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Resumo

A presente tese de doutoramento tem como linha orientadora o silêncio. Um silêncio que está
intimamente ligado ao recolhimento na natureza, e consequente busca de afastamento dos ruídos
da sociedade. Neste sentido, o silêncio inscreve-se numa latitude de dimensão não somente
sonora, mas igualmente geográfica, ambiental, visual e sensorial.
A procura do silêncio recai na questão primordial: como (re)encontrar a minha própria voz para
um reencantamento com a Arte e com o Mundo? Procurando no silêncio a possibilidade de
reflexão em torno da minha prática artística, bem como do universo de referências em que se
move.
Desde uma perspetiva autobiográfica, e da minha visão como artista e investigadora, apresento
uma investigação baseada na deambulação e na errância. Uma investigação que corresponde à
forma como esta se foi articulando. Projetada em Um diário: silêncio, onde andas tu?, uma
narrativa pessoal escrita e visual que é simultaneamente projeto artístico e forma de mediar a
componente prática da tese da busca de silêncio. Esta forma não pretende encaixar em nenhum
modelo preestabelecido, senão ser parte da própria investigação na predisposição de gerar outros
caminhos, pelo caminho que se percorreu.
Sendo sobretudo produto de um processo, a componente mais reflexiva desta tese acontece,
principlamente, no diálogo com outros artistas e autores. Exemplos que são trazidos em Outros
passos, outras vozes.
Partindo da relevância da experiência pessoal, com base numa investigação exploratória de
campo, apresenta-se uma reflexão que intenta ser partilhável para a construção de outros olhares e
conhecimento globais, que potenciem a indagação e/ou sensibilização em torno da problemática
de investigação.
Palavras-chave: prática artística, silêncio, ruído, serra e mar, deambular.

Abstract

This doctoral thesis has silence as its guiding theme. This silence is intimately linked to the
seclusion in nature, and the consequent search for distance from the noises of society. In this
context, silence can have a dimension not only sonorous, but also geographic, environmental,
visual and sensorial.
The search for silence falls back on the fundamental question: how do I (re)find my own voice for
a re-enchantment with Art and with the World? Silence is a means of reflecting on my own
artistic practice and the universe of references in which it revolves.
From an autobiographical perspective, with a vision as both an artist and researcher, I present an
investigation based on walking and wandering: an investigation that corresponds to the way it has
been articulated. This written and visual narrative is both an artistic project and a way to mediate
the practical component of the thesis, offered in A diary: silence, where are you?(Um diário:
silêncio, onde estás tu?). Rather than attempt to fit into any pre-established model, this form is
meant to be part of the research itself in the quest to generate other ways along the path that was
taken.
Being mainly the product of a process, the most reflective component of this thesis occurs, above
all, in the dialogue with other artists and authors. These examples are brought up in Other steps,
other voices (Outros passos, outras vozes).
Starting from personal experience of the exploratory field research, this reflection offers the
possibility for constructing new outlooks and global knowledge: an act of transformed sensitivity.
Keywords: artistic practice, silence, noise, mountains and sea, wandering.
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The deepest passions are nurtured in silent ways and depths.
John Zerzan (2007, p. 9)

In silence we will find new energy and true unity.
Silence gives us a new outlook on everything.
Madre Teresa de Calcutá (1997, p. 20)
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Esta tese proclama o direito ao silêncio. Proclama uma outra forma de vida.
Os gatilhos inaugurais desta investigação foram outros que não diretamente o silêncio. São eles: o
desencanto geral com a arte e com o sistema da arte; consequente necessidade de refletir sobre o
estado atual do meu trabalho e sobre a minha prática artística; (re)encontrar a minha própria voz,
genuinidade no gesto criativo, e um novo sentido e pertinência no meu trabalho para um
reencantamento com a Arte e com o Mundo. Contudo, o percurso desta investigação deteve-se no
caminho com outras questões, também elas pertinentes e urgentes.
O que ganhou maior dimensão neste estudo consumou-se no próprio processo de procurar
silêncio na relação com o trabalho artístico, e não tanto na reflexão. Digamos que acabou por ser
um processo dentro de um outro processo. O processo de refletir sobre a minha prática artística
acabou por ser interior ou, melhor direi, ser levado ou mesmo influenciado pelo processo de
encontrar o silêncio adequado para se fazer esta dita reflexão. Um silêncio que, à partida, se
pensava estar garantido. Por outras palavras, a procura do silêncio foi a determinante de toda esta
investigação.
Esta investigação intenta ser uma partilha. Ora, pensar sobre o nosso próprio trabalho é também
pensar sobre processos de trabalho de outros artistas. E a reflexão sobre a própria prática artística
enquanto lugar de introspeção, mas também lugar de relação, expressa uma dimensão social na
medida em que a consciência do individual potencia a relação com os outros e com o mundo.
Acredito, igualmente, que esta pesquisa possa ser geradora de momentos de encontro com outros
artistas, investigadores, e público de todos os géneros, para a construção de outros olhares e
conhecimento globais, potenciando, deste modo, a indagação e/ou sensibilização em torno da
problemática de investigação.
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Obra (que considero) mais significativa no meu percurso
artístico
Atualmente, o meu trabalho criativo move-se entre o desenho e a fotografia, entre a performance
e o livro de artista — abrangendo várias dimensões, que vão desde o registo documental escrito e
visual, ao objeto fotográfico e plástico. Gira em torno de conceitos de liberdade, identidade,
género e preconceitos sociais e culturais. Questiona também, a figura da mulher artista, heroína,
migrante e em trânsito. A Super-Artista Incógnita surge nesta linha e é um dos projetos que
considero mais significativo no meu percurso, um projeto que é indissociável de À prova de fogo
e de bala.
Para À prova de fogo e de bala realizei uma série de workshops em 2008, em parceria com a
União de Mulheres Alternativa e Resposta (UMAR) e com o apoio da Direção Regional da
Cultura dos Açores (DRAC). Resultando numa exposição itinerante nacional de foto pinturas,
vídeos documentais, e um diário gráfico. Este conjunto de obras procurou subverter a imagem das
super-heroínas da banda desenhada, recriando-as a partir de uma visão e vivência femininas. Os
workshops contaram com a colaboração de 15 mulheres, dos 10 aos 60 anos. Cinco imigrantes na
Ilha de São Miguel, sete pertencentes à Associação de pescadores e armadores da Ilha Terceira, e
três eram menores que se quiseram juntar às mães. Todas, foram desafiadas a participar em
sessões fotográficas como modelos dos figurinos que elas próprias idealizaram e elaboraram.

À esquerda: Andrea Inocêncio, Super-heroína #9 (da série À prova de fogo e de bala), 2008-2009
impressão digital, PVAc e tinta acrílica s/ tela de algodão não preparada, 169 x 210 cm
À direita: Andrea Inocêncio, À prova de fogo e de bala, 2008-2009
Galeria Municipal de Abrantes, 2010
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Ao desafiar outras mulheres a criarem as suas próprias super-heroínas, pareceu-me justo colocarme o mesmo desafio. Assim, surgiu o meu alter-ego, a Super-Artista Incógnita, uma figura
construída a partir de um corpo e de vivências reais, migrantes e em trânsito, bem como da minha
história pessoal, e das minhas referências culturais originárias/estereotipadas — o folclore, o fado,
o estudante de Coimbra, entre outras. Desde 2009 que a Super-Artista Incógnita surge
publicamente com o intuito de surpreender as pessoas, quebrar as suas rotinas diárias, e de
propagar poder criativo pelo mundo. Para além das performances espontâneas, resultaram deste
projeto performances em espaços institucionais — em intercâmbio com outros artistas e músicos
—, uma série de mais de 100 postais com fotografias documentais das aventuras pelo mundo,
vídeos, e uma foto pintura de tamanho real.

À esquerda: Andrea Inocêncio, The adventures of Super-Artista Incógnita, 2009-2016, postais, 10 x 15 cm (cada)
À direita: Andrea Inocêncio, Super-Artista Incógnita, performance com a colaboração de Sara Létourneau (vários
instrumentos musicais), RIAP en circulation, Langage Plus, Alma, Canada, 2016
(foto: Mariane Tremblay, Langage Plus)

Estas duas obras encerram em si questões de género, identidade, poder, estereótipos sociais.
Resumindo, a busca do livre-arbítrio. No caso da Super-Artista Incógnita tenho, efetivamente,
caminhado pela possibilidade de ser mais eu, mais igual a mim própria, em qualquer
circunstância e lugar, e no caso de À prova de fogo e de bala pela possibilidade de inspirar outras
pessoas nesse sentido. A questão da liberdade tem sido um tema transversal à minha prática
artística, como atenta Cláudia Ferreira (2016) sobre as super-heroínas:
Um pormenor: as linhas caprichosas que envolvem os corpos destas mulheres. Trata-se
de um recurso utilizado pela Andrea em várias circunstâncias do seu percurso criativo,
presente tanto no trabalho fotográfico, como no da performance. Com efeito, tratar-se-á
de uma alusão a formas de aperreamento, várias, contenção gestual óbvia a que se segue
o repto de delas os corpos se libertarem; no entanto, é curioso observar que tal motivo se
tem vindo a esbater nas suas obras mais recentes.
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A observação feita é certa, porém as amarras têm-se esbatido. Será porque me sinto mais livre?
Ou, porque me deparo, agora, com outras questões mais prementes? Num outro texto para a
Revista Mutante, Cláudia Ferreira referindo-se à exposição retrospetiva de 7 anos de atividade da
Super-Artista Incógnita no âmbito do programa Performance, agora! do Teatro Académico de
Gil Vicente (TAGV) em 2017, voltou a confrontar-me com a questão: "Aparentemente, este
projeto encerrou-se no ano passado. Será? Ou tratar-se-á de um balanço para outra(s) esfera(s)?"
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The art of our time is noisy with appeals for silence.
Susan Sontag (1967, sec. VI)

Like the fumes of the automobile and of heavy industry which
befoul the urban atmosphere, the effusion of interpretations of
art today poisons our sensibilities.

Ours is a culture based on excess, on overproduction; the result
is a steady loss of sharpness in our sensory experience. All the
conditions of modem life — its material plenitude, its sheer
crowdedness — conjoin to dull our sensory faculties.

What is important now is to recover our senses. We must learn to
see more, to hear more, to feel more.
Susan Sontag (1964, sec. 4 e sec. 9)
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Motivação e inquietações
Com este doutoramento procurei a possibilidade de dar mais tempo à reflexão sobre o meu
trabalho e ao universo de referências em que se move, com o intuito de consistir, em si mesmo,
uma forma de o pensar, acrescentando e densificando as minhas práticas artísticas.
Esta investigação não surgiu de ânimo leve, mas sim de uma extrema necessidade, de uma
urgência. Esta necessidade de refletir sobre o meu trabalho tem-se vindo a manifestar há alguns
anos, atravessando um momento de indagação e dúvida que passa pelo próprio questionamento da
minha condição de artista. O questionamento sobre o meu trabalho acaba por se projetar também
na minha relação com o contexto artístico, questionando até que ponto sobrevive a pertinência e a
eficácia da arte enquanto experiência estética face a mecanismos de visibilidade e de especulação
que a obscurecem. Já em 2012 no livro Eu, a Fotografia e a Performance partilhava as minhas
inquietações através da escrita questionando "se há algum sentido no que faço. Se traz algo a este
mundo. Se toca no âmago de alguém. Se fará algum sentido continuar" (Inocêncio, p. 7).
Em 2016 colocaram-me nas mãos o livro La querella del arte contemporáneo, em que Marc
Jimenez (2010) nos atira à cara com o relato de Thomas Bernhard:
En 1985, los lectores del volumen publicado por Thomas Bernhard, Alte Meister
Komõdie, traducido con el título Maestros antiguos, se enteraban de que el arte, salvo
raras excepciones — el autor dixit —, no era más que ‘mierda’. Y se bien pudo
parecerles, por un momento, que la rabiosa y cínica misantropía de Bernhard sólo se
limitaba geográficamente a Austria y temporalmente a una época pasada, muy pronto
confirmaron que en verdad se refería a toda nuestra época, más allá de frontera alguna.
También comprobaron que aludía a la creación artística en su conjunto: compositores,
pintores, escultores, escritores y poetas, condenados desde ese fin del siglo XX a
producir tan sólo cosas nauseabundas. Para Bernhard, ni siquiera el recuerdo de los
grandes maestros del pasado — Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Tiziano y Goya —
llegaba a compensar esa impresión de decrepitud ni a salvar de la decadencia a aquello
que en nuestros días no era más que un ‘arte de supervivencia’. (p. 41)

Uns anos antes, ofereceram-me o ensaio A era do vazio do filósofo francês Gilles Lipovetsky
(1983) com uma opinião não menos reconfortante:
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As vanguardas não param de girar no vazio, incapazes de inovação artística maior. A
negação perdeu o seu valor criador, os artistas mais não fazem do que reproduzir e
plagiar as grandes descobertas do primeiro terço do século, entrámos naquilo a que
Daniel Bell chama o pós-modernismo, fase de declínio da criatividade artística, a que já
não resta mais do que uma exploração extremista dos princípios modernistas. Daí a
contradição de uma cultura cujo fito é gerar sem interrupção o absolutamente outro e
que, no termo do seu processo, produz o idêntico, o estereótipo, uma repetição tristonha.
(p. 78)

Dado o momento de indagação, em 2017 — precisamente no ano em que avancei com este
doutoramento —, reuni esforços para visitar pela primeira vez a Bienal de Veneza, e pela segunda
a Documenta de Kassel e o Skulptur Projekte em Münster. A realidade é que foram parcas as
obras que invocaram os meus sentidos, e ficar realmente impactada foi pontual. Logo, as
interrogações continuaram: Faria eu parte desta camada de artistas que fazem "cosas
nauseabundas" (Jimenez, 2010, p. 41)? Se sim, que sentido continuar a criar? Ou o que é
necessário mudar? Ao ver obras que me deslumbravam inquiria se deveriam existir mais obras
destas, e se seriam necessários mais artistas a produzi-las, ou os que existiam bastavam? Estaria,
ou conseguiria eu estar ao nível destes artistas?
Depois, há a questão de continuar a contribuir para a produção e consequente acumulação de
objetos. Uma necessidade que advém ser
um elemento ao mesmo tempo desestabilizador e disruptor da relação dos artistas com os
seus interlocutores. Se, por um lado, a ideia de produzir, com todo o peso económico que
daí pode advir, determina a estabilidade que muitos artistas anseiam para continuar a
desenvolver o seu trabalho; pelo outro, ela é potenciadora de toda uma especulação que
foi crescendo exponencialmente e que corporiza actualmente o território da Arte
Contemporânea. (Pereira, 2014, p. 28)
Porém, como veremos uns parágrafos mais à frente, no meu caso nem sequer determinou a minha
estabilidade. Tal como Susan Sontag (1967) coloca, a necessidade de materializar a arte pode ser
inimiga do próprio artista:
In the early, linear version of art's relation to consciousness, a struggle was held to exist
between the ‘spiritual’ integrity of the creative impulses and the distracting ‘materiality’
of ordinary life, which throws up so many obstacles in the path of authentic sublimation.
But the newer version, in which art is part of a dialectical transaction with
consciousness, poses a deeper, more frustrating conflict: The ‘spirit’ seeking embodiment
in art clashes with the ‘material’ character of art itself. […] Art becomes the enemy of
the artist, for it denies him the realization, the transcendence, he desires. (sec. I)
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E apesar das obras serem cada vez mais numerosas; do aumento de centros culturais, museus e
galerias; da multiplicação de revistas, jornais e publicidade, junto a cartazes, ensaios sobre arte,
críticas especializadas, catálogos de exposições, escritos teóricos, filosóficos, sociológicos e
estéticos, deparamo-nos com uma arte contemporânea cada vez mais afastada do seu público,
também ele contemporâneo (Cauquelin, 2010; Jimenez, 2010). Portanto, a este imbróglio,
adiciono a questão de Adriana Veríssimo Serrão (2013, p. 12): "Qual o papel que ainda pode ser
atribuído às artes num mundo excessivamente povoado por objectos, saturado de artefactos, e
gravemente desrealizado pela hegemonia das imagens?" E acrescento ainda: será que o Mundo
precisa de mais objetos? De que precisa o Mundo?
Tino Sehgal é um dos artistas que atualmente se debate com esta situação, recusando fazer parte
da acumulação e troca de objetos de forma radical. E nos anos 60
[…] os exemplos mais perfeitos para ilustrar o que vimos dizendo são os statments de
Douglas Hueber no ano de 1969: "The world is full of objects, more or less interesting; I
do not wish to add any more." ou de Lawrence Weiner, nesse mesmo ano, quando refere:
"I do not mind objects, but I do not care to make them". (Pereira, 2014, p. 28)

Ser artista não é só criar obras, é estar dentro de uma grande máquina giratória chamada ‘sistema
da arte’ da qual se pode sair completamente atordoada. Anne Cauquelin (2010) em Arte
Contemporânea confirma que
[…] existe realmente um ‘sistema’ da arte, e é o conhecimento deste sistema que permite
apreender o conteúdo das obras. Não que este sistema seja pura e simplesmente
económico com base no esquema tradicional da oferta e da procura, não que as
determinações do mercado tenham um efeito directo sobre a obra que delas seria o
reflexo, porque o dispositivo inclui também o lugar e o papel dos diversos agentes
activos no sistema: o produtor [artista], o comprador — coleccionador ou amador —,
passando pelos críticos, ou publicitários, os comissários das exposições, os curadores, as
instituições, os museus estatais, entre outros. (p. 10-11)

Portanto, cheguei a tal aturdimento, de não saber se produzia pelo que vinha de dentro de mim,
pelo que se esperava de mim, ou já por uma tentativa de sobrevivência. Pois, sem me aperceber,
penso ter sido arrastada pela força da grande máquina de que Cauquelin fala, da sua "lógica da
moda", e de "perpétuo turbilhão inovador" (p. 52):
O artista que entra ou que ‘entrou’ na rede é obrigado a aceitar as suas regras se ali
quiser permanecer. Ou seja renovar-se e individualizar-se permanentemente, sob pena de
desaparecer no movimento perpétuo de denominação que mantém a rede de vento em
popa. (p. 53)
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Tudo isto, muito evidentemente, pela expectativa de me estabelecer como artista. Quando
comecei a criar, ficava tão apegada que não queria vender as obras que produzia. Depois, com a
quantidade de obras já a dificultar a habitabilidade da casa onde vivia, convenci-me de que as
obras tinham de ganhar a sua própria independência — e eu libertar-me delas. E claro, se queria
manter-me como artista teria de as vender. Contudo, a produção e a venda de obras não me
assegurou a estabilidade supramencionada, e a precariedade veio intensificar o sentimento de
desencanto com a arte e aumentar as inquietações. Que fazer quando a arte não sustenta o seu
próprio criador?

Un artista vive de la renta [...].
Otro artista a la muerte de su padre recibió una gran fortuna como herencia [...].
Otro artista vive de un negocio. [...]
Otro artista emigró y montó una carpinteira [...].
Otro artista tuvo un hijo y abandonó el arte [...].
Otros artistas viven de la dictadura de clase. […] Enseñar arte puede ser el mejor
trabajo para un artista, hay bastante tiempo libre para crear o ‘investigar’ (como se
refieren los artistas a lo que hacen cuando le quieren dar altura académica). [...]
Otro artista vive del arte, sí, se puede vivir de eso: hay que asistir a muchos cócteles de
inauguración, hay que circular y sonreír y hacer comidas y ser pródigo con las gentes
del arte, con los galeristas, coleccionistas y curadores, y con sus cónyuges e hijos. [...]
Hay que tener una galería por fuera del país, no importa si se trata del cuarto trasero de
un bar alternativo en Berlín o de una galería meramente comercial, lo que cuenta es la
internacionalización y poder dar el precio en dólares o en euros.
Otro artista vive de su conyugue. [...]
Otro artista vive de oficios vários [...].
La mayoría de los artistas viven así. (Ospina, 2011)

Este excerto do texto ¿De que vive un artista? de Lucas Ospina foi citado no diário da minha
autoria intitulado Chão de Artista. Com o mesmo nome intitulei todo um projeto realizado entre
2013 e 2015, onde transformei a busca pela sobrevivência na sua temática fundamental. Chão de
Artista contou com uma exposição de fotografia documental, uma instalação, uma performance
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apresentada publicamente no dia da inauguração, e o diário — um livro de artista visual e
manuscrito, de exemplar único — que abre da seguinte forma:
Apesar de todos os esforços para manter a actividade artística activa, produzindo
regularmente, apresentando obra publicamente, realizando residências artísticas e
logrando algumas bolsas, difícil tem sido o reconhecimento da minha carreira.
Entrei no mercado da arte? Estabeleci-me como artista? Consigo viver da arte?
Pela necessidade financeira, a minha vida enveredou pela busca de sobrevivência
através de meios alternativos ao sistema da arte. Não sei muito bem precisar a partir de
quando, mas foi desde 2013 que comecei a documentar activamente esta situação, por
vezes absurda, de uma artista/desempregada/precária à procura de emprego. (Inocêncio,
2015)

Todavia, nem mesmo procurando um emprego dito ‘normal’ a estabilidade foi alcançada: "a
tarefa de Andrea Inocêncio é particularmente sensível; porque a arte, […] resultante do percurso
de dois anos em busca de trabalho que pudesse complementar a prática artística, não lhe augura a
autonomia desejada, e desejável", escreve Ferreira (2015). A 30 de Dezembro de 2014, encerro o
livro Chão de Artista partilhando o meu desalento:
Questiono-me sobre a fórmula que têm alguns artistas — poucos, muito poucos é certo —
para alcançar o êxito. Não me refiro à fama — essa coisa de aparecer nas revistas e nos
jornais e de estar em todas. Refiro-me ao reconhecimento e ao pagamento. A uma
visibilidade digna da obra e conseguir pagar as contas do dia-a-dia. Poder criar sem
constrangimentos e ter uma vida tranquila. Ser artista, pôrra! Como se é outra coisa
numa outra profissão qualquer. Trabalha-se e recebe-se no final do mês, ou do dia, mas
recebe-se. Pelo trabalho, pela dedicação. Ser artista de vocação e por paixão. Sim,
paixão, ou é preciso sofrer? E viver disso. Nada mais. Sem ser com dinheiros da família,
sem ser com heranças, sem ser um lambe-botas ou um chico-esperto, sem ter que fazer
outra coisa para além de ser artista como um outro qualquer artista […].
Espraiando-me com um interrogatório interno até ao final:
Sim, e como dar a volta a isto? Deveria estar representada em galerias? Estar em
Museus? Estar no sítio certo à hora certa? Socializar mais? Ser (mais) simpática? Sorrir
mais? Estar na moda? Falar mais? Encher o cérebro de citações? De referências? De
nomes? Aparentar tudo saber? Parecer mais culta? Ler jornais? Ver televisão? Ou pelo
contrário, ser mais dura? Cara-de-pau? Dizer asneiras? Rir alto? Gozar com meio
mundo? Ser uma besta, insultar quem me chateia e cuspir p’ró chão? O quê? O que é
preciso fazer? Hum...
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Falta de fazer outras coisas para além da criação? Como a auto-promoção? A
publicidade? Gestão? Ou será da minha obra? Produzo de mais? Produzo de menos?
Falta de qualidade? Excesso de qualidade? Qualidade já não se usa? Só conceito? Que
conceitos desenvolver? Coloco as questões erradas? Debato temas obsoletos? Ponho o
dedo na ferida e não dá jeito? Será pouco relevante? Demasiado pertinente? Pouco
atractiva? Muito radical? Feia? Que não joga nem com o tapete nem com as almofadas
nem com o pêlo do gato? Ou excessivamente bonita para estar numa Documenta, numa
Bienal de São Paulo ou Bienal de Veneza — considerada por Benjamin Genocchio como
"sombria, triste e feia?" Demasiado grande para a casa? Insignificante para a
Fundação? É pouco política? Demasiado social? Chateia? Alegra? Incomoda?
Aborrece? Dá comichão? Muita comichão? Ou provoca a apatia total?...
Dêem-me uma resposta, por favor. (Inocêncio, 2015)

Chão de Artista, 2015
Livro de artista manuscrito a esferográfica bic, impressão digital s/ papel, fita adesiva de pintura
28 x 36 cm, 200 pp.

