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TeaTro
19–26 nov  

(exceto 22 e 23) 
UM MUSEU VIVO  

DE MEMÓRIAS 
PEQUENAS E 
ESQUECIDAS

J o a n a C r av e i r o
T e aT r o d o v e s T i d o

Sala Mário Viegas 
Todos os dias (exceto quarta e quinta)
Das 18h às 23h (com jantar incluído)

m/16; €12 (com descontos €5-€8,40)

No final de cada espetáculo haverá  
uma conversa com os espectadores,  

moderada por um convidado.

Um Museu Vivo de Memórias 
Pequenas e Esquecidas é um espe-
táculo-reconstituição de mais de 
80 anos da recente história política 
portuguesa, a partir de testemu-
nhos, objetos, memórias. Inclui um 
fragmento sobre a emigração por-
tuguesa para França entre os anos 
60 e 70 do século XX, criado em 
coprodução com o Teatro São Luiz, 
no âmbito do Festival Chantiers 
d’europe, onde se estreou em maio 
de 2016.

investigação, texto, direção e interpretação: Joana 
craveiro; colaboração criativa e assistência: rosinda 
costa e tânia Guerreiro; Figurinos: ainhoa Vidal; 
Desenho de luz: João cachulo; produção: cláudia 
teixeira; assistente de produção: igor de Brito;
colaboração: pedro caeiro; estagiária de produção: 
mafalda rôla

Coprodução: Teatro do Vestido, Negócio/ZDB,  
Théâtre de la Ville e São Luiz Teatro Municipal

o teatro do Vestido é uma estrutura financiada  pelo Governo  
de portugal / ministério da cultura - Direção Geral das artes

‘Foi tudo tão 
curto e são 
memórias  
que estão a 
desaparecer...’
Jorge, nome de guerra Zé,  
fragmento de um testemunho

‘E estas 
memórias  
não saem de 
mim, estão 
incrustadas...’ 
T. ou Maria, ou Joana,  
ou Mariana, fragmento  
de um outro testemunho
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Um Museu Vivo de Memórias 
Pequenas e Esquecidas – sobre  
a Ditadura, a Revolução e  
o Processo Revolucionário
Joana Craveiro  

Revisitamos hoje, Novembro de 
2017, o nosso Museu Vivo. Faze-
mo-lo na convicção de que a his-
tória é um cavalo que avança, im-
parável, e a memória um processo 
dinâmico de apreensão de senti-
dos, de releituras, de clarificações 
várias – e, também, um processo 
de omissões, reescritas e revisões. 
Como ouvimos recentemente 
Alessandro Portelli, historiador 
oral, afirmar, “a memória não se 
deteriora – evolui.” Convictos de 
que o significado de um aconte-
cimento em 1974 não é o mesmo 

hoje, e convictos de que é preci-
samente nessa relação dinâmica 
entre a subjectividade da memória 
e a experiência pessoal dos aconte-
cimentos vividos, que se encontra 
a riqueza do acontecimento histó-
rico tal como ele foi experienciado 
por pessoas, comuns, anónimas, 
temos vindo a lançar-nos nesta 
recolha de histórias pessoais e vi-
vências, que são parte da colecção 
que hoje aqui apresentamos. Além 
disso, apresentamos também pela 
primeira vez em Portugal uma 
adenda à colecção inicial: um con-
junto de histórias sobre a emigra-
ção portuguesa para França entre 
os anos 60 e 70 do século XX – 
esse caminho doloroso de fuga à 
pobreza, a um regime opressivo, e 
a uma guerra colonial que parecia 
não ter fim à vista.
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Este projecto parte de uma 
investigação sobre memórias, 
narrativas, construções e imagens 
dos últimos 88 anos da história de 
Portugal, a partir da instauração 
da ditadura militar (1926) que 
iria dar origem ao Estado Novo 
(1933), e prolongando-se até às 
recentes comemorações dos 40 
anos do 25 de Abril de 1974, em 
2014. Depois disso, continuámos 
sempre a pesquisar e a tomar no-
tas no nosso caderno, e a recolher 
mais e mais histórias pessoais. 

