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Proponho-me registar esta Memória Futura no preciso dia entre a memória e 
o futuro. 

Foi ontem, numa tarde de sábado em que o calor era abrasador, e em que o 
país entrava em estado de contingência por causa do risco de incêndio, que 
apresentámos a última intervenção do Interferências 1.0.  

Foi um dia feliz, emocionante, com direito a nervos, ansiedades, desmaios, 
atrasos, contratempos, alterações de última hora e improvisos, tal como ima-
ginamos que seja o dia a dia de uma rádio profissional. 

Tive o privilégio de dar o pontapé de arranque com a primeira intervenção ar-
tística deste Interferências 1.0, no Museu do Calçado, no início de 2021. Escrevi 
uma cronologia dos acontecimentos e do processo de trabalho, que podes 
ler neste site, em “Cada um sabe onde lhe aperta o seu sapato”. 

Entretanto, passou mais de um ano, e, com ele, passaram também mais ar-
tistas e mais participantes, até nos encontrarmos todos para esta interven-
ção final. 

O desafio, desta vez, era que os quatro artistas das intervenções anteriores, 
se juntassem e coordenassem este momento, que teria como epicentro de 
operações a Praça Luís Ribeiro. 

Se, por um lado, nos sentíamos em vantagem em relação aos processos an-
teriores que havíamos coordenado individualmente, por nos sentirmos mais 
próximos do projecto e mais próximos das pessoas, por outro, a responsabili-
dade de continuar a ser capaz de desafiar os participantes, garantindo-lhes 
que esta seria uma experiência enriquecedora fazia-se sentir, e, por outro, o 
próprio desafio de conseguirmos coordenar tantas áreas artísticas, tantas 
formas de pensar e de criar. 

Agora que olho para trás, quase consigo dividir este processo em três gran-
des momentos. 

Começámos no início deste ano com algumas sessões de trabalho entre a 
equipa artística e a coordenação artística do projecto, feita pelo Teatro da 
Didascália. 

Chamaria a esse primeiro momento “partir pedra”, mas rapidamente percebi 
que a ferida da demolição do Pirilau na Praça Luís Ribeiro ainda não estava 
sarada, e esta podia ser uma expressão mal entendida. Chamemos-lhe, en-
tão, “atirar o barro à parede”. No fundo, são sessões em que todas as ideias 
são ainda possíveis. Os artistas reúnem-se, trazem referências, textos que 
lhes fazem sentido, livros que encontraram e que lhes serviram de inspiração, 
imagens, revistas, links de notícias, apontamentos, rascunhos, esboços. Nesta 
fase, nada é um constrangimento. Não se pensa em orçamento, nem datas, 
nem em recursos. É o lugar onde todos cabem todos os sonhos. 
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Depois, tentámos organizar as ideias na realidade. Quantas sessões tínha-
mos? Onde as iríamos realizar? O que acontecia em cada uma? Como as 
coordenavamos para que, no fim, chegássemos ao resultado que pensámos? 

Ao fim de alguns encontros: tínhamos um plano. Estávamos entusiasmados, 
felizes e confiantes. 

Este seria um projeto em que cada sessão teria um tema, pensámos em ocu-
par o centro da praça em todas as sessões. As pessoas que iam passando 
iam vendo, a cada dia, a praça cheia de cadeiras, tendas que fariam a som-
bra necessária ao trabalho. A cada sessão, novos participantes se poderiam 
juntar. Iríamos montar em conjunto um cubo gigante que ficaria dois meses 
no meio da praça, onde todas as pessoas poderiam depositar sugestões so-
bre o que poderia aquela praça ser. Teríamos sessões práticas, debates, as-
sembleias populares. Ia ser espetacular! 

Entretanto, aproximava-se o dia do início do processo, e não conseguíamos 
respostas atempadas da Câmara Municipal que nos permitissem cumprir o 
calendário estipulado pelo projeto. Fomos obrigados a adiar o início uma se-
mana. Alterámos o calendário, abdicámos de duas das sessões. 

Depois, pediram-nos para se adiar mais outra. Alterámos, de novo o calendá-
rio, reeorganizámos as sessões. 
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E essas alterações de planos, acabaram por ser combustível para cabeças 
em ebulição, como são as nossas. 

A cada vez que nos encontrávamos para reorganizar as ideias, começáva-
mos a ter novas ideias! Fomos resistindo à tentação de alterar todo o projeto, 
até porque, houve um tempo, em que aquilo que planeámos fazia sentido 
para todos. 

Um dia, recebemos um email do Pedro Neves, nosso companheiro-artista, 
que nos pedia para pensarmos se isto ainda fazia sentido para nós. 

Que alívio! Tudo o que ele apontava no email, era o que eu também come-
çava a sentir. 

- Vamos mudar tudo!  

- Vamos! 

E mudámos. 

Decidimos que íamos fazer um áudio-guia. Mantivemos algumas das von-
tades e das ideias iniciais, e adaptámos de forma a conseguirmos construir, 
em conjunto com os participantes, uma faixa sonora, que guiasse qualquer 
pessoa que a ouvisse pelos caminhos que ligavam todos os espaços em que 
estivemos a trabalhar (Museu do Calçado, Museu da Chapelaria, Casa da 
Criatividade), com a Praça Luís Ribeiro. Pelo meio da trilha sonora, contaría-
mos curiosidades do trilho que se percorria. 

- Vamos a isto? 

- Vamos! 

Agora sim, vai ser incrível! 

Chegámos à primeira sessão. Que saudades destas pessoas, que conheci há 
mais de um ano, na altura apenas de máscara, e que vontade de conhecer 
as outras que entretanto se foram juntando! 

Planeámos que faríamos uma sessão de partilha de histórias sobre a praça, e 
que a faríamos exactamente a meio da praça, com cadeiras em roda, à qual 
se podia juntar quem por lá passasse. 

Estás a rir-te? Pois. 

É o problema de fazer planos sentados num escritório. É evidente que, se há 
coisa que a Praça não permite, é que seja ocupada para conversas. O ven-
to que se fazia sentir era cortante, o som das vozes perdia-se no espaço, o 
centro da praça tem repuxos de água que poderiam ligar-se e molhar-nos 
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completamente! Subimos para a sala que tínhamos preparado como plano 
B no interior do Parque América. Era uma sala envidraçada, com vista para a 
Praça. As janelas não abriam, e o ar não circulava. Ainda assim, estávamos 
melhor do que lá em baixo. 

Pronto, agora podíamos finalmente começar a sessão. Em círculo, todos sen-
tados, estávamos felizes por nos rever de processos anteriores e entusias-
mados por conhecer quem ainda não conhecíamos. Em duas horas, todos 
responderam aos reptos: 
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Fui para casa e não me saíram da cabeça as histórias todas que nos con-
taram. O polícia sinaleiro, as memórias muito antigas e as memórias muito 
recentes, o estacionamento, o Pirilau, a falta de árvores, a tristeza e a alegria 
contrastante em cada pessoa acerca de uma mesma praça. Nesta sessão, 
contaram-nos que, em tempos, um homem chamado Mário Eco costumava 
montar uma rádio com altifalantes para a Praça. 

E se mudássemos tudo, e fizéssemos uma rádio? Uma rádio feita pelas pes-
soas que vivem, trabalham, estudam e habitam esta cidade? 

E mudámos tudo de novo. E fizemos. 

Sara Barros Leitão

10 de julho de 2022


