda su verdadera e inexpugnable garantía de futuro. 
 
 
Comunicación presentada en Edita  ‘09. XVI Encuentro Internacional de Editores 
Independientes  
(Punta Umbría-Huelva, España; 30 de abril de 2009)
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al corro de la peseta

Extremadura marca
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he sido yo                                                                                                     politeismo

 
homenaje a jean cocteau



26

Janeiro
número primeiro

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 
Poemas visuais

 antónio gomez

apartado 2065
2750 cascais

portugal

domador.de.sonhos@gmail.com

Alumbreras

menage a trois
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muestrario 1

muestrario 2
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nido de vivoras - paso a paso - 
verdades eternas - poema para 
ser lanzado
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documentação: de MandrágorA (parte I)

giovanni strada (itália) - music art
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guy bleus (belgica) - annulé
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manuel maneiro (argentina) 
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anne boschi (italia) 
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edgardo - antonio vigo (argentina)

fernando aguiar (portugal) 
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arte natural (itália)

noixth (grecia)
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Victor Belém (Cascais, 1938). Tem o curso da Escola António Arroio e como bolseiro da Fundação 
Calouste Gulbenkian trabalha durante dois anos sob a orientação do pintor Júlio Pomar.

Expõe desde 1958, participando em múltiplas Exposições Individuais e Colectivas.
Intervem nas mais diversas disciplinas artísticas, da pintura ao vídeo, da “instalação” à “performance”, 

ultimamente tem-se dedicado à fotografia ficcionada.
Está representado em diversos Museus e colecções particulares em Portugal e no estrangeiro.

Vem referenciado no Dicionário de Pintores e Escultores Portugueses, tomo I, página 199, de Fernando 
de Pamplona. 



36

Janeiro
número primeiro

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

apartado 2065
2750 cascais

portugal

domador.de.sonhos@gmail.com

 

Victor Belém
 50 anos de arte
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Victor Belém
 50 anos de arte
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Victor Belém
 50 anos de arte
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 50 anos de arte
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Victor Belém
 50 anos de arte
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Victor Belém
 50 anos de arte
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A primeira culpação era orientada para a paisagem. Todos os textos erótico-bíblicos, bem como 
outros de jaez alterarco-religioso tinham assinatura de macho. O que sobre tais textos era litigável 
não punha em causa a testicular origem. Alejandra Pizarnik chamava-lhes, com proprietarismo e 
negação, textículos. Esses avatares em ships alojados nos ventres proliferavam as cantigas de 
escárnio e não-dizer.
Tal posição primária, no cardápio kamasutriano, convocava altos e baixos. Como dizer da canzana? 
Fraternal? À Frentre e a Trás? Os monstros dioclecianos e toda a titularidade obs_cena negavam o 
que lhes entranhava: os maravedis, o Ouro! Uns queriam o Ouro ouro, outros o Ouro árquico, 
outros o Ouro da obediência, ainda Outros, o Ouro da Solenitude. Um circo! Um circo!
Havia dromedários que fisiologicamente acediam às hierarquias. O Teatro continuava um Borrabás, 
bastava Ler o poema visual de Lois Gil Magariños para entender as Redes. Quando a fêmea se 
apronta para a religião em macho, o Caos adquire um Ordem, uma Horda.
Judith Butler, ao motorizar o speculum humanóide, desconstruiu a proteção como esfíngie do 
Medo. E não Gorda, o Mário Outra Era!
Disse-me a Dria do alto: "Pai, há alturas na vida...”

i
m
a
g
e
m
 
d
e
 
a
.
 
s
o
u
s
a



43

Janeiro
número primeiro

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

apartado 2065
2750 cascais

portugal

domador.de.sonhos@gmail.com

Eu sempre li o sapo como garantia da revolução. Apreendi, pelo seu 
habitat, que é no Charco e não na Casa-de-Chás-da-India que o 
Martelo mais Bate a discronia em Moda, o hasard como 
proliforubetaneto que as "médicas-de-familia-sem-familia" receitam, 
vis-a-vis com o Viagra, à Faixa de Ganza em que se tornou o 
Desemprego.
Queres Pregar-te ou Desempregar-te? Mandas Vir um Prego, pela boca 
do Bual contando a treta do Dali?
Hoje assumi a nostalgia. tomei comprimidos contra a nost_algia. Os 
alarves, no Monte dos Estercos, riram-se num Acto do Ministério da 
Defesa compulsado para a sinagoga do Corpo. Diziam: "Gostava de 
Ser uma Estopada, uma Coerência!". Fechavam os Leques e lambiam 
as Partes Altas do ser Humano. Que lindos Cornos! Haveria Humanos 
sem Cornos Invisíveis.
O primeiro humano com Cornos, com Altos, a si mesmo os levantou. 
Muito antes da Tmn, Fodavone, óptimímica e concorrência. Olho para 
todos eles Protegidos. Os Cornos são Antenas de que não prescindem 
para o exercício do lucro.
Humanos? Quem não é Humano - refocinham os Cabrestos dando fole 
à máquina da multiplicação. Os lábios mudos dos indigestores 
sublinham a capacidade sorrisal de nunca nos encontrarmos 
amigavelmente nas Trinchas.
A 1ª Guerra Mundial começou aí: na Propriedade. Enganados, os que 
apenas tinham casas e utilitários, forneceram dinheiro para as bombas 
colocadas em Novembro nas auto-estradas dos Possidónios. País de 
Truísmos! País acoplado às modalidades de trânsito que os Actuais 
Vencedores nos enfiam em presente "Vibrador" para não sairmos de 
nós, para já nem sequer sermos dois, para nos condenarem à sisifice da 
psicopatologia sobre a qual Freud tanto nos enganou com dinheiros de 
Viena depositados em americana conta bancária. Ele safou-se (o 
cancro da boca foi apenas um acidente de trabalho profissional: não 
faLar canceriza). E tu, ó Reich, ó Zé?
Os possidónios, com olhos lenteagudos, conVencem-te? Vais atrás com 
um vulgar sexo-passivo? Apanhas o autocarro para a Madalena como 
se fosses observar a Praia?
Burro, Burro! Não tarda, nem a Mula te saberá!
É que, lá do Alto, os Arrogantoches estão a chular-te o DNA. O Reich 
não podia incluir esse vexame no alto da sua orgonoterapia. Há 
também o caso dos Incréus. Neles se valida O Que Ainda Não Chegou! 
E, porém, já se dornela por entre os eixos árquicos dos fruidores.
Amo a Vizinha.
Ela Cala?

Dria e Caim
 alberto augusto
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poeta
 m. almeida e sousa

POETA

- és poeta
perguntaste
- sou plagiador
respondi
… plagiei todos os poetas que li
e
naveguei o único poema que a(ssa)ssinei

um poema-cavalo branco que galopa as minhas veias
que ensaia estupendos saltos-precipícios
um poema-sexo-lamina-de-duas-faces
um poema-punheta
um poema-em-fuga
(foge todas as noites da minha cama para foder com outros)

- és poeta
perguntaste
e eu, esquecido de todas as lembranças, assolado pelas consternações do mapa-múndi, encalhado 
nas ruas de barcelona, sem música e sem geografia, sem ir à horta onde as raízes pensam e o 
vinho escorre por entre fábulas de almanaque… eu que não existo.

                             mesmo antes de estar morto, não existo.



45

Janeiro
número primeiro

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 

apartado 2065
2750 cascais

portugal

domador.de.sonhos@gmail.com

poeta
 m. almeida e sousa

só disse
- tu… há muito que dormes comigo, na minha cama. tudo começou muito antes de te 
conhecer.
muito antes de te conhecer
muito antes de te conhecer
muito antes de te conhecer
muito antes de te conhecer
muito antes de te conhecer
                        fui surpreendido pela arquitectura do teu corpo-prazer-ócio.
o prazer e o ócio
o prazer e o ócio
o prazer e o ócio
o prazer e o ócio
o prazer e o ócio
                        que ainda me mantém vivo

- és poeta
perguntaste
e eu…
só disse
- não prolonguemos as civilizações mecânicas…

a obscuridade retrocede e o ciclo das estações em salas climatizadas…

a noite e o verão perdem o seu encanto e o romper da alba está a desaparecer.
já não há espaço para o sonho.
quero descansar nas ruínas do império
enamorar-me do rio que as atravessa
casar com ele
e
passearmo-nos por entre as velhas pedras
os nossos véus de noivado (negros) serão suportados por dois adolescentes
ele de marinheiro (como gosto)
ela desnuda (como convém)

sou, todo eu, um plágio. uma janela aberta por onde transparecem milhares de imagens 
roubadas

premeditadamente
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3 poemas
 nicolau saião

PALAVRA

“Um dia seremos salvos por uma palavra”
                                                 Diodoro, santo não reconhecido pelo cristianismo oficial

