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um casal faz o pacto de registar as suas  
memórias para serem mostradas após o  
primeiro dos dois morrer.
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a o b r a

MoMo estreou em abril de 2013, no Teatro 
Municipal ipanema, no rio de Janeiro 
(Brasil), integrado na programação do 
Festival dois Pontos. em setembro de 2013 
foi apresentado na cidade do Mindelo, ilha 
de são Vicente (Cabo Verde) no Festival 
Mindelact. em outubro de 2013 passou pelo 
Teatro do Bairro, em Lisboa e em dezembro 
do mesmo ano regressou a Cabo Verde, 
onde foi apresentado nas ilhas de santiago, 
Fogo, sal e santo antão. Já em 2014, em 
abril, MoMO foi apresentado no Teatro gil 
Vicente, em Coimbra.

MoMO surgiu da vontade de Michel  
Blois e Flávia gusmão continuarem uma 
parceria iniciada cinco anos antes com 
dulce, espectáculo co-produzido pelo  
TeMPo_FesTiVaL e da necessidade de 
ambos fazerem algo com o seu material 
biográfico a partir da ideia de uma busca 
de uma família que nunca tinham 
conhecido.

Michel Blois nasceu no rio grande do sul 
em 1983 e só em 2009 conheceu a parte 
portuguesa da sua família quando veio 
trabalhar para cá. Flávia gusmão nasceu 
em 1978 em Lisboa e só em abril de 2011 
comprou uma viagem para a terra natal  
do seu avô, são Vicente – Cabo Verde  
a fim de procurar a sua família esquecida.

em Fevereiro de 2013, Flávia e Michel  
a convite do Festival dois Pontos  
e do Teatro ipanema, juntam-se finalmente 
no rio de Janeiro para começarem a criação 
da peça MoMO, um casal que decide fazer 
um pacto: registar as suas memórias  
para serem divulgadas após a morte  
do primeiro. assim, nesta aposta, aquele 
que morrer primeiro terá direito a ser  
mais lembrado, porque o outro tem  
o dever de divulgar a sua existência.

Flávia decidiu que, se fosse a primeira  
a morrer, queria que Michel colocasse  
os seus registos em vídeos curtos não 
muito maçudos no youtube. e Michel, se for 
o primeiro a morrer, quer que Flávia pegue 
nos despojos dos seus documentos ou 
fotos e os coloque (juntamente com todos 
os sons que consegue aprisionar no seu 
gravador antigo) numa exposição no  
MoMa em Nova iorque.

Na conversa que tiveram sobre este pacto 
talvez Michel tenha dito mesmo MoMa, 
talvez tenha sido Flávia que percebeu mal, 
talvez tenha sido Flávia que ouviu MoMO 
como o Momo da mitologia grega que foi 
expulso do Monte olimpo por ser  
a personificação do sarcasmo e da ironia  
ou como o rei Momo que tem as chaves  
da cidade e que dá início ao Carnaval.  
Neste ponto, por exemplo, há visões 
diferentes do mesmo registo.

MoMO já foi apresentado neste triângulo 
(bio e) geográfico representado por Brasil, 
Portugal e Cabo Verde. 
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Flávia Gusmão
Formou-se na escola Profissional  de Teatro de Cascais 
(1993/ 96) e integrou o elenco do Teatro experimental 
de Cascais. entre 2003 e 2005 pertenceu ao Teatro 
da garagem. desde então tem trabalhado com vários 
encenadores como ana Luísa guimarães, diogo 
infante, Cristina Carvalhal, Martim Pedroso, Jorge 
andrade, Tiago rodrigues, João grosso, gonçalo 
Wadington, Miguel Loureiro ou  Marcos Barbosa. Com 
este último criou Amor, um solo a partir de andré 
sant’ anna. assinou, em co-criação, Receita para me 
Ouvires, a partir de antónio Lobo antunes. Trabalhou 
em itália em Le Troiane (2008) e Wonderland (2010) 
e na escócia em Saturday Night (2011), Wonderland e 
A Midsummer Night›s Dream (2012). estagiou no rio 
de Janeiro com enrique diaz e a Cia. dos atores. Com 
Michel Blois, Nuno gil e Thiare Maia criou e interpretou 
Dulce, depois criou o solo Falt e com Chullage fez A 
Última Mensagem de Amílcar Cabral ao Povo da Guiné 
e Cabo Verde. em 2013 criou com Michel Blois, MoMO 
e integrou As Centenárias de Newton Moreno, com 
encenação de Natália Luiza, ganhando o prémio  de 
melhor actriz da sPa. em 2014, juntamente com Cleia 
almeida e mais quatro actrizes grávidas, interpretou 
Consegues Ver os Teus Pés com direcção (direcção 
Martim Pedroso)

Michel blois 
gaúcho da Cidade do rio grande e residente no rio 
de Janeiro formou-se na CaL (Casa das artes de 
Laranjeiras) em 2006. Como actor já trabalhou com 
o colectivo gob squad (alemanha/ inglaterra), com 
a companhia Mundo Perfeito (Portugal) e com os 
directores enrique diaz, Felipe hirsch, Lola arias, 
Jefferson Miranda, João Fonseca, ivan sugahara, 
Cesar augusto, haroldo rego, inez Viana, Bruce 
gomlevsky, entre outros. dirigiu as peças Dentro 
da Pequena Orquestra, Dois Irmãos – Due Fratelli, 
de Fausto Paravidino e A Sônia é que é Feliz, com 
texto de Julia spadaccini. É integrante e fundador da 
Pequena orquestra que tem vindo a desenvolver um 
trabalho baseado em intervenção urbana, performance 
e linguagens teatrais desde 2008. actualmente é 
director artístico e programador do Teatro ipanema no 
rio de Janeiro.
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