Evelyne Pieiller (2020), num artigo recente para a edição brasileira do Le Monde Diplomatique,
aborda esta questão. Diz-nos que os artistas, a partir do século XIX, se começaram a interrogar
sobre o seu papel na sociedade, e se poderiam viver da sua prática. Questiona igualmente "que
lugar existe para a ‘liberdade do criador’ quando, para ser assalariado, deve-se estar a serviço da
nação?" Saber que as minhas questões pessoais são universais não apaga as inquietações. Porém,
sinto-me menos desanimada ao saber que outros artistas — alguns cujo trabalho admiro —
passaram pelo mesmo estado de indagação. Que pode fazer parte de um processo de regeneração.
É o caso, por exemplo, de Patti Smith destacada no capítulo seguinte em Outros passos, outras
vozes, ou de John Cage. Relata-nos Pritchett (2009) que em 1948 no Vassar College
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[…] it was a quieter and wiser Cage who gave a lecture with the notable title A
composer’s confessions. In this lecture, the audience heard the story of a composer who
had experienced dissatisfaction with his career and then looked inwardly for answers. He
described composing:
"…in my new apartment on the East River in Lower Manhattan which turns its back to
the city and looks to the water and the sky. The quietness of this retreat brought me
finally to face the question: to what end does one write music?" (p. 170)

Stuart Sim no seu Manifesto for Silence dedica um capítulo a Susan Sontag, onde menciona que
esta ativista e crítica de arte
regards silence as one way of dealing with a problem that all creative artists now have to
face: the sheer quantity of art that exists, accumulated from earlier eras. Under those
circumstances it can be hard to find one’s own voice […]. Silence is one reaction to that
compromised state. (Sim, 2007, p. 105)
Este silêncio trata-se de um silenciamento do artista perante a arte, perante o seu público. Sontag
(1967) no ensaio The aesthetics of silence, aclara este conceito:
So far as he is serious, the artist is continually tempted to sever the dialogue he has with
an audience. Silence is the furthest extension of that reluctance to communicate, that
ambivalence about making contact with the audience which is a leading motif of modern
art, with its tireless commitment to the ‘new’ and/or the ‘esoteric’ Silence is the artist's
ultimate other-worldly gesture; by silence, he frees himself from servile bondage to the
world, which appears as patron, client, audience, antagonist, arbiter, and distorter of his
work. (sec. II)
Enumera alguns casos de renúncia vocacional como Rimbaud, Wittgenstein ou Duchamp, e
outros mesmo de silêncio radical: "Silence exists as a decision — in the exemplary suicide of the
artist (Kleist, Lautreamont), who thereby testifies that he has gone ‘too far’ […]" (Sontag, 1967,
sec. IV). James Joyce é o exemplo de outro artista que se retirou durante anos, "silence was a
means of avoiding close engagement with others who might have suffocated him creatively"
(Kenny, 2011, p. 87). Susan Sontag é relutante em relação a este tipo de silêncio, de renúncia
vocacional/radical, mas acredita que o silêncio pode ser positivo noutras vertentes:
[…] the gesture of giving up art can mean something only if art itself still exists and is
still being practised. Silence’s value is always comparative.
Sontag notes several uses for silence in our personal lives: to signify the renunciation or
completion of thought, for example, or to create space for thought to take place. In a
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world that is saturated by language, silence can be a positive response. (Sim, 2007, p.
105)

Apesar do rol de situações aqui descritas, tento pensar como seriam as nossas vidas sem a pintura,
a música, o cinema, a literatura e a arte em geral, encontrando na dúvida e no questionamento a
possibilidade de novas formas de revitalização da minha relação com a arte e com as coisas.
Assim, no âmbito da génese conceptual que fundou esta tese, pego na questão de Susan Sontag:
"How literally can the notion of silence be used with respect to art?" (1967, sec. IV), e tomo o
silêncio "to create space for thought to take place". Tomo o silêncio como um espaço vital —
onde há disposição e disponibilidade — para a atenção e para o (meu) pensamento. Um silêncio
que potencia a possibilidade de reflexão, portanto.
Agora, que silêncio é esse? Como (re)encontrar a minha própria voz para um reencantamento
com a Arte e com o Mundo?
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A arte é feita de uma outra substância exterior ao Mundo: ela é
Forma, Silêncio e, às vezes, uma certa forma de Beleza. A arte
vem de dentro, só pode vir de dentro.
Rui Chafes (2006, p. 109)

O silêncio é visível, é audível, é saboreável, é tateável, é
olfatável? O silêncio é lisível, é dizível, é legível? É sonoro, é
visivo, é apenas aquilo que se ouve ou que se vê? O que desfaz o
silêncio enunciável ou vidente?
Maria de Fátima Lambert (2019, p. 33)
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Latitude do Silêncio
O silêncio vem de uma forma de estar natural em mim. Por exemplo, no livro Eu, a Fotografia e
a Performance, relatei a seguinte situação:
Decidi retirar-me durante uns dias e estar só, concentrar-me e escrever. Noutras alturas,
costumo convidar pessoas amigas, mas raramente têm disponibilidade ou vontade de
virem até aqui. Ao longo de todos estes anos devem ter passado por cá no máximo meia
dúzia. Desta vez não convidei e encheram-me a casa. Cinco de uma vez. Umas apenas
por uma noite, outras foram ficando... À sexta pessoa, já lhe pedi para vir numa próxima
oportunidade. E veio e foi, e voltou segunda vez, acompanhada. Por algum fenómeno
desconhecido, parece que quanto mais quero estar só, menos o consigo. As chamadas e
as mensagens estranhamente também aumentam, inesperadamente, amigos e conhecidos
ficam com saudades. Será a chegada da Primavera? Perguntam quando volto, quando
me voltam a ver, se me sinto só, como se tivesse viajado para o fim do mundo. (Inocêncio,
2012, p. 6)

Andrea Inocêncio, Transcorporação
performance com a colaboração do músico Luis Alberto Center (flauta transversal)
ARTÓN Encontro de Performance, De fijo a móvil, Madrid, 2011 (foto: Ana Matey)
(projeto desenvolvido no âmbito da residência artística BokAcción, Cadalso de los Vídrios)

O silêncio foi também parte integrante do corpo de obras como a performance Transcorporação,
ou a série de fotografias e vídeo Flights & Falls — que partiram igualmente do deambular pela
natureza. Todavia, bem como Stuart Sim (2007) atenta, "[t]he ability to think, to reflect and to
create are all to a significant degree dependent on our being able to access silence and quiet on a
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regular, and reasonably predictable, basis […]" (pp. 1-2). E os períodos de silêncio nos últimos
anos da minha vida foram escassos, e nunca prolongados o suficiente para atingir o ponto de
reflexão profunda por mim desejada. De facto "não há silêncio sem ruído" (Castro, 2020, p. 26).
A minha própria voz — voz interior, pensamento, ou como lhe quisermos chamar — foi atingida
— abafada, contaminada, invadida, desorientada… —, não somente pelas circunstâncias
anteriormente enumeradas, mas também por outros factores, fora do âmbito artístico.

Em cima: Andrea Inocêncio, s/título (da série Flights & Falls), 2011-2012
impressão digital s/ papel reciclado, 15 x 15 cm (cada)
Em baixo: Andrea Inocêncio, Flights & Falls, 2011-2012
Motel Coimbra #4, Galeria do Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, 2019 (foto: Vitor Garcia)

Posso dizer que a minha capacidade de pensar tem sido afetada pela forma como se vive na
sociedade contemporânea. A "revolução industrial alterou profundamente a paisagem sonora" —
e eu acrescentaria visual —, "das nossas cidades: maquinaria industrial, auto-estradas, aviões,
carros, telefones, gramofones, rádio, televisão, computadores, as novas tecnologias apresentam
continuamente novos mundos sonoros" (Castro, 2020, p. 24). Sons e imagens chegam de todos os
lados. Habitamos num planeta "that is overrun by vehicles and bombarded by multichannel
electronic stimuli" (Kenny, 2011, p. 73). Mesmo de portas e janelas fechadas, o som de carros e
32

motas a passar na rua irrompem casa adentro. Elevando-se, com frequência, a níveis quase
insuportáveis. Entre esta e outras experiências, a realidade é que o pensamento é particularmente
"difficult to sustain in a noisy society – and certainly is likely to become superficial when
competing with other stimuli" (Sim, 2007, p. 39), "and although we have the ability to block out a
certain amount of noise while thinking (even in public places), there are limits" (p. 50). E eu
atingi esse limite nalgumas ocasiões, tal como foi rememorado no diário integrado nesta tese. Da
mesma forma que os nossos sentidos nos podem surpreender com boas sensações, também são
muito vulneráveis a situações desagradáveis, pois
[…] nem os olhos nem os ouvidos possuem qualquer filtro que lhes permita reter o que é
útil ou agradável e excluir o que incomoda ou simplesmente não tem interesse. Bem ao
contrário, estando permanente abertos aos respectivos universos sensoriais e sendo
estimuláveis à distância, estes receptores encontram-se praticamente indefesos perante
estímulos indesejáveis ou excesso de estimulação. (Ribeiro, 2003, p. 143)

Por outro lado, com os estímulos contínuos da era da comunicação e da informação a minha voz
mistura-se com a voz de tudo o que me rodeia. Turva-me a mente e perco-me enquanto
singularidade, enquanto pessoa e artista.
À medida que o meu passado é cada vez menos diferente do dos outros porque o meu
passado se constitui cada vez mais nas imagens e nos sons que os media despejam na
minha consciência — mas também nos objectos e nas relações com os objectos que essas
imagens me obrigam a consumir —, o passado acaba por perder a sua singularidade, ou
seja, eu perco-me enquanto singularidade. (Stiegler, 2018, p. 24)

A todas as situações que se impuseram de forma invasiva na minha vida, denominei-as de ‘ruído’.
A definição que o pensador francês David Le Breton (1997) lhe dá é concomitante com a minha,
adiciono-lhe apenas as dimensões enunciadas — na qual se inclui a visual —, e análogas na sua
importância ao som:
O ruído é um som que tem um valor negativo, uma agressão contra o silêncio. Causa
constrangimento a quem o ouve, como um modo de entrave a um sentimento da sua
liberdade e o faz sentir agredido por manifestações que não controla e que lhe são
impostas, que o impedem de descansar, de gozar tranquilamente o seu espaço.
Representa uma interferência desagradável entre o mundo e o eu, uma distorção da
comunicação através da qual se perdem significados, substituídos por uma informação
parasita, que suscita o desacordo ou a irritação. A sensação de barulho surge quando o
som ambiente perde a sua dimensão de sentido e se impõe como uma agressão que deixa
o indivíduo sem defesa. (pp. 165-166)

Consequentemente, e tal como o próprio título desta tese sugere, procurei silêncio. Um silêncio
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que se apresenta como um afastamento do barulho ou de fontes de distração tóxicas (Rufino,
2020). Ou "como uma ausência de ruído, como um horizonte que a técnica ainda não penetrou
com o seu poder, como uma zona em descanso, que a modernidade não absorveu […]" (Le
Breton, 1997, p. 144). Ruído esse inerente ao ‘espaço urbano’, termo elegido para integrar o título
desta dissertação.
O silêncio pode abraçar uma infinidade de significados e circunstâncias (Le Breton, 1997; Kenny,
2011; Picard, 1964; Rema, 2019; Sim, 2007; Zerzan; 2007) mas, para esta investigação, o silêncio
que se busca é o que se coaduna com a possibilidade de reflexão. Ou seja, "acting as a medium
for thought and reflection" (Sim, 2007, p. 98). É, em certa medida, um momento de despojamento
que me permita voltar a ficar disponível e arrumar o espaço com que me debato (Le Breton,
1997).
Não é ausência de som ou o vazio, onde nada se vê ou se ouve. Tampouco é o silêncio explorado
na peça 4’33’’ de John Cage, que se enche de ruídos:
Although it is assumed to be a piece about silence, it is also, and perhaps even more, a
piece about the nature of sound. 4’33’’ reveals the all-pervasive quality of noise in our
lives, and arguably no other composer has been as successful at making us realise this as
Cage has: noise is always there in some form or other. (Sim, 2007, p. 112)
Contudo, existem semelhanças com a obra de Cage no sentido em que é, sobretudo, uma abertura
de um espaço a preencher. E voltando ao sociólogo Le Breton (1997), este silêncio é a "procura
de um universo sonoro agradável" (p. 145). Não sendo "apenas uma certa modalidade de som",
mas "principalmente uma certa modalidade de sentido" (p. 143), "que suscita o recolhimento, a
calma, o desaparecimento de toda a distracção, de todas as solicitações" (p. 147). Correspondendo
a um desacelerar da velocidade a que corre a sociedade contemporânea. A um silêncio que
prescinde de público, e associado ao estar só. Pois acredito, tal como Unamuno (2005), que
"[n]ão há diálogo mais verdadeiro do que aquele que estabeleces contigo mesmo, e este diálogo
só pode ser estabelecido quando estás sozinho" (p. 11). Também Stuart Sim (2007) evidencia que
a "[s]olitude is seen as a necessary precondition for proper thought and reflection, preferably
solitude accompanied by as much silence as possible" (p. 54).
Este silêncio, está ainda intimamente ligado ao recolhimento na natureza. A sons, espaços e
elementos naturais. "O silêncio é uma das emanações temporais da natureza" (Le Breton, 1997, p.
146). "Na floresta, no deserto, na montanha ou no mar, o silêncio penetra às vezes de uma forma
tão perfeita no ambiente que faz os outros sentidos parecerem, em comparação, ultrapassados ou
inúteis" (pp. 147-148). Na natureza
[s]ilence reveals itself in a thousand inexpressible forms: in the quiet of dawn, in the
noiseless aspiration of trees towards the sky, in the stealthy descent of night, in the silent
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changing of the seasons, in the falling moonlight, trickling down into the night like a rain
of silence […]. (Picard, 1964, pp. 10-11)

É portanto, um silêncio que se inscreve numa latitude que vai para além da dimensão sonora.
Incorporando a dimensão geográfica, ambiental, visual e sensorial.
No capítulo Outros passos, outras vozes, destaco artistas e autores cujo conceito de silêncio se
situa na mesma latitude do ‘meu silêncio’.
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Alinhamento
A presente tese percorre-se em quatro momentos distintos. O primeiro capítulo designa-se Ponto
de partida, o segundo Outros passos, outras vozes, o terceiro é Um diário: silêncio, onde andas
tu?, e culmina com o quarto capítulo Mergulho final e passos para o futuro.
O Ponto de partida que acabei de apresentar, faz referência a trabalhos anteriores da minha
autoria que considero de maior relevância revertendo num enquadramento do meu percurso
artístico. Menciono as motivações desta investigação, bem como as questões primordiais que
estiveram na sua origem. Faço uma abordagem da temática principal e desenvolvo o conceito da
latitude do silêncio que aqui se procurou explorar. Fecha com o alinhamento da tese que agora se
apresenta.
Outros passos, outras vozes é o capítulo que se segue. Corresponde a um enquadramento
conceptual, onde trago uma diversidade de exemplos que considero de relevo. Aqui, evoco
artistas, autores, obras e projetos que são interiores ao meu trabalho e que, num certo sentido,
traduzem também a minha própria voz. São exemplos que me serviram igualmente de inspiração,
e que se podem encontrar no interior deste estudo e do meu processo criativo.
Um diário: silêncio, onde andas tu? apresenta-se como um projeto artístico, em que investigação
e prática artística se encontram aqui fundidas. Ou seja, é simultaneamente projeto artístico e uma
forma de mediar a componente prática da tese. É uma experiência redigida a modo de diário do
processo da procura do silêncio, e igualmente processo de reflexão sobre a minha prática artística.
É um projeto que se poderá enquadrar na área das artes visuais mas também da literatura —
dentro da narrativa pessoal ou da escrita de artista. E que está na linha da escrita diarística de
Chão de Artista, fruto de uma prática de longa data que tenho em escrever diários — pela
necessidade de escrever sobre processos artísticos, indagações várias e determinados
acontecimentos da vida —, e que com esta tese estou a explorar. Este formato não pretende
encaixar em nenhum modelo preestabelecido, senão ser parte da própria investigação pelo
caminho que se percorreu.
Para além da informação escrita, este diário contém igualmente registos visuais e audiovisuais, e
inclui alguns processos criativos que foram surgindo ao longo do percurso. A documentação foi
feita sem recurso a equipamento profissional e sem grande preocupação técnica. Fez-se,
essencialmente, com o intuito de registo documental, não tendo, a maioria, qualquer tipo de
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edição digital. Todos os vídeos incorporados neste capítulo aparecem com ligação direta, porém
podem ser visualizados online na sua totalidade na seguinte lista de reprodução:
https://youtube.com/playlist?list=PLs-WzVv4nUoCl04UA-wBRkQSfT7UIxtui.
Por último, temos Mergulho final e passos para o futuro, um momento que remete para o
encerramento desta tese. Aqui fazem-se as considerações sobre as limitações encontradas ao
longo deste estudo, bem como um balanço final e as opções metodológicas tomadas,
principalmente, face ao terceiro capítulo Um diário: silêncio, onde andas tu? São deixadas ainda
algumas sugestões de investigação futura e de continuidade do meu trabalho. É também um
momento onde reavalio algumas das questões levantadas no diário e, logo no início, em
Motivação e inquietações.
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Defendo que é preciso submeter a questão estética a novas provações,
na sua relação com a questão política, para convidar o mundo artístico
a resgatar uma compreensão política do seu papel. O abandono do
pensamento político pelo mundo da arte é uma catástrofe.
Bernard Stiegler (2018, p. 17)

O silêncio é um repouso moral de que apenas o ruído é inimigo,
representa uma modalidade do sentido, uma interpretação que o
indivíduo faz daquilo que ouve, e um caminho de reencontro consigo
próprio para voltar a encontrar o contacto com o mundo. Mas exige às
vezes o esforço de o procurarmos, de o ir buscar propositadamente.
David Le Breton (1997, p. 145)
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Para um enquadramento conceptual de Silêncio - a procura do avesso do espaço urbano (ou do
avesso de mim) convoco artistas, autores, e coletivos com os quais encontro afinidades, e cujas
questões gravitam ou são as mesmas que me inquietam. Mais do que uma busca por artistas
específicos, destaco igualmente percursos, processos, ferramentas, ideais, obras ou projetos.
Apresento uma diversidade de propostas e de várias áreas artísticas — e outras — que podem ser
enquadradas nas premissas que se situam na latitude conceptual da minha investigação. Premissas
essas apontadas no Ponto de partida, e que volto a relembrar: refletir sobre o meu papel como
artista; refletir, aprofundar e um possível repensar da minha prática artística; questionar a minha
relação com o contexto artístico, o valor da arte, e indagar até que ponto sobrevive a pertinência e
a eficácia da arte.
Para esta reflexão proponho o silêncio: um afastamento dos ruídos da sociedade; um espaço
impulsionador de pensamento, catalisador de ideias, processo criativo e prática artística; a
conexão e imersão na natureza para ouvir a minha própria voz, encontrar genuinidade no gesto
criativo, e um novo sentido e pertinência no meu trabalho. Na busca destas condições particulares
deparei-me com outras questões, como a importância da conservação e da proteção ambiental,
pois silêncio e natureza encontram-se em vias de extinção.
Destaco assim os seguintes artistas, autores ou coletivos, cuja lista está organizada por ordem
alfabética e que, por uma questão de identidade, se faz pelo nome próprio:
-

Alberto Carneiro, pelo seu apelo à natureza e à alegria. Ao permanente questionamento
em relação ao seu fazer artístico e ao sistema da arte;

-

Bill Watterson, pela sua abordagem humorística a questões existencialistas e da relação
do ser humano com a natureza;

-

Carlos Casteleira, por convocar artistas caminhantes — no qual se inclui — a
reconsiderar a relação tradicional com a natureza, através da imagem e da escrita;

-

Daniel Moreira e Rita Castro Neves, pelo seu processo e prática artística proveniente de
derivas na natureza, da vivência do lugar e do registo diário destas experiências;

-

Erik Satie, por um pequeno texto da sua autoria onde descreve as atividades do seu dia-adia com exatidão. Também pela sua irreverência e dificuldades de adaptação social;

-

Erling Kagge, por recorrer ao silêncio e à caminhada para um encontro consigo próprio e
ver o mundo com maior clareza;
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-

Georgia O’Keeffe, pela latitude do silêncio que as obras referenciadas abarcam. Pela
inspiração que me trouxeram;

-

Gordon Hempton, por ser um ativista do silêncio. Reconhece o valor, o poder e a
necessidade do silêncio na humanidade e no mundo natural;

-

Grupo do Risco, por ser um grupo de divulgação e sensibilização ambiental. Através do
desenho e da fotografia, promovem a observação atenta e um desacelerar das rotinas
diárias;

-

Hamish Fulton, pelos seus princípios que determinam a sua vida e a sua arte.
Nomeadamente, a desmaterialização da obra de arte através do ato de caminhar e o
respeito pela natureza;

-

Henry David Thoreau, pelos seu relatos em que descreve a necessidade de caminhar em
busca de solidão, de silêncio e de conexão com a natureza para se reinventar;

-

Isaura Pena, pela relação direta da sua obra — feita a pincel com água — com o silêncio
e a natureza;

-

Laurie Anderson, pela sua obstinação em fazer o que gosta, em se divertir e em tornar o
mundo um lugar mais feliz e maravilhoso;

-

Leonardo da Vinci, pela sua curiosidade infinita em várias áreas do saber. Com uma visão
crítica sobre a sua obra e o que o rodeava, mas com grande paixão pela vida. Pelos
conselhos dados aos artistas — baseados nas suas próprias vivências — no sentido de
desconectar, viver em solidão e em harmonia com o mundo natural;

-

Ludovico Einaudi, pelos seus ideais de criação. Pelo processo que o levou ao seu último
álbum: longas caminhadas nos Alpes e a sensação de essência extrema;

-

Mathieu Léger, por uma prática artística assente no ato perambulatório. A sua obra tem,
também, um compromisso de ‘long-thinking and slow art’;

-

Patti Smith, pelas suas indagações relativamente à arte e à criação artística descritas no
seu livro Apenas Miúdos;

-

Pedro Vaz, pela dimensão política do seu trabalho. Pelo processo criativo que se faz a
partir da errância e da imersão no espaço natural. Onde, literalmente, mergulha na
natureza;

-

Pina Bausch, pela beleza e intensidade(s) que a sua obra transmite. Pela sua grande
questão: o que me move?;

-

Richard Long, por ser um dos primeiros artistas a explorar a caminhada como meio para
fazer arte. As suas criações são poéticas, solitárias, em silêncio, e em conexão com a
natureza;

-

Rodrigo Braga, pela sua ligação visceral com a natureza. Para criar requer isolamento e
imersão para uma intensificação dos sentidos;

-

Sara Maitland, pela sua narrativa em O Livro do Silêncio em torno da sua busca de
silêncio. Um silêncio que está ligado à solidão e a uma paisagem inspiradora;
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-

Thomas Bernhard, pelo seu estilo literário de registo autobiográfico, obsessivo e feito de
movimentos repetidos que identifico com a minha própria escrita.

Para além destes artistas contribuírem para o enquadramento conceptual desta tese, irei traçar
paralelismos e cruzar as suas práticas com as minhas intenções, ajudando — espero — a
questionar poeticamente a minha busca pelo silêncio e a relação com a natureza. Nalguns casos
irei discorrer sobre ideais — por vezes utópicos — de alguns artistas, bem como expor a sua
opinião em relação ao fazer artístico e às várias vertentes dos contextos artísticos. Com isto
pretendo, ao mesmo tempo, procurar dar respostas — ou diretrizes — a algumas das minhas
questões relacionadas com a minha prática artística, a pertinência da arte, a produção de objetos, e
o valor da arte.
Entre estes e outros exemplos não mencionados, encontro diferentes possibilidades de
enquadramento para a minha investigação. Ao mesmo tempo, o confronto de diferentes práticas
contribuiu para dar densidade à matéria/conceito que a enformam. Porém, esta dissertação
acontece além desta condição na procura, não só de novos espaços de reflexão, mas também no
eco que esta pesquisa irá ter na minha própria prática artística. Para além da especificidade do
meu trabalho, a pesquisa a partir da latitude do silêncio almeja ser partilhável e um contributo
para a reflexão no campo da arte.
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Alberto Carneiro
Alberto Carneiro nasceu em 1937 em São Mamede do Coronado, uma aldeia no Norte de
Portugal. Veio a falecer em 2017, com 79 anos. As vivências da sua infância e adolescência
foram estruturantes para os princípios das suas criações — da sua poética — determinando o seu
trabalho artístico futuro:
Em adulto, quando tive que refletir sobre a minha obra, foi à experiência estética com as
matérias da terra com as quais brinquei na primeira infância que fui buscar os dados
básicos para me compreender como criador e artista. [...] Foi assim que brinquei e
experienciei o que vim a converter também em húmus da minha obra. Se tivesse nascido e
vivido menino noutro lugar a minha obra seria diferente. (Carneiro, 2013a, p. 56)
Em pequeno, deleitava-se com as coisas da natureza e, por imposição de condições particulares
duma situação económico-geográfica, os seus brinquedos foram quase todos inventados por si a
partir dos materiais da terra. Brinquedos feitos por necessidade lúdica. Entre os dez e os vinte e
um anos de idade, trabalhou em oficinas de arte religiosa em contacto direto com os materiais da
árvore e da montanha, desenvolvendo várias técnicas de escultura em madeira, pedra e marfim. O
ofício de santeiro permitiu-lhe compreender os processos de um fazer tecnológico, e ter um
domínio e uma relação natural com os materiais — com o seu peso, espessura, densidade —
"como quem respira, naturalmente" (1991, p. 196). A partir desta aprendizagem, Alberto Carneiro
formulou uma consciência crítica sobre os perigos dos estereótipos e do academismo na criação
da arte, bem como uma consciência para a necessidade de se comunicar com o mundo através da
arte. Contudo, esta atividade de santeiro era limitada relativamente à sua necessidade de
realização artística, e aqui começou a sua formação académica. Desbravou um vasto terreno numa
procura persistente para se identificar como criador, no sentido de descobrir o seu caminho, e de
aprender a rever-se na sua obra (2013a).
Estudou no Porto e em Londres, todavia a sua constante inquietação leva-o a ir mais longe. Desde
os finais dos anos 60, dedica-se ao estudo da Psicologia Profunda, do Budismo Zen, do Tantra e
do Tao. Este percurso tem a ver com a urgente necessidade de se conhecer melhor, para se libertar
de constrangimentos e chegar mais fundo sobre a consciência de si próprio. O seu "processo de
criação tem a ver com todas estas indagações, com as dúvidas consequentes e a busca de
respostas pelas vias da inventiva, da arte" (Carneiro, 2013a, p. 59).
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Esta aproximação às filosofias orientais, da essência e da natureza, transmite-lhe uma visão
antropológica da criatividade artística, incitando-o a elaborar Notas para um manifesto de uma
arte ecológica (1968-72). Alberto Carneiro (2007) sempre recusou rotulações para o seu trabalho.
Como o próprio diz, o seu trabalho "acontece em mim como um rio, do qual conheço a fonte" (p.
37). E a única designação que, de certo modo, acolheu foi a de Arte Ecológica através deste
Manifesto. Mas, atenção, aqui o termo ecologia não está associado ao conceito atual de ecologia,
mas sim ao texto:
Uma nuvem, uma árvore, uma flor, um punhado de terra situam-se no mesmo plano
estético em que nos movemos, são parte integrante do nosso mundo, são um manancial
de sensações vindas de todos os tempos, através duma memória que tem a idade do
homem. Não a pedra pelo seu lado externo, pela conversão dos seus valores formais, mas
pelas qualidades do seu íntimo, pelo cosmos que está nela e o qual nos é dado possuir na
simplicidade em que a coisa vive. (p. 37)
Alberto Carneiro (2007) ressalva ainda que quando escreveu o Manifesto:
[...] a ecologia surgia no sentido de uma religação à Natureza. É uma experiência
cósmica sobre uma relação entre o grande e o pequeno, entre o alto e o baixo, o direito e
o esquerdo, a frente e o trás — no sentido taoísta, de que os contrários se encontram na
definição das coisas, que não vivem sem essa relação... (p. 202)

No Manifesto a "religação à Natureza" é definida como Arte Ecológica: "A ARTE ECOLÓGICA
será o renascer de uma alegria natural no encontro com uma Natureza renovada e já infinitamente
próxima, [...] pela chamada aos contactos com aquele mundo que se define em nós sem os
constrangimentos da complexidade social". Isto, tendo "consciência do atrofiamento que os
factores urbanos e culturais exercem sobre a alegria mais profunda do ser, na ausência de uma
intimidade com a Natureza [...]" (p. 25).
Entre 1976 e 1977 realiza o Trajecto de um corpo, considerado pelo próprio artista como "uma
das melhores sínteses do meu trabalho: há a pedra que saiu do mar, eu passo através dela, ela
passa através do meu corpo, ambos atravessamos a paisagem; a pedra vai à galeria para se
autenticar como objecto de arte, e volta à montanha, à natureza, onde fica finalmente, ignorada,
no seu elemento" (Carneiro citado por Andrade, 2008). E é talvez o seu trabalho mais
autobiográfico. "É um trajecto sobre mim mesmo, sobre a minha consciência. É um duplo trajecto
na paisagem vivida e através da pedra" (Carneiro, 2007, p. 211), diz-nos numa entrevista
realizada por Ricardo Prata. O artista percorre a paisagem com o seu próprio corpo e o corpo de
uma pedra rolada. O trajeto vai desde o mar até à montanha, passando pelo espaço expositivo. A
passagem da pedra pela galeria foi considerado por Bernardo Pinto de Almeida (1991) como o
ponto mais extremo desta obra:
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[...] o ser exposta no interior de uma sala vazia, no absoluto silêncio da sua pedricidade,
naquele que porventura terá sido um dos momentos mais radicais da obra deste artista
bem como da arte portuguesa.
A pedra ficou só no interior da galeria, constituiu-se corpo da exposição, obra de arte
efémera, antes de ser transportada de novo para uma montanha onde foi, por assim
dizer, devolvida à natureza natural. Momento sublime do trajecto do corpo do artista e
da sua arte […]. (p. 21)
A ação de Trajecto de um corpo está documentada numa sequência fotográfica. Trabalha com
fotografia a preto e branco com o intuito de se distanciar afectivamente em relação à natureza
natural. Transforma-a para recriar uma segunda natureza, "num dado possível para acontecer a
obra de arte". Pois sendo a natureza o elemento fundamental das suas comunicações estéticas,
considera imitação utilizar fotografia a cores. "A natureza natural basta-se a si mesma [...]"
(Carneiro, 2007, p. 39).