As palavras não caem no vazio
diz no Zohar
nem dele chegam até nós
As palavras crescem umas vezes na amargura outras na indiferença
outras ainda no reboliço das horas 
as palavras afeiçoam-se alegremente como um brinquedo de madeira
como uma iguaria que tanto tempo se aguardou
sob uma latada, na manhã ou na noitinha nascente.
As palavras sabem tudo ou então  o que inda é melhor
nada sabem   e buscam o seu lugar entre os objectos da casa
num recanto do contentamento
Uma vez pensei
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3 poemas
 nicolau saião

em qual seria a palavra mais bela, a que de repente criaria
para este aquele  um momento de completa serenidade
um hálito fortuito de alegria 
ou simplesmente um minuto de angústia
- aquela que não punge, que é recordação
ou apenas realidade.
A palavra roseiral, que em pequeno ouvi
e que sempre me acalenta
a palavra horizonte, que nos intriga e que tem por detrás
tantos sonhos humanos de aventura e de crime
A palavra silhueta, a palavra caminho
e essoutra – madrugada – que abre o nosso coração
e o torna a fechar depois.
E tantas, tantas outras que nos rondam os dias que temos
e tivemos
Por exemplo a palavra que nos cai em cima como uma árvore abatida
 - pobreza – essa palavra tão infeliz, tão só. Tão perturbada.
Palavras em espanhol, com seu guiso e suas lonjuras, palavras
em francês, em romeno com o seu passo 
balançado como uma dança
palavras em islandês e quíchua, essa improvável levitação.

Mas a mais bela palavra sou eu que a tenho
e a trago sempre comigo: nos ouvidos, na memória, 
no coração e nos pulmões
Entre as mãos e sobre um joelho, no cotovelo 
e num bolso da camisa
e por ela serei salvo. Por ela cheguei ao meu país 
onde o mistério se acoita.
Essa palavra  
fui eu que a descobri.  E é inteiramente minha.

Qual foi e qual será
qual era? Quem a conhece?

Quem a descobrir
que ma diga ou então, não podendo

que me a escreva, numa folha
amorável que me mandar
ou numa pedra
que me atirar
envolta num papel com ela escrita

em qualquer dia que calhe.

in “O armário de Midas”
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O PANELEIRO

Digam, vá: o panasca. A sorte que ditou
a minha trajectória    não ofende o percurso
da pura anatomia das minhas partes
altas. Volutas de ADN
murmúrios roucos do anoitecer da carne
- a mão e o dedo preparados
e a relação da boca em todas
as situações incontornadas  -  me sustentam.

Panasca é pois meu nome
- a exacta honra de no cu levar,
que não me quero gay ou pisaflores
e muito menos veado ou maricon. Panasca
- sagrado nome que aos pátrios sítios
me devolve em ternura
na galhardia duma história inteira
de enrabados heróis.
Conheço os continentes, sei em que ilhas
e em que planuras a moca se transforma
em rios    mares de desejos e de amores     
por trás da descoberta.
Conheço o doce  e amargo de ser puta
de marinheiros   soldados    motoristas
( e de outros que não digo).

Pois panasca é que sou
até ao fim da vida    até ao fim do sonho.

E assim me ergo    soberano
tão íntegro e sereno
fraterno    entesoado
- ante vós    que não ides p’ró caralho.

in “Erotica Lexicon”
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O CABRÃO

Por mim me inclino com minha fronte
imaterial
flores que em volta me coroam até
ao ombro
até à simples alma de uma razão rasteira
de me saber cornudo, de topar
os rastos duma foda alheia
que o século me deu decifrada e cheia
de risadas de gozo.

Por essas ruas vou
cabelo ao vento
que o chapéu já me pesa na galhada testa
e vejo as árvores, os lugares de espanto
e a raiva vicejada no escuro dum quarto

De punhetas me tenho de enfeitar
pois já cona não tenho (ou tenho em falso).

Aos deuses eu empresto
meu funesto perfil
p’ra que saibam  tecer
seus próprios fastos.
E se touro já sou
minotauro me quero
para vingar a sorte

de um fodido destino

in “Erotica Lexicon”
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CANÇÃO AMARGURADA

Mas o que quer isso dizer? – me perguntou a lua
utilizando-se de uma linguagem turva
em que todas as palavras se atropelavam umas sobre as outras
uma linguagem que me expulsava
mas que me deixava como um resíduo o sentido da pergunta
irrespondível

À noite
escavávamos a terra cavávamos um poço cavávamos um túnel
que nos levaria até Marte
E cavávamos a nossa ilusão de poder e a nossa força
dinamitávamos um cachorro
e éramos auto-suficientes em cada gesto que fazíamos
abençoados pelo papa e pelas árvores
numa ansiedade de sobrevivência

i
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a
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m
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Quando amanhecia
não havia pergunta não havia mais nada
Tínhamos apenas as paredes
a lógica das paredes os quadros as janelas e a porta
a possibilidade de atravessar a porta chegando ao corredor
desembocando para os fundos
de atravessar o corredor e atingir a parte final da casa
que tinha sido construída num sonho
e simbolizava alguma coisa

O relento era enorme
e as amarguras também.

ODE COM O FARDO

  Imensa liberdade nos concede o caos
  Arranca de nossas cabeças o ridículo dos chapéus
  espalha os nossos medos as nossas ambições o nosso ouro
  pelos quatro cantos do mundo

  Largas portas nos abre o caos
  contanto que não durma em nossas soleiras
  que não nos convide para um passeio
  que permaneça contido entre dois pensamentos
  entre duas linhas riscadas no chão.
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CONTEMPLAÇÃO EM CÍRCULOS

I

Aos cuidados
do descuidado:

a tua vida que
poderia perfeitamente caber
na vida de um asno

Que estou dizendo?
Tua vontade de grandeza
numa tarde tão excessiva –
neste verão que durou uma eternidade
e em que suportaste o peso das recordações
(como um estivador
suportaria o peso de uma carga de peixes
levada para o centro
numa tarde de chuva)

Neste verão de incontáveis desastres
de asas de odores e fomes
e bocas desavisadas
que amanheceram
mais amargas.
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II

A saída que tu procuras
não pode ser descrita
do mesmo modo como se descreve
uma sereia

não pode ser descrita
como um voo de pássaro

O voo que tu planejas
não pode ser solucionado
pela simples decifração do segredo das asas
pela descoberta do fogo
pela invenção da preguiça
por qualquer nome que comece
com a letra v

O que tu queres num dia como este
não cabe no círculo de uma palavra:
não cabe num pote
não cabe sequer num pensamento
(tal como o mar não caberia
na ideia desastrada
de bebê-lo).

III

Visitando lojas (que não carecem
de visitas) e percorrendo
galerias apenas para me sentir existindo
entre as coisas:

deste lado da vontade e do sonho
deste lado do possível
com um sentimento gordo das formas e dos volumes
como um lagarto a passear
sobre os espinhos
de um cacto

Para me sentir existindo
entre as horas e os minutos
e me sentir irmão do porco e da gralha
para me sentir irmão do vento 
contemporâneo
de todos os desertos

Numa tarde em que
seria tão simples me equivocar (como certamente
me equivocarei) e olhar para o lado errado
(o que por certo acabarei fazendo)
de tudo o que de algum modo
é preciso interpretar como sendo uma tarde

Mas isso pouco importa
pelo menos não importa
por agora.
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IV

O belo sol
o belo vento
o belo fugir das horas
a esfacelar-se em minutos

O belo existir do pombo
e o sol sobre os telhados
a bela poeira que os carros levantam
quando passam na estrada
sempre indo a algum lugar

E conceber tudo isso
como o filho mais novo tenta conceber a existência do pai
como o pequeno cérebro humano tenta conceber
a existência do sol
(caso qualquer coisa exista
que valha a pena conceber)

numa tarde
por uma tarde
numa bela tarde

em que tudo se resume
em esperar.

