
Durante o Festival de Almada, os
dias têm a duração de três peças
Na sua 36. a edição, o Festival de Almada
abre um parêntesis na vida dos

espectadores mais fiéis. Durante
duas semanas, é o teatro que manda
nas suas agendas
Teatro
Gonçalo Frota

Durante duas semanas, as suas vidas
são ditadas pelo Festival de Almada.
Rabiscam e anotam os calendários da

programação para gerirem a sua

agenda, com um objectivo simples
em mente: diante do maior ou menor

tempo que têm em mãos, ginasticam
as suas horas para tentar ver o maior
número de espectáculos possível.
Entre os espectadores fiéis do Festival

de Almada, sobretudo aqueles que
compram a assinatura que lhes dá
acesso a qualquer uma das peças
apresentadas (mediante a capacidade
das salas), é normal assistir a três

peças num só dia; e é pouco surpreen-
dente chegar ao fim de um festival

que dura duas semanas com mais de
duas dezenas de espectáculos para
digerir.

Para quem está de fora, pode pare-
cer uma sobredose quase contrária
ao amor pelo teatro. Mas é, na verda-
de, uma voragem motivada por um
desejo desmedido de travar conheci-
mento com companhias, encenado-

res, peças e produções que, muitas

vezes, só podem mesmo ser vistos
neste contexto. Afonso Pinto, profes-
sor de música, de 26 anos, reconhece

que este frenesim do lado dos espec-
tadores cria, por vezes, uma situação
"um pouco injusta, porque são tantas
as peças que pode dar-se o caso de
não estarmos preparados para
enfrentar todas". Daí que, neste seu

segundo ano de assinatura, tenha
optado por, sempre que as reservas
o permitam, assistir a um máximo de

duas peças diárias, para não sentir

que entra na sala cansado e sem dis-

ponibilidade total para fruir cada

peça. Neste dia em que o encontra-

mos, acompanhado pelo irmão mais
novo (19 anos), João Pinto, estudante
de Belas Artes, acaba(m) de sair da
sala do Teatro Municipal Joaquim
Benite rendido(s) a Estação Seca, da
criadora francesa Phia Ménard. Em

seguida, e porque falhou na edição

passada, juntar-se-á ao público que
no Palco Grande da Escola D. António
da Costa se deleitará com Dr. Nest,
criação da companhia de marionetas
alemã Familie Flõz.

Dr. Neste o "espectáculo de honra"
deste 36.° Festival de Almada. O que
equivale a dizer que, há um ano, foi
aquele que reuniu maior entusiasmo
do público através de uma votação
que cria uma linha de continuidade
entre as várias edições e permite afe-

rir das preferências daqueles que
preenchem as plateias do festival.
Essa vontade de criar uma relação
com os espectáculos é evidente em

quem frequenta o Festival de Almada:
o correr de boca em boca faz com que
a sessão única em que Dr. Nest renas-
cerá em Almada esteja esgotada (672
lugares), trazendo tanto aqueles
(como Afonso) que falharam a peça
em 2018 como os outros (como João)

que ficaram tão deslumbrados que
quiseram ver-se, de novo, diante da
Familie Flõz. A medida de expectativa
e ansiedade diante de um espectácu-
lo é, aliás, fácil de observar nos

momentos programados para o Palco
Grande: uma hora antes do início é

frequente ver um "caracol" de públi-
co começar a desenhar-se no pátio
que precede a entrada na sala.

É precisamente aí, a alongar esse

"caracol" (a acumulação de público
leva a que se vá dispondo em torno
do pátio, num efeito de espiral) que
encontramos Isabel José ejoão limão,
ela topógrafa, ele doutorando em
Estudos de Comunicação (44 e 46
anos, respectivamente), que se torna-
ram devotos do Festival de Almada
nas últimas edições, depois de terem
vivido em Lisboa durante alguns anos
e voltado a assentar vida na Margem
Sul. Isabel, na verdade, cresceu com
vista para o festival. Os pais vivem
ainda na rua da Escola D. António da
Costa e do Teatro Joaquim Benite, e

viu ser construído o Palco Grande

para a nona edição, em 1992, numa
altura em que as obras na zona antiga
da cidade obrigaram a direcção
(então a cargo de Joaquim Benite,