Alberto Carneiro, Trajecto de um corpo, 1976-1977
48 fotografias, 18 x 24 cm (cada)

Alberto Carneiro apresenta-se como a natureza em si, fundindo o seu corpo com a natureza na
busca da essência do estético: "Vivendo a natureza em mim, na consciência do meu corpo
imaginante (físico, mental e subtil), sei que sou também natureza e tomo-a para a transformar em
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matéria de arte" (2007, p. 174). Para a presente investigação, é este apelo que me interessa em
Alberto Carneiro: o apelo extremo e puro pela natureza. Esta procura de se relacionar de forma
indistinta com a natureza. De se fundir e querer fazer parte dela, parte da sua presença física e
energética (Carneiro, 1991). De a sentir e de a oferecer — na sua essência — ao público, através
da arte. Da vontade em nos trazer alegria — perdida por condicionamentos urbanos e sociais. De
nos "religar à natureza". Sempre, sempre com um grande respeito por ela, e uma grande
consciência estética e ética pelas relações humano, arte e natureza. Da minha parte, procuro
também esta fusão com a natureza. Embrenhar-me e imergir nela. Sentir e fazer, de alguma
maneira, parte dela. Os banhos de mar, descritos no meu diário — principalmente a partir de
Novembro de 2019 —, são uma procura neste sentido.
Encontro reflexo, igualmente, no seu percurso de vida e artístico. O facto de se compreender
como criador através das suas experiências de infância e adolescência, a sua inquietação em
relação ao papel da arte no nosso quotidiano, e a busca constante de superação de si mesmo em
cada obra. Tal como ele, questiono incessantemente o meu fazer artístico: razão fundamental da
minha investigação. E, como impulsor de reflexão, procurei precisamente experiências que vêm
desde a minha infância, e se mantêm até hoje: a relação com a natureza, principalmente com a
floresta e com a praia.
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Bill Watterson
Bill Watterson é o autor da série de banda desenhada Calvin & Hobbes, apontada como uma das
mais importantes do século XX. A 18 de Novembro de 1985, foram publicadas pela primeira vez
tiras diárias em vários jornais. Uma série que cessou dez anos depois por decisão do próprio
autor. Conheci a série pelo jornal Público, que publicou as tiras a preto e branco diariamente
desde a sua fundação, a 5 de março de 1990 (Porto Editora, n.d.).
Calvin & Hobbes retrata um miúdo irrequieto e rebelde de seis anos com o seu inseparável tigre
de peluche Hobbes. Graças à imaginação fantasiosa da criança, o tigre ganha vida, e ambos
constroem mundos infindos. No seu site, Waterson (2020) partilha connosco que Calvin é um
personagem autobiográfico,
in the sense that he thinks about the same issues that I do, but in this, Calvin reflects my
adulthood more than my childhood. Many of Calvin’s struggles are metaphors for my
own. I suspect that most of us get old without growing up, and that inside every adult
(sometimes not very far inside) is a bratty kid who wants everything his own way. I use
Calvin as an outlet for my immaturity, as a way to keep myself curious about the natural
world, as a way to ridicule my own obsessions, and as a way to comment on human
nature.
Efetivamente. De acordo com a informação fornecida pela Infopédia, Calvin & Hobbes apresenta
"uma importante faceta contemplativa, com muitas interrogações existencialistas e uma crítica ao
comportamento do Homem em relação à Natureza" (Porto Editora, n.d.), expressando as
curiosidades do cartoonista. Deste campo de ação elejo duas tiras de Bill Watterson, uma de 8 de
Agosto de 1995 e outra de 27 de Junho de 1988, respetivamente:

50

"Quando és confrontado com o silêncio da Natureza, até consegues ouvir-te a pensar",
observou o tigre de peluche Hobbes. "Isto está a pôr-me muito nervoso", replicou Calvin.
O cartoonista Bill Watterson ilustra assim o efeito perturbador da ausência súbita das
‘companhias’ habituais de uma sociedade ruidosa e hiperconectada no registo 24 sobre
24 horas.
Opina a jornalista Carla Soares (2019), num artigo sobre o silêncio para a Revista Visão.
Aparelhos de som ligados em casa, desde o acordar ao adormecer, música nos ouvidos
para todo o lado onde se vai, deitar mão ao telemóvel no elevador e falar por falar num
evento social – tudo menos suportar silêncios ou vazios de fundo.

Nós, humanos, invadimo-nos realmente por todas as partes. São raros os momentos de ausência
de sons humanos. Parece que receamos o silêncio, de nos escutarmos, de convivermos connosco.
Com Silêncio - a procura do avesso do espaço urbano (ou do avesso de mim) procuro afastar-me
do ruído da sociedade. Para me ouvir pensar, alegremente como Hobbes quando responde a
Calvin. "It's good to stop running around. Sometimes one should just look at thinks and thing
about things, without doing things" (Watterson, 1988), diz o tigre ao seu amigo. Anuo que por
vezes é necessário deixar de correr. Parar. Olhar e pensar sobre as coisas — neste caso, refletir
sobre a minha obra, sobre a arte, sobre a vida —, em vez de fazer — produzir, criar, produzir,
criar, produzir...
E tal como uma tira de jornal, serei breve aqui. Aliás, será preciso acrescentar mais alguma coisa
às palavras de um tigre?
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Carlos Casteleira
Em 2019 fiz uma residência artística na Barroca do Zêzere promovida pela Agência para o
Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto (ADXTUR). Dado o teor da minha pesquisa, fui
convidada pela associação a participar num workshop. Tanto a residência como o workshop estão
relatados mais à frente em Um diário: silêncio, onde andas tu? Tal como é mencionado, o
workshop era organizado por Carlos Casteleira e, nessa altura, fiquei a saber que a sua prática
convoca determinadas questões do meu interesse e com abordagens que intersectam a minha
proposta de investigação.
O trabalho de Carlos Casteleira é, segundo informações trocadas por e-mail com o próprio,
pontuado por protocolos geofotográficos. Desdobrando-se em territórios e paisagens para renovar
uma abordagem crítica à ecologia, à biodiversidade, aos equilíbrios socioeconómicos e
geopolíticos. Reflete sobre o antropocentrismo, sobre as relações entre os seres humanos com o
seu meio, suas redes e territórios, através da fotografia e da cartografia, da imagem e da escrita.

Carlos Casteleira, Uma travessia da paisagem entre Burgos e Vilar Formoso (15h32mn e 16h02mn), 2019
fotografia digital

Estes temas estão a ser atualmente aprofundados num doutoramento, cuja pesquisa é no âmbito
do PES - Projeto Entre Serras, Uma Rota para a Arte Contemporânea, Agricultura e
Biodiversidade. Projeto do qual Carlos Casteleira é o fundador e curador, em parceria com a
Engenheira Silvicultora Manuela Pires da Fonseca. Nos textos escritos para um dos catálogos
editados, lê-se que o PES "pode afirmar-se como uma celebração entre a natureza e a dimensão
humana" e que "é um inquestionável elogio à Arte, à Natureza e ao Homem" (Casteleira, 2017).
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O Projeto Entre Serras atua desde 2015 nas serras da Estrela, do Açor, da Gardunha, da Malcata/
Mesas, e da Gata. Pretende ligar comunidades com questões ecológicas, desenvolvendo obras
artísticas alicerçadas no vivo e no mineral. Pois segundo Casteleira, "uma das funções da arte é a
de urdir estórias capazes de questionar e gerar simbioses entre os seres vivos e os seus meios"
(comunicação pessoal, Junho 15, 2020).
O estudo destes sistemas eco-tecno-simbólicos são chamados por Augustin Berque — geógrafo
orientalista — de ‘mesologia’ (comunicação pessoal, Junho 15, 2020). O Projeto Entre Serras
explora este conceito convidando artistas a criarem (n)estes territórios. Intentando reconsiderar de
forma radical a relação tradicional com a natureza — que já não consiste numa simples
representação a partir de um único ponto de vista — através de experiências vividas e de práticas.
Ou seja, de uma forma consciente de existir. Em particular, através da figura dos artistas
caminhantes que se impõe no mundo da arte — especificamente, a partir dos anos sessenta — e
nos convida "a seguir caminhos que nos instigam a vivenciar as nossas próprias experiências com
a (nossa) terra" (comunicação pessoal, Junho 16, 2020).
E deixo aqui, por fim, um pequeno manifesto escrito por José Francisco Tavares Rolo num dos
catálogos do PES, da urgente necessidade de se fazer alguma coisa em prol do meio ambiente:
Se no Renascimento, as filosofias humanistas afirmavam a ‘grandiosidade’ do homem em
relação à ‘Natureza’, hoje essa visão tem uma interpretação mais complexa, com
frequência contraditória até. A natureza está em permanente transformação e muitas
vezes sob a ameaça humana, as alterações climáticas ou a desertificação física e humana
dos territórios de montanha são realidades que não se podem negligenciar. Urge,
portanto, consciencializar a sociedade e os governantes para uma vivência e uma gestão
mais equilibrada e responsável e fazê-lo por via da Arte é para os Municípios da serra da
Estrela um exemplo notável de diferenciação e afirmação territorial. (Casteleira, 2017)
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Daniel Moreira e Rita Castro Neves
Daniel Moreira e Rita Castro Neves são uma dupla de artistas que vivem e trabalham no Porto.
Começaram a colaborar em 2015, a convite do espaço artístico finlandês Oksasenkatu 11.
Individualmente, o trabalho de Daniel Moreira "aborda temas como a memória, o tempo e o
lugar, onde através do desenho e da instalação abre um diálogo com a natureza e a ficção em
torno da paisagem, numa reflexão sobre o próprio processo criativo" (website de Daniel Moreira).
Por sua vez, as obras de Rita Castro Neves analisam "alguns gestos do quotidiano, rotina e
familiaridade numa tentativa de compreender e investigar uma visão mais interiorizada das nossas
vidas" (website de Rita Castro Neves). Estas realidades são narradas essencialmente através da
fotografia, e instalações de vídeo e som.
Porém, é o seu trabalho colaborativo que me desperta maior interesse. Desenvolvem obras, com
processos, práticas e intenções paralelos a este estudo. Projetos germinados da deriva, da relação
com o não-humano, da curiosidade do lugar, do cansaço. Germinados, também, pela mobilidade
corpórea que, segundo Gabriela Vaz-Pinheiro (2018), "tem um impacto profundo e directo na
forma de experienciar o entorno e a si próprio. Os passos precisam de tempo, sentem o terreno,
soam em conformidade, aguentam o corpo."
Como se pode ler numa nota biográfica de um dos textos de Rita e Daniel, "parte do seu trabalho
assenta em percursos na natureza, residências artísticas, e na ideia de experiência do lugar como
ponto de partida para uma postura crítica sobre o contemporâneo" (Moreira & Neves, 2019).
Relacionados diretamente com caminhada na natureza, contam com projetos como Laking (2015),
Trilho (2018), Ainda, um lugar (2018), e Montanha Mágica (2019). Mas é Trilho e Ainda, um
lugar que irei destacar.
Trilho é um conjunto de trabalhos subsequentes de um percurso de 75 quilómetros pelo Trilho
dos Pescadores na Costa Vicentina — de Porto Covo a Odeceixe. Um trilho é "o espaço
minoritário de seres vivos, de insetos, de mamíferos, e do mais problemático deles, o ser humano
e das qualidades significantes das suas vivências", conforme Pedro Pousada (2018) no texto
Trânsito vago onde reflete sobre a exposição dos artistas. Através dos desenhos de Daniel, um
trilho é também "[...] o rastro de fantasmas que não conhecemos, que não veremos, que o usaram
pela primeira vez e deixaram no terreno como uma tatuagem esse uso". Por seu lado, nalgumas
fotografias de Rita encontro muitas semelhanças com imagens recolhidas nos meus percursos na
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Serra da Boa Viagem. Se não soubesse a sua proveniência, poderiam pensar que seriam registos
de um mesmo caminho. No texto de Pedro Pousada estão associadas à problemática de Diatribe
de Jeff Wall, "descrita por ele como a errância da maternidade proletária". E Pedro Pousada
afiança que:
é na digressão, nesse instante antropológico, instante da preguiça, da diatribe, da
vergonha mas também do otimismo que nasce da inutilidade, grande reserva estética e
filosófica, que podemos compreender o quanto somos humanos em função e por causa do
não-humano que nos rodeia.

Daniel Moreira e Rita Castro Neves, Trilho (detalhe exposição)
vários elementos
Museu Geológico, Lisboa, 2018

Seja através do desenho, seja através da fotografia, é pelo registo diário que o trilho nos é dado a
conhecer pela dupla de artistas. Pelas suas palavras:
mais do que descrever o trilho pretende-se pensar como se pode conhecer um lugar:
andando, estudando, fotografando, desenhando. Juntando peças várias e organizando-as,
como quem mentalmente reorganiza e liga, locais. Da experiência física ao processo
mental, do cansaço à reflexão, usando documentos e memória, num movimento entre
imagem desenhada e fotografada [...]. (website de Daniel Moreira e Rita Castro Neves)

Inversamente, em Ainda, um lugar, o percurso reduz-se a uma caminhada de curta distância, aliás,
reduz-se a uma curva:
[...] da tentativa de conhecer uma curva, de uma estrada, da paisagem alentejana. As
tentativas do conhecer refazem-se em cada peça, através de aproximações e
afastamentos, recorrências e descobertas, de noite e de dia, a diferentes horas, através de
desenhos, vídeo e fotografias em digital, diapositivo e negativo cor, com diferentes
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câmaras, de diferentes formatos. Pois são vários os caminhos. (website de Daniel
Moreira e Rita Castro Neves)

Daniel Moreira e Rita Castro Neves, Ainda, um lugar (detalhe exposição)
vários elementos
Casa-Museu Medeiros e Almeida, Lisboa, 2018

Também eu encontrei fascínio em alguns lugares, revisitando-os, (re)observando-os, revivendoos, e fotografando-os como se nunca os tivesse visto antes. E teria visto, realmente? Gabriela
Vaz-Pinheiro (2018) em Caminhar, olhar, registar: da paisagem como experiência, elucida:
Decalcamos para os caminhos que encetamos os traçados de todos os caminhos que
anteriormente percorremos, sabendo que jamais repetiremos experiências prévias e que,
ainda que lá voltemos, jamais voltaremos a deparar-nos com o mesmo caminho nos
mesmos lugares. Encetamos cada jornada vendo e não vendo, atentos e cegos, envoltos e
despegados.

Desta feita, qualquer caminho se faz de encontros e distrações e, com as derivas, a paisagem pode
ser um lugar para nos perdermos (Vaz-Pinheiro, 2018).
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Erik Satie
Erik Satie nasceu em 1866 na Normandia, e faleceu em 1925 em Paris, França. Era uma figura
excêntrica, conhecido como compositor e pianista. O seu trabalho influenciou a música da sua
época e, posteriormente, movimentos artísticos como o minimalismo, a música repetitiva, e o
Teatro do Absurdo.
Todavia, a educação e formação de Erik Satie — desde a infância à fase adulta — foi feita de
percalços. E no decorrer da sua carreira enfrentou dificuldades em ser aceite, tanto por parte do
público como da crítica. As "suas harmonias eram vistas como estranhas e as escalas pouco
convencionais, resultado de uma estética musical ousada, repetitiva e satírica" (Veshagem, 2015,
p. 34). Em 1898 remeteu-se ao silêncio e ao esquecimento, conseguindo formar-se apenas aos
quarenta e dois anos de idade. Mais tarde, já com quarenta e oito anos, reaparece e é considerado
precursor, desconcertando toda a gente com obras de um estilo completamente novo (Satie, 1992,
p. 7).
As suas características de irreverência, ironia e inadequação são igualmente evidentes numa sua
faceta menos conhecida (Veshagem, 2015, p. 35). Além de músico, era também escritor.
Transcrevo aqui um excerto extraído de O ‘fragmento’ III - O dia do músico publicado na revista
S.I.M. (Societé Internationale de Musique), com o título Memória de um Amnésico. Neste
pequeno texto, Erik Satie (1992) descreve com exatidão e humor as atividades do seu dia-a-dia.
Um texto que serve de inspiração para a minha prática escrita e para o diário, inserido nesta tese:
O artista deve pôr em ordem a sua vida.
Os meus actos diários têm este rigoroso horário:
Levantar: às 7.18 h; inspirado: das 10.23 h às 11.47 h. Começo a almoçar às 12.11 h e
saio da mesa às 12.14 h.
Saudável passeio a cavalo no fundo do meu parque: das 13.19h às 14.53 h. Outra
inspiração: das 15.12 h às 16.07 h.
Ocupações várias (esgrima, reflexões, imobilidade, visitas, contemplação, destreza,
natação, etc.) das 16.21 h às 18.47 h.
O jantar é servido às 19.16 h e termina às 19.20 h. Das 20.09 h às 21.59h chega a altura
das leituras sinfónicas em voz alta.
Deito-me regularmente às 22.37 h. Hebdomadariamente (às Terças), um despertar em
sobressalto às 3.19 h. (p. 36)
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Erling Kagge
Para a presente investigação recorro às mesmas estratégias que Erling Kagge usa para se
encontrar consigo próprio, para redescobrir a vida, para ver o mundo mais claramente: ao silêncio
e à caminhada.
Em 1992, Erling Kagge decidiu atravessar a Antártida tendo como objetivo inicial chegar ao Polo
Sul sem qualquer ajuda. Sozinho caminhou 1.310 quilómetros, mas a meio do caminho algo o
mudou profundamente. Mais do que chegar ao Polo Sul, descobriu o silêncio. Em conversa com a
jornalista cultural Rita Cipriano (2017) do Observador, o explorador norueguês recorda que
[à] medida que o tempo foi passando e comecei a entrar no ritmo, tornou-se mais uma
expedição ao interior de mim próprio do que ao Polo Sul. [...] Comecei a apreciar o
silêncio, a ver a importância do silêncio de uma forma mais ampla.

Enquanto norueguês, Kagge tem o "privilégio de poder olhar para o céu noturno sem interferência
da luz feita pelo homem". Contudo, escreve ele no seu livro Silêncio na era do ruído, "facilmente
se esquece que um silêncio visual deste género é coisa rara em grande parte do mundo." E
acrescenta que considera um verdadeiro luxo poder olhar para um céu estrelado. "É das coisas
mais gratificantes que conheço" (Kagge, 2017, p. 95).
Ainda assim — tendo o privilégio de ver as estrelas claramente — Erling Kagge sentiu a
necessidade de escrever um livro sobre o silêncio. "Não o teria escrito há dez anos, nem acho que
fosse necessário nessa altura", comenta Kagge para o Observador. Mas nota que hoje a situação é
"mais extrema [...] o silêncio está em vias de extinção" (Cipriano, 2017). Declaração com a qual
concordo plenamente. Como tal, pareceu-me de igual importância discorrer sobre este assunto
através da minha experiência pessoal num registo diário.
Silêncio na era do ruído fundamentou-se essencialmente na expedição ao Polo Sul feita há quase
duas décadas atrás — e na experiência de cuidar das suas três filhas adolescentes. "A natureza
falava comigo através do silêncio. Quanto mais silencioso eu ficava, mais ouvia", descreve Kagge
(2017, p. 13) da sua experiência vivida na Antártida.
Fui-me tornando cada vez mais atento ao mundo do qual eu era uma parte. Não me
sentia aborrecido nem interrompido. Estava só comigo e com os meus pensamentos e

58

ideias. O futuro deixara de ser relevante. Não pensava no passado. Estava presente na
minha própria vida.
Tornara-me uma extensão de tudo o que me rodeava.