Saber como se faz em Portugal 
a transmissão destas memórias – 
quais as omissões, revisões, rasuras 
que estão a acontecer e, por outro 
lado, quais as outras versões e as 
outras narrativas que também 
circulam ou que estão silenciadas 
– foram algumas das perguntas 
de partida deste projecto, que se 
assume como uma investigação 
histórica, etnográfica, afectiva, e, 
a limite, performática. Poder-se-á 
falar das contradições de um país 
e das complexidades da sua histó-
ria durante cinco horas, sob forma 
de uma peça de teatro, um monó-
logo?, haverá público que o queira 
ouvir, que queira testemunhar a 
nossa tentativa, que queira tomar 
parte nisto? Estas foram perguntas 
que também nos colocámos.

Este não é, contudo, um espectá-
culo de história, mas sim uma ten-
tativa de investigar performatica-
mente, sobretudo, fragmentos de 
uma pequena memória que cos-
tuma não ter lugar, precisamen-
te, nos livros de história. Nesse 
sentido, o espectáculo constrói-se 
como um conjunto de palestras 
performativas, cada uma sobre um 
aspecto específico de um dos três 
períodos que investigamos.

Construído a partir de uma 
recolha de testemunhos, bem 
como de uma recolha de arquivos 
particulares, de descobertas fruto 
do acaso e da procura, e de uma 
extensiva recolha bibliográfica, 
este projecto está em progresso 
desde há cinco anos, e tem aqui o 
seu culminar, que é, não obstante 
ainda, um trabalho em progresso, 
pela natureza da reconstituição e 
reconstrução que aqui se propõe 
e que acreditamos ser uma tarefa 
interminável. Seja porque investi-
gar factos históricos do ponto de 
vista das pessoas comuns e da sua 
história pessoal nos abre a porta 
para todas as dúvidas, subjecti-
vidade, inquietações próprias de 
uma história que não é a que vem 
nos livros, seja porque não estão 
disponíveis todas as informações 
factuais que nos permitam compa-
rar e ver essas rasuras, essas omis-
sões – isto porque, segundo uma 
historiadora que entrevistámos, 
“muitos ainda não falaram”. 
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Ela referia-se aos protagonistas 
militares e políticos do 25 de Abril 
e dos anos e golpes subsequentes 
(esses “muitos” às vezes sem rosto, 
nomes num livro de história do 
ensino secundário, ou nem isso). 
Mas, a limite, este “não falar” 
pode estender-se às pessoas todas 
que viveram estes conturbados 
eventos, os processaram interna-
mente nalgum canto da sua me-
mória e não mais falaram deles. 
Pode também referir-se àqueles 
que desvalorizam o seu papel em 
todos estes acontecimentos, não se 
considerando protagonistas nem 
agentes, mas sim espectadores da 
história. É também contra essa 
ideia de uma história de protago-
nistas militares e políticos, de uma 
história hegemónica, de uma his-
tória reduzida a ‘dois lados’, que 
este espectáculo se constrói – na 
dúvida, na procura, na pergunta 
profundamente pessoal de ‘o que é 
que – para si – realmente aconteceu?’ 
Ou, ‘Diga-me o que viveu.’

Em Portugal, na ausência de 
uma Comissão da Verdade e Jus-
tiça, ou algo semelhante, talvez 
sejam os activistas, os cientistas 
sociais, os historiadores, bem 
como os artistas, quem tem levado 
a cabo esse paciente trabalho de 
reconstituição - contra a usura 
do tempo e das ideologias vigentes 
que, cada qual à sua maneira e de 
acordo com as suas agendas, têm 
procurado, mais do que estabe-
lecer pontos de vista, reescrever a 
história. Talvez o que façamos aqui 
se inclua também, para alguns, 
numa tentativa de reescrita, mas 
preferimos considerar-nos como 
pessoas que contribuem para o 
completar de um puzzle mais 
amplo – no qual temos, também, o 
nosso lugar. E a palavra reconsti-
tuição tornou-se, entretanto, uma 
das nossas favoritas.

O espectáculo constrói-se em 7 
partes e um prólogo; a viagem é 
longa, como longos são os quase 
90 anos da história de Portugal 
dos quais nos propomos falar. 
Desde já nos cabe agradecer aos 
que generosamente nos empresta-
ram o seu testemunho para cons-
truir este Museu Vivo, e aos que 
generosamente também, saíram de 
casa hoje para fazer esta viagem 
connosco. Pessoas munidas de 
curiosidade e de coragem.