hoje entregue a Rodrigo Francisco) a
encontrar uma solução alternativa
aos palcos que eram usados até então
- o novo teatro municipal, baptizado
com o nome do ex-director do festival

e da Companhia de Teatro de Alma-

da, só foi inaugurado em 2005.
Nessa altura, no entanto, "as com-

panhias e as amizades" que rodea-
vam Isabel José não a motivavam

para descer e adentrar na programa-
ção do festival. Em vez disso, a curio-
sidade ficava-se pela transformação
daquele espaço próximo, pela obser-

vação de "camarote" (a varanda) dos

concertos que integravam a progra-

mação paralela e da chegada da gen-
te que ali se desloca(va) para tomar
contacto com alguns dos nomes
maiores do teatro europeu. Hoje,
Isabel e João fazem parte desse públi-
co informado que discute com pro-
priedade companhias e encenadores
com os quais vão criando relações
de admiração. E citam a Familie Flõz,
os Peeping Tom, os dramaturgos
Marius von Mayenburg e Pascal Ram-

bert, ou os encenadores Christoph
Marthaler e Jan Lauwers - Isabel
lamenta que O Quarto de Isabella,
que não lhe deu descanso durante
um ano e a foi conquistando cada

vez mais, não tenha voltado como
"espectáculo de honra" - como
exemplos de criadores que passaram
a acompanhar durante as duas sema-

nas do festival, mas também a pro-
curar fora deste contexto.

Para muito do público do Festival
de Almada esta é também a oportu-
nidade para assistir a grandes produ-
ções, como acontece com Mary Said
What She Said, protagonizado pela
actriz Isabelle Hupperte dirigido pelo
encenador Bob Wilson, como acon-
teceu este ano, da mesma maneira

que foi acontecendo com criações de
Peter Stein. Thomas Ostermeier.



Na edição deste ano, 250
pessoas compraram a
assinatura para o Festival de
Almada antes sequer de
conhecerem a programação

versa anterior que Estação Seca, de
Phia Ménard, foi um daqueles espec-
táculos que lhe encheram as medidas.

Antes, Isabel contava-nos que já per-
deu a conta ao número de anos em

que frequenta o Festival de Almada,
mas lembra-se perfeitamente do dia
em que "estava muito aborrecida em
casa" quando viu "no jornal uma notí-
cia sobre o Festival de Almada" e

começou o seu percurso de especta-
dora. "A partir daí, vim sempre." E é

uma espectadora tão fiel que, não

pertencendo ao grupo daqueles que
compram a assinatura antes sequer
de conhecer a programação (este ano
houve 250 pessoas a praticar esse

voto de confiança), chegam a telefo-
nar-lhe do teatro para saber se con-
tam consigo mais um ano.

Professora de Ciências aposenta-
da, Isabel Pacheco fala de espectácu-
los como Hedda Gabler, de Juni Dahr,
como especialmente marcantes nos
seus anos de espectadora, mas junta
também às suas preferências as pro-
duções do Circolando, do Teatro
Meridional ou as encenações de

Rogério de Carvalho e de António
Pires. Isabel faz parte daqueles espec-
tadores de Almada que se relacionam
com o teatro desde há muito, tendo

frequentado um curso de Adolfo
Gutkin - para quem trabalhou como
costureira na encenação de Gilga-
mesh - e o mestrado em Estudos de
Teatro da Faculdade de Letras da
Universidade de Lisboa, assim como
dinamizado grupos de teatro escolar.

E trava qualquer deslumbramento
com as produções internacionais que
aportam em Almada. "Francamente,
às vezes os espectáculos estrangeiros
não são tão fascinantes quanto isso",
diz. "Não sou fascinada e acho que
chegamos a ser um bocadinho pro-
vincianos."