Ao longo da viagem foi tomando notas no seu diário, onde no vigésimo segundo dia registou:
"Aqui aprendi a valorizar as alegrias mínimas. Os tons subtis da neve. O vento que começa a
amainar. Formações de nuvens. Silêncio" (p. 22). Como se verifica, o silêncio de Erling não
corresponde a um vazio, mas sim a um conjunto de sons e paisagens naturais. "Para mim, o
silêncio da natureza tem o máximo valor" (p. 37), menciona o primeiro homem a atingir os ‘três
polos’ a pé — a saber, o Polo Norte, o Polo Sul e o Monte Evereste. Ao ponto de ter necessidade
de ir para a montanha, de se refugiar no meio da natureza, quando se sente assoberbado pelo ruído
excessivo da cidade ou pela azáfama do dia-a-dia. Apesar de tentar encontrar silêncio mesmo
quando está rodeado de ruídos constantes em Oslo, na cidade onde vive — enquanto caminha
para o escritório, enquanto lava a loiça ou toma um duche —, porque o essencial é "que cada um
de nós descubra o silêncio no seu interior" (p. 36). Mesmo assim, continua a acreditar que no
meio da natureza "é a melhor maneira de 'escutar o silêncio'" (Cipriano, 2017). Portanto, pode
confirmar, com toda a segurança, que é aí onde se sente mais à vontade — e onde eu me revejo
igualmente.
Quando estamos sós no meio do oceano, podemos ouvir a água; na floresta, o balbuciar
de um riacho ou ainda os ramos a balouçar ao vento e, na montanha, escutamos
pequenos movimentos entre as pedras e o musgo. Estas são as alturas em que o silêncio é
reconfortante. Procuro isso no meu íntimo. (Kagge, 2017, p. 45-46)

A procura de silêncio, por parte deste explorador, tem a ver com afastar-se do mundo mas não
significa propriamente virar-lhe as costas, a uma renúncia, ou a algo espiritual. "É sobre
abri[r]mos-nos para o mundo, é sobre amar ainda mais aquilo que nos rodeia", esclarece em
conversa para o Observador (Cipriano, 2017). E no seu livro podemos ainda ler que encara o
silêncio como "uma chave para abrir novas maneiras de pensar. [...] Como uma maneira mais
profunda de sentir a vida" (Kagge, 2017, p. 46). Que "tem a ver com a redescoberta, por meio da
pausa, das coisas que nos dão alegria" (p. 86). Que pode, igualmente, "ser uma presença amiga.
Um consolo e uma fonte de enriquecimento poderoso" (p. 45). Todas acepções nas quais acredito.
Daí a minha escolha recair no silêncio como plataforma para o meu estudo.
Como podemos verificar, para Erling Kagge (2017) o silêncio está interligado à caminhada, ao
movimento. "Ao movimentarmo-nos, movemos a nossa mente. Gosto de experiências em que a
satisfação vai do corpo até à cabeça, em vez de ser ao invés" (p. 45). Um ano após a edição do
livro Silêncio na era do ruído, lança A arte de caminhar. Aqui declara que todas as suas
"caminhadas foram diferentes, mas, olhando para trás, todas têm um denominador comum: o
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silêncio interior" (Kagge, 2018, p. 21). Atribuindo à caminhada e ao silêncio valores idênticos
para o encontro consigo mesmo: "caminhar significa por vezes empreender uma viagem interior
de descoberta" (p. 42). Ou para a descoberta:
Posso estar enganado, mas, quando observo uma criança que começa a andar, pareceme absolutamente evidente que a alegria da exploração e o seu domínio das coisas são o
que há de mais poderoso no mundo. Colocar um pé à frente do outro, investigar e
explorar são uma parte essencial da nossa natureza. (p. 11)
Todavia, observa que "as jornadas de descoberta não são uma coisa que começamos a fazer, mas
sim uma coisa que deixamos gradualmente de fazer" (p. 11). E, como tal, concluiu que "pôr um
pé à frente do outro é uma das coisas mais importantes que podemos fazer" (p. 23). Tão
importante como procurar o silêncio, como ter "de escolher a opção mais difícil, e a opção mais
difícil é o silêncio" (Kagge em entrevista para Cipriano, 2017).
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Georgia O’Keeffe
A popularidade de Georgia O'Keeffe deve-se sobretudo à pintura de detalhes de flores
magnificadas e paisagens do Novo México, obras que "refletem a sua ligação íntima com a
natureza" (Benke, 2004, p. 7). Contudo, irei evidenciar outro tipo de obras, também conectadas
com a natureza mas menos conhecidas da autora: pinturas do céu. Tratam-se de uma pequena
aguarela do nascer do sol, e uma pintura de grandes dimensões com nuvens. Ambas por evocarem
contemplação da natureza, imersão e emoção, e — na minha interpretação — silêncio.
Quando esteve a dar aulas no Texas, Georgia apaixonou-se pelas vastas planícies texanas e
especialmente pela luminosidade do céu: "O'Keeffe became fascinated with the atmospheric
effects of both sunrise and moon-rise […]" (Zilczer, 1999, p. 191). E começou a fazer pequenos
desenhos a aguarela que explanam os seus sentimentos sobre este tema. Mais tarde, já no Novo
México, escreveu ao fotógrafo Alfred Stieglitz dizendo que "It was wonderful sitting there alone
watching the light and shadow over the desert and mountains — and wondering what I could do
about it… It all interests me much more than people — they seem almost not to exist" (O’Keeffe
citada por Gotthardt, 2018).
Desta fase, a série Light Coming on the Plains evidenciou-se em particular. Abstrata, e de uma
simplicidade que a tornou única para a sua época. A série é constituída por três aguarelas do
mesmo tamanho, realizadas em 1917. Toda ela é feita nos mesmos tons de azul índigo, sobre
papel de jornal no sentido vertical:
[…] in the three versions of Light Coming on the Plains, ovoid washes of deepening
shades of indigo blue evoke the vault of the sky suffused with the first light of day above
the flat plains. The vertical format of each composition accentuates the infinite expanse of
sky above land. (Zilczer, 1999, p. 193)
Estas obras resultam de um processo intencional de seleção e depuração. "In a carefully distilled
sequence of images, aureoles of color conjure the natural phenomenon of sunrise […]" (p. 191).
Refletindo uma clara evolução do seu trabalho em direção à abstração pura.
Dentro desta série, a terceira versão de Light Coming on the Plains é a que se destaca.
Considerada por Laura Cumming (2016) do The Guardian como "one of the purest and most
radical images O’Keeffe ever made". Sobre o processo desta obra, a crítica de arte escreve:
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Daybreak over Texas, and Georgia O’Keeffe is out in the landscape, mesmerised by the
vast skies above her. She paints everything her eyes can take in. The dawn becomes a
luminous glow beneath the blue arches of her marvellous watercolour, a rising dome that
hovers between the real and the abstract.

Benke (2004) refere que O'Keeffe em Light Coming on the Plains III

"[…] formula, em

simultâneo, uma metáfora típica do poder abrangente no seu todo da natureza" (p. 9). Esta
imagem é cativante. Simples, mas envolvente. Laura acrescenta no seu artigo: "The painting is
small but it holds infinity" (Cumming, 2016).

Georgia O'Keeffe, Light Coming on the Plains, 1917
aguarela s/ papel de jornal, 30 x 22.5 cm (cada)

Segundo Judith Zilczer (1999) a obra evoca a teoria do filósofo Henri Bergson que defende que o
impulso artístico é estar em sintonia connosco e com a natureza. No seu artigo para o jornal
Camera Work, Bergson (1912) inicia logo com essa questão:
What is the object of art? Could reality come into direct contact with sense and
consciousness, could we enter into immediate communion with things and with ourselves,
probably we should all be artists, for then our soul would vibrate in perfect accord with
nature. (p. 22)

Tenho desenhado muito pouco comparativamente à avidez que tinha em desenhar há anos atrás.
Mas a aguarela de Georgia O'Keeffe tem-me inspirado e contém o que procuro com os meus
pequenos desenhos. A minha procura de expressar a emoção daquele momento de observação e
contemplação. A procura do silêncio no ato de desenhar, e igualmente como forma de imersão e
conexão com a natureza.
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Georgia O'Keeffe, Sky Above Clouds IV, 1965
óleo s/ tela, 2,44 m x 7,32 m

Por outro lado, Sky Above Clouds IV é uma obra de dimensões consideráveis. Com quase dois
metros e meio de altura e mais de sete metros de largura, esta é a maior obra produzida por
Georgia O'Keeffe ao longo de toda a sua carreira. "A característica abrangente da natureza que
O'Keeffe sempre procurou expressar", explana Britta Benke (2004, p. 86), "tem nesta tela o seu
complemento numa pintura que, só através do seu tamanho, rodeia o espectador e produz um
efeito sublime e exaltado."
Esta obra, terminada em 1965, é a quarta e última da série Sky Above Clouds. É o culminar de
toda uma série onde a artista, aos setenta e sete anos de idade, realizou a ambição de longa data de
pintar uma tela a óleo em grande escala. "Such a size is of course ridiculous", confessa O'Keeffe
(citada em The Art Institute of Chicago, n.d.), "but I had it in my head as something I wanted to
do for a couple of years." E apesar da ambição, a tarefa não foi fácil. A obra tinha de ser
terminada antes do Inverno chegar. "I painted a painting eight feet high and twenty-four feet wide
— it kept me working every minute from six a.m. till eight or nine at night as I had to be finished
before it was cold — I worked in the garage and it had no heat."
A série baseou-se na experiência de O’Keeffe que, somente a partir dos setenta anos, começou a
viajar pelo mundo. As fileiras intermináveis de nuvens que avistava pela janela durante os voos
de longo curso, providenciaram a inspiração para esta série de pinturas. Georgia recorda a
sensação que teve num determinado dia ao regressar do Novo México: "(...) o céu por debaixo era
de um lindo branco compacto. Eu sentia-me tão segura que pensei que poderia caminhar sobre
elas até ao horizonte se a porta se abrisse" (O'Keeffe citada por Benke, 2004, p. 83).
A tela Sky Above Clouds IV está dois terços coberta por nuvens brancas estilizadas, que se
estendem em direção a um horizonte distante e desbotam em faixas de tons de azul e rosa pastel
(Benke, 2004; Stockwell, 2019). A critica de arte Laura Cumming (2016) descreve a obra como:
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[...] a tide of flat white lozenges flowing towards a bright horizon like icebergs, water
lilies or the reflections in an infinity pool. This is the land in the sky: the fields of clouds
observed from the aeroplane window; but it is also a most original pictorial idea. It takes
O’Keeffe’s lifelong balance of figurative and abstract and fuses them in a painting that is
both, but powerfully more.

Selecionei esta obra de Georgia O'Keefe pela contradição que a imagem contém. Idêntica à minha
quase — se não completamente — impossibilidade de encontrar silêncio. A contemplação desta
pintura transmite-me serenidade, silêncio. Mas se pensarmos na situação em que é necessário
estar para observar a paisagem por de cima das nuvens, a sensação esvanece-se: lufa-lufa dos
transmites do aeroporto até entrar no avião, estar horas sentada num espaço claustrofóbico,
rodeada de gente, e sob o ruído ensurdecedor dos motores do avião. O que costumo fazer é colar o
nariz à janela, focar-me na paisagem — que identicamente me deslumbra —, e tentar abstrair-me
dos sons e da multidão que me rodeia, para alcançar, por breves momentos, o silêncio.
O ideal seria contemplar as nuvens do cimo de uma montanha, como já tive a oportunidade de o
fazer há anos atrás no topo do Pico, nos Açores. Mas apesar de não ser este tipo de silêncio que
busco — uma vista desde a janela de um avião — é, de certa forma, um dos objetivos da minha
pesquisa. Um objetivo que, poder-se-á dizer, recai na busca de voltar a "estar nas nuvens", de me
voltar a sentir realizada como artista.
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Gordon Hempton
Gordon Hempton vive perto do Parque Nacional Olympic, no Estado de Washington nos Estados
Unidos da América. É um ecologista acústico e um ativista do silêncio. Na sua opinião, "[s]ilence
is not the absence of something but the presence of everything" (Hempton & Grossmann, 2009,
prol., para. 6). Nutre a nossa mente, e... está à beira da extinção. Em entrevista com Krista Tippett
menciona ainda que, não há muito tempo atrás, água limpa ou ver as estrelas não era considerado
importante, mas agora é. E, atualmente estamos a aperceber-nos que o silêncio não é um luxo,
mas essencial (Hempton, 2012).
Formou-se em Botânica e fez estudos de pós-graduação em Patologia Vegetal. Aos vinte e sete
anos a sua vida deu uma reviravolta numa viagem onde, pela primeira vez, experienciou
verdadeiramente ouvir, relata-nos Gordon no filme Sanctuaries of Silence:
It's hard to imagine that a sound can transform someone's life, but it happened to me. I
was twenty-seven years old and I went on one of those road trips between an old life and
a new one. I pull over to get some rest. As I lay on the ground I watch the storm develop. I
remember earing the thunder define the far reaches of the valley as the storm passed over
me [...]. This was the first time I experienced true listening. I guess I could say it was my
baptism. (Loften & Vaughan-Lee, 2018)

Começou a registar sons da natureza, do seu entorno e de inúmeras viagens que fez de mochila às
costas por lugares selvagens. Em 1982 designou-se como The Sound Tracker® — o perseguidor
de sons. "I’d rather listen than speak. Listening is a wordless process of receiving honest
impressions" (Hempton & Grossmann, 2009, cap. 1, para. 3), afiança-nos Gordon. Desde então,
tem-se dedicado apaixonadamente em captar e preservar os sons mais raros da natureza — sons
que só podem ser totalmente apreciados na ausência de ruído produzido pelo ser humano. Sons
que estão a desaparecer da face da Terra. Captando harmonias como "the flutter of butterfly
wings, the thunderous booming of waterfalls, the jet-like swoosh of a bullet train, the wisp of a
floating leaf, the passionate trill of a birdsong, the soft coo of a coyote pup" (cap. 1, para. 3). Com
este propósito, já deu a volta ao mundo três vezes.
A abordagem técnica de Gordon é bastante bem ponderada. Uma das qualidades mais admiráveis
no seu trabalho é a capacidade de capturar sons naturais com gravações que dependem de pouca
ou nenhuma pós-produção. A maioria das suas gravações da natureza, com fins comerciais, são
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consideradas atípicas. Contudo, o seu sucesso nesta área permitiu que se expandisse criativamente
experimentando, por exemplo, fazer duma grande caverna uma instalação sonora natural
(Cavalieri, n.d.).
A 30 de Maio de 1988, a People Magazine publicou o artigo Listening for the Vanishing Sounds
of Silence, Gordon Hempton Wishes Civilization Would Lower Its Voice com destaque nas
páginas centrais. Esta publicação teve notoriedade nacional para o facto das paisagens sonoras
naturais estarem a desaparecer, insinuando que Gordon era a única pessoa a fazer alguma coisa
para as preservar. Em 1989, recebeu uma bolsa simbólica do Fundo Charles A. Lindbergh, de
onde resultaram inúmeros retratos sonoros ambientais e uma recomendação ao National Park
Service para preservar paisagens sonoras naturais do país (The Ancient One, 2009). Desta
recomendação, surgiu o projeto de investigação independente One Square Inch: A Sanctuary for
Silence at Olympic National Park, do qual Gordon Hempton é o fundador.
One Square Inch of Silence — que originou um livro com o mesmo nome — localiza-se na
Floresta Tropical Hoh do Parque Nacional Olímpico, considerado um dos lugares mais
silenciosos — e mais ecologicamente diversos — dos Estados Unidos (Hempton & Grossmann,
2009). Aqui, o ecologista acústico documenta o impacto da poluição sonora. Se nada for feito
para preservar e proteger este lugar, considera que o silêncio natural pode deixar de existir nos
próximos dez anos em todo o mundo. Um bem natural que nos faz sentir "connected to the land,
to our evolutionary past, and to ourselves", pode-se ler no site do projeto.
O principal objetivo deste projeto é levar o silêncio natural às pessoas, ajudando-as a escutar
verdadeiramente o seu ambiente. E, desta forma, ajudar também a proteger um dos recursos mais
importantes e ameaçados do planeta: o silêncio.
Mas para ouvir com acuidade, primeiro, Gordon Hempton precisa de silenciar a mente no Oceano
Pacífico. Antes de chegar ao Parque Nacional Olímpico, faz uma longa paragem para fazer
bodysurf, seja Verão ou Inverno:
On the drive to the Hoh, I begin to shed all pressing thoughts — of work and family and
the woes of the world. I generally stop for several hours at the Quileute Indian village of
La Push and wash my mind clean, purify myself, in the Pacific Ocean. Summer and
winter, the water temperature is always within a few degrees of 50 Fahrenheit. Five
millimeters of neoprene closely wrapped around my entire body except for my face
protects me from the cold. The rest is up to me. The ocean doesn’t know me from a piece
of driftwood. And it shows me a different look every time out. (Hempton & Grossmann,
2009, cap. 2, para. 5)
Com a mesma intenção, fiz algumas tentativas de praticar surf porém, de momento, não foi
possível dar continuidade.
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Adam Loften e Emmanuel Vaughan-Lee realizaram Sanctuaries of Silence, um filme de realidade
virtual de 360º que documenta o projeto One Square Inch of Silence. Este filme leva-nos numa
viagem imersiva, onde o ecologista acústico Gordon Hempton realça o valor e o poder do silêncio
e nos alerta para os impactos da poluição sonora nos seres humanos e no mundo natural:
There is not one place left on planet Earth that is set aside and off limits to noise
pollution. Not one square inch of silence left, untouched by the modern world. [...] Even
noise abatement laws offer no real solution because they do nothing to help us reconnect
and listen to the land... and the land is speaking. (Loften & Vaughan-Lee, 2018)

A escolha deste autor é-me bastante evidente. A questão do silêncio é basilar neste estudo. E, tal
como ele, tenho experienciado a dificuldade, ou mesmo a impossibilidade de o encontrar. Estando
bem ciente quando refere que o intervalo sem ruído é medida atual do silêncio: "[...] if a place can
have a noise-free interval of only 15 minutes or longer during daylight hours, it’s added to the list
that I’ve collected for 30 years called The List of the Last Great Quiet Places" (Hempton, 2012).
Efetivamente, tenho vivenciado apenas breves momentos de silêncio, e poucos, como se pode
verificar ao longo da minha narrativa pessoal apresentada nesta tese. A falta de silêncio pode
mesmo levar a algumas situações de angústia. Situações que assumo e que me parecem
importantes mencionar nesta procura de silêncio. O silêncio, esse, é análogo ao qual o ecologista
acústico se refere, em entrevista para Tippett:
When I speak of silence, I often use it synonymously with quiet. I mean silence from
modern life, silence from all these sounds that have nothing to do with the natural
acoustic system, which is busy communicating. (Hempton, 2012)
Portanto, é um determinado tipo de silêncio — ou som natural — que me permita (re)conectar e
escutar, verdadeiramente. Para reencontrar — ou reinventar — a minha própria natureza, a minha
própria arte. Afastando-me das patologias da sociedade, ou da vida moderna e da era da
comunicação (apoiando-me nos termos de Gordon Hempton). Gordon quando escuta, tem de ficar
quieto. E o que mais gosta quando ouve é, talvez, desaparecer. "I... disappear", diz (Loften &
Vaughan-Lee, 2018).
E talvez seja isso que pretendo também: desaparecer, para depois aparecer.
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Grupo do Risco
O Grupo do Risco é um coletivo fundado em 2007 por Pedro Salgado. Conta atualmente com 27
profissionais de diversos domínios das artes e das ciências, e assume uma vocação de divulgação
e sensibilização ambiental. É através da prática de desenho na natureza em cadernos de campo e
da fotografia que estes profissionais o fazem, durante expedições a espaços relevantes do
património natural e histórico de Portugal, e de outros países de influência lusófona. As
expedições adotam o formato de residência artística com uma duração média de 15 dias. Segundo
Pedro Salgado (2020a) em entrevista com Helena Geraldes, o tempo necessário para uma
abordagem muito mais profunda:
[…] onde nos comprometemos a estar não apenas um dia ou uma tarde em cima de uma
arriba a registar a natureza, mas a estar em média duas semanas num espaço, para
ficarmos completamente integrados no meio. A verdade é que não pensamos noutra coisa
durante esses dias. Passamos o tempo com um tipo de observação muito mais cuidada,
mais pausada. A olhar a sério para a natureza.

Entre 13 de Março de 2020 e 14 de Março de 2021 esteve patente a exposição retrospetiva Grupo
do risco – desenho em caderno e fotografia 2007–2019 no Museu Nacional de História Natural e
da Ciência em Lisboa, precisamente:
[…] com o objetivo de, no âmbito da divulgação ambiental, científica e artística,
sensibilizar os públicos para a riqueza e diversidade do património natural; para a
necessidade de o respeitar e preservar; para a investigação e desenvolvimento do
conhecimento desse património, para o desenho e fotografia como formas de registo das
espécies e ecossistemas e como meios de conhecimento e divulgação das mesmas.
(Museu Nacional de História Natural e da Ciência, 2020)
Pedro Salgado (2020a), em entrevista, reforça a ideia de quererem desenvolver no público uma
sensibilidade a esse tipo de afecto, e uma vontade de dar a conhecer melhor os espaços especiais
onde estiveram.
É este objetivo de sensibilizar públicos para respeitar e preservar o ambiente do Grupo do Risco
que se espelha na minha investigação. É também na necessidade de desacelerar, de sentir as
coisas com atenção, tal como Pedro Salgado (2020b) explana em visita guiada à exposição Grupo
do risco – desenho em caderno e fotografia 2007–2019:
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[…] todo este processo, enquanto estamos no campo é um pouco para cortar a nossa
vida rápida do dia-a-dia, em que isto, o desenho e a fotografia e a observação cuidada
nos obriga a observar as coisas lentamente e esse registo, essa forma de olhar para as
coisas é própria do desenho e da fotografia.

Gostaria ainda de referir que Pedro Salgado foi meu professor na disciplina de Ilustração
Científica no âmbito duma pós-graduação em Banda Desenhada e Ilustração, que frequentei em
Lisboa, no ano lectivo de 2001/2002. Com ele tomei o gosto pelo desenho de elementos naturais,
e pela aguarela — uma técnica até então pouco explorada. O estojo de aguarelas que comprei na
altura para a disciplina, tornou-se um companheiro de viagem — e de caminhadas —
indispensável desde então. Recorri a ele para todos os desenhos e aguarelas incluídos em Um
diário: silêncio, onde andas tu?

Grupo do Risco, Grupo do risco – desenho em caderno e fotografia 2007–2019
vários elementos
Museu Nacional de História Natural e da Ciência, Lisboa, 2020-2022
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Hamish Fulton
"My art is a simbolic gesture of respect for nature."
"An artwork may be purchased but a walk cannot be sold."
"A walk has a life of its own and does not need to be materialised into an artwork."
Mal abrimos o website de Hamish Fulton aparecem e desaparecem, numa animação aleatória,
aforismos recorrentes do artista. Aforismos provenientes da sua autodeterminação, de uma
consciência política e ética ambiental que se veem refletidas na sua prática artística e forma de
vida. Princípios orientadores e deveras inspiradores para a presente investigação, na sua
totalidade, bem como para mim como pessoa e artista. Passo a expor mais detalhes destes
princípios após uma breve apresentação de Fulton, que inicio com palavras da crítica de arte
Laura Cumming (2012):

An artist among walkers, a walker among artists: Hamish Fulton is a strange and
inspiring figure. For almost four decades he has covered between 30 and 50 miles a day,
depending on the terrain, in all weathers. From Soho to Saskatchewan, from his home in
Kent to the peaks of Nepal, he has trekked, hiked and trudged the world in solitude. His
object is to unite two apparently incongruous activities: walking and art.

Hamish Fulton autodenominou-se como um 'walking artist', recusando designações que o coligam
à arte conceptual ou land art. Em 1969 desenvolveu a teoria de que a arte devia basear-se na vida,
não na produção de objetos. Entre 1972 e 1973, realizou uma caminhada de 1,644 quilómetros
que atravessou o Reino Unido de norte a sul. A partir daí, decidiu que só faria arte resultante da
experiência de caminhadas individuais: "If I do not walk, I cannot make a work of art" (Fulton,
1995). Em entrevista para Jonh Grande (2004), Fulton refere que queria que a sua arte fosse
baseada em experiências reais, não de situações fictícias ou manipuladas. Assim, "on peut dire
que Fulton a fait de son art une forme de vie […]" (Tiberghien, 2005, intro., para. 7).
O movimento tem uma dimensão importante na obra de Fulton. Movimentar-se constitui uma
experiência física e emocional convertida em obra de arte, que permite ao artista colocar-se a si
próprio à prova (Martín de Madrid, 2012). Nas suas caminhadas individuais o artista procura um
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sentido, um significado. Mira Bernabeu (2008) colaborou com o artista num projeto realizado na
Cantábria e, numa conversa, ele revelou que caminhar "(...) es un intento por sentirme física y
mentalmente superado — con el deseo de flotar a través del ritmo que se crea caminando — para
experimentar un estado de euforia temporal, una íntima relación de mi mente con el mundo
natural exterior." A ideia básica reside em experimentar uma transformação pessoal através da
percepção e da imersão contemplativa e, atenção, não intervencionista na natureza. Nas palavras
do artista: "The physical involvement of walking creates a receptiveness to the landscape. I walk
on the land to be woven into nature. [...] The flow of influences should be from nature to me, not
from me to nature" (Fulton, 1995).
A necessidade de Fulton se superar a nível físico e mental provem igualmente do intento de se
libertar das rotinas do dia-a-dia, de se afastar das patologias da sociedade que disturbam e
oprimem:
For Fulton, the the search is for the freedom from the routine of daily life, for the
exhilaration which comes from embarking on a lonely and at times difficult journey, the
outcome of which is unknown, and for the altered consciousness which results from
solitude and concentration. He also seeks to keep in touch with and bring to our
awareness the natural timelessness and harmony that exist in the world alongside the
stressful and disturbing events of which we are continuously informed. (Lewallen, 1982)

O seu trabalho relaciona-se com a liberdade não só através da arte e da caminhada, mas também
com o libertar-se das definições do que uma obra de arte deve ser (Viramontes, 2018). Porque, em
primeiro lugar, vem a caminhada, e só depois a obra de arte. Hamish Fulton acredita que a
caminhada é sagrada — conectando terra, mente e corpo (Grande, 2004). Uma espécie de
peregrinação ritual na qual celebra a paisagem não contaminada. Para ele, estar na natureza é uma
forma de religiosidade imediata (Careri, 2003), evitando a todo o custo que a paisagem natural
seja monopolizada por galerias e museus. Essencialmente, o artista proclama a desmaterialização
da obra de arte e afasta-se da produção comercial de objetos. Como tal, insiste que a caminhada é
a própria obra "and that any resulting semiotic object (including footprints) is but a distant echo
of it" (Manfredi, 2019, p. 59). Exemplo disso, é o adágio "An object cannot compete with an
experience" (2001) impresso numa imagem sua.
A resistência de Fulton à objetificação da natureza na arte — para além de uma oposição à
mercantilização da arte — trata-se de um claro manifesto em prol do sentimento de respeito que
tem pela natureza (Cardone, 2017). "My love of nature is, I hope, implicit in my work" (Fulton
em entrevista para Grande, 2004, p. 134). Assim como ele se recusa a obedecer a qualquer
paradigma estético redutor da sua produção artística, a sua prática evita contribuir para a
mercantilização humana da natureza (Manfredi, 2019). Ele praticamente não intervém na
paisagem. Não recolhe materiais durante as suas caminhadas, nem deixa sinais da sua presença
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para além das suas pegadas. Hamish Fulton assegura-nos que "I do not directly rearrange,
remove, sell and not return, dig into, wrap or cut up with loud machinery any elements of the
natural environment. I do not use found-natural-objects like animal bones and river stones"
(Fulton, 1995). Para o artista, esses materiais devem continuar as suas vidas sob a influência de
elementos naturais como a chuva, o vento e o sol. Porque afinal: "What are the rights of nature?",
questiona (Fulton em entrevista para Grande, 2004, p. 131).
A caminhada de Hamish Fulton, consolida-se assim como um ato político. "His work involves
environmental and ecological concerns, and his journeys can also be interpreted as a form of
protest […]" (Careri, 2003, p. 146). Decididamente, o artista preocupa-se seriamente com o
estado do planeta (Lodermeyer, 2009) e teme, cada vez mais, que as paisagens selvagens estejam
em perigo (Careri, 2003; Fulton, 2010). Mas quando se tornou consciente da destruição do
planeta decidiu tomar uma atitude positiva, em vez de mostrar o negativo:
At that time I totally rejected the idea of showing destroyed, polluted environments—
because then the pollution becomes the subject […]. Having spent thirty years working
first in this ‘positive’ way, I feel now — in theory at least — able to consider emphasizing
the ‘negative’ as well. For example, this small stream in the city, full of chemicals and
beer cans, is related to that clean and free-flowing river in the ‘wilderness’. They are not
unrelated. Whether positive or negative, my attitude requires what is called ‘joyful effort’.
(Fulton em entrevista para Grande, 2004, p. 134)

Tendo uma atitude não intervencionista na natureza, Fulton traduz as suas caminhadas em
fotografias, ilustrações, e textos. Simples ou combinadas, em pequeno formato ou ocupando
paredes inteiras, e que se foram alterando ao longo da sua carreira:
In the late sixties and early seventies, I did make a few small, text-only artworks. From
the seventies into the eighties, my texts were mostly walk descriptions situated below
black-and-white photographs. For the last sixteen years or so, I have become more
interested in advertising — boulders instead of cars. If we can advertize cars, then surely
we should be able to advertize a spiritual relationship with a variety of life forms: sharks,
wolves, coyotes, clean water for drinking. (p. 130)

A fotografia é usada como ferramenta documental, sem preocupações com aspetos técnicos. A
fotografia é um aspeto secundário em relação à caminhada (Lewallen, 1982). Quanto aos
elementos textuais das suas obras, são extraídos de notas. Hamish Fulton — tal como eu — gosta
de escrever diários, e transporta-os consigo. No final das caminhadas atualiza-os para formular os
textos que farão parte das suas obras de arte (Grande, 2004).
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"Making art should be as simple as sweeping the floor" é um outro aforismo que se pode ler no
website de Hamish Fulton. A arte é essencial para uma sociedade saudável, afirma numa
entrevista, é como oxigénio. E se é profunda, lixo ou algo em que vale a pena investir, não
interessa, "what is important is that artists feel free to make whatever they damn well please"
(Fulton em entrevista para Grande, 2004, p. 138).