V

Sem qualquer esforço das mãos
chega-se rapidamente ao absurdo

Sem qualquer necessidade de saltar
cai-se facilmente para o não-sentido

para o que dorme no fundo do sentido
e de todas as inúteis noções

que nos esforçamos para angariar
num artefato decente

de realidade (que nos assombram
em nossos sonhos noturnos)

Sem qualquer esforço dos músculos
chega-se facilmente ao desastre.
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VI

As palavras saltam como coelhos
de duas bocas mais desertas
E os pensamentos saltam
como fogos de artifício
tentando apreender a justiça
de um mundo que supõem irreal

As visões da mente se embaralham
se misturam se dissolvem em grãos
de não-sentido (cada vez menores):
e cada qual mais pequeno
numa tentativa de existir na palavra
(eis o seu truque mais impressionante)

Que estamos dizendo?
As palavras saltam como galinhas
assustadas ou pombos
quando o estampido de um canhão
irrompe em plena tarde deserta
arrebentando o silêncio com o seu balão de nada –
sem qualquer interesse pela tarde

(E no entanto a sua melhor parte
o seu melhor sorriso
e o que nela acontece de melhor)

VII

Letra cadafalso brancura
pudéssemos reunir tudo isso numa só palavra
ou reunir numa só palavra
duas coisas que não se podem reunir num 
pensamento

eis o desejo dos tristes
eis a vitória maior

a vida útil do lagarto
a falta de jeito do gramado
o pênis da santidade.
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VIII

E a vós, meus caros,
não há nada que eu não vos possa negar
não há nada que eu não vos possa oferecer
na dança alegre de uma negação

Enquanto existirem esperas
enquanto existir o desejo do ar
e a lubricidade das águas
e a ferocidade dos ventos
enquanto existir o que quer que seja
a que se dê um nome
e então não haverá nada que eu não possa dizer
que me é perfeitamente possível negá-lo
(o que quer que isso queira dizer)

Sem significado esta manhã
sem qualquer sentido de continuidade para esta hora
e o voo deste pássaro sem qualquer necessidade
sem qualquer urgência de estar ali
e ser qualquer

Não há nada que eu não possa negar.

IX

Ter pais apenas para consumo próprio
e fabricar expectativas
como quem fabrica sapatos:
eis uma orla de mar com sua praia
e esta esperança de que do fundo do horizonte
salte um navio

Ter esta boca este contrato
esta vontade de repouso
que não provém da necessidade
que apenas aparece no vento
um som
Ter este bilhete no bolso
e este compromisso marcado com um cego
e esta esperança de coisa nenhuma
que o horizonte no entanto realiza

Ter esta vontade de triunfo
que, sempre decepcionada, só se realiza no repouso
mas não haver possibilidade de repouso
a não ser que se tenha uma casa
a não ser que se tenha uma pátria
(fosse a hora propícia para isso)
a não ser que se tenha uma sarjeta
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X

Deste lado da vontade, dizia,
onde se sufocam os sonhos
onde morrem afogados os delírios
num mar turbulento de possibilidades

Resistir sobretudo à tentação
do que se desdobra no infinito
(mas o que é que não se desdobra no infinito?
o que é – em maio – que não se desdobra
multiplicando-se até o infinito?)

Ficar em casa como num ninho
e evitar as aventuras do sol
a entediar-se com o pensamento comprido
de que o tempo se desdobra no infinito
(de que todas as horas se repartem em instantes
e de que viver todos os instantes entedia)

Que sabemos? Resistir simplesmente
ao que quer que seja que esteja lá
para que resistamos:
restos de comida sobre uma mesa
cacos da xícara que se quebrou

No mesmo instante
no mesmo tempo
na mesma eternidade

Resistir a tudo isso também.

XI

No círculo de uma aroeira,
dançando uma valsa qualquer:
como se dança contra o vento,
como se baila o que não se quer.

Perdida a luta contra o tempo
mas satisfeito de haver o verão –
e pouco importando o que se diga
de tão estranha situação.

No círculo de alguma estrela
ou quase em véspera de algum mar
como quem dança para Apolo
como quem vai se casar.

Ali, a cumprir o movimento
perdidas a direção e a rota
numa alegria de asa em fuga
num clima outonal de bancarrota.

9/12-5-2009
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Louco
 fernando estev

es pinto

O amor não é para todos, logo, o sexo é só para alguns. Dito assim poderá parecer frio e 
pessimista da minha parte, mas a frase lamentosa nem sequer é minha. E faz todo o sentido, pois o 
autor sentimental deste desabafo enlouqueceu por sentir isso mesmo numa determinada fase da 
sua vida. 
Tinha dezasseis anos quando se apaixonou pela madrinha de baptizo, uma mulher cinquentona, 
solteira na maternidade e no prazer. O meu amigo louco cresceu no colo da senhora, e transportou 
até à idade quase adulta o conforto e o carinho que recebia sem maldade nem proibições afectivas. 
Depois veio a adolescência e sentiu-se desalojado das características infantis como a inocência, 
dotando-o de um desejo carnal por aquela que fora mais que sua mãe. O reconhecimento que o 
louco apaixonado fazia do amor recebido em criança por aquela mulher, desejava ele agora 
reabilitá-lo numa relação adulta com base no sexo. É verdade. Se antes fora a criança pura, 
embalada entre os seios opulentos da senhora (ou talvez aqueles seios lhe servissem de brinquedo 
sexual e alimentasse nela algumas perversões cautelosamente disfarçadas pelos cuidados 
intensivos do amor de madrinha), agora o meu amigo louco reclamava com todo o seu delírio e 
paixão o prazer do corpo proibido, como se fosse esse o momento em que ele teria de pagar a sua 
dívida emocional por ter sido tão amado em criança.
Mas a madrinha expulsou-o do seu coração, sacudiu-o do regaço perigosamente ameaçado pela 
ambição sexual do afilhado, como se ele representasse para ela apenas uma migalha sentimental. E 
de nada lhe serviu as cartas que escrevera à madrinha, revelando-se na dor do abandono e sob o 
efeito de uma tempestade de lágrimas, em que evocava pôr fim à vida. No entanto, nenhum 
contacto físico com a madrinha fora suficiente para o encorajar a envolver-se sexualmente com 
outra mulher, e assim virgem se conservara até ser internado num hospício, a declarar o amor 
infantil e complexo que sentia pela madrinha, ao colo duma mulher apática como ele, a acariciar-
lhe os cabelos lisos e a oferecer-lhe os seios caídos, para que o louco como ela alimentasse as suas 
perversões. 
Se houvesse uma moral da história, penso que seria esta: nunca leves o amor da infância para a 
idade adulta. Podes enlouquecer. 
Aceitam-se sugestões para outras moralidades.
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Soneto para Esperar Sentado

Poema de Sorte Forjada
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4 visuais
 fernando aguiar

Ensaio para uma Nova Expressão de Escrita I

Ensaio para uma Nova Expressão de Escrita II
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O MENTIROSO E O BERBIGÃO

Apanhado a mentir, 
Logo o valente intrujão, 
Desatava, então, a rir
Com seu ar de figurão.

Escusado será dizer
Que, em abono da verdade,
Seria capaz de morrer
A rir com ou sem vontade.

Como qualquer safardana
Teme lá ele o chilindró?
Mesmo levado de cana
Nunca dá ponto sem nó.

Por assim ser, faz de conta
Que aldrabar é seu fado,
Que tanto mente o que aponta,
Como o que é apontado.

Não diz o ditado, afinal,
Que mentiroso e berbigão
São orgulho nacional
E, quanto maiores, melhor são?
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QUANDO NÓ SE FAZ PIOLHO

Andava um rifão à vida, 
Na Feira dos Vinte e Sete,
Quando uma dama perdida
O tomou por um valete.

Prazer em vê-la, por certo,
Teve ele na ocasião,
Não tanto por a ver de perto
Mas por tê-la ali à mão.

Não manda boca soprar
Quem ousa dizer o que sente,
Nem o guloso desejar
Trocar o frio pelo quente.

Se o rei é mouco, não queira,
Seus porcos querer guardar,
Apesar de ter maneira,
De fazer a lei mudar.

Nada, pois, de mão-beijada
P’rò que anda mal do olho,
Inda que só por piada
De cada nó faça piolho.
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Javier Seco Goñi - artista plástico e poeta - nacido el 15 de Septiembre de 1958 en San Sebastián 
(Guipúzcoa)

Conheci o Javier Seco numa das minhas estadas em Punta Umbria (Huelva-
Espanha) - para participar em Edita, Encuentros internacionales de 
Editores Independientes.
O Javier é um criador que muito preso. 
Um excelente artista plástico, um poeta visual e performer de referência em 
Espanha. 
A sua obra não poderia, de forma alguma, estar ausente neste primeiro 
“Domador de Sonhos”.
MAS
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No período em que, na segunda metade do 
século passado, o Brasil esteve submetido 
a uma ditadura militar com a imposição de 
censura prévia às 
notícias dadas pela 
comunicação social, 
muitos jornais 
optaram por inserir 
receitas de cozinha 
nos locais onde 
deveriam figurar 
aquelas que haviam 
sido censuradas, 
dando assim 
conhecimento aos 
leitores de que algo 
tinha sido escondido 
do conhecimento 
público, no que 
constituiu uma forma 
sarcástica e eficaz de 
denunciar a situação 
que se vivia.
Mais de um quarto de século passado após 
o derrube da ditadura brasileira, em 
Portugal, origem do país que se prevê vir a 
ser um dos colossos económicos e 
culturais do século XXI, as receitas 
culinárias pululam por toda a comunicação 
social, o país descobriu a importância 
cultural da gastronomia e não há bicho-
careta nem bicho-carpinteiro ou pedreiro 
que, para o ser, não se pronuncie ou dê 
palpites sobre ela e, em busca da glória 
eterna, procure ou aceite publicar um livro 
sobre cozinha (e se possível, um de 
histórias para crianças, as quais, neste 
sentido também foram optimizadas 
enquanto nicho manancial de promoção 
social e acrescentam ao retrato umas tintas 
de respeitabilidade institucional, com 
possibilidade de passagem ao distinto 
estatuto de colaborador do Plano Nacional 
de Leitura).

