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Como foi, como vi o quinto processo.

Nos primeiros encontros para reflexão sobre o último e quinto processo,  que 
se distinguia pela presença dos quatro artistas para uma criação conjunta na 
Praça Luís Ribeiro, eu estava a meio da criação desenhada para a Oliva. Para 
além de estar embebido com esta minha criação, o quarto processo, estava 
ainda com uma outra e outros mais compromissos em agenda. Não planeei 
o mês de Março de 2022 como um epicentro de criação, ele aconteceu assim, 
os eventos sobrepuseram-se. Por exemplo, o quarto processo começou dois 
meses após o período previsto para o arranque. Não consegui estar presente 
num ou noutro encontro para dar os primeiros passos sobre o que, e como 
poderia ser a criação para a Praça e, quando estive foi difícil focar-me criati-
vamente.

Julgo que a primeira ideia para a Praça foi a da “destruição” da mesma, um 
norte lançado pela Sara, uma vez que, conta a memória de São João da Ma-
deira, sempre que um presidente novo foi eleito, ele mudou a praça, impôs 
uma nova figura, rasurou uma identidade com mais ou menos destruição. 
Na mesma senda, os quatro artistas que iam tomar a Praça por um período 
de criação e uma apresentação, alinharam em desfigurar e desconceituar 
aquela Praça. O que é, ou deveria, ou pode ser uma praça e, o que é, ou de-
veria, ou pode ser a Praça Luís Ribeiro? O que ela tem de bom e o que ela tem 
de mau? O que ela perdeu e o que ela ganhou? O que nela falta? Seguiu-se 
com os encontros, a ideia progrediu e o primeiro corpo para o processo foi 
desenhado, ainda sob outra senda, a senda de não haver uma data certa 
para o início do processo. O desenho tinha uma urna, um grande cubo para 
ficar na Praça durante o processo para recolher a “voz” das pessoas; tinha 
um momento para a partilha de memórias; um outro de observação e escuta 
para fotografar, gravar e filmar; tinha graffiti, skate e jogos tradicionais; tinha 
a construção de uma horta e de maquetas de jardins infantis; tinha sessões 
e debates sobre o espaço público e a mobilidade. Talvez, porque o norte da 
Sara não se fica pelo lançamento da ideia, a sua marca é constante na arqui-
tectura, na construção e no habitar, é contínua no acolhimento, na confiança 
e no entusiasmo, é a primeira a pegar no marcador ou a abrir o computador, 
talvez, por este norte incessante, os outros três artistas renderam-se a esta 
ideia inicial, diria, com uma escrita mais de pêndulo social e menos de artís-
tico. Não, que não me tenha questionado sobre isto, quando a sensibilização 
artística e a reflexão plástica são sobretudo o meu tom, mesmo com todas as 
questões sociais que possam envolver. Porém, gostava desta ideia de “des-
truição” da Praça para restabelecer o fórum, que é o mesmo que dizer, a pra-
ça pública na origem clássica, o lugar destinado ao debate público. A minha 
vontade era, sobretudo, de convergir para o alinhamento colectivo.

Em boa hora, o Pedro, questionou o propósito de estarmos ali e o nosso papel 
na ideia desenvolvida, no modo ou no rosto que tencionávamos apresentar. 
Estas dúvidas foram bem compreendidas, havia uma partilha de pensamento 
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sobre a distância entre o nosso saber artístico e o saber que poderíamos dar 
para concretização da ideia, ou antes, o que não poderíamos dar.  Consigo, o 
Pedro trouxe ainda uma proposta, a criação de um audio-guia, que partia da 
mesma ideia base para erguer um corpo de foro ou fórum mais artístico. Um 
bom desafio dentro do nosso domínio, que nos deixava mais confortáveis e 
que foi ainda, o nosso seguro para as duas primeiras sessões.

Mas, à terceira foi de vez. Na primeira sessão, durante a partilha de memó-
rias da Praça lembrou-se Mario Eco, o homem que deu música à Praça. Foi 
uma memória que ficou a ressoar, por ser singular, bizarra e pela sua história 
ter um traço identitário comum com a história que nós procurávamos criar. 
Também nós, com o audio-guia, tencionávamos dar “música” à Praça e ter o 
som como canal de expressão da Praça para a Praça, ou antes, das Pessoas 
para as Pessoas, um relevo que haveria de ser dado e tocado, pois a praça é 
sempre um lugar de primazia da comunidade. Com isto, a Sara, propõe, na 
terceira sessão, a criação de uma rádio em vez do audio-guia. Após, um pe-
queno debate entre os artistas, a decisão estava tomada e a rádio era para 
levar para o ar, uma única vez, no dia da apresentação.

Desde a elaboração da grelha de programação ao processo de criação de 
conteúdos para a rádio, no meu ver, o pêndulo voltou a ser mais social do 
que artístico, contudo, não havia desconforto, porque para as matérias a tra-
balhar, com mais ou menos proximidade, tínhamos conhecimento e ferra-
mentas. A implicação social prevaleceu sobre o pensamento estético e o seu 
desdobramento plástico. Mais do que um ir dos participantes até aos artistas, 
foi um ir dos artistas aos participantes, sem o debate e o relevo estético. Ainda 
que, com afinações dos artistas, o acento esteve no gesto do participante, na 
sua vontade, no seu jeito de fazer e, não tanto, na figura do produto final. Se 
ficava mais para a direita ou para a esquerda não era relevante, importante, 
era o entusiasmo de fazer acontecer, desta vez, com o afinador estético mais 
ausente.

Todos os que participaram no processo foram incontornáveis. Até o café ou 
a esplanada, tantas vezes de encontro, acrescentou algo. Foi a marca dos 
participantes que se destacou no retrato final e, os rostos dos artistas, es-
ses, ficaram sobretudo nos bastidores. E porque nos bastidores vivem almas 
incontornáveis, termino com a menção a duas que acrescentaram sempre 
antes, durante e depois, a Vera e a Anaïs.
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