Hamish Fulton, An object cannot compete with an experience, 2001
fotografia
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Henry David Thoreau
Nascido nos Estados Unidos da América no século XIX, Henry David Thoreau é apresentado por
Rebecca Solnit como "both a poet of nature and a critic of society" (2002: 23). Dos seus escritos
destacam-se Civil Desobedience (1849), Walden (1854), Walking (1862) e The Journal —
considerado um dos mais notáveis diários da história.
Henry David Thoreau was among history’s greatest and most lyrical diarists, as
evidenced by The Journal of Henry David Thoreau, 1837–1861 — that endlessly
revisitable compendium, full of Thoreau’s timeless meditations on everything from the
true meaning of success to the greatest gift of growing old to the meaning of human life.
(Popova, 2014)

De todas as referências enunciadas neste capítulo, Thoreau talvez seja a basilar. A ideia de viver o
silêncio e das caminhadas na natureza — acompanhadas de um diário — começou a germinar
após a leitura de Walden. Em termos gerais, Thoreau oferta-nos a sua visão de qualidade de vida,
liberdade e conhecimento (espiritual, de si e da natureza), geralmente em termos da sua relação
com a natureza. Viver e trabalhar na floresta dá-lhe "great physical pleasure and sensual
stimulation" (Cafaro, 2001, p. 6).
I went to the woods because I wished to live deliberately, to front only the essential facts
of life, and see if I could not learn what it had to teach, and not, when I came to die,
discover that I had not lived. [...] I wanted to live deep and suck out all the marrow of
life, [...] to know it by experience, and be able to give a true account of it in my next
excursion. (Thoreau, 1995, cap. 2, para. 17)

Na introdução ao livro Walden and other writings of Henry David Thoreau, Brooks Atkinson
argumenta a forte relação de Henry com a natureza. "Everything remarlable about Thoreau sprang
directly from his devotion to nature. [...] To love nature was to worship freedom. To believe in
nature was to rebel" (Atkinson, 1937, pp. xv-xvi). Este mergulhar no mundo natural era propenso
ao afastamento da sociedade, à solidão. "And in this respect he had no thought of change, — no
thought nor wish. [...] The fields and the woods, the old road, the river, and the pond, these were
his real neighbors", menciona Bradford Torrey (Thoreau, 2018, intro., para. 28). Em Walden,
Henry confessa simplesmente preferir estar consigo mesmo do que acompanhado.
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I find it wholesome to be alone the greater part of the time. To be in company, even with
the best, is soon wearisome and dissipating. I love to be alone. I never found the
companion that was so companionable as solitude. (Thoreau, 1995, cap. 5, para. 12)

Adorava estar só. Só, e em silêncio — o melhor discurso da sociedade:
As the truest society approaches always nearer to solitude, so the most excellent speech
finally falls into silence. We go about to find Solitude and Silence, as though they dwelt
only in distant glens and the depths of the forest, venturing out from these fastnesses at
midnight. (2018, p. 64)
Contudo, Thoreau naturaliza e assimila os sons dos sinos da igreja e da ferrovia — aos quais, por
exemplo, eu não me consigo habituar —, mas é consciente de que o ruído do comboio perturba e
assusta os animais que vivem na floresta (Coates, 2005). Já a natureza, considera-a silenciosa, os
seus sons são harmoniosos. "Nature makes no noise. The howling storm, the rustling leaf, the
pattering rain are no disturbance, there is an essential and unexplored harmony in them", alega
(Thoreau, 2018, p. 12).
Grande parte da sua conexão com a natureza passa pelas caminhadas, ou mais precisamente por
‘sauntering’, um termo que usa regularmente em Walking: "[...] his most prescient point has to do
with the idea that sauntering — like any soul-nourishing activity — should be approached with a
mindset of presence rather than productivity" (Hobbs, 2018). As suas caminhadas são um intento
de recuperar a consciência, e fica alarmado quando se dá conta de estar na floresta de corpo, mas
não em espírito. A pensar, por exemplo, em trabalho. "Que faço eu nos bosques se penso noutras
coisas que não nos bosques?", interroga-se Thoreau (2013, p. 25). Já no meu caso procuro, numa
primeira instância, a consciência do que me rodeia — tal como Thoreau —, mas para que à
posteriori seja analogamente projetada para além do meio natural em que me encontro. Para a tal
reflexão, e possível repensar de práticas artísticas, proposta em Silêncio - a procura do avesso do
espaço urbano (ou do avesso de mim).
Caminhar vem mesmo de uma necessidade física, mental e espiritual completamente
imprescindível para si — necessidade que compartilho:
Creio que não posso conservar a saúde e o vigor sem passar pelo menos quatro horas
por dia — geralmente até mais tempo — a vaguear por bosques, montes e vales,
absolutamente alheado a todas preocupações terrenas. (Thoreau, 2013, p. 19)
Ao ponto de se sentir culpado — tal como eu — se não o fizer diariamente:
Eu, que não consigo ficar fechado no meu quarto um dia inteiro sem me sentir perro, e
que, sempre que me escapuli para dar um passeio a horas tardias ou às quatro da tarde,
demasiado para compensar o dia perdido, quando a luz do dia se mistura já com as
sombras da noite, senti que cometera um pecado que teria de expiar... (p. 20)
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Henry David Thoreau caminhava "not to find himself, but always to be in a position to reinvent
himself", salienta o filósofo francês Frédéric Gros (2014, p. 102). Em Walking, Henry lembra-nos
de que caminhar é um ato primordial de mobilidade que nos religa à nossa natureza selvagem
(Hobbs, 2018). Preconizando que deveríamos partir movidos pelo espírito da aventura e sem
retorno à vista, até nas caminhadas mais curtas (Thoreau, 2013). Em suma, porque crê que "todas
as coisas boas são selvagens e livres" (p. 61).
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Isaura Pena
No texto de introdução ao catálogo de uma exposição individual de Isaura Pena, que teve lugar no
Museu de Arte da Pampulha em 2007, Fabíola Moulin e Marconi Drummond apresentam o
trabalho da artista da seguinte forma:
Isaura desenha com a água. Longas aguadas são aplicadas sobre o papel num exercício
persistente e contínuo de sobreposição de linhas e gestos. As superfícies alvas são
maculadas pelo negro da tinta e da água, que se acomoda aos seus espaços e entranha
pelas texturas do papel.
Assim como as forças da natureza constroem a paisagem, Isaura Pena desenha. Ao nos
depararmos com elementos da natureza poucas vezes nos lembramos de seu processo de
construção. [...] O tempo é condição para que os eventos da natureza ou para o advento
plástico no desenho de Isaura possam existir. (p. 3)

E com a frase: "Poucas vezes natureza e construção estiveram tão próximas. O resto é silêncio"
Moulin e Drummond, encerram o seu texto.
Testemunhei esta relação — natureza, arte, silêncio — logo da primeira vez, quando conheci uma
das obras da artista.
Em 2015, visitei o Museu Botânico da Universidade para ver uma das exposições integradas no
Anozero, Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra. A obra que imediatamente ressaltou à vista
foi Jacarandá, uma obra de Isaura realizada especificamente para a ocasião.
Desenhei o jacarandá em escala real [...]. Um desenho que demandou tempo, feito em
pequenas pinceladas, de uma maneira que nunca tinha feito, com o pincel mesmo. O
desenho foi tomando forma em camadas de aguadas de tinta da china em várias
diluições. E foi muita água como se a regar a terra. (Pena, 2018b, p. 93)
Tratam-se de cinco desenhos feitos a tinta da china, cada um com três metros de altura por um
metro e meio de largura. Os cinco desenhos são uma só árvore desenhada à escala real, repartida
em cinco partes, e pendurada numa corda de cabeça para baixo sem tocar no chão. Na sua tese de
doutoramento, Isaura Pena (2018b) aclara que
Jacarandá pode remeter ao desejo humano de alterar e domesticar o mundo natural,
tornando-o um espaço utópico, controlado, domado, subserviente a nossas pretensas
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necessidades e vontades. Porém, [...] o desenho suspenso tem como ponto de partida o
desejo de que, por meio de uma poética visual, seja dada visibilidade ao orgânico ali
representado. [...] o desenho de ponta cabeça apresenta uma árvore íntegra, corajosa: a
subversão de sua posição natural – que pode aludir à proximidade da copa (que dista
sempre mais do solo) com as profundas raízes que a sustentam e com a terra que a nutre
– funciona ainda como metáfora sobre ciclos vitais bem como sobre um possível
rompimento com o implacável permitido pela arte. (p. 90)

Isaura Pena, Jacarandá
tinta da china s/ papel, 5 desenhos de 300 x 150 cm (cada)
Museu Botânico da Universidade de Coimbra, 2015 (foto: Jorge Neves)

A árvore desenhada pela artista brasileira foi encontrada durante a sua estadia em Coimbra:
"Encontrar um Jacarandá no Jardim Botânico da Universidade de Coimbra foi como

encontrar um velho conterrâneo que não se via há muito em terras distantes" (p. 87). Ao vê-la
desenhada, pensei que poderia ser uma das minhas obras — com um traço diferente, claro.
Correspondente ao meu gesto. Apesar de nos últimos anos me ter dedicado essencialmente à
fotografia e à performance, durante anos realizei pinturas e desenhos de grande escala. O que me
tem impedido de o fazer? A tal questão da produção de mais objetos, e de obras que ficam depois
enfiadas no atelier a ocupar espaço e a ganhar pó? Na realidade, confesso que, mais do que pensar
que poderia ter sido um dos meus trabalhos, senti vontade de ter sido eu a fazê-la. Sem pensar.
"Preto no branco", como afirma Isaura ao falar dos seus desenhos num vídeo para a Revista
Bravo!. "É isso!... é o preto no branco", repete (2018a).
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Laurie Anderson
Laurie Anderson é uma artista multifacetada, aqui evocada pela sua incessante procura em fazer o
que gosta. Em tornar o mundo num lugar mais feliz e maravilhoso.
As suas performances são intrigantes. Pendem entre o estranhamento e o fascínio — ou surpresa,
ou admiração. O que gostamos de fazer, por vezes, pode parecer estranho aos olhos do mundo,
mas se o fazemos com verdadeiro prazer, isso acaba por transparecer e seduzir de alguma forma.

Tenho muita sorte em fazer aquilo que realmente gosto. Sinto que é um privilégio embora
me pareça que muito mais pessoas o deviam fazer, conceder-se esse privilégio. Mas toda
a nossa cultura, toda a civilização ocidental nos diz "não faças isto, não se pode, arranja
um emprego mesmo que não possas com ele." [...] E é quando se está completamente
gasto que é suposto termos todo o tempo à disposição. […] Porque toda a gente — quase
toda, pelo menos — tem qualquer coisa de que realmente gosta. E é tão importante ser
capaz de parar e pensar: esta é a única vida que temos, por isso há que fazer aquilo que
para nós seja francamente decisivo. (Anderson, 1997, p. 25)

"Parar e pensar" é precisamente a intenção desta tese. Parar para pensar no que é francamente
decisivo fazer.
Numa primeira instância, segui o mesmo plano de ação de Anderson enquanto tentava descobrir o
que queria fazer da vida. "Decidi que precisava de um plano: não sairia da cama até descobrir
uma coisa que, de facto, verdadeiramente quisesse fazer. Não uma coisa que tivesse de fazer" (p.
12). Contudo, ao chegarem as três da tarde logo após o primeiro dia, achei que já eram horas de
me levantar e pensar numa outra alternativa. Aquele plano não iria funcionar comigo. Até porque
já sei o que quero, e o que sou: artista. O meu repto é outro. Dentro da minha prática artística,
encontrar uma nova pertinência, um equilíbrio. Uma metáfora que encontro na música Walking
and Falling (1984) de Laurie Anderson. Um tema em voz falada, incluído na segunda parte do
disco United States Live:
[...]
You're walking.
And you don't always realize it
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But you're always falling
With each step, you fall forward slightly
And then catch yourself from falling
Over and over, you're falling
And then catching yourself from falling
And this is how you can be walking and falling
At the same time

Caminhar para não cair. Caminhar para encontrar um equilíbrio, faz-me muito mais sentido.
Nas minhas caminhadas reflito. E nas palavras de Laurie Anderson — também na de outros,
algumas mencionadas nesta dissertação —, encontro diferentes possibilidades de resposta, ou
ainda diferentes questionamentos às minhas divagações. Por exemplo, Anderson (1997) diz que a
sua condição de artista não é trabalhar com ideias "mas com coisas que, em primeiro lugar,
passam através dos sentidos" (p. 24). Com tal, fazer algo novo não é de primordial importância
mas sim criar algo belo e emocionalmente forte:
Será que lutar pela criação de coisa novas é suficiente? Quando estou a tentar realizar
qualquer coisa, tenho todos esses objectivos na cabeça, gosto que sejam surpreendentes e
belas. Mesmo que o belo, para mim, possa não ser o mesmo que para os outros. Mas não
sinto nenhuma obrigação de me juntar ao grupo dos que dizem "Vamos só fazer coisas
novas." […] Hoje, parece-me que o meu melhor objectivo é realizar coisas que sejam
emocionalmente fortes. E muitas vezes não consigo embora seja isso que, acima de tudo,
procuro. (pp. 19-20)

Laurie Anderson não acredita "que a função da arte seja tornar o mundo um lugar mais justo."
Pensa "que a sua função é torná-lo um lugar mais maravilhoso. O que é bastante diferente" (p.
19). E eu, que nos últimos anos me juntei aos artistas que olham para o fazer artístico como forma
de ativismo — para além do estético e do belo que nunca descurei —, questiono se não terá sido
este factor uma das causas de me ter desviado — ou perdido — dos meus objetivos primeiros.
Dos quais faziam parte, imperativamente, o prazer. "Essencialmente, estamos aqui para ser felizes
e não para sofrer", adverte Laurie. "Pode parecer muito frívolo mas cada vez mais acredito que
estou neste mundo para me divertir" (p. 39).
Ficarei com isto em mente.
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Leonardo da Vinci
Uma das funções da Arte é permitir-nos escapar e desafiar a estreiteza da nossa própria
visão descobrindo um pouco da largueza e da profundidade, da beleza e da plenitude da
vida. Não obstante a opinião que possamos ter sobre a Natureza e o desígnio da Arte não
há dúvida quanto ao vigor das pinturas, dos desenhos e dos esboços de Leonardo.
William Wray (2006, p. 16)

Leonardo da Vinci
Da esquerda para a direita: estudo de um cavalo, 1488; Homem Vitruviano, 1490; estudo de embriões, 1510-1512
ponta de prata s/ papel; lápis e tinta s/ papel; lápis e tinta s/ papel

Da Vinci possuía uma multiplicidade de talentos que abrangiam várias áreas do conhecimento
como a pintura, a matemática, a física e a química, a engenharia, a tecnologia, a arquitetura, etc.
A sua pessoa pendia entre o misterioso inventor e o génio artista. Tanto se fascinava pelas fases
da lua como pela sombra de uma dobra de roupa, por idealizar maquinarias de guerra ou por
tentar compreender o nascimento de um ser humano. Na opinião de Fernando Corbalán (2010, p.
99), Leonardo "é um dos exemplos máximos da ideia de génio de toda a história. [...] O que é
realmente extraordinário, é que foi excelente em tudo o que fez." Num artigo do catálogo da
exposição no Mosteiro dos Jerónimos do Codex Leicester — um diário manuscrito de Leonardo
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da Vinci com observações do mundo natural e em particular do movimento da água e sua
natureza — Pereira e Gomes (1998, p. 41) inquirem-nos: "In truth, how many individuals are able
to combine perspectives as diverse and demanding as those of art and science?" Asseverando em
seguida que "Leonardo is undoubtedly the greatest among them." Mas segundo Vasari, deixou
muitas coisas por concluir devido à sua inteligência artística,
como se não pudesse alcançar a perfeição das formas que imaginava criando tantas
dificuldades e concepções maravilhosas que suas mãos, por mais habilidosas que fossem
nunca as expressariam. Interessava-se por tantas coisas, que envolvido pelos fenômenos
naturais estudou a propriedade das ervas, observou os movimentos dos céus, a órbita da
lua e o andamento do sol. (Marinho, 2010, p. 412)

Tinha uma curiosidade infinita e era apaixonado por todas as coisas da Vida. Possuía uma visão
crítica acerca de tudo o que o rodeava, e questionava-se sobre tudo o que fazia. Fez reivindicações
consideráveis sobre o poder da arte e meditou sobre o seu papel de artista (Wray, 2006). Para
Leonardo, as verdadeiras obras-primas irrompem de angústias e de dúvidas: "o pintor que não
duvida de si próprio não alcançará grande coisa..." (da Vinci citado por Vallentin, n.d., p. 147).
Partilho com da Vinci algumas das suas inquietações, e para o presente estudo estou concomitante
com as suas recomendações — que na sua época eram compreendidas por poucos ou mesmo
censuradas. Os conselhos de Leonardo baseavam-se na sua própria prática, "não hesita em impor
a outrem princípios que não se apliquem senão a si próprio e aconselha experiências que são
absolutamente pessoais [...]" (Vallentin, n.d., p. 147). Por exemplo, aconselha o artista a
desconectar do trabalho de vez em quando para assegurar uma boa apreciação do mesmo: "É bom
que deixeis com frequência o trabalho para descontrair um pouco, porque ao regressardes ao
trabalho podeis avaliá-lo melhor" (da Vinci citado por Wray, 2006, p. 87).
No Trattato della pittura, Leonardo da Vinci (citado por Nicholl, 2006) sugere ainda a ida para a
natureza, a "deixar a casa da cidade, deixar a família e amigos, atravessar as montanhas e os
vales, e ir para o campo" (p. 67). O artista "não deveria procurar distração nas suas companhias
mas viver uma vida de harmonia absoluta com o mundo natural e, neste ínterim, penetrar as
formas exteriores da Natureza e descobrir algo do seu âmago" (da Vinci citado por Wray, 2006, p.
19). Leonardo considerava a natureza o verdadeiro mestre e, como tal, o artista deveria a ela
regressar amiúde:
Leonardo [...] pintava pouco; preferia sair da cidade, ir ao encontro da sua velha amiga,
a Natureza, e desenhar, como o faria um sábio atento a todo o pormenor, a mais ligeira
diferença de exemplar a exemplar, flores, ramos de árvores, folhas de erva, depois
paisagens de rochas e rios, de planícies e de bosques; a água, sobretudo exercia sobre
ele uma fascinação que nem sabia explicar [...]. (Silva, 2003, p. 173)
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Mas, atenção, "a natureza, além de que o prendia por si própria, libertava-o do contacto dos
homens [...]" (p. 173). Logo, segundo a sua própria experiência, recomenda ao artista a retirar-se
e a permanecer solitário, pois para Leonardo esta é a forma correta de comungar com a natureza
(Nicholl, 2006). Que vá caminhar sozinho pelos campos, porque só é possível apreciar com maior
intensidade a beleza da Natureza e alcançar uma ligação livre com o mundo através da solidão
(Wray, 2006). Segundo William Wray, "Leonardo nunca teve falta de amigos mas a natureza do
homem era tal", que ele se mantinha à parte e julgava "que a vida solitária era uma conquista
positiva" (p. 76).
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Ludovico Einaudi

Ludovico Einaudi, Elegy for the Arctic, 2016
(still do videoclip)

Conheci o trabalho de Ludovico Einaudi pelo videoclip Elegy for the Arctic, realizado em Junho
de 2016. O vídeo surgiu de uma colaboração com a Greenpeace para fazer uma campanha
ambiental à necessidade de proteger as águas do oceano Ártico. Nas imagens podemos ver e ouvir
Einaudi tocar uma peça musical concebida especialmente para a causa, inspirada na beleza e
pureza do local, apresentando-nos a delicadeza do meio ameaçado. Encontra-se sentado diante de
um piano de cauda, assente numa plataforma flutuante artificial com a forma de um iceberg —
engendrada pela ausência de gelo. Enquanto toca, desliza pelo oceano Ártico entre blocos de gelo
frente a um dos seus imponentes glaciares que desabam à sua passagem. Uma ação simbólica, em
que a fragilidade do ambiente pode ser sentida em conexão com a sensibilidade do pianista e da
sua música (Soto, 2017, pp. 67-68).
Ao pesquisar sobre este trabalho, cheguei ao seu último álbum: Seven Days Walking. O qual fez
ainda mais sentido convocar.
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Ludovico Einaudi nasceu em 1955 em Turin, Itália. É um prestigiado compositor e pianista,
conhecido pelas suas peças calmas e evocatórias de música erudita (Einaudi, 2010). Começou a
tocar piano com a mãe desde pequeno. A mãe era uma pianista amadora, e a sua paixão pela
música foi impulsionada por ela. Compôs as suas primeiras músicas originais ainda na
adolescência, inicialmente para serem tocadas em guitarra folk. Após estudar no Conservatório de
Turin e no Conservatório de Verdi em Milão, mudou-se para Paris para estudar com o compositor
avant-garde Luciano Berio. Einaudi (2012) conta-nos em entrevista que Berio exerceu igualmente
uma grande influência na sua expressão criativa:
Berio did some interesting work with African vocal music and did some arrangements of
Beatles songs, and he taught me that there is a sort of dignity inside music. I learned
orchestration from him and a very open way of thinking about music. I like to keep
changing, because discovery is always interesting.