No meio de tudo isto, ganham ainda terreno os 
restaurantes de regimes alimentares alternativos, 
macrobióticos, ovo-lacto-vegetarianos, vegans… Todos 

eles criados por gente permeada pelas ideias de eco-
sustentabilidade e de reciclagem, bem como as de 
combate às alterações climáticas. O que, aliás, se 
encontra em sintonia com as intenções propagandeadas 
pelo governo do Senhor engº José Sócrates e que nos 
coloca  - a nós, pequeno país que a história recente tem 
ignorado e esquecido -  de novo no lugar, que nos 
pertence de direito, do experimentalismo de vanguarda 
que conduzirá o planeta a uma Nova Era.
Poder-se-á arriscar, porém, que tudo isto indica apenas, 
afinal, que, em Portugal, a crise constitui uma ditadura 
que leva a que alguns cidadãos e a comunicação 
denunciem, pela enésima vez desde há, pelo menos, 
quatro séculos, uma censura subtil e velada? Ou que, 
mais perversamente do que durante a nossa ditadura, 
como alguns afirmam, a pratiquem? E, nesse caso, que 
sentido se poderá encontrar nessa censura? Freudiana, 
uma sublimação do pobretanas? Existencial, um 
esquecimento de si? Política, uma forma de distrair as 
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atenções? Um recurso, forma de as 
empresas de comunicação social passarem 
por menos dificuldades orçamentais? Tudo 

ao mesmo tempo? Ou simplesmente um 
discreto apoio institucional ao reforço do 
tecido existente de pequenas empresas ao 
nível da restauração? Não o sabemos, mas, 
enquanto patriotas, duvidamos.
Assim, por todos estes motivos, decidimos, 
no nosso pequeno texto, escrito à pressa, 
associarmo-nos a este movimento 
verdadeiramente telúrico da sociedade 
portuguesa e colocarmos a nossa revista na 
rota do progresso e na senda do serviço 
público (ou vice-versa), fechando-a com 
uma receita culinária da nossa autoria, que 
busca uma síntese arrojada das duas 
tendências mencionadas: a tradicional e a 
das dietas alternativas, contribuindo, desta 
maneira, para o incremento de uma 
apelativa novidade turística abrangente de 

diferentes, ou antagónicas, concepções de 
vida, pela radicalização dos pressupostos de 
base de cada uma delas.
A dieta tradicional, omnívora, não prescinde 
e defende o consumo alimentar de produtos 
animais, como indispensáveis para a 
preservação da saúde e prazer de viver do 
ser humano. Com idênticos objectivos, 
ripostam os que repudiam a ingestão dos 
mesmos com argumentos científicos ou 
simplesmente morais. Pondo de lado, por 
excessivamente morosa e complexa, a 
discussão relativa à argumentação 
fundamentada na perspectiva científica, 
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cingir-nos-emos tão-só à que se situa no plano 
ético, utilizando, para tal, um ponto de partida 
assente no que há de mais óbvio.
Com efeito, não podemos privilegiar 
moralmente o consumo de seres vegetais em 
relação aos seres animados, dado o simples 
facto de não possuírem sistema nervoso não 
ser suficiente para conferir, por isso, aos que 
deles se alimentam, maior legitimidade em 
retirar-lhes a vida para continuarem as suas; 
nem há notícia de qualquer revelação divina 
anunciadora, a tudo quanto é vivo, da 
determinação de que os seres vegetais estão cá 
para ser comidos e os restantes, não. Chegados 
a este impasse aporético, restar-nos-á 
reconhecer nos abutres os seres de maior e 
mais completa perfeição moral da natureza, 
em que os crentes deverão pôr os olhos como 
proveitoso modelo que Deus pôs diante deles 
para seu maior aperfeiçoamento espiritual e, 
para os que não professam qualquer religião, 
como precursores da futura humanidade. 
Aquelas aves, calvas e com menor índice de 
sex-appeal, alimentando-se unicamente dos 
despojos daqueles que terminaram os 
correspondentes ciclos de vida, verdadeiros 
recicladores naturais, apontam-nos o caminho 
a percorrer no que poderemos designar como o 
verdadeiro comércio justo no plano da 
sobrevivência.
No seguimento deste raciocínio, propomos, 
por tudo isto, que se inaugure o que 
denominaremos como cozinha dejectual, uma 
dieta digna de um verdadeiro ser humano, 
cidadão, por direito moral, deste planeta e que 
satisfaça as diferentes teorias e tradições 
quanto à alimentação. Nessa culinária, que 
marcará a aurora da humanidade nova  - a 
humanidade moral, kantiana -  utilizar-se-á 
exclusivamente os dejectos dos restantes seres 
vivos, com recurso a energias renováveis. 
Neles encontraremos à nossa disposição as 
proteínas animais, nos dos carnívoros; as 
fibras, nos dos herbívoros e frugívoros; na sua 
urina, sais minerais em estado puro. Tudo, 

evidentemente, recolhido a partir de seres em 
liberdade perfeita, plenos de energia integral. E, 
para aqueles que suspeitarão de qualquer 
propósito menos respeitoso das suas honestas 
convicções alimentares ou religiosas quando 
adiantamos esta nossa proposta, lembramos que 
os esquimós comem os excrementos das focas de 
que se alimentam, temperados com a gordura que 
delas retiram, como forma de suprirem as suas 
necessidades de fibras vegetais. Nesse aspecto, 
também aquele povo constitui, para o resto do 
mundo, um farol da futura e verdadeira 
civilização.
Concretizando o que atrás ficou dito, propomos a 
todos os que nos lêem um delicioso Bolo de 
Bosta, cuja receita, muito económica e de fácil 
preparação, transcrevemos de seguida:
Recolha-se um quilo de fezes barrosãs de boa 
qualidade, provenientes de animais que nunca 
tenham estado em estábulos, amasse-se com a 
ajuda de dois decilitros de urina de coelho e 
junte-se-lhe uma pitada de caganitas de cabra 
selvagem. Unte-se uma forma de barro com os 
dedos previamente mergulhados em fezes de 
porco-espinho e leve-se ao géiser durante cerca 
de trinta minutos. Sirva, enfeitado com caganitas 
de lebre.
Pensamos que, dado o empenho revelado em 
colocar o país na frente da investigação e das 
práticas tecnológicas de ponta, o primeiro 
exemplar deste bolo (que confessamos, não 
experienciámos) bem merece ser dado a provar, 
em primeiro lugar, ao nosso primeiro-ministro. Se 
lhe souber a merda, poderá, ao menos utilizá-lo 
para se divertir, em conjunto com os seus 
ministros, imitando o que é frequente ver-se nos 
filmes do mudo, atirando-o, em fatias à cara uns 
dos outros, que coitados!, pelo tanto que têm feito 
em prol de todos nós, bem o merecem.
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nos trinta anos de mandrágora
manuel almeida e sousa

em entrevista para o jornal "Postal do Algarve"

Entrevista conduzida por José Bivar a Manuel Almeida e Sousa (sócio 
fundador de Mandrágora)

Poeta experimental, situacionista, actor e Performer, Manuel Almeida e 
Sousa é um dos últimos e dignos representantes de uma geração de artistas 
de referência ainda mal avaliada e pouco compreendida, sem a qual todo o 
panorama cultural emergente se torna fútil e incompreensível. Nesta 
conversa procuramos esse elo entre gerações, onde a Mandrágora se 
apresenta como uma proposta com 30 anos de actividade ininterrupta na 
área da cultura.

1- Quando nasceu a Mandrágora e porquê?