Deslocando-se até aos espaços do
festival a partir de Lisboa, Isabel
Pacheco faz-se acompanhar quase
sempre por amigas com quem parti-
lha o interesse pelo teatro. E pertence
a uma faixa etária que Rui Afonso, de



68 anos, biógrafo e historiador refor-
mado - autor de Aristides de Sousa

Mendes, UmHomemßom - aponta ao
PÚBLICO como uma característica do

público do festival. "Os espectadores
já têm uma certa idade e eles estão

agora a tentar interessar um público
mais jovem para assegurar a conti-

nuação desta tradição", diz. A viver
no Canadá desde os seis anos, Rui

organiza a sua vida para poder estar
em Almada todos os anos, em Julho,
e assistir ao maior número de peças
que consiga encaixar nos seus dias.
Não é caso único - muitos, como Isa-
bel José, tiram férias neste período
para se poderem dedicar por inteiro
ao Festival de Almada -, e confessa
inclusivamente preferir Almada ao
Festival de Avignon, onde esteve em
diversas ocasiões. "É mais acessível e

muito mais aberto ao grande públi-
co", compara.

Espectador do Festival de Almada
desde a terceira edição (1986), quan-
do assistiu a Farsa de Inês Pereira, de
Gil Vicente, numa encenação de José

Peixoto, Rui enaltece a possibilidade
de tomar contacto com espectáculos
"da Rússia, da Bulgária, da Noruega
[encon tramo-nos à entrada de Joana
d'Are, da norueguesa Juni Dahr, no
Seminário de São Paulo], de toda a

parte do mundo", lamentando que o
resto do mundo não conheça ainda o
festival. E desabafa que, por vezes,
sente que não é até devidamente valo-
rizado para lá da Ponte 25 de Abril -
um comentário que se refere tanto ao

público que se desloca de Lisboa

quanto aos problemas de financia-
mento nos últimos anos. "É essencial-

mente um festival para as pessoas de

Almada", afirma. "Claro que também
vamos ver peças a Belém e ao Teatro

Nacional, mas é sobretudo um festi-

val, muito bom, aqui da cidade."

Não tendo uma assistência exclusi-

vamente almadense, e tendo-se afir-
mado como o grande acontecimento
anual do teatro em Portugal, a verda-
de é que o Festival de Almada soube
cativar e formar um público local com
um apetite que ultrapassa, de dentro

para fora, as fronteiras da cidade.
Desde que o espectáculo de Lluis Pas-

qual HaríendoLorca, a partir da poe-
sia ao autor espanhol, foi apresentado
no Teatro da Trindade, em 1997, a

programação passou a integrar de
forma continuada as salas da capital.
Este ano, pela primeira vez, e a rebo-

que da homenagem a Carlos Avilez,
Almada estende-se até Cascais para
as apresentações de O Sonho, de

Strindberg, pelo TEC (Teatro Experi-
mental de Cascais). Tanto Rui Afonso
como Edison Dias, natural do Seixal
mas médico em Almada há 20 anos,
incluíram Cascais nas suas expedi-
ções motivadas pela programação do
festival.

Aos 72 anos, médico aposentado
mas ainda a exercer - "os médicos,
como os padres, nunca se reformam",
garante -, Edison aproximou-se do
teatro ainda "menino e moço", tendo

passado por uma "experiência tran-
sitória muito superficial" quando
estudava em Coimbra e se juntou ao
TEUC (Teatro dos Estudantes da Uni-
versidade de Coimbra). Pertencendo,
nas suas palavras, "a uma época do
teatro político e de intervenção",
aquilo que procura no palco é uma
reflexão sobre a forma como os afec-
tos e o poder contaminam e ditam as

regras relacionais do nosso tempo. E
Edison é um bom exemplo da latitude
de registos que o festival vai alimen-
tando nos espectadores de Almada,

quase indiferentes a tratar-se de clás-

sicos ou criações contemporâneas,
entrando para a sala com a mesma

disposição para se deixarem encantar
diante de um Shakespeare ou de um
Ostermeier. À espera da hora para o

começo de Estação Seca , a desafiado-
ra coreografia de Phia Ménard, e

pronto a repetir Dr. Nest, o médico só

lamenta não se ter despachado mais

cedo, a tempo de ir ver Que Boa Ideia,
Virmos para as Montanhas, do Teatro
da Cidade.

Enquanto dura o Festival de Alma-

da, para muitos espectadores um dia
é tão precioso quanto consiga encai-
xar mais uma peça. E essa é uma con-

quista que nem sempre se consegue
descortinar ao olhar as plateias
cheias.