No mesmo ano, em 1982, o seu talento premiou-o com uma bolsa de intercâmbio escolar para o
Festival de Música de Tanglewood, onde pela primeira vez entrou em contacto com o
minimalismo Americano. Nos anos vindouros, dedicou-se a compor peças para ballet, cinema,
teatro e orquestra, incorporando outros estilos e géneros mas sem se enquadrar em nenhum
específico. Há elementos que vêm da música clássica, mas com influências de vários outros tipos
de música que experienciou na sua vida, desde a música africana, à folk e ao rock (Einaudi, 2012).
O compositor prefere deixar a questão em aberto: "I don’t like cages and I like to explore my
musical ideas and my emotions when they come to me" (2010). Uma questão que me parece
essencial no âmbito da criação. Tal como acho pertinente a sua jornada contínua "towards
essentiality, trying to achieve the maximum expressive intensity using the minimum
indispensable" — pode ler-se na biografia do seu site.
E chegamos a Seven Days Walking — o seu último álbum — onde o podemos ouvir ao piano,
Frederico Mecozzi no violino e viola, e Redi Hasa no violoncelo. Seven Days Walking está
dividido em sete álbuns, cada um correspondendo a sete episódios (Day One, Day Two, etc. até
Day Seven) que foram lançados num intervalo de sete meses. Um álbum por mês. O primeiro foi
lançado a 15 de Março, e o último a 20 de Setembro de 2019. Uma caixa contendo a compilação
completa dos sete álbuns, saiu a 22 de Novembro de 2019. Cada episódio aborda vários temas
principais, que são recorrentes de forma diferente: sete variações seguindo o mesmo itinerário
imaginário. Ou o mesmo itinerário, retratado em sete momentos diferentes.
Destaco Seven Days Walking pelo percurso que levou Ludovico Einaudi a chegar a este álbum.
Todo o projeto foi inspirado em caminhadas feitas nas montanhas dos Alpes, no Inverno de 2018
(Bradshaw, 2019). Parte do processo está documentado numa série de sete pequenos vídeos que
podem ser visualizados no canal de youtube do músico. Nestes vídeos vemos algumas das
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paisagens naturais que o inspiraram, e logo no primeiro vídeo — correspondente ao Day One —
recorda:
I was in the Alpes, and I would go for long walks in the snow, always following more or
less the same route. It snowed heavily, and I begun loosing myself into the storm as a
state of meditation. The shapes were stripped bare by the cold, lost their contours and
colours. Without colour, only their essence remains. (Einaudi, 2019a)
No seu site, Ludovico Einaudi acrescenta que essa sensação de essência extrema, terá
seguramente sido a origem deste álbum.
A ideia de realizar uma compilação de sete episódios está igualmente associada às caminhadas. À
experiência de seguir os mesmos caminhos repetidamente, descobrindo novos detalhes a cada
vez. Cada versão com sutilezas tão distintas umas das outras, que não conseguiu decidir qual
delas escolher:
After a wile I began to realize that each time I was seeing something different. I would see
a light, an animal, a house, a person. Something that I had not seen before. I thought all
this was very similar to the creative process. Times when you search, times when you feel
lost, and those when you suddenly discover something. I thought of my walks as
variations on the same thing. The same musical route in slightly different versions. Seven
times the same path in seven days. (2019a)

Partilho desta equiparação entre o caminhar e o processo criativo. O movimento do corpo, a
deslocação, leva à reflexão. O pensamento flui de outra forma.
Há um outro pormenor. No sétimo vídeo reflete que a perfeição não existe:
Or at least, it exists in nature where there's imperfection, I think. Cause in nature the
most beautiful and perfect things they feature everything, the perfection and the
imperfection. While human beings tend to have an idea of perfection, that would not
accept the imperfection. (2019g)

Consciente deste factor, procura assim encontrar um estado de graça (2019e). Sim, um estado de
graça, pois a perfeição apenas a natureza a contém. Não concordo nem discordo desta afirmação,
mas efetivamente penso que uma das causas de me sentir tão bem no seio da natureza tem a ver
com isto. É bela só por si, com as suas perfeições e imperfeições, não é preciso fazer nada —
limpar, arrumar, transformar, etc. Apenas usufruir dela, em paz, e a nossa mente pode focar-se
nas coisas essenciais ou simplesmente vaguear. Pelo menos, a minha proposta fundamenta-se
nesta acepção.
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"Time expands, don't changes. The gaze is lost in space. The mind is transformed" (Einaudi,
2019a).
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Mathieu Léger
Conheci Mathieu Léger em 2016 no festival RIAP - Rencontre Internationale D’art Performance
du Quebec. Apresentou uma performance logo no primeiro dia como um dos artistas
representantes do Canadá. A performance foi curta e silenciosa, mas precisa e potente. Cochrane
(2016) atribui a Léger gestos que podem ser "poignant, poetic, dryly funny, subtly critical or just
absurd, but they all end quickly, leaving little in their wake."
Apesar do interesse que o seu trabalho despoletou, consegui falar com ele apenas nos últimos dias
do festival. Ele é um homem grande, de barba e cabelo negro. Parece conseguir percorrer
distâncias (Cruise, 2015), mas é muito reservado. Soube que se considera "a serial artist-inresidence" — um artista de residências artísticas em série. Tem a sua base em Moncton — a
maior cidade da província de New Brunswick — mas é a antítese do artista caseiro. Revelou que
passa aproximadamente dez meses por ano a viajar pelo mundo de residência em residência.
"Residencies where he walks to an interconnected series of nodes that provide waypoints for
continuous travel" (Cruise, 2015). Nos últimos quinze anos participou em cerca de quarenta na
América — incluindo Canadá — e Europa, a pesquisar diferentes ambientes e locais cujas
circunstâncias possam impulsionar as suas ideias criativas. Mas é um turista responsável do tipo
"leave only footprints and take only pictures", adverte Cochrane (2016) num artigo intitulado
Wish you were here.
O ato perambulatório é uma das práticas artísticas de Mathieu. Um ato de solidão performativa.
Na maioria das vezes, não há ninguém a testemunhar as performances, excepto o espaço e ele
mesmo. São caminhadas sem fim, como um ponto intermediário onde a sua jornada se move. "He
does not walk to get lost, but to see what can be found" (Cruise, 2015).
Em conversa com Cian Cruise, o artista refere ter como fonte literária poetas e escritores
Românticos:
[...] individuals besotted with Nature (with a capital N) in all her hoary glory, individuals
who did not look only at the flowing brook but also the frozen body of a fallen bird. They
took the so-called ‘good’ with the so-called ‘bad’ and tried to find beauty in both. And
their artistic practice, the inspiration for their work and their words, flowed from this
relationship with the natural world and the abdication of the modern contrivances of
industry and fashion. As such, walking became their trademark, for how else can one
truly experience the out of doors? (Cruise, 2015)
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Mathieu Léger, Actions of Silence / (Expecting) Momentary Weakness in the Wake of the Anticipation for Something
Maritime (da série Methodologies for Tourists)
performance (49º30’0.726"N 57º54’50.196"W @ 17m)
Newfoundland, 2015

No artigo para a Visualeyez 2015, Cruize associa estas referências aos Peripatéticos da Grécia, aos
Mestres da Caminhada Zen — conhecida por kinhin, walking meditation —, ou a um qualquer
peregrino, e cujo ideal se reflete nas ações de Mathieu:
[...]all who seek to discover some combination of internal and external realization, who
seek to collapse duality or investigate how porous these boundaries can be, and
Mathieu’s performance clicks with this model of merging thought with action like the lid
of a well-made box.
Este destaque é aqui feito, por estas referências apontarem para referências análogas à minha
investigação.
Mas Mathieu Léger, possui uma curiosidade imanente. A sua prática artística vai muito para além
da simples caminhada. Estende-se por campos tão vastos como a medicina e a ciência, a
economia, a arquitetura e o design, a semiótica e a linguagem, geografia e território. Investiga a
arte como processo científico, e questiona o valor da arte. Questão, aliás, que considero bastante
pertinente. A questão do valor da arte, pensar em processos de desmaterialização e de anti89

consumo da arte são dos principais gatilhos para a minha pesquisa. O crítico cultural Thomas
Hodd (2016), num artigo para a revista Canadian Art sobre a obra do artista, explana que o
resultado se traduz num artista multidisciplinar que tende a favorecer a efemeridade e a
fugacidade próprias da performance e da instalação para criar peças que resistem às expectativas
tradicionais de produção e consumo estéticos:
Linked to Léger’s long-thinking approach is his anti-consumption attitude towards art. As
he has told me before, "It isn’t about selling art. It’s about making art." [...] One can also
see this attitude reflected in Léger’s penchant for performance art. His actions aren’t just
public spectacle — they are active moments of artistic resistance, a medium of expression
that can be consumed, but not easily possessed.

Encontramos, portanto, na sua obra um compromisso de "long-thinking and slow art" (Hodd,
2016) que concerne a esta tese.
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Patti Smith
O que me leva a referenciar a cantora de música punk e poetisa norte-americana, é um trecho das
páginas 84 e 85 do seu primeiro livro em prosa. Apenas Miúdos é um livro de memórias de Patti
Smith, e foi vencedor do National Book Award. "Aquilo que nos engancha em Apenas Miúdos",
escreve Gonçalo Frota (2011) numa crítica para o Ípsilon, "é o retrato [...] de um par de artistas
que acreditavam o suficiente na sua arte para a ela se entregarem abnegadamente."
Em Apenas Miúdos, Patti Smith (2011) desabafa que nos seus períodos de quebra se punha a
pensar,
para que servia criar arte. A quem se destinava. Estaremos a animar Deus? Estaremos a
falar para nós mesmos? E qual era o derradeiro objectivo? Termos a nossa obra
enjaulada nos grandes jardins zoológicos do mundo das artes — o Modern, o Met, o
Louvre? (p. 84)

As inquietações da artista reveem-se de sobremaneira com algumas das que despoletaram esta
tese. Os seus pensamentos são muito idênticos aos que passaram por mim também. Alguns
expostos no meu diário, como por exemplo a 26 de Outubro de 2018, o que me faz acreditar na
pertinência dos mesmos. No seguimento das suas indagações, Patti confessa-nos ainda:
O que eu queria era honestidade, mas encontrava desonestidade em mim própria. Porquê
cometer arte? Pela auto-realização, ou pela arte em si mesma? Confrontada com a
ambição, parecia demasiado fácil contribuir-se para o excesso, a menos que oferecesse
iluminação.
Muitas vezes sentava-me e tentava escrever ou desenhar, mas toda a actividade maníaca
que andava pelas ruas, a par da guerra do Vietname, faziam os meus esforços parecerem
insignificantes. […] Punha-me a pensar se algo que eu fizesse teria alguma importância.

E, numa tentativa de dar resposta às suas inquietações observa:
O Robert tinha pouca paciência para esses meus ataques de introspecção. Ele nunca
parecia pôr em causa os seus impulsos artísticos, e através do exemplo dele compreendi
que o que interessa é o trabalho […]. Conseguir na obra um equilíbrio perfeito entre a fé
e a execução. Desse estado de espírito surge uma luz, carregada de vida. (pp. 84-85)
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Ao desempenho profissional de Mapplethorpe, acrescenta um outro exemplo:
Picasso não se enfiou na concha quando o seu adorado País Basco foi bombardeado.
Reagiu criando uma obra prima com a ‘Guernica’ para nos recordar as injustiças
cometidas contra o povo dele. (p. 85)

Estas palavras servem de igual maneira como suporte às reflexões, do mesmo âmbito, que se
querem fazer em Silêncio - a procura do avesso do espaço urbano (ou do avesso de mim).
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Pedro Vaz
Imergir, interagir e trocar energia com o não-humano, é tão importante no processo de
construção das obras de Pedro Vaz, quanto o objeto artístico acabado. E a experiência
do processo é construída por um sentido brutal de presença.
Lilian Fraiji

Não é tanto a obra de Pedro Vaz que me faz trazê-lo aqui, é antes de mais a sua dimensão política
e o seu processo criativo. Trata-se de um artista com um trabalho artístico cujo processo se faz a
partir da errância e da imersão no espaço natural com o intuito de explorar "a aproximação entre
natureza e cultura para tornar possível sensibilidades distintas daquelas geradas a partir da
colonização dos espaços naturais" (Fraiji, 2018).
Carlos Antunes (2015), aquando a sua participação na primeira edição do Anozero: Bienal de
Arte Contemporânea de Coimbra, definiu-o como "artista caminhante, tradição moderna
de Richard Long ou Hamish Fulton" — ambos artistas com igual destaque neste capítulo.
Diferencia-se contudo de Long e de Fulton por recorrer, maioritariamente, à pintura e à instalação
vídeo como suporte para plasmar as suas aventuras pedestres. Mas à semelhança dos artistas
ingleses, as obras de Pedro Vaz não intentam fazer uma representação do espaço natural mas sim
consagrar a sua experiência na natureza. Uma experiência que implica uma "vivência do espaço,
da geografia, do chão, das condições meteorológicas, do som ou da ausência deste. Uma atenção
sensível, orgânica, holística ao mundo como a natureza o faz aparecer" (Marmeleira, 2020, p.
188). Em conversa para a revista Contemporânea o artista aclara-nos:
No meu trabalho, a paisagem é a fórmula do modo como me relaciono com a natureza.
Ela depende de uma experiência, e não de uma visão dela, que são coisas distintas. A
relação corpórea com a natureza é a condição para a paisagem ser formulada. A
visualidade é um campo essencial na expressão artística em que me movimento, mas, no
entanto, ela aparece incluída na experiência presencial física. Digamos que é o olhar
levado pelo corpo, em vez do corpo ser levado pelo olhar. (Marmeleira, 2018)
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Associo esta relação com a natureza também ao artista Alberto Carneiro. O desejo de se fundir
com a natureza, de fazer parte da sua presença física e energética (Carneiro, 1991). "Pedro Vaz
executa uma obra de arte precisamente porque a montanha, ou o rio, toda a natureza se encontra
lá, em diálogo consigo, os dois sujeitos de uma acção, o artista mergulhado na natureza, em
abismo […]" (Antunes, 2015). Compreendo que, da mesma forma que Alberto Carneiro percorre
a paisagem da serra até ao mar com o seu próprio corpo e com uma pedra em Trajecto de um
corpo, Pedro Vaz mergulha num curso de água e segue em direção à nascente (Antunes, 2015) em
Terras de Risco (2011). Nesta obra "a imersão do autor é literal: o seu corpo está, de facto, imerso
num riacho, percorre-o contra a corrente […]. A água chega, por vezes, à altura da sua cabeça,
apesar de mais frequentemente se quedar à altura dos joelhos" (Vidal, 2011).

Pedro Vaz, Terras de Risco, 2011
vídeo instalação, hd vídeo, p/b, 15’39’’ loop
3 canais de projeção em contraplacado, 150 x 225 cm (cada)

Carlos Vidal (2011) denominou a vídeo instalação Terras de Risco de "documento
fotovideográfico performativo" devido à ação implicada na produção da obra:
[…] as imagens do autor nascem de dentro da natureza, o autor permite que a natureza
nele se produza e reproduza, há uma dimensão ritualística neste trabalho (quando a
natureza ‘possui’ o autor) – e podemos mesmo dizer que Pedro Vaz se deixa possuir pela
natureza (o citado ritual) […].
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No parecer de Lilian Fraiji, a construção da imagem — ou paisagem — de Pedro Vaz é uma
forma de sensibilizar o mundo:
Ao evidenciar e documentar o ciclo da vida, Pedro Vaz tenta sensibilizar o mundo. Em
tempos de crise climática, onde o homem é a força motriz da transformação geológica da
terra, o artista nos apresenta outro modo de existir e representar a natureza. É, portanto,
um trabalho com uma dimensão política relevante na atualidade, onde a paisagem é
construída a partir da negociação consciente entre artista, natureza e memória. (Fraiji,
2018)

Por outro lado, Pedro Pousada acredita que este modo de criação por parte do artista se prende
com uma atitude de resistência em relação a um monopólio capitalista e social que tem devastado
a face da terra. As imagens de Pedro Vaz trazem-nos esperança e contrariam a ideia de que, por
onde quer que andemos, não há mais nada para além de terrenos ocupados por "pedreiras
transformadas em lagos contaminados, esplendores da industrialização transformados em
cemitérios do trabalho morto, ruas inacabadas de bairros desabitados, campos repletos de ruínas"
(Pousada, 2014).
Este mergulhar literal de Pedro Vaz revê-se na minha investigação. Em particular, nos meus
banhos no rio, em lagos e principalmente mergulhos no mar descritos no diário que se segue a
este capítulo. Mergulha (Antunes, 2015) e imerge (Fraiji, 2018; Vidal, 2011) na natureza tal como
eu o procuro fazer, num ritual para encontrar silêncio e imergir. Ao mesmo tempo que, numa
época de crise climática e onde "tudo parece convencer-nos que já não existe um palmo de terra
onde o mundo natural não seja apenas um baldio à espera de ser construído" (Pousada, 2014),
tentamos contrariar tudo e apresentar outro modo de existir na relação com a natureza.
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Pina Bausch
Pina Bausch foi uma das mais significativas coreógrafas dos nossos tempos, com criações únicas
e subversivas que influenciaram o mundo da arte. Nasceu em 1940 e deixou-nos a 30 de Junho de
2009 com 68 anos, uma perda que todos lamentam.
Bausch's visionary work as dancer, choreographer and creator of the Tanztheater
Wuppertal had a reach way, way beyond the confines of the German town where she
worked. Theatre and opera simply wouldn't look the way they do today without Bausch;
she has also had an enormous influence on visual art and cinema, too [...]. (Higgins,
2009)

Na suas peças os sentimentos e as emoções são elementares. Em entrevista para o Público, Pina
sublinha que "[a] dança não deve ser apenas interessante ou bonita. Mas tem de se relacionar
connosco. Temos de dar atenção aos sentimentos, àquilo que desejamos e que queremos [...]"
(Bausch citada por Oliveira, 2007). Como tal, "[as] minhas peças são como ondas, não sei para
onde vão", dada a imprevisibilidade dos "percursos errantes dos sentimentos", enfatiza ainda. São
fruto igualmente das inseguranças (Galhós, 2010), e das vivências — suas e dos seu intérpretes —
com que cria. E para o público podem ser "o começo de uma história de amor", sugestiona
Cláudia Galhós (p. 15). Ou serem como tempestades, das quais nunca se sabe como se vai sair.
Ver as suas performances, "was an event that left one emotionally changed, whether drained or
elated or touched by an unspeakable beauty", admite Charlotte Higgins (2009), "was never less
than a dangerous, and profoundly fulfilling, experience."
As suas obras transmitem uma beleza e uma liberdade indescritíveis. Com honestidade,
frontalidade, sentido de humor, e uma poética que nos levam a sonhar.
Its combination of poetic and everyday elements influenced the international development
of dance decisively. [...]
The secret of this success may lie in the fact that Pina Bausch's dance theatre risks taking
an unflinching look at reality, yet at the same time invites us to dream. (Servos, n.d.)

O destaque aqui feito a Bausch deve-se precisamente às emoções que as suas coreografias
despertam. A toda esta intensidade e profundidade, tão bem descrita por Cláudia Galhós no seu
ensaio biográfico sobre a coreógrafa e bailarina:
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Pina Bausch via mais, ouvia mais e sentia mais. E a delicadeza, humildade e intensidade
com que o fazia, despertou nos bailarinos e no público uma reacção semelhante na
intensidade. Estimulados por ela, vimos mais, ouvimos mais e sentimos mais. Coisa cada
vez mais rara numa sociedade onde a apatia se instala com facilidade frente ao televisor
ou ao ecrã do computador e onde o convívio da diferença, de cultura e de personalidades
dentro de cada cultura, é uma riqueza que existe sem que lhe demos o devido valor. (pp.
87-88)

O ver mais, o ouvir mais e o sentir mais de Pina Bausch tem a ver com uma sensibilidade assente
na permanente dúvida. Na condição de estar aberta à curiosidade infantil. Formulando-se numa
das suas maiores questões: o que me move? (Galhós, 2010). "Perhaps this is where the foundation
stone for my later work was laid", analisa Pina Bausch (2007) no seu discurso por ocasião da
cerimónia de entrega do Prêmio Kyoto, "[...] after working for a lengthy period of time, you had
to find out for yourself, what have I to express. What have I got to say? In which direction do I
need to develop further?"

Pina Bausch, Vollmond, 2006
(still do filme de Wim Wenders, Pina, 2011: IMDb)
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Dentro desta(s) questão(ões) colocam-se as premissas para este estudo: o que me move enquanto
pessoa e artista? O que é pertinente para mim criar, daqui em diante? Que direções tomar?
A obra de Pina Bausch é simplesmente arrebatadora. E é este sentimento que quero encontrar ante
a natureza: de arrebatamento. Para que, espero — daí a proposta desta tese —, com a minha obra
tocar o público: arrebatadamente. É, igualmente, como me desejo sentir — novamente — ao
criar: arrebatada. Para que tudo — em mim e na minha arte — volte a fazer algum sentido.
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Richard Long
"I like simple, practical, emotional, quiet, vigorous art. [...] My work is about my senses, my
instinct, my own scale and my own physical commitment", diz-nos pragmaticamente Richard
Long (1998, p. 241). Rebecca Solnit (2002) considera o artista inglês, o mais dedicado em
explorar a caminhada como meio artístico. Long foi dos primeiros artistas contemporâneos a
encarar a caminhada como forma de arte, toda a sua obra provém da natureza e da simples ação
de caminhar. Não é monumental nem heroica, mas sim transitória e efémera (Walther, 1999). As
caminhadas de Long têm uma profunda conexão e reverência para com a natureza e com o
universo. "Nature produces much more effect on me than I do on her" (Long citado por Careri,
2003, p. 146), e isso espelha-se na sua obra:
Sus títulos casi siempre evocan el vínculo entre la naturaleza y el caminar […]. Su
producción textual se llena de olor a árboles, a agua salada, al sonido de los monos, a la
luz del sol con aros alrededor, y la brisa de la lluvia. La luna llena, una roca con la que
comienza y termina su trayecto; el viento, nubes, estrellas, huellas de animales,
horizontes, flores, y gravedad. (Viramontes, 2018)

Richard Long, A Line Made by Walking, 1967
escultura
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Em 1967, ainda como estudante, realizou a sua primeira obra escultórica A Line Made by
Walking. Uma obra que marcou toda a sua carreira artística, e que foi o primeiro passo dos mais
de quinze mil quilómetros percorridos até à atualidade (Viramontes, 2018). Em Wiltshire — um
parque em Londres — caminhou para trás e para a frente várias vezes, até formar uma linha recta
na erva com as suas pisadas. Uma ação fotografada pelo artista posteriormente. Esta obra
constituída pelo ato de caminhar desafiou qualquer conceito de escultura. O historiador de arte
Tony Godfrey (2004, citado por Viramontes, 2018) comenta que "eso hace pensar en nuestra
relación con el mundo. Long estaba presentando la posibilidad de estar en la naturaleza, no sólo
verla". Hamish Fulton, amigo e cúmplice frequente de caminhadas de Richard Long, vê este seu
primeiro trabalho como "one of the most original works of occidental art in the 20th century"
(Fulton citado por Careri, 2003, p. 144). Aliás, uma opinião reiterada pelo diretor da Tate.
Nicholas Serota (citado por O'Hagan, 2009) escreveu no catálogo da exposição Heaven and
Earth: "In A Line Made by Walking (1967), a work made at the age of 22, Long changed our
notion of sculpture and gave new meaning to an activity as old as man himself. Nothing in the
history of art quite prepared us for the originality of his action."
Aquando da sua exposição em Braga, Richard Long em conversa com Miguel Von Hafe Pérez
(1999), comenta que essa obra foi o ponto de partida para depreender que o simples processo de
caminhar poderia constituir um meio para fazer arte:
A partir daquela linha, a seguinte foi uma linha recta, com dez milhas, que fiz através de
uns terrenos baldios em Inglaterra. A possibilidade de fazer arte através do caminhar
deu-me, deste modo, a dimensão do tempo numa obra de arte e resultou também num
trabalho com dez milhas de comprimento.