- O porquê em primeiro lugar… “A razão é outra e é louca” diria o poeta António Maria 
Lisboa. E a razão, pode dizer-se, é o símbolo e o signo.
(refiro-me à razão do nome) porque a Mandrágora – a planta Mandrágora Officinarum, 
que outros conhecem pelos nomes vulgares de Berenjenilha ou Uva de Mouro (Atropa 
Mandrágora), cresce na península ibérica, em bosques sombrios, junto às correntes de 
água e em sítios misteriosos onde nunca penetra o Sol.  A sua raiz é grossa, longa e 
esbranquiçada, por vezes dividida em duas partes. Uma porção de folhas ovais e 
onduladas rodeia a raiz e estende-se em círculo pelo solo. O seu fruto, semelhante a uma 
pequena maçã, produz um odor desagradável assim como toda a planta. Os camponeses 
conhecem, ainda que por tradição, o terror que só o nome desta planta despertava nos 
seus antepassados. Para eles era um vegetal que tinha algo de Humano e as obras de 
magia indicavam-na como algo excepcional a que é forçoso dispensar culto. Teofrasto 
disse dela: árvore com cara de homem. A Mandrágora entrava na composição dos 
“Filtros”, dos “Malefícios” e em diferentes receitas de feiticeiros. Quando a arrancavam 
da terra, diziam que o homenzinho encerrado nela lançava gritos horríveis e gemidos 
agudos. Era preciso colhê-la, debaixo de uma forca, após ritos estranhos. Os concílios da 
ICAR, ocuparam-se sempre deste assunto… e o nome da planta figura na maior parte dos 
processos da Inquisição… A razão, outra, prende-se com uma palavra que nos é cara: 
criatividade.
Voltando a António Maria Lisboa – “a criatividade e a espontaneidade irrompem 
espontaneamente ou não irrompem”… E nós estávamos nesse processo.
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Havia que romper com o peso de uma cultura que se estava a impor, a que espelhava um novo 
autoritarismo crescente… os criadores / operadores estéticos (que se juntavam à mesa de café) queriam 
mais… A “treta” da “arte ao serviço do povo”, era algo que não fazia sentido – éramos a geração de 
Maio de 68, do “é proibido proibir”, do “exigimos o impossível”… O somatório de tudo isto levou-nos à 
construção de um caminho e esse caminho à porta do notário onde subscrevemos uma escritura. Tudo 
teve lugar no ano de 1979 (fim de década – não por acaso, nada é por acaso. Ou talvez sim…), e também 
mês de Novembro (o das bruxas, dizem), o da revolta. Não Outubro (o da revolução…).
De saída (do cartório) a planta foi cuidadosamente colocada no vaso e… floresceu. Daí se infere que 
Mandrágora está impregnada de rituais,  de ligações… e logo, de um espírito colectivo libertador – 
criamos em liberdade – sempre e por princípio… cultivamos a velha tradição das vanguardas do século 
que ora terminou mas, sempre, libertos de cânones.

manuel almeida e sousa em cena no espectáculo “a mandrágora” com base no original de nicolau maquiavel
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2- No pós 25 de Abril uma 
aposta desse tipo era rara, 
entroncava com a linha 
anarca-surrealista do jornal 
“e etc”, ? Tiveste ligado a esse 
grupo?

- Fujo (fugimos) sempre a rótulos. 
Somos, sobretudo, um colectivo de 
operadores estéticos.  Não mais. 
Quero dizer com isto que “ao 
meter as mãos na massa”, nos 
despimos do quotidiano e 
“iniciamos o rito de criação”…
O surrealismo é hoje (para nós) 
mais uma referência como o é o 
dadaísmo ou o experimentalismo 
dos anos 60. O anarquismo, por 
outro lado, é um lago onde 
naveguei ou me banhei… hoje (e, 
aqui neste parágrafo,  estou a falar 
em termos pessoais) estou muito 
mais próximo de um niilismo que 
de uma cultura libertária/
anarquista. Vejo-me, portanto, 
mais próximo dos dadaístas que 
dos surrealistas.  Estou mais com 
Artaud, Apollinaire, Pierre-Albert 
Birot, Tzara, Picabia do que com 
um Breton (ainda que o considere. 
Muito)… mas isso sou eu. Não 
confundir o EU com um colectivo 
como Mandrágora onde há 
pessoas. E, onde há pessoas há 
experiências de vida… a 
Mandrágora é pessoas,  não a 
pessoa que sou eu. A aposta em 
Mandrágora, enquanto projecto, 
obedeceu (acho) aos tempos 
certos. Estamos em 79, estamos 
(nessa altura) ainda a “domar 
sonhos”. Estamos a viver no 
ventre da grande mãe “utopia”. 
Essa deusa criativa que nos cedeu 
o seu caldeirão para que, nele, 

preparássemos o nosso primeiro feitiço:   O espectáculo 
“AUGA” donde transbordava a poética do surrealista 
Pedro Oom. “Auga” teve um apoio fabuloso por parte 
do pintor Cruzeiro Seixas que nos facilitou a estreia na 
Galeria da Junta de Turismo da Costa do Sol (Estoril). O 
jornałrevista “& etc” surge nos finais da ditadura e,  se 
não estou em erro, no pós 25 de Abril só saem três 
números… a “& etc” revista dá lugar à “& etc” editora. 
Conheci pessoas que colaboraram na revista, de entre 
elas o Ludgero (Lud). Não me lembro se o Nicolau Saião 
chegou a colaborar, penso que não – que colaborou no 
primeiro “& etc” – ainda suplemento do “Jornal do 
Fundão”.
Mas não tenho ideia de que fosse um grupo formal, 
penso que a “& etc” era mais um projecto pessoal… 
Mas fui seu leitor, sim. Tenho quase todos os números – 
creio que me faltam dois. Lembro-me que não os comprei 
porque tinham subido de preço… uma exorbitância, 
“quinze paus”! Não esquecer que na altura uma bica 
custava vinte e cinco tostões… e eu andava sempre teso. 
Ainda ando…

3- A tua profissão de professor ajudou a manter o 
projecto, nomeadamente, na repescagem de 
colaboradores e propostas poéticas?

- A minha profissão… Essa questão é interessante. Mais 
interessante se respondida não por mim, mas pelo 
actual presidente da direcção da Mandrágora. Vou 
fugir, portanto, a uma resposta directa e dar espaço às 
palavras do Bruno Vilão: “Com 16 anos, entrei na 
Mandrágora sem conhecer os seus pressupostos, as suas 
bases artísticas, o seu particular modo de pesquisa de 
arte. O meu quadro de referências literário era 
essencialmente pautado pelo movimento do 
Romantismo. E hoje, após uma intensa e profunda 
incursão pelo Surrealismo, pela constante pesquisa 
poética proporcionada pela Mandrágora, posso afirmar 
que me transformei num romanticida em série. Foi 
como espreitar o mundo através de uma nova janela ou 
através dos óculos cinéticos do Julio Le Parc, e não há 
ponto de retorno...”
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“...Era um adolescente carregado de classicismo literário 
quando cheguei à Mandrágora. O primeiro encontro com o 
Surrealismo previa-se, portanto, exigente. E esse confronto 
aconteceu quando o Almeida e Sousa inundou os meus 
olhos com a poesia do António Maria Lisboa. Não sei se 
estava preparado para ler um poeta que tinha um desejo 
irreflectido de possuir alguém num trampolim. A verdade é 
que aquela escrita possuiu-me efectivamente e a minha 
sede de surrealismo nunca mais parou de se elevar num 
trampolim. Ainda hoje saltita dentro de mim. Esta 
densidade poética sugou-me e não mais de lá saí. Foi como 
“uma bala direita no cérebro sem apoio em nenhum ponto 
do espaço”, legendaria o Maria Lisboa.”

“... Estava a começar uma nova etapa na Mandrágora 
quando integrei o grupo, mas o que ainda não sabia é que 
também eu estava prestes a iniciar uma nova etapa na 
minha vida, pois as transformações internas enquanto 
entendimento de arte, de sociedade, de cultura, de 
conceitos e de premissas base sucederam-se a um ritmo 
trepidante. Eu era apenas um miúdo que queria ser actor e 
hoje sou tudo menos actor. Sou mais poeta, mais performer 
do que actor. Inclusivamente, tive a oportunidade de poder 
desenvolver a minha área académica de comunicação 
através da Revista Bicicleta, esse veículo velocipédico 
cultural q.b. da Mandrágora.”
“... Partindo do pressuposto de que a arte está dentro de 
nós, dentro de cada um, a pesquisa de arte que se faz na 
Mandrágora acaba por ser uma pesquisa interior, de auto-
conhecimento, que depois se expressa em forma de arte. 
No processo de ensaios para um espectáculo não existe 
nenhum “outrar”. Não há personagens pré-definidas para 
interpretar. Acho que são mais as personagens que nos 
interpretam. Há fragmentos de nós que se descobrem e se 
desvendam em cada personagem. Não lhes damos corpo. 
As personagens encontradas é que nos dão forma, que nos 
revelam. Penso que o tom que atravessa 30 anos de 
Mandrágora é influenciado por um singular processo de 
criação. É um espaço de pesquisa onde realmente se exalta 
a ideia do Breton, quando formula que “não será o medo 
da loucura que nos forçará a arrear a bandeira da 
imaginação”.
“... A Mandrágora consegue proporcionar imagens-
miragens onde a água assume um novo estado – não é 
nevoeiro nem bolhas de sabão. “Mandrágora” não se 

enceta, não se consome, não se utiliza, 
e portanto não se reutiliza, nem tão 
pouco se recicla. É um mirabilis liber 
que nem todos conseguem folhear.”