A autora do texto escreve de acordo com a antiga ortografia
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“(...) O lastro que a actriz traz 
para a cena, na forma de livros, 
documentos e entrevistas, é apre-
sentado à luz da sua experiência 
pessoal. Nascida nos anos 1970, 
Joana Craveiro faz parte de uma 
geração de artistas de teatro que 
cresceu quando tudo era possível 
e amadurece num país oficialmen-
te sem horizonte de expectativas. 
Essa contradição é imediatamente 
reconhecida pelos espectadores, 
quer sejam artistas de teatro ou 
não, dessa ou de outra geração, 
que sabem exactamente do que 
se está a falar. A apresentação do 
material ao vivo constitui uma 
nova experiência pessoal para os 
presentes, performer incluída, que 
reconstitui o passado e revela o 
futuro. Se, como previsto, estive-
rem na sala testemunhas directas 
dos factos relatados, personalida-
des públicas ou não, o efeito da 
apresentação é exponencial. O 
lastro que cada um traga para a 
sala é posto em cima da mesa, e 
essa dádiva faz deste espectáculo 
um acontecimento cultural, como 
afirmou outro espectador, mais do 
que um mero momento de teatro. 
Ou talvez o teatro só seja teatro 
quando é um acontecimento cul-
tural. (...)”

In, Riachos, ribeiros e  
outros afluentes da revolução
Jorge Louraço Figueira, Público,  
Ípsilon, 16 novembro 2014

https://www.publico.pt/2014/11/16/
culturaipsilon/critica/riachos-ribeiros-e-
outros-afluentes-da-revolucao-1676386

“(...) Foi, tem sido, uma longa 
viagem – uma viagem que come-
çou com uma pergunta incómoda 
que Joana, como muitos dos que 
só nasceram no fim da festa e 
fazem parte da chamada “gera-
ção da pós-memória”, acredita já 
ter idade para fazer, de igual para 
igual, aos que então eram adultos, 
mesmo que para isso seja preciso 
ficar acordada até muito tarde, 
ou mesmo passar algumas noites 
sem dormir. “A crise pôs o Teatro 
do Vestido a pensar muito sobre 
como chegámos até aqui – e sobre 
as explicações simplistas, muitas 
delas remontando ao 25 de Abril 
e ao PREC, que se vulgarizaram 
acerca de como chegámos até 
aqui. Por todas as razões, incluin-
do razões pessoais, tinha muita 
vontade de desmontar esse discur-
so. Muita vontade de perguntar 
porque é que a ditadura fascista 
em Portugal foi uma das mais 
longas do mundo, por exemplo, e 
porque é só falamos do que fala-
mos quando falamos da revolução, 
que é um período com altos e 
baixos, claro, mas absolutamente 
ímpar na Europa – e sobretudo 
muita, muita vontade de perguntar 
de que é que nunca falamos”, diz 
ao Ípsilon. (...)”

In, O passado colectivo jamais será vencido
Inês Nadais, Público, Ípsilon,  
13 novembro 2014

https://www.publico.pt/2014/11/13/culturaip-
silon/noticia/o-passado-colectivo-jamais-sera-
-vencido-1676010



www.TeaTroSaoLuIZ.pT

São Luiz Teatro Municipal Direção artística aida Tavares; Direção executiva Joaquim René; Programação Mais Novos susana Duarte; Adjunta direção executiva 
Margarida Pacheco; Secretária de direção Olga santos; Direção de produção Tiza Gonçalves (Diretora), andreia Luís, Bruno Reis, Margarida sousa Dias; Direção 
técnica Hernâni saúde (Diretor), João nunes (adjunto); Iluminação Carlos Tiago, Ricardo Campos, sara Garrinhas, sérgio Joaquim; Maquinistas antónio 
Palma, Cláudio Ramos, Paulo Mira, vasco Ferreira; Som João Caldeira, Gonçalo sousa, nuno saias, Rui Lopes; Responsável de manutenção e segurança 
Ricardo Joaquim; Direção de cena Marta Pedroso (coordenadora), José Calixto, Maria Távora, ana Cristina Lucas (assistente); Direção de comunicação  
ana Pereira (Diretora), elsa Barão, nuno santos; Relação com públicos Mais Novos Inês almeida; Bilheteira ana Ferreira, Cristina santos, soraia amarelinho

o Bilhete Suspenso nunca esgota. Saiba mais em bilheteira@teatrosaoluiz.pt/ 213 257 650

em breve
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T i a G o G U e d e s
Sala Mário Viegas
Terça a sexta, 21h 
Domingo, 17h30

a classificar pela cce
€12 (com descontos €5-€8,40)

Coprodução: Pueblozito  
e são Luiz Teatro Municipal