Richard Long, A Ten Mile Walk England, 1968
mapa e grafite
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Um ano depois de A Line Made by Walking realizou A Ten Mile Walk England (1968). O
resultado expositivo consistiu num mapa seccionado da área onde foram feitas as dez milhas, no
qual foi desenhado a lápis uma linha reta da caminhada. O trajeto não deixou marcas no terreno,
mas levantou várias questões do meio artístico:
La necesidad de explorar el exterior como nuevo espacio de creación planteaba un
problema a los artistas. ¿Como presentar al público este tipo de trabajos a gran escala?
¿Qué forma debían adoptar estos trabajos artísticos en una época en que el concepto de
‘obra de arte’ como producto con posibles fines comerciales se veía gravemente
desacreditado? La respuesta de los artistas derivó en soluciones muy diversas, optándose
en algunos casos por la vía convencional, y en otros por caminos más insólitos. Pero
rara vez se logró un resultado tan incisivo y conceptual como en esta ‘marcha de las diez
millas’ de Long. (Walther, 1999, p. 591)

O trabalho de Long é feito à escala humana, com meios simples e livre de qualquer auxílio de
maquinaria. O único veículo é o seu próprio corpo, a sua força e a possibilidade de movimento.
Faz os quilómetros que o seu corpo aguenta e usa os materiais que podem ser por si transportados
(Careri, 2003). Esta postura contesta os artistas americanos da land art — que precisavam de
dinheiro para serem artistas, para comprar imóveis e terrenos, e manejar maquinaria para fazer
alterações colossais na paisagem. Critica também a estética economicamente orientada, as
restrições das galerias de arte e museus, e o mercado da arte: "My outdoor sculptures and walking
locations are not subject to possession and ownership. I like the fact that roads and mountains are
common, public land" (Long, 1998, p. 241). Richard Long não rejeita propriamente a galeria,
contudo o espaço expositivo é usado essencialmente como instrumento para comunicar o conceito
da caminhada com maior eficácia (Helfer, 2008).
As razões que me levam a referenciar Richard Long são idênticas às evidenciadas, em páginas
anteriores, para o artista Hamish Fulton. "For the two artists nature corresponds to an inviolable
Mother Earth on which one can walk, design figures, move stones, but without effecting any
radical transformation" (Careri, 2003, p. 146). Ambos têm um respeito quase religioso em relação
à natureza (Tiberghien, 2001). A base das suas obras está no caminhar. E onde as suas obras
tomam lugar "is a natural, timeless space, an eternally primordial landscape where the presence of
the artist is already a symbolic act in itself" (Careri, 2003, p. 146). A sua prática artística é uma
ação poética, invisível e solitária, onde o silêncio natural tem presença — "pues la naturaleza
compone hermosas sinfonías de viento, de pájaros, de lluvia" (Viramontes, 2018).
As fotos com textos destes dois artistas são quase indistinguíveis. Todavia, no que concerne a
questões de filosofia ambiental Long e Fulton distanciam-se. O artista Hamish Fulton tem como
lema não intervir na paisagem, e enfatiza o lado mais emocional e espiritual da caminhada
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(Solnit, 2002). O seu trabalho recai unicamente sobre caminhar. Ao invés, o trabalho de Richard
Long tem um senso de propósito universal. Caminhar é um ato que desenha uma figura no
terreno, podendo ser representado cartograficamente (Careri, 2003). Long, para além de deixar a
sua marca no local, recolhe materiais nas suas caminhadas. Portanto, o artista expõe em galerias
fotografias, textos e mapas, mas também círculos de ardósia, mármore, madeira flutuante, e
pinturas de lama no chão ou nas paredes (Tiberghien, 2001) com materiais recolhidos da natureza.
Numa entrevista para o jornal The Guardian, ele próprio assume esse factor de diferenciação em
relação ao seu colega Fulton: "He's a bit more politically correct than me" (O'Hagan, 2009).
Em entrevistas concedidas ao historiador de arte e curador italiano Mario Codognato e ao
jornalista e crítico Robert Butler, Richard Long menciona que o seu trabalho não tem propósitos
políticos ou ecológicos. O seu desejo provém somente do querer estar em harmonia criativa e
comprometida com a natureza:
It was really just to celebrate the landscape, celebrate nature, to go to the places that
gave pleasure to me. I like walking, I like camping, I love big open spaces, I like
Dartmoor, I like Bolivia, I like the deserts, so it was to utilise and engage with all those
fantastic possibilities that the planet offers. That's what my work has been about. Not
necessarily about conservation, or green politics, or environmentalism. But it's a different
world now. I am more aware of it. (Long em entrevista para Butler, 2008)

Na conversa com Mario Codognato, verifica-se que a crescente preocupação do público em geral
e da nossa cultura em relação ao aquecimento global e à devastação de muitos ambientes naturais
contagiou Richard Long para essas questões. Ele agora está mais consciente e "[...] I do believe
— now more than years ago — that I have to be responsible, both in my work and in my general
life, like anyone" (Long em entrevista para Codognato, 1997). De qualquer das formas, ele não
sentiu necessidade de fazer grandes alterações no seu trabalho: "The only thing I do, increasingly,
is if I make a big sculpture like Standing Stones in a place, I put the stones down after I've taken
the photograph" (Long em entrevista para Butler, 2008). Pois ele considera que o seu trabalho foi,
desde sempre, politicamente correto e mais:
[...] if it is good enough, if a love and respect for nature comes through, if only indirectly,
then that is my statement of intent. One of the main themes of my work is water, and water
is more important than technology.
Making art in the type of landscapes which still cover most of our planet gives me quite
an optimistic and realistic view of the world. I think my work is almost nothing, it's just
about being there - anywhere - being a witness from the point of view of an artist. (Long
em entrevista para Codognato, 1997)

Em suma, ambos os artistas Long e Fulton têm em comum o caminhar como impulsor artístico,
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um profundo respeito pela natureza, o silêncio, e o procurar formas de se afastarem da produção
comercial de objetos de arte — todos traços paralelos à minha investigação. E, tal como Fulton,
Richard Long tem a sua opinião em relação ao fazer artístico — do seu e em geral. Opinião que
me ajuda na reflexão sobre as minhas próprias indagações no contexto artístico.
Por exemplo, em conversa com o crítico e curador Miguel Von Hafe Pérez (1999) Long garante
que "[…] a arte pode ser uma coisa muito livre, que pode ser feita em qualquer parte do mundo,
em qualquer momento, que pode durar apenas alguns momentos ou perdurar por mais de cem
anos." Também pode deixar umas pedras algures e elas serem ou não reconhecidas como arte, o
que considera interessante. Pois, todas estas diferentes maneiras de pôr arte no mundo permitem,
igualmente, ao observador espaço e liberdade para a interpretação e a imaginação (Long, 1998;
Pérez, 1999; Solnit, 2002).
Mais uma vez em entrevista, agora para Sean O'Hagan (2009) — que escreve sobre fotografia
para o jornal The Guardian e The Observer —, afirma a importância de ter prazer na criação das
suas obras. Não se revê na tradição do Romantismo, de um ser solitário perdido em pensamentos
e que luta para criar (O'Hagan, 2009). Palavras já declaradas em anos anteriores a Von Hafe
Pérez: "Gosto realmente de caminhar e gosto realmente de estar na natureza e, por isso, a minha
arte vem de coisas que me dão prazer." Acredita que a arte deve ser tudo aquilo que o artista
quiser fazer. E, se faz o seu trabalho honestamente isso deve ser suficiente. Pois a forma como o
público recebe as suas obras, não está, sob o seu controlo. Nem lhe interessa demasiado, confessa,
"[...] tudo o que posso fazer é responsabilizar-me pela minha vida, através da minha arte […]"
(Long em conversa com Pérez, 1999).
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Rodrigo Braga
Uma colega do doutoramento deu-me o conhecer o trabalho de Rodrigo Braga pela conexão que
fez à minha investigação. Na altura, confesso, não fiquei muito encantada. Achei as suas imagens
mórbidas. Repudiantes até. Repletas de animais mortos, sangue e carne viva. Mais tarde, tive a
possibilidade de o conhecer pessoalmente no workshop realizado em 2019 na Barroca do Zêzere
— orientado em parceria com o artista visual Carlos Casteleira —, e fui diluindo esse sentimento.
Identifiquei-me com a sua necessidade de isolamento e imersão em prol da criação. E com a sua
ligação (quase — se não mesmo) visceral com a natureza.
Rodrigo Braga nasceu em Manaus, na Amazónia, em 1976. Ainda na infância radicou-se no
Recife, mas atualmente vive entre o Rio de Janeiro e Paris. O facto de ser filho de biólogos,
imbuiu-o de uma acuidade peculiar na observação e pesquisa do entorno ecológico e humano dos
lugares por si explorados. As suas imagens — criadas em diferentes regiões e habitats —
interrogam de forma radical as dimensões animal e natural da vida humana. O artista inscreve-se
no lugar ou em associação com elementos naturais através de performances e ações — fixadas
pela fotografia e pelo vídeo — gerando discussões estéticas, éticas, e políticas urgentes do nosso
tempo, tendendo ao próprio colapso antropocénico. Interroga as mutações e a "perda da
centralidade da condição humana e o reconhecimento da sua dimensão animal, ainda que
enquanto ser social e cultural" (Diniz, 2017).
Rodrigo Braga revela-nos que as suas imagens são encenadas, apesar de nascerem de objetos
reais e experiências verdadeiramente vivenciadas:
Percorro paisagens em busca de elementos, conversas com moradores, vivências
cotidianas entre humanos e seu entorno natural; ponho-me a esboçar em meu caderno de
croquís o que logo será transformado em ações físicas entre meu corpo e as matérias
encontradas [...]. (Casteleira, 2019c)

De todas as suas séries, julgo que a que me causou maior impacto — no sentido da repudia — foi
Desejo Ermita (2009). Praticamente em todas as imagens encontramos animais mortos,
cadáveres, sangue, orelhas de gado e ossos descarnados:
Feira de tudo: bananas, pedras, chifres, cerca, poeira, bois, sol, arbustos, bacuris, fogo e
sangue – o que é costumeiro. Trovões, água barrenta para banhar-se, raios, água de
telhado para beber. Caminhos desérticos como trincheiras, arames de espinhos. Vou ao
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matadouro como quem visita o vizinho. Orelhas de gado alimentam cães, já que a carne
é do homem. (Braga, 2009)

Porém, esta obra vem de uma necessidade de isolamento por parte do artista, não só pela
contemplação da natureza mas de uma intensificação dos sentidos. Uma necessidade e um método
que se coadunam com a minha proposta:
[...] Desejo Eremita foi para mim uma necessidade imanente de constituição de um
espaço-tempo diferente daquele rotineiro da metrópole. Nesse tempo dilatado, imaginava
vivenciar uma nova experiência — ligada aos aspectos mais crus e ritualísticos do
ambiente natural —, que pudesse me levar a um estado criativo mais próximo aos
sentidos. Contudo, para além de uma concepção idílica e contemplativa da natureza,
desejava ser levado também a campos mais desconhecidos, onde se situam a disputa, o
risco e o medo em suas potências menos socialmente mediadas.

Em 2009, Rodrigo Braga deslocou-se para o interior do Nordeste do Brasil, em busca de sossego,
de uma paisagem simbólica que não encontraria onde vive. Foi, então, para uma cidade situada no
Sertão do Pajeú, em Pernambuco, longe de tudo. Uma cidade de cinco mil habitantes chamada
Solidão, e sinónimo do isolamento que interessava ao artista para uma vivência imersiva de
criação. Aí permaneceu sozinho durante três meses, "numa casa à margem da pequena cidade,
vivendo o cotidiano local, pesquisando e criando obras" (comunicação pessoal, Junho 15, 2020).

Rodrigo Braga, Desejo Ermita (3 e 5), 2009
fotografia, 50 x 75 cm (cada)

"Estar de corpo inteiro no espaço é reconhecer-se nele, numa outra interpretação de nossa própria
origem e fim" (Braga, 2009).
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Sara Maitland
São as primeiras horas do dia. É uma manhã de extraordinária radiância – por estranho
que pareça, cá em cima praticamente não há vento. O silêncio é quase perfeito: alguns
pássaros pequenos chilreiam de vez em quando e, há pouco, um par de corvos passou a
esvoaçar, produzindo os seus habituais ruídos ásperos. É o primeiro dia de Outubro,
pelo que os maçaricos-reais e os ostraceiros já desceram até à linha costeira. Dentro em
pouco, irá ouvir-se um ruído particular – o comboio de duas carruagens que faz o
trajecto entre Glasgow e Stranraer passará aos solavancos no outro lado do vale; e
poderá ouvir-se ainda um outro ruído – talvez o Neil apareça, ruidoso, na sua motoquatro depois de ir ver as ovelhas no monte situado acima da casa; se isso acontecer, vai
acenar na minha direcção e eu acenar-lhe-ei de volta. É mais ou menos apenas isso que
sucede. (Maitland, 2008, p. 11)

Assim começa O Livro do Silêncio. Linhas escritas por Sara Maitland quando se encontrava
sentada no degrau da frente da sua casa, a olhar para a sua extraordinária "paisagem de trinta
quilómetros, de absolutamente nada" — comentário de uma amiga que a foi visitar. "É
maravilhosa", acrescenta a autora.
Sara Maitland é descrita por Mary Sharratt (2019) como "[...] a modern-day mystic and hermit, a
seeker of silence, solitude, and seclusion, all of which are rare commodities in our crowded,
noisy, hyper-connected world." E o seu livro foi um dos gatilhos para escrever a minha própria
narrativa. Onde também eu falo da minha travessia para encontrar silêncio.
Li o seu livro no mês de Fevereiro de 2018, antes de iniciar a minha busca mais ativa e consciente
de silêncio para esta dissertação. Mais de dois anos depois — estamos a meados de Julho de 2020
—, encontro várias similitudes com as suas vivências. Agora, melhor do que noutras alturas em
que eu já havia experienciado algumas dificuldades em encontrar silêncio (Inocêncio, 2012),
percebo exatamente do que está a falar quando diz que no mundo ocidental contemporâneo,
[...] é muito difícil mantermo-nos silenciosos durante muito tempo no local onde vivemos
— as pessoas telefonam, vêm visitar-nos, tentam angariar o nosso voto; o carteiro
precisa de uma assinatura, as Testemunhas de Jeová batem educadamente à porta,
alguém tem de fazer a leitura de um contador; ficamos sem leite e temos de ir comprar
mais, e a mulher na loja da aldeia começa a conversar. De facto é impossível. Além
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disso, há [...] a urgência económica do trabalho, de ganhar a vida, e a urgência
emocional do amor e da amizade. (Maitland, 2008, p. 57 – 58)

Daí a necessidade de sair de uma zona de conforto, de viver experiências diferentes, nem que seja
para, depois, se chegar à conclusão de que o local onde vivíamos — ou aquilo que conhecíamos
— afinal não é assim tão mau. Maitland fez várias tentativas de encontrar silêncio, deslocando-se
ao deserto e à floresta, sozinha ou através de comunidades espirituais:
[...] after 20 years as a vicar's wife and 'noisy' - and acclaimed - feminist novelist,
embarked on a quest for silence which took her to ever more isolated and northern
houses: in Northamptonshire, County Durham and, finally, her native Galloway.
On the way, she experimented with more extreme forms of isolation - Zen meditation, a
flotation tank, a week in the Sinai Desert [...]. Now she lives alone on a moor and
frequently unplugs the phone. (Clanchy, 2008)

Ao longo deste percurso, Sara apercebeu-se das dimensões que o silêncio poderia ter para si. Por
exemplo, na sua estadia no deserto constatou que o silêncio é "[...] uma forma de liberdade,
permite o livre-arbítrio, confere clareza interior e força. Concede a liberdade relativamente à
nossa própria personalidade e a liberdade de sermos nós próprios" (p. 300). E após várias
experiências e com o passar do tempo, apercebeu-se ainda "[...] que há uma dimensão interior no
silêncio, uma espécie de quietude do coração e da mente que não é um espaço vazio, mas antes
um espaço fértil" (pp. 43-44). Dimensões nas quais a minha proposta se baseia. A saber, um
espaço fértil e uma liberdade para desenvolver uma reflexão de maior clareza com vista a
processos e produção artísticos que se querem fazer sentir menos contaminados. Ou seja, mais
honestos e pertinentes, pela verdade que tenho dentro de mim e não pelo que se espera de mim.
Mas o silêncio de uns pode não ser o silêncio de outros. O silêncio a que me refiro na Latitude do
silêncio tem precisamente a ver com isto: com uma amplitude. Com as várias formas que o
silêncio pode ter, e possibilidades em que se pode inscrever. Também Sara Maitland chegou à
conclusão que o silêncio é uma definição individual e pessoal, respeitante às expectativas e
experiências de cada indivíduo. O tipo de silêncio que Sara procura tem particularidades
semelhantes ao meu silêncio: "solitude, with inspiring landscape" (Clanchy, 2008).
Há pessoas que praticam o silêncio estando inseridas em comunidades silenciosas religiosas, ou
aquelas que estão sozinhas mas convivem diariamente com a televisão ou com a música. A minha
definição de silêncio, tal como a da autora, tem a ver com solidão: "Para mim, desde o início, o
silêncio e a solidão têm estado intimamente ligados" (Maitland, 2008, p. 31). Está igualmente
associado a um determinado tipo de espaço natural, a uma estética: "As minhas ideias sobre o
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silêncio tinham uma paisagem, assim como uma dimensão interior. Provavelmente é apenas uma
opção estética, mas era livre de fazer essa escolha [...]" (p. 48).
Em 2003, juntamente com o cunhado ponderou comprar uma ilha que estava à venda, nas
Hébridas Exteriores. Mas "[...] apesar de me sentir atraída pelas ilhas e de gostar profundamente
do seu encanto desolado, elas não eram o local certo para mim. O movimento infindável e o som
do mar não era o meu silêncio [...]". Além disso, a ilha tinha apenas cerca de um hectare e meio e
"[...] sentiria falta das longas caminhadas, a sensação física e a terra ser mais extensa do que eu
jamais conseguiria abarcar" (pp. 235-236). Quanto à escolha da paisagem discordamos nalguns
pontos e, categoricamente, em relação ao mar. Se há coisa que aprecio é o som e o movimento do
mar. Também divergimos na experiência da floresta. Maitland (p. 236) percebeu "que havia um
território tradicional do silêncio que estava a evitar, e fugia dele porque tinha medo", confessa.
"Tinha medo das florestas". Já apanhei vários sustos nas minhas caminhadas, mas até à data
nenhum me impediu de regressar. Contudo, concordamos com a necessidade de caminhar.
Também para ela é de vital importância fazer as suas caminhadas, e refere-o várias vezes ao
longo do seu livro. Sente uma profunda simpatia por Henry David Thoreau, "o filósofo radical
transcendentalista" (p. 49), e pelas longas caminhadas de Wordsworth. "Passeios com a duração
de um dia pelo campo, em zonas de montanha, seguidos por noites calmas em casa, parece ter
sido a receita do círculo de Wordsworth para uma obra poética produtiva" (p. 303), escreve a
autora.
Quanto ao tipo de silêncio, estamos em sintonia. Não queremos "a ausência ou a falta de som,
mas explorar o poder positivo do silêncio [...]" (p. 49). Porque os sons, esses, podem ser naturais.
Nas traseiras de uma casa que Sara havia arrendado em Skye, havia uma série de pequenas
quedas de água de um riacho que produziam um som semelhante ao motor de um avião ao longe.
"Pensei muitas vezes se era o facto de estes sons constituírem um pano de fundo constante", conta
a autora, "ou se era antes por serem naturais e não produzidos pelos seres humanos, que os levava
a não perturbarem a minha noção pessoal de silêncio" (p. 62).
Mas nada de radicalismos. Tal como Maitland, tenho passado por situações descritas em O Livro
do silêncio, e os pensamentos e conclusões foram idênticos:
Se, por exemplo, estiver a passear sozinha no alto, num caminho estreito, e o dia tiver
sido silencioso, com exceção do som dos riachos e do crocito de um corvo... e vejo que
mais abaixo se dirige na minha direção um grupo de alegres caminhantes. Sei que me
irão dizer ‘olá’, e que devo fazer? Esconder-me atrás de uma rocha, apesar de saber que
já me devem ter avistado? Passar ao lado, com uma expressão altiva? Aumentar o ritmo
das passadas e sorrir rapidamente enquanto passo pelo grupo? É menos ‘ruidoso’ e mais
racional responder com um ‘olá’. (p. 369)
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E em relação aos confortos da sociedade, faço das palavras de Sara Maitland as minhas.
Não sou uma defensora irredutível do ‘regresso à natureza’. Não penso que seja possível
[...] viver completamente fora da economia do dinheiro. Ignoro se seria possível ser
autossuficiente em termos alimentares, só sei, de facto, que representaria um esforço
extremamente árduo. Tornar-se-ia um fim em si mesmo e não aumentaria a minha
sensação de liberdade, espaço ou silêncio. Não quero plantar todos os meus legumes [...]
ou vasculhar os bosques para encontrar lenha para a minha lareira. Além disso, mesmo
que o fizesse, teria ainda de pagar as taxas municipais. (pp. 355-356)

Resumindo: "A única coisa que quero fazer é viver com tanto silêncio quanto possível nesta altura
da nossa história" (p. 356).
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Thomas Bernhard
E por último, mas não somenos que os autores previamente listados, temos Thomas Bernhard.
Um autor já citado em Motivação e inquietações pelo seu comentário corrosivo relativamente à
arte do fim do século XX. Bernhard foi um escritor austríaco, e um dos dramaturgos
germanófonos mais influentes e de maior sucesso. As suas criações literárias são consideradas das
mais importantes da segunda metade do século XX. Nasceu na Holanda em 1931 e faleceu aos 58
anos na Áustria, deixando uma obra considerável de poemas, contos, romances, autobiografias, e
peças de teatro — das quais, dezoito foram estreadas.
Tal como foi anunciado em Ponto de partida, esta tese incorpora um diário visual e escrito. Um
diário que, além de servir de registo documental deste estudo, procura igualmente explorar
(outros) percursos artísticos. De entre os quais, as possibilidades dadas pela escrita, como já havia
feito em projetos anteriores principalmente com Chão de artista (2015) — um livro de artista de
edição única, manuscrito e com registos fotográficos. No estilo literário de Thomas Bernhard
revejo a minha forma de escrever. Um estilo marcado pela autobiografia, "onde as referências são
diretas, as pessoas e lugares são chamados pelos nomes." E "uma das chaves de sua estética, o
que num primeiro momento será chancelado pela autenticidade cedida de chofre pelo formato
autobiográfico" (Flory, 2006, p. 42).
Na sua escrita revela as suas vulnerabilidades, sem pudor. Por exemplo, no seu pequeno conto O
boné (Bernhard, 1984), o autor (ou um personagem, não sabemos) fala-nos da sua vontade em
cometer suicídio. Mas assume também a sua falta de determinação para o fazer. "Uma enorme
fraqueza, e por conseguinte inutilidade, domina-me." Então vai a correr até Parschallen "porque
não quero enlouquecer, tenho de sair de casa se não quiser enlouquecer" (p. 216).
Tem uma escrita obsessiva, angustiante até, "que cansa pelas repetições incansáveis" (Flory,
2006, p. 54). "Pisei qualquer coisa mole, primeiro pensei que fosse o cadáver de um bicho, uma
ratazana morta, um raio dum gato esborrachado" (Bernhard, 1984, p. 219), e repete estas palavras
até verificar "que não se trata nem de uma ratazana morta nem de um raio de um gato morto, que
não se trata do cadáver de um bicho." Trata-se afinal de "um boné com pala. De um boné com
pala, como os que os magarefes, mas também os lenhadores e os camponeses da região trazem na
cabeça." E que vai ele fazer com o boné? Porque quem o vir com o boné na cabeça vai pensar que
ele é um magarefe ou um lenhador ou um camponês.
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Por isso me não é permitido, a mim que não sou nem magarefe, nem lenhador, nem
camponês, manter o boné na cabeça. […] E eu pensava: que fazer com o boné? Pensava
constantemente nisso. Se fico com ele, é roubo, se o deixo ficar, é má-educação, não
posso pois pô-lo e trazê-lo na cabeça. (p. 220)

E enceta a missão obsessiva — senão impossível — de encontrar o dono do boné que pisou no
chão. Como eu, de certa forma, com o silêncio. Ou com os meus repetidos mergulhos no mar.
Numa escrita inquietante — ou que pode levar à angústia — e de movimentos que se repetem:
Preciso de descobrir quem o perdeu, disse para comigo, vou até Parschallen e pergunto
a todos os homens se perderam este boné. Em primeiro lugar, disse para comigo, vou
passar por casa dos magarefes. Depois pelas dos lenhadores. Por fim pelas dos
camponeses. […] Será preciso dizer que todos os magarefes de Parschallen traziam o
mesmo boné cinzento, grosseiro, grosso, boné de pala, na cabeça? Nenhum tinha perdido
o boné. Mas eu não queria desistir nem queria desfazer-me do boné da forma mais
miserável (simplesmente deitando fora o boné), e por isso meti-me também a passar por
casa dos lenhadores. Mas nenhum dos lenhadores tinha perdido o boné […]. Finalmente
tinha ido a casa de todos os camponeses de Parschallen, mas também nenhum tinha
perdido o boné. (pp. 220-222)

É maltratado e enxotado em todas as portas a que bate em Parschallen, mas continua. Depois
meteu-se a caminho de Burgau. E repete tudo o que fez em Parschallen. Bateu à porta de todos os
magarefes, lenhadores e camponeses. Mas todos apareceram à porta com o mesmo boné na
cabeça. Correu de volta a casa para Unterach. E por fim, já exausto, decidiu conservar o boné e
colocou-o na cabeça: "tive o boné posto durante toda a noite, e não sei porque o tive na cabeça! E
não o tirei da cabeça, e não sei porquê!" (p. 218)

111

2018

Quarta-feira, 14 de Fevereiro de 2018

Beuys, um documentário de Andres Veiel sobre a vida e obra do artista, foi exibido hoje no Teatro
Académico de Gil Vicente em Coimbra, integrado no KINO — Mostra de Cinema de expressão
Alemã. Ser humano e artista magnífico, parecia.

Como é que se é artista depois de se ver isto? Sinto que qualquer coisa que possa fazer será
insignificante, comparando com a magnitude das suas ações.

A apanhar chuva miudinha [Segunda-feira, 2 de Abril de 2018]
A sós, com as árvores — e apenas alguns ruídos de fundo — às 19h43.

vídeo 1

vídeo 2
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De Terça para Quarta-feira [de 24 para 25 de Abril de 2018]
Apresento a performance This is not a dream, na sétima edição do evento Sopa de Pedra, nos
Ateliers Mompilher no Porto. Esta performance faz parte de uma série de experimentações que
está a ser desenvolvida em residência artística do Serviço Educativo Jazz ao Centro Clube (JACC)
até Julho, no Salão Brazil.

A minha busca mais ativa de silêncio, ainda não começou. Porém, aceitei o convite mais pela
consideração que tenho por quem mo fez — já era o segundo ou terceiro que me haviam feito —, do
que pela vontade de a realizar. De momento, a minha vontade é mais interior. Antes de mais, para
mim do que para um público.

Em casa [Segunda-feira, 18 de Junho de 2018]
Recebo uma prenda de aniversário. Fico a olhar para ela com ar espantado. Um volume esponjoso
azul. Não sei o que é aquilo.
— É uma almofada! — diz-me a pessoa que me ofereceu a prenda. E enfia-a na cabeça ficando só
com a boca e o nariz de fora através de um buraco que a almofada tem. — Para teres silêncio para
dormir.
— Ahhh… — digo eu com um ar pouco entusiasmado. E a pensar, “se virar a cabeça de lado a meio
da noite, fico com o buraco para respirar na orelha.” — Eu não consigo dormir com isso enfiado na
cabeça. Ainda me falta o ar.
A pessoa ainda me tenta convencer de que a sua prenda é uma excelente ideia, mesmo depois de
eu exemplificar que se uma pessoa estiver deitada a dormir, a almofada não acompanha o
movimento da cabeça e ficamos sem buraco para respirar. A intenção foi muito boa mas…
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inventam cada coisa! Uns tampões para os ouvidos e uma venda para os olhos ocupam menos
espaço e parecem-me mais eficazes.

Segunda-feira, 31 de Julho [de 2018], às 22h00
Apresentação de AA residência. Uma performance em cocriação com Aglaíze Damasceno, e com
quem tenho desenvolvido a residência artística no Salão Brazil. Aqui uma apresentação final fazia
sentido por ser no âmbito de uma residência. Mas sinto que está tudo ainda muito embrionário.

(foto: João Duarte)

A minha intenção com esta residência era a de explorar uma linguagem plástica e sonora no
seguimento do meu trabalho como performance. Mas que fora, numa primeira instância, privada.
Uma experiência, sem expectativas. Que se abrisse ao mundo apenas se fizesse sentido.

Houve comentários do público positivos. Outros, nem por isso. Aceitei-os. Foi uma experiência.

Sábado, 11 de Agosto [de 2018] em Álvaro
Retomo o diário. Outras escritas e outros afazeres, tomaram o meu tempo entretanto.