4- Nasceram alguns projectos ou 
grupos saídos da Mandrágora?

- Ao longo destes 30 anos houve 
apenas uma situação de quebra – 
saída em grupo… Porém esse grupo 
desenvolveu apenas dois ou três 
projectos e dissolveu-se. Fora essa 
situação, as saídas foram quase 
sempre motivadas por questões que se 
prendem com a vida particular de 
cada um… não com o objectivo de 
abraçar um outro projecto. Mas 
estamos conscientes que a nossa acção 
influenciou outros grupos tal como nós 
fomos “vítimas” de outras “viroses”… 
O que é natural, 30 anos é uma vida… 
não?

5- Qual o balanço que fazes 
destes 30 anos?

- Resumiria da seguinte forma mais ou 
menos poética: 
30 anos (em 20 de novembro de 
2009)
uma vida associativa intensa 
uma procura de experiências 
estéticas constante
mais que o desejo do produto final
o aperfeiçoamento
e o que nos interessou sempre
a experimentação
a construção e destruição em regime 
de“atelier”
e o ritmo que se perde na densidade 
do significado dos signos
este percurso por entre actos 
criativos com paragens em estilos 
vários
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artes plásticas
mail art
performance
teatro
multi media
edições
atravessou os nossos objectivos poéticos
porque criativos
porque irrompem espontaneamente no imaginário dos actuantes do colectivo
esteve sempre presente a ideia de um espaço que pode muito bem ser um fosso iniciático
uma caverna
uma torre
e a iniciação tem – sempre – lugar aí
nesse local imaginadøcada dia um ritual
e todos os dias o rito deslocar-se-á a um outro ponto de acção
a experiência – as experiências são objecto de reflexão para outras demandas
e as ferramentas em utilização não são (de todo) sofisticadas
antes aquelas que estão ao alcance das nossas mãos
apenas só nos falta um espaço
o concreto desde sempre
e já se passaram 30 anos desde o dia em que mandrágora lançou as suas sementes.

6- Enquanto autor de textos dramáticos o teu trabalho ultrapassou o âmbito da 
mandrágora?

- Não. Nem estou interessado. Eu estou e estarei sempre à margem do “mercado”. É uma questão que 
tem a ver comigo… ideológica, se o entenderes.
Eu trabalho para o projecto e com o projecto (com ou sem dinheiro). Sou um fazedor de coisas, não um 
vendedor de coisas. Escrevo cartas/mensagens aos que conheço, aos que me estão próximos. Logo 
escrevo a pensar nas pessoas que estão comigo – para elas. Só para elas. Não escrevo (como não 
escreveria cartas) a pessoas que não conheço de lado nenhum…
Se estivesse interessado em espaços ou auditórios amplos não me seria difícil – descendo de uma família 
de editores livreiros… tive sempre à minha disposição os meios e sempre os recusei.  Melhor, não os 
aproveitei por opção.

7- Como te vês no panorama artístico – poeta visual e não só, dramaturgo, artista plástico, 
actor? Performer, em suma?

O Bruno Vilão disse sobre a sua estada na mandrágora o seguinte: “… Eu era apenas um miúdo que 
queria ser actor e hoje sou tudo menos actor …” Eu diria algo parecido. Não sei bem o quê, mas diria. 
Como afirmei na tua questão anterior, escrevo apenas mensagens – envio-as, troco-as… vivo o acto 
criativo em confraternização, em ritual – é isso que me interessa. Tudo o resto me passa ao lado.
E a performance é a razão… A dimensão mágica e poética da performance manifesta-se através de 
desdobramentos e (re) interacções… E, por outro lado, a repetição e o seu aspecto intimista favorecem 
aquela espécie de imersão no nirvana. 
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Um nirvana muito especial, uma vez que na performance o propósito não é o isolamento, tão pouco uma 
interacção cósmica, com seus efeitos paralisantes ou estilizantes. Em jogo estão sempre 3 vectores na 
minha acção; por exemplo o triângulo: Ritual – Desconstrução – Construção ou também um derivado, este 
na forma do quadrado: Memórias – Construção – Repetição – Desconstrução. Isto poderá parecer confuso 
ao leitor comum… Mas não é – de todo.  Conheço as linguagens em jogo… Não domino – apenas – a 
música como gostaria. E isso coloca-me em sintonia com aquilo que me interessa – experimentar/
desconstruir e… construir.
É evidente que as acções que experimento poderão ter outras leituras: há as telas, as instalações, os 
poemas visuais, o teatro, os textos mais ou menos dramáticos,  o livro de artista, a arte postal, o circo & etc. 
… mas todos – se verificares – fazem parte de um mesmo olhar de uma mesma pesquisa e experimentação. 
O panorama artístico pouco me interessa – estou mais interessado (e cada vez mais) em experimentar, 
gozar o prazer de fazer coisas, mesmo que o resultado final seja uma enorme lixeira.

8- A arte deve ser total? Qual a relação que estabeleces entre a Vida e Arte?

- A arte é algo vago. Sobre isso muito foi dito ao longo dos séculos… passo a citar aquilo que mais de 
acordo está com a minha prática:…  Raoul Vaneigen no seu livro “A Arte de Viver Para a Geração Nova” 
disse: “Desde há século e meio, a parte mais lúcida da arte e da vida é fruto de investigações livres no 
campo dos valores abolidos.   A razão passional de Sade, o sarcasmo de Kierkegard, a ironia vacilante de 
Nietzsche, a violência de Maldoror, a frieza mallarmeana, o “Umor” de Jarry, o negativismo de Dada, 
essas são as forças que se manifestaram sem limites para introduzir na consciência dos homens um pouco 
de bolor dos valores em putrefacção. E com ele,  a esperança de uma reviravolta de perspectiva.” A 
propósito do movimento DáDá, Francis Picabia disse: – “Vocês não percebem aquilo que fazemos. Pois 
olhem caros amigos que nós ainda menos” E, finalmente, Pierre-Albert Birot disse na primeira década do 
século XX: “… No tempo em que a ciência põe o mundo inteiro na mão de cada homem, os espíritos não 
podem fazer menos do que alargar a sua amplitude e a sua ambição; hoje, mais do que nunca, o homem e, 
sobretudo, o artista deve dizer: nihil humanum… O mundo inteiro é o seu atelier, o mundo inteiro é o seu 
gabinete de trabalho, o mundo inteiro é o seu modelo e ele só pode ter aspirações ao que se poderia 
chamar o mundialismo ou o universalismo….”

9- Que pensas dos percursos artísticos actuais e do nascimento de uma série de vedetas 
emergentes, sentes-te de alguma forma ultrapassado, um veterano de outras guerras ? 
Acreditas na fusão completa da arte com a vida na linha do FLUXOS, dos accionistas de 
Viena, Otto Muehl (residente incógnito em Moncarapacho), Brus, Joseph Boyeus…, anti-
capitalistas, anarco-situacionistas.

- A palavra “vedeta” não me incomoda. Acho que todos temos direito ao nosso momento de glória! É 
salutar ser-se reconhecido. Dá-nos mais força, mais razão para prosseguir na nossa “luta”, no nosso 
percurso… Ser-se vedeta não implica ser-se cabotino. Os cabotinos, sim, incomodam. Incomodam-me 
porque me irritam. Fico sempre muito feliz, dá-me imenso prazer e gozo quando um amigo ou um aluno 
meu alcança o êxito. Esse espírito nacional (super instituído) chamado inveja não é, de todo, navio onde 
embarque ou possa vir a embarcar. O êxito é fundamental no processo. E é fundamental esse espírito 
desinteressado e “aristocrático” que implica o estarmos nestas coisas da “Kultura”.

-  
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Se sou veterano e de outras guerras… talvez sim. Mas isso jamais implicará que seja o que hoje é 
entendido por “politicamente correcto” e tão cultivado por essa nova esquerda emergente. Estou 
literalmente nas tintas para esse estar.  Outros valores mais altos se erguem no meu horizonte. Sobre a 
segunda parte da tua questão… Fluxos, Boyeus e Situacionistas interessaram-me. Sim. Segui atentamente 
os percursos de acção e de pensamento. São outras referências e não mais que referências. Que fariam 
esses históricos hoje? Que diriam? Se o mesmo… então já não interessa. Já não me interessa.

10- As artes de palco e performativas parecem estar na moda, no entanto, a esses projectos, 
parece faltar uma certa maturidade, força e a autenticidade dessa Velha Guarda; roçam o 
entretenimento e/ou a vontade de agradar a um público tecnicista, pseudo-vanguardista. 
Como te situas perante essas propostas? Cesariny, Ernesto de Sousa, Luís Pacheco, Mário 
Henrique Leiria, António Maria Lisboa, Fernando Aguiar, Alberto Pimenta, Alfred Jarry, 
Antonin Artaud, Perret, Kerouac, Bourrougs, Bukowski, Arlo Ibars são nomes que 
parecem não dizer nada às novas gerações, fanatizados na Pop cultura dita urbana, de uma 
Pina Baush, Laurie Anderson, etc. A  Beat Generation desaparecida há mais de 50 anos sem 
deixar rastro visível neste Portugal, sem massa crítica que o defenda de consumismos, das 
neo-liberais indústrias da cultura e seus cabotinos comissários, surfistas de banheira, 
chazinhos de Letras e tertúlias de “bom porte e postura” para a terceira idade com 
cuidados paliativos para evitar os choques emocionais. Tudo muito provinciano como é 
costume. Sentes-te pós moderno ou um resistente?

- Muitos nomes… essa questão pressupõe a resposta implícita… ainda assim: Cesariny, um amigo e uma 
referência. Ernesto de Sousa, uma personagem muito interessante. Luís Pacheco,  um conhecido a quem 
comprei livros e com quem bebi uns copos. Mário Henrique Leiria, uma figura que conheci no fim do seu 
percurso e que tive pena de não poder tido a oportunidade de aprofundar o diálogo. António Maria 
Lisboa, o poeta “inteiro” que jamais poderia ter tido a oportunidade de conhecer. Fernando Aguiar, um 
amigo e companheiro com um percurso diferente que gosto muito. Alberto Pimenta, uma referência, 
outra… colaborou nas nossas “bicicletas” e foi bom. Alfred Jarry, o poeta que abriu muitas portas e isso 
foi óptimo. Antonin Artaud, quem sou eu? De onde venho?… sou Antonin Artaud!… A referência máxima. 
Benjamim Perret, o poeta dos tomates enlatados e muito mais – pela sua coerência, pela sua força. Os 
americanos… e a pop, e os hippies, e… a poética de rua. Falta aí o Jarry Rubin que disse: 
“O cenário és tu
o actor és tu
tudo é real
o público não existe” 
Quanto aos chás… prefiro o tinto.

11 – Qual é a tua relação com o Algarve, além das tua raiz familiar?

- Foi no Algarve que perdi a virgindade! À sombra de uma alfarrobeira… Tenho uma casa na Luz de 
Tavira onde enterro dinheiro… gosto mesmo de Tavira e de Silves. E só não gosto muito do mar porque é 
pouco revolto. Gosto mais da minha praia. A do Guincho.
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12 – Qual o balanço que fazes das possibilidades de intervenção que tens tido e/ou não na 
região? Art Series incluído.

- hum…. Sobre o assunto escrevi o seguinte: sobre o evento ArteSeries tenho a dizer que cumpriu,  em faro, 
a proposta que – em nome da mandrágora – fiz a José Bivar; um projecto que escorre alegremente à 
margem do instituído. A proposta era arte e a arte foi cumprida sem medalhas nem comendas. A arte foi, 
como deve ser,  um grito independente. E as acções sucederam-se. Envolveram-se. Aventuraram-se por 
territórios de espanto e muito improviso. Estar em faro na qualidade de fazedor de coisas para uns, ou de 
alucinado para outros.  Deu gozo. Muito. Sobretudo porque partilhei o espaço de acção (palco) com 
pessoas de quem gosto e muito considero,  todos eles ArteSerieS – assim baptizada pelo Bivar – Cumpriu. E 
o próximo comboio é para apanhar no cais do Sodré. Au revoir algarve!…que vou até Tavira.

manuel almeida e sousa recebe o prémio “Edita 08” - punta umbria (huelva - espanha)

13 – Qual a diferença com o ambiente de Huelva onde foste o ano passado premiado, Os 
blogs vieram ao encontro da tua forma de entender a arte (multi-media)

- Vou, tenho ido aos encontros “Edita”, de Huelva, desde a sua segunda edição. Só entendi o prémio como 
um “recuerdo”. Não mais que isso. O símbolo do galardoado, não faz o meu género… O que senti este ano 
é que o “Edita” acabou. Aquela Palavra Ibérica é outro comboio… não sei.
Sobre os blogues… nada têm a ver com experiências multi-media. O blogue é comunicação. Só isso.

14 – Ainda acreditas numa ARTE que derrube a humilhação com que todos os dias saímos à 
rua?
- A poética está na RUA! A verdade está na RUA! E os poetas derrubam os muros…
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entrevista

a bruno vilão presidente da direcção de MandrágorA

Mandrágora –  Começa tu.
Bruno Vilão -  Porquê?
M -  Sei lá! Tens explicação para tudo ou é só porque és mais novo?
BV – Não facilitas em nada, tu…!
M – A minha função, a função de Mandrágora, não é a de facilitar, é a de impulsionar e de projectar cada vez 
mais fundo, alargando a base de sustentação de cada um. E isso só se consegue com exigência ao nível dos 
materiais utilizados e da capacidade técnica dos nossos associados.
BV – Parece que fui admitido à experiência numa empresa de construção…!
M – De certa maneira… 
BV -    Está bem, ganhaste. Então, lá vai: quando cheguei à Mandrágora, confesso, era um adolescente 
carregado de classicismo literário, pelo que o primeiro encontro com o Surrealismo se previa exigente. E 
esse confronto aconteceu quando o Almeida e Sousa…
M -  Oh! Sim, o divino mestre…! Sem malícia…
BV -  … inundou os meus olhos com a poesia do António Maria Lisboa.
M -  É. Ele e o António Maria Lisboa estão prometidos um ao outro desde a eternidade.
BV -  Não sei se estava preparado para ler um poeta que tinha um desejo irreflectido de possuir alguém num 
trampolim. A verdade, porém, é que foi ela, aquela escrita me possuiu e a minha sede de surrealismo nunca 
mais parou de se elevar… num trampolim.
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M -    E foi aí que te transmutaste em acólito da Sagrada Igreja 
Mandragoriana, que prega o aumento da fé pelo exercício do 
trampolinismo. Foi aí que te tornaste num verdadeiro trampolineiro.
BV -  Concedes-me a honra de tal designação?
M -  Já tens tempo de dedicação suficiente. Além disso, não queremos 
problemas com os sindicatos. Estragava-nos a imagem kaótica-
iniciática e lá se ia a freguesia. Mas continua, continua.
BV-  Ainda hoje anda por dentro de mim, a saltitar. Esta densidade 
poética sugou-me e não mais de lá saí. Foi como “uma bala direita 
no cérebro sem apoio em nenhum ponto do espaço”, como 
legendaria o Maria Lisboa.
M -  E com que idade é que foste atingido por esta tropa? Ainda não 
disseste.
BV -    Entrei, com 16 anos, sem conhecer os pressupostos da 
Mandrágora, as suas bases artísticas, o seu particular modo de 
pesquisa de arte. O meu quadro de referências literárias era 
essencialmente pautado pelo movimento do Romantismo. E hoje, após 
uma intensa e profunda incursão pelo Surrealismo que a constante 
pesquisa poética que essa entrada me proporcionou, posso afirmar que me 
transformei num romanticida em série. Foi como espreitar o mundo através 
de uma nova janela ou através dos óculos cinéticos do Julio Le Parc. Não há 
ponto de retorno.

imagem: Bruno Vilão  
Performance no Panteão Nacional

M -  Sabes… quando saltares mais um bocado hás-de perceber que também não há ponto de começo. Mas 
continua…
BV -  A Mandrágora iniciava uma nova etapa quando integrei o grupo, mas o que ainda não sabia é que 
também eu estava prestes a iniciar uma nova etapa na minha vida, pois as transformações internas enquanto 
entendimento de arte, de sociedade, de cultura, de conceitos e de premissas base sucederam-se a um ritmo 
trepidante. Eu era apenas um miúdo que queria ser actor e hoje sou tudo menos actor. Sou mais poeta, mais 
performer do que actor. Inclusivamente, tive a oportunidade de poder desenvolver a minha área académica 
de comunicação através da revista Bicicleta, esse veículo velocipédico cultural q.b. da Mandrágora.
M -  Como te disse, não há ponto de começo, por isso a Mandrágora não iniciava nada, praticava, como 
continua a praticar, ilusionismo para as mininas e os mininos, as portuguesas e os portugueses. Mandrágora 
é pura ilusão porque é pura poesia. Aprende, que eu não estarei sempre por aqui. Espera-me uma longa 
viagem de zeppelin.
BV -    A Mandrágora respira pelo coração do Almeida e Sousa. Ele tem a capacidade, mais do que de 
desenvolver actores, actuantes, ou o que se lhe queira chamar, de desenvolver e revelar pessoas, nesta 
câmara escura que é a Mandrágora, onde amplia os negativo-actores, dando-lhes tons. 



Janeiro
número primeiro

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

grafismo - m. a. sousa

DO
M

AD
OR

 D
E S

ON
HO

S 
nos 30 anos de mandrágora 

  

apartado 2065
2750 cascais

portugal

domador.de.sonhos@gmail.com

Penso que ele não tem noção da forma como consegue tocar as pessoas, envolvê-las, fazê-las evoluir, nem do 
nível de respeito de que goza. É uma referência marcante para todos os que o rodeiam.
M -  Pois… Dá-vos trela, é o que é…
BV -    A Mandrágora, ao longo de quase 30 anos, tem sido uma autêntica escola. Mais do que escola de 
actores, uma escola de pessoas. Foram dezenas de adolescentes que integraram projectos da Mandrágora e 
ficaram com uma experiência artística, de processo de ensaio, de construção de imagens e de personagens 
muito distinta do que é comum em Portugal. Partindo do pressuposto de que a arte está dentro de nós, dentro 
de cada um, a pesquisa de arte que se faz na Mandrágora toma a forma de uma pesquisa interior, de um 
caminho de auto-conhecimento, que depois se expressa em algo de arte. No processo de ensaios para um 
espectáculo não existe nenhum “outrar”, não há personagens pré-definidas para interpretar. Acho que são mais 
as personagens que nos interpretam. Há fragmentos de nós que se descobrem e se desvendam em casa 
personagem. Não lhes damos corpo. As personagens encontradas é que nos dão forma, que nos revelam. Penso 
que o tom que atravessa 30 anos de Mandrágora é influenciado por um singular processo de criação. É um 
espaço de pesquisa onde realmente se exalta a ideia de Breton, quando formula que “não será o medo da 
loucura que nos forçará a arrear a bandeira da imaginação”.
A Mandrágora consegue proporcionar imagens-miragens onde a água assume um novo estado - não é nevoeiro 
nem bolhas de sabão. “Mandrágora” não se enceta, não se consome, não se utiliza, e portanto não se reutiliza, 
nem tão pouco se recicla. É um mirabilis liber que nem todos conseguem folhear.

imagem: Bruno Vilão numa cena de “histórias de sangue faca e alguidar” espectáculo de Mandrágora - 
Cascais - ruinas das “casas velhas” da Gandarinha - Hoje Centro Cultural
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M -   Esta última tirada atingiu um nível iniciático que te permitirá comprar todos os nossos produtos com 
agravamento fiscal e pagar os nossos repastos comemorativos anuais com IMA (Imposto Mandragoriano 
Acrescentado), de modo a obter receitas que nos permitirão continuar financiar os nossos mais recônditos 
prazeres. Conseguiste a prova definitiva de que mereces entrar no Segundo Grau de Compreensão, o da 
Deplorável Ordem Financeira que é, neste país predestinado pelo Grande Mestre Dobras, sinónimo de artista 
emérito e Mandragoriano Exemplar.
BV -  Queria ainda acrescentar que…

imagem: Bruno Vilão numa cena de “@uto das fadas” espectáculo 
de Mandrágora - Estreia em Lisboa e actuações no 

auditório Fernando Lopes Graça - Cascais

M -  Não acrescentas mais nada, que não há espaço na revista e eu tenho que ir jantar. Pensas o quê?! Que 
estás na tropa, não?!
BV -  Mas tu não ias falar também…?!
M -   Falar… Cultura…! O verdadeiro Mestre, dizia Lao-Tse, junta tesouros para o estômago, não para o 
espírito. Um verdadeiro Mandragoriano! Do melhor!
Ora vai lá à tua vida…! Vai!
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- Trinta anos de Mandrágora, o que é 
Mandrágora?

 - Mais do que um projecto 
estético, trata-se de um colectivo informal 
que jamais teve como proposta a produção 
de eventos dramáticos ou plásticos de 
carácter comercial. Trata-se, mais 
concretamente, de um espaço de 
experimentação/acção em processo e 
progresso permanentes.

- No entanto, foram apresentados a público 
vários projectos...

 - O que é, 
obviamente, não 
apenas natural 
como inevitável! 
D e p o i s d e 
construirmos uma 
a c ç ã o e m 
“laboratório”, fica a 
questão: - Mostra-se ou não?... 
Mas, de facto, o objecto é sempre o 
resultado de uma experiência, de 
experiências do colectivo, da sua 
criatividade.

- Há uma fórmula definida 
nesse processo criativo?

 - Não. Muitas 
vezes limitamo-nos a 
saltar de e no vazio... 
Como dizia, num 
poema, o Cesariny - 
“acamaradamos” e, 
num estalar de dedos 
vem uma ideia -  se 
v i á v e l é , 
prosseguimos.
O Mário (Cesariny), 
aliás, esteve sempre 
pronto a colaborar e a 
apoiar-nos e fê-lo por diversas 
vezes, tal como Cruzeiro Seixas e 
outros maiores do nosso surrealismo, a 
quem muito agradecemos o apreço em que 
tiveram este “movimento”.

Mas, retomando: é desta forma que 
encetamos uma fase em que tudo é 
brando, estranho, difuso. Então, quando 
tomamos consciência das “imagens” 
criadas, apropriando-nos do seu sentido, 
o que parecia o caos converte-se em acto.
As nossas acções, podemos dizê-lo, 
rompem de um estado frequentemente 
ambíguo. E isso permite, a quem está de 
fora e nos vê, todo o tipo de 
interpretações.
Apostamos em desafios, no desafio da 
m e t á f o r a d o m u n d o d a a r t e 

contemporânea.

- Contra-cultura, 
como se falava nos 
anos 60?

 - A contra-
cultura foi deglutida 
e aproveitada e 
“dejectada” pelos 
media e pelo sistema 

vigente em geral. O “espectáculo do 
quotidiano” desempenha um papel 
muito próximo da antropofagia... Devora 
tudo. 

Devora-nos.

- Daí as dificuldades de 
u m p r o j e c t o 

experimental com 
estas características 
em ser apoiado 
p e l a s 
instituições?!...

 - Mandrágora 
foi já apoiada por 
i n s t i t u i ç õ e s d e 

grande prestígio na 
área da cultura. Deste 

e do outro lado da 
fronteira. Além disso 

temos consciência de que 
constituímos uma referência 

para muitos projectos culturais, 
nacionais e estrangeiros - até já 
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Manuel Almeida e Sousa 
Cascais, 1947

sócio fundador de 
Mandrágora
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“servimos” para teses universitárias de mestrado. 
Se não somos apoiados com regularidade deve-se, quanto a nós, a dois factores, a saber: em 
primeiro lugar, por nunca termos querido sujeitar-nos à perda de uma real  independência; em 
segundo lugar, porque o diálogo institucional está longe de fluir. Deparamos com muitas 
barreiras, muitas reuniões, muita burocracia. Para além de não termos vocação para 
pedintes...
Este nosso país depois de Abril, lamentamo-lo, nunca teve uma política séria para a área da 
cultura, nem sequer uma definição do que ela possa ser. Nenhum associativismo cultural pode 
vingar neste deserto... falta-lhe o húmus para se alimentar, para poder ganhar raízes. E é 
precisamente aqui que reside a razão mais funda do fracasso de algumas democracias, o 
insuficiente desenvolvimento de um tecido associativo ou cooperativo, devido à permanente 
precariedade em que se estabelecem e funcionam. 
Não se entende, pois, porque “eles” não entendem...

- Uma Mandrágora com 30 anos...

 - É, assim, uma Mandrágora nas mesmas condições em que nasceu, mau grado tudo 
o que foi feito. Sem espaço de trabalho, muitas vezes com reuniões improvisadas à mesa de 
um restaurante (já não há cafés onde se consiga fazê-lo), com “assembleias gerais” onde calha, 

com um arquivo histórico de 
incalculável valor disperso pelas casas 
dos associados...

- Mas há promessas…?

 - De resolução? Nem por isso… 
Houve. Houve muitas... Muitas 
promessas. A situação mais caricata foi 
protagonizada pela Câmara Municipal 
de Cascais, vai para alguns anos. Num 
dia, deram-nos uma chave de uma loja, 
no dia seguinte pediram a chave de 
volta. Tinha havido um engano...

- Engano…?!

 - Isso mesmo. A loja, 
propriedade do município, havia já 
sido prometida, disseram-nos, a uma 
associação de pais e encarregados de 
educação de uma escola. Claro que 
uma associação de pais tem mais 
volume de votos que uma associação 
cultural, ou eventualmente um senhor 
ou senhora da confiança partidária de 
quem gere os destinos autárquicos. 
Vamos lá saber...

- Tudo o que foi referido ao longo desta 
entrevista daria um excelente filme. Já 

pensaram em fazê-lo?

  - Duvido de que nos dessem um subsídio. Ainda nos arriscávamos a ganhar algum 
prémio de comédia negra em Cannes e lá ficavam “eles” sem saber  se haveriam de nos 
aproveitar para o país “deles” ou esconder-nos rápida e discretamente.
E longe de nós atrapalhar a vidinha seja de quem for…
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