Desde o início do ano que comecei a procurar e a candidatar-me a residências artísticas — a nível
nacional e internacional — no sentido de encontrar o silêncio adequado para as minhas indagações.
Aguardo algumas respostas e, entretanto, achei conveniente procurar outras alternativas.

Desta feita, dei início à procura ativa de possíveis lugares adequados à minha investigação.
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Recebi convite para visitar Álvaro, uma aldeia de xisto na albufeira do Cabril, para fazer contactos e
parcerias. Ao final da tarde, vou à feira de artesanato e gastronomia em Pedrógão Grande. Noite
com concertos, variando entre música pimba e som dos Quinta do Bill. São-me apresentadas
algumas pessoas ligadas à região, mas nada concreto é firmado.

Pernoita numa tenda de campismo à beira do rio Zêzere.

Em silêncio.
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Domingo, 12 de Agosto de 2018
Reconhecimento da zona. O café e praia fluvial atraem muita gente no Verão. As áreas naturais
estão fustigadas pelos incêndios e encontra-se muita monocultura de eucaliptos. O cenário é
desolador. Os grandes incêndios em 2017 começaram nesta zona, precisamente no meu dia de
anos. Recordo-me de acordar e sentir o cheiro a fumo dentro de casa. Abri as janelas e fui
envolvida por uma nuvem de cinzas. O ar estava irrespirável e, nesses dias, fugi para a praia.
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Terça-feira, [4 de Setembro de 2018] no quarto de uma pensão em Brighton
Vim a um encontro de trabalho no âmbito do projeto ALL - Artist-Led Learning in Higher Education
(ALL) — do qual faço parte como artista e investigadora — nos dias 2 e 3 de Setembro. Foram dois
dias encerrados dentro de uma casa, com bom tempo e a praia ali ao lado.

Hoje apanho comboio para Londres às 17h04. Não resisto a ir tomar um banho de mar. Saí da
pensão ainda não eram 9h00. Aproveitei a toalha de hotel e regressei depois para tomar um banho
quente. Tenho de fazer o check out às 11h00. O tempo está um pouco enublado, mas a água
estava boa. Tive um breve momento de silêncio. Aqui a praia é de pequenas pedras roliças de
várias cores, em tons de castanho e cinza. Visualmente é bonito, porém magoam os pés ao
caminhar.

À tarde no comboio
Depois de piquenicar no jardim do Royal Pavilion voltei à praia. Fiquei até serem horas de vir
apanhar o comboio.
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Sexta-feira, 7 de Setembro de 2018, em Londres
Visita às exposições da Tate Gallery. Algumas frases de artistas estão projetadas na parede. A de
Laurie Anderson e a de John Cage retêm a minha atenção.

Segunda-feira, 10 de Setembro de 2018
Comecei a trabalhar numa galeria.

Domingo, [16 de Setembro de 2018] na praia do Cabedelo às 17h25
Por vezes, questiono-me se gostarei mais da serra ou da praia. E se isso terá a ver com os meus
antepassados: do lado paterno toda a família vem da zona da Serra da Estrela, e do lado materno
da zona costeira do Algarve. Na minha infância, apesar de disfrutar imenso da praia, preferia ir para
o meio da floresta. Estar rodeada de árvores e vegetação, longe de tudo. Partir à aventura era das
minhas atividades preferidas desde que ganhei mobilidade (os meus pais ‘arrumaram’ com a tenda
depois de acamparem comigo a primeira vez: desaparecia a meio da noite, tinha eu cerca de um
ano e ainda gatinhava). Adorava trepar às árvores, ou construir cabanas para ficar horas lá dentro —
mesmo à chuva — a olhar cá para fora. E manteve-se uma atividade vital, física e mental, até hoje —
se bem que com a idade, desabituei-me de construir cabanas e de subir (tantas vezes) às árvores
durante as minhas deambulações. Todavia, atualmente, também não consigo passar muito tempo
longe do mar. Uma ansiedade começa a invadir-me. Quando passo mais tempo na serra, sinto falta
de ver o mar no horizonte e de mergulhar nas ondas. Mas quando passo uma temporada na praia,
também sinto falta da serra para deambular e me embrenhar na floresta. Talvez por isso gostei
tanto de viver nos Açores — era para ficar um ano e fiquei dois, com idas regulares durante anos.
Vivia numa montanha de floresta, com mar por todos os lados.
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Vim até à Figueira da Foz. Passar o dia na praia, descansar da cidade. A época balnear acabou e já
não há muita gente.

Segunda-feira, 24 de Setembro 2018
Durante uma semana estivemos a montar exposições na galeria onde estou a trabalhar. Três, mais
precisamente. Uma azáfama para estar tudo pronto para a inauguração no dia 14. Apareceu mais
gente do que o esperado, contudo repara-se que muita gente vem mais pelo convívio social do
que propriamente pela exposição. Terminada a inauguração, é um marasmo. Nestes dias não
apareceu praticamente ninguém. As obras ficam sós, para ali penduradas nas paredes brancas de
salas vazias.

Ocasionalmente, tenho substituído um amigo num outro espaço cultural e o fenómeno é o mesmo.
E questiono: criar obras para quê e para quem? Ou, de que forma estas obras poderiam ter outro —
ou mais — impacto?

Quinta-feira, [27 de Setembro de 2018] sentada na praia
Passa das 19h00. Assim que saí do trabalho, vim ao Cabedelo. Levei mais tempo na viagem, do que
o tempo que poderei ficar até escurecer. Não importa, tinha de vir.

Os meus falecidos avós — também bisavós e tetravós (e mais não sei) — eram do Algarve. Desde
pequena ia passar férias a casa deles. Porém, a partir dos meus catorze anos — coincidência ou não,
após o meu avô falecer — ia com os meus pais uma quinzena e, depois, ficava mais uns quinze dias
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só com a minha avó e tia-avó. Os amigos, com saudades, questionavam-me o que é que eu ficava lá
a fazer em Setembro, quando já não havia praticamente ninguém. Efetivamente, passava os meus
dias na praia, sozinha. Ia a casa comer e dormir. A minha tia-avó por vezes ia procurar-me à praia
para ir jantar, e ralhava comigo. O que é que eu ainda ali estava a fazer quase a anoitecer? É
inexplicável, por mim ficaria ali dia e noite. Na praia sou capaz de passar horas a olhar o horizonte,
os movimentos das ondas ou as nuvens a passar. De ouvir os sons do mar. Nadar no mar, sentir a
força das ondas e ficar com o corpo salgado. Tocar na areia e caminhar praia fora até me cansar.
Gosto da vastidão do mar e do areal. Areia, céu, mar. Ar, terra e água, a rodos. Há espaço, muito
espaço. E no Verão, só é preciso água para beber, um fato de banho e uma toalha. Por vezes, nem
isso.

O meu avó materno era pescador — e ambos bisavôs também (e mais não sei). Costumava estar três
meses em alto mar, em navios de pesca de arrasto em Cabo Branco. Apesar de não termos uma
relação próxima, será que fiquei impregnada por ele?

Vivendo em Coimbra, comecei a ir a Mira ou à Figueira da Foz frequentemente. E, depois de ter ido
viver para os Açores em 2004, apercebi-me de que não conseguia realmente viver longe do mar.
Lá, comecei a tomar banhos de mar durante o ano inteiro. Já o fazia antes, mas não de forma
regular. Desde então, tornou-se quase um ritual.

São agora 19h18. A praia está praticamente vazia. O sol põe-se por detrás das nuvens. Sinto o
silêncio.
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Sexta-feira, 5 de Outubro de 2018, em Alcaria
Viagem à Serra de Aire e Candeeiros. Aproveito para visitar uns amigos ceramistas, e conhecer
melhor esta zona.

Caminhada quase ao anoitecer pela serra acima.

Sábado de manhã, 6 de Outubro de 2018
Caminhada, numa outra direção. A descer e numa zona mais arborizada.

À tarde
Ida à praia com os amigos ceramistas. Tomo atenção ao tempo que levamos a chegar. É
inexplicável. Quando passo uma temporada num determinado local, tenho o hábito de verificar a
distância a que fica do mar. Não consigo precisar desde quando comecei a ter este hábito. Talvez
depois de ter vivido em Espanha.

Entre 2000 e 2001, vivi quase um ano em Madrid. Durante anos achei que o meu lugar era na
grande cidade. Todavia, deparei-me com a falta de água — nem sequer um rio—, falta de floresta —
só parques repletos de gente —, e era preciso olhar para cima na vertical para conseguir ver o céu
entre os edifícios cinzentos. Foi a primeira vez que senti uma angústia profunda e constante. Tive,
também, pela primeira vez, problemas de alergias. Ataques de falta de ar e o espirrar
incessantemente sempre que saía à rua por causa da poluição. Depois, ficava com o corpo dorido
de tanto espirrar e com hemorragias no nariz. Também ganhei o hábito de usar tampões nos
ouvidos para dormir. Havia o barulho do elevador, da recolha do lixo, dos carros a passar, e do
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‘botellón’ toda a noite… Comecei a vir a Portugal uma vez por mês. Isto implicava viagens de
autocarro à noite, de sexta para sábado e de domingo para segunda. Em três noites dormia uma,
só para ver o céu aberto, o rio e, se possível, o mar.

Domingo, 7 de Outubro de 2018, antes do almoço
Nunca tinha visto — pelo menos, que eu me lembre — fragmentos de pinhas. Gosto da forma.
Parecem flores com pétalas de madeira.

Fotografo. E desenho.
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Ao entardecer
Caminhada com os amigos, e amigos dos amigos.

Há muitos terrenos com oliveiras, mas a serra é grande e passamos por zonas mais recônditas e
com outro tipo de vegetação.

Irei averiguar possibilidades de estadia nesta zona.

Segunda-feira, [22 de Outubro de 2018] à noite
Visualização do filme Meredith Monk: Inner voice.
Meredith Monk segue uma via budista, também ela intimamente associada à natureza e ao silêncio.
Atualmente, vive no Novo México numa casa apartada de tudo. No filme, a artista opina que
vivemos num mundo esvaziado. “It’s so empty. I think that we are living in a world of totally illusion
and delusion. And what’s called art is about diversion, entertainment and confusion. There’s nothing
there” (Vanloo, 2009). E à sua maneira, pretende contribuir para mudar isso. Abrindo a mente das
pessoas para que possam ver de uma outra forma, "using all their perceptions and having a
different spectrum of feeling" (Monk citada por Oliver, 2009).

Quinta-feira, 25 de Outubro de 2018
Fui convidada a apresentar uma performance num evento a acontecer amanhã. Aceitei o convite
pensando que estaria a realizar uma residência artística nesta altura, e de onde iria surgir a
performance para apresentar. Devido a vários fatores, a residência não se realizou e a performance
não surgiu. Pelo menos dessa experiência.
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De qualquer das formas, dado o meu compromisso com a organização, avancei. Assim, esta
performance foi uma tentativa de reunir pequenos momentos/ações de imersão em público.
Procurando o silêncio em mim, e não através de um afastamento da sociedade. Portanto, a procura
de silêncio nesta performance, foi um à parte do doutoramento.

Escrevi e esbocei ideias.

127

Sexta-feira, 26 de Outubro de 2018
Surgiram alguns problemas antes da performance. A organizadora do evento, decidiu mudar o
local da performance dela para o local onde eu iria realizar a minha. Tentou de diversas formas que
eu mudasse de local porque eu iria deixar o local sujo, e ela não o queria limpar antes da
performance dela. Eu já tinha as coisas definidas, e por muita boa vontade que tivesse, não
consegui arranjar outro local adequado. Depois de se conseguir arranjar meios — material e pessoal
— para se limpar o local, convenci-a a manter o espaço. Preparei o local para a realização da
performance. Pouco depois, a organizadora vem comunicar-me que deu um pontapé, sem querer,
no meu jarro com água e quebrou-o. Poucos minutos antes do horário marcado para a minha
performance, finalmente consegui arranjar um balde para substituir o jarro.

Fico sempre nervosa. Faz parte do processo. Cinco a dez minutos antes de entrar em ação, a
adrenalina dispara. Depois, já em ação, o nervosismo vai-se esvanecendo.

Ao longo de todo o processo, vou sendo assaltada por pensamentos de incerteza sobre o valor do
meu trabalho. Por vezes, penso que não tenho nada de jeito para mostrar. Mas acho que faz parte,
esta impressão de dúvida em qualquer processo de trabalho. Como sabemos, nada está
assegurado na arte… ou na vida.
Intitulei esta ação de Sshhh.

Sshhh — a performance
Fecho-me na casa de banho para mudar de roupa e concentrar-me na performance. Preciso
sempre de uns minutos a sós antes de começar. Batem à porta a dar sinal de que a luz vai diminuir
e posso começar. Saio e dirijo-me lentamente para a entrada dos painéis que foram colocados de
forma a criar um percurso e tornar a sala, onde vai decorrer a ação, mais resguardada — gostaria
que os painéis tivessem sido colocados mais próximos para a passagem estar mais estreita. Dirijome para a cadeira que já se encontra no meio da sala. Aguardo de pé até que o público todo
chegue.

Sento-me. Do bolso esquerdo tiro uma agulha de crochet e linha de algodão branca. Começo a
fazer uma tira tendo como medida os meus braços abertos de uma ponta à outra.
É uma tarefa lenta, não tenho prática de fazer crochet. Evito pensar que as pessoas se estão a
aborrecer e disfrutar do que estou a fazer, lentamente. Penso mesmo na possibilidade de toda a
performance ser apenas o fazer esta tira, até terminar a linha.

Do bolso do lado direito tiro uma pequena tesoura e corto a linha. Não me fiquei pelo meu
primeiro plano de fazer uma tira com o meu tamanho e avanço. Enrolo a tira e coloco-a no meu
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bolso do lado direito. Levanto-me e encosto a cadeira à parede. O resto da linha, a agulha e a
tesoura deixo em cima da cadeira.

Pego num poceiro cheio de cinza e despejo-o no centro da sala. Deixo que o pó que sai da cinza se
espalhe. Levo o poceiro para junto da cadeira. Volto ao monte de cinza e faço uma cova com os
pés. Vou buscar um balde com água e despejo a água na cova. Levo o balde para junto do poceiro
e da cadeira. Coloco-me diante da poça de água, fecho os olhos e peço um desejo. Abro os olhos,
levanto ligeiramente as saias e salto para a poça. Adoro fazer isto!

Cinza e água espalham-se pela sala. Deixo cair a saia que se funde com as cinzas. Fecho de novo os
olhos e giro à roda com os braços abertos para um lado e para o outro, até ficar tonta. Sinto o
prazer que isso me dá. Depois bailo com o corpo e os braços até me cansar. Levo os braços e a
cabeça ao chão e ergo-me lentamente e abro de novo os olhos.

Saio da poça. Retiro a tira do bolso da saia e escrevo a palavra SILÊNCIOS na poça.
Não é assim tão fácil escrever a palavra, mas não tenho pressa. A tira teve o tamanho exato.
Silêncios no plural porque considerei a palavra no singular mais vaga.

Levanto-me e retiro-me.
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(foto: Ana Botelho e Susana Aleixo)
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Frações de silêncio foram alcançadas no decorrer da performance, apesar de estar rodeada de
pessoas — cerca de 20 —, mas não um sentimento de imersão.

Dos comentários que me recordo do público, um foi no sentido do ato de fazer crochet trazer
tranquilidade, e o outro de ver beleza nesse gesto.

Segunda-feira, 29 de Outubro de 2018
Refletindo sobre contextos artísticos, e mecanismos de visibilidade e de especulação. De vez em
quando, tenho a sensação de que há artistas que organizam eventos para se autopromover, e à
custa de outros artistas. A organizadora do evento onde apresentei a performance entra em todas
as atividades propostas, e na folha de sala o seu currículo ocupa uma página inteira. Os restantes
artistas ocupam um quarto de página.

Não vejo mal em organizar um evento para promover o seu próprio trabalho de uma forma
alternativa, convidado outros artistas a juntarem-se. Porém, dever-se-ia fazer os possíveis para, no
mínimo, os artistas participantes estarem todos em pé de igualdade. Mas é apenas uma opinião.

Domingo, 4 de Novembro de 2018
Fui convidada para participar num outro evento dias 1, 2 e 3 de Novembro. O convite englobava a
exposição das minhas obras — disseram-me que quantos mais trabalhos eu enviasse, melhor —; para
fazer uma apresentação pública do meu trabalho; para fazer uma performance; e participar num
mercado de vendas. Tudo isto de graça e ainda pagando sete euros e meio para participar no
mercado. A performance, recusei logo. Está na moda acharem que os artistas sacam uma
performance de uma cartola, que não é preciso uma preparação prévia. O resto, disse que ia
pensar. Dei uma vista de olhos nas edições anteriores e pareceu-me de qualidade por isso aceitei a
exposição e a apresentação. Sobre o mercado perguntei como era o público e disseram-me que
era a primeira vez que o faziam, mas que tinha muito público. Acabei por aceitar e pagar os sete
euros e meio.

Nicles. Para além dos artistas participantes e um ou outro amigo, não apareceu mais ninguém. Não
vendi nem um postal. Na exposição faltavam três trabalhos que eu tinha enviado. Falta de espaço,
justificaram. Todavia, a pessoa responsável pela organização ocupava três mesas inteiras com a sua
obra, enquanto que os restantes artistas tiveram que dividir cinco mesas entre todos. Mais um vez
questiono a integridade destes eventos, e a importância — ou não — em fazer parte deles.

Segunda-feira, 12 de Novembro de 2018, no Algarve
Vim passar uns dias a casa da minha falecida avó, na tentativa de encontrar aqui algum silêncio.
Habitualmente não vivo aqui, venho quando é possível. Por duas vezes, cheguei a ficar seis meses.
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Vim sempre com outros propósitos, portanto ainda não tinha explorado a fundo esta possibilidade
do silêncio aqui.

Quinta-feira, 15 de Novembro de 2018
Acordei a sentir-me meio estranha, com fraqueza, e decidi ir à praia. Já tinha tomado banhos de sol
na Terça e na Quarta-feira, mas não me atrevi a ir ao mar. Hoje o mar estava mais calmo e
aproveitei. A água não estava assim tão fria, fiquei a nadar uns quinze ou vinte minutos. Saí da água,
sequei-me com a toalha e apanhei um pouco de sol. Senti-me muito melhor.

Quarta-feira, 21 de Novembro de 2018
Mais um banho no mar. Estava de levante, por isso não arrisquei a ficar muito tempo a nadar.

Nadar no mar é das coisas que me dá mais prazer na vida. Há uns anos atrás, criar era o que me
dava mais prazer. Estava acima de tudo. O que se passou? Porque o deixou de ser?

Cheguei a pensar que isto me poderia acontecer, se um dia me sentisse tão bem a viver num lugar
aprazível, com estabilidade e com boas relações pessoais e sociais. Mas isso não aconteceu. Muito
pelo contrário. Não deveria ser eu mais criativa em momentos de crise?

Sexta-feira, 23 de Novembro de 2018, às 13h26
O mar acalmou. Foi possível nadar à vontade, estando apenas restringida pelo limite que aguento
do arrefecimento da minha temperatura corporal.
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À mesa a pensar, depois de almoçar [Sábado, 24 de Novembro de 2018]
Nas últimas semanas tive convite para participar em várias exposições: numa ficam com cinquenta
por cento das vendas; noutra cobram vinte por cento; e num mercado de arte teria de pagar três
euros. Quando é que estes ‘convites’ começam a ser remunerados?

Durante a tarde
Apesar da chuva e do vento, vou dar um passeio na zona dos Salgados. Passa das 15h00, mas está
escuro. Percorro os passadiços de uma ponta à outra. Neste percurso cruzei-me duas ou três vezes
com um rapaz que estacionou atrás do meu carro e me cumprimentou com um "Olá" ao sair do
carro. Depois, quando eu estava já entrar dentro do carro, volta a falar comigo. Convida-me para
um café.

Eu bebo um carioca de limão — não bebo café — e ele bebe uma cerveja pela garrafa. Vende
ímanes para colocar no frigorífico com fotos que ele faz das praias, ou pequenas pranchas de surf
desenhadas e cortadas a laser, e outros pequenos objetos que compra e revende. Diz que já teve
vários empregos mas que se fartou de tudo:
— Com o artesanato faço o que quero. Em pleno Agosto, se me apetecer, não vou trabalhar. Ou
trabalho só de manhã e vou fazer praia de tarde. No Inverno passeio. Só tenho esta vida. Tenho que
aproveitar!

Leva-me ao estúdio dele para me mostrar esse material e ver a máquina a laser, recém adquirida.
Enquanto dou uma vista de olhos nas coisas expostas na parede, ele sai à rua para fumar um
charro.

É hora de me ir embora. Dá-me o contacto dele e pede-me para lhe ligar amanhã.
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Esqueci-me de lhe perguntar quais os objetivos de vida dele, quais eram os seus sonhos.

Terça-feira, 27 de Novembro de 2018
A casa da minha avó é térrea e faz esquina. Está limitada por duas ruas estreitas de paralelos sem
passeio. Logo pela manhã acordo com os carros ou motas de escape aberto a passarem
velozmente nas ruelas, ou com as persianas dos vizinhos a abrirem ruidosamente. Na casa em
frente, há uma cadela, que fica entalada numa varanda quando o dono não está em casa. Tenho
pena do bicho, mal consegue dar a volta e sentar-se. É um amor. Muito meiga, mas ladra
repetidamente até o dono regressar. O dono, quando regressa a casa, vem fumar para a rua e
adora falar e bem alto. Também fala comigo, quando me intersecta na rua para me dizer que há
qualquer coisa de errado na casa: seja por causa do contador da água, da caixa da eletricidade,
etc. Há sempre algum assunto para falar.

Depois tenho o meu primo, nadador-salvador no Verão e desempregado/desocupado no Inverno.
Portanto, estamos na altura em que arranja qualquer desculpa para me telefonar ou vir bater à
porta. Hoje foi um desses dias. Veio bater-me à porta. Queria ajuda para pendurar um saco de
boxe na garagem. É um querido, tenho muito apreço por ele mas, para além de me pedir ajuda
para uma coisa para a qual não tenho força física, não percebe que às vezes venho aqui para estar
sozinha, para estudar ou trabalhar. Já lhe tentei explicar, mas ele questiona sempre o que é que eu
venho para aqui fazer sozinha.

Há uns dias, uma senhora amiga da família veio bater-me à porta. Queira saber se está tudo bem
comigo por nunca mais me ter visto. Quando cheguei ao Algarve disse-lhe que tinha vindo para
estudar e me concentrar. Voltei a referi-lo:
— Tenho andava ocupada.
— Sim, sim, eu sei. Mesmo assim achei estranho, até comentei com o meu filho — retorquiu.
Sou muito grata por ter pessoas que me querem bem, mas neste momento, tudo o que necessito é
de um pouco de silêncio.

Às vezes, pego numa cadeira e vou ler ou escrever para a praia, apesar de ao fim de duas horas
ficar cheia de frio. Também posso caminhar praia fora só para desanuviar, mas as dores nas costas
dizem-me para não o fazer tantas vezes como fazia. Hoje foi um desses dias em que necessitei sair
de casa. Peguei no livro e numa cadeira, e fui para a praia.

Estava sentada quando qualquer coisa me fez levantar o olhar. No mar, vejo um grupo de golfinhos
aproximar-se. Venho a esta praia desde que nasci e nunca vi golfinhos, nem nada parecido. Era um
grupo enorme e passou mesmo à minha frente. Andaram por ali uma meia hora. Vários, que de vez
em quando saltavam. Fiquei emocionada! São poucas as obras de arte que me fazem sentir esta
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emoção, e é esta emoção que gostaria de sentir ao ver uma obra de arte. É esta a emoção que
gostaria que as minhas obras de arte provocassem nas pessoas que as veem. Mas como?

A escrever na praia [Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018]
Não voltei a ligar ao rapaz que vende ímanes na praia, mas deu-me que pensar: o estilo de vida
dele. Apesar de não ter apreciado o artesanato que vende, a realidade é que há pessoas que o
compram e ele consegue sobreviver.

Pausa para banho no mar.

Reflexões vindas da água: o que é que vale a pena nesta vida? Se faço o que gosto, tenho
dificuldade em me sustentar financeiramente. Se arranjo um emprego normal, não faço o que
gosto e fico com pouco tempo para fazer outras coisas de que gosto. Pensando na vida do tal
rapaz, ele parece que se contenta com umas cervejas e umas ganzas. Não sai de Portugal e esteve
apenas uma vez em França e na Itália, e não gostou. Em Portugal viaja apenas para visitar os amigos
em Chaves e ir a festivais de Verão. Portanto, contenta-se com coisas com as quais eu não me
contento. A vida que eu quero para mim é outra.

Quinta-feira, 29 de Novembro de 2018
Hoje tomei o dia para caminhar na praia e fazer reflexões.

Durante anos, tinha uma avidez por desenhar, pintar, fotografar, fazer o que quer que fosse. Todo o
processo dava-me um grande prazer. Gostei particularmente de fazer a série de fotografias
encenadas Lá fora (2005), com os meus alunos, amigos e conhecidos nos Açores. Desde projetar as
ideias, pesquisar informação, fazer esboços, elaborar os cenários e figurinos, às sessões
fotográficas com as pessoas convidadas, tudo, tudo me enchia de satisfação. Todavia, depois havia
a desmotivação ao ver as obras sós na galeria. E o depois, quando as obras voltavam a casa,
quando gostaria que saíssem. Como um filho que se educa e depois se quer livre e independente.
Pelo contrário, no início da minha carreira, não queria vender absolutamente nada. Ficava tão
apegada às obras que as queria de volta e as tinha penduradas por toda a casa.

Com À prova de fogo e de bala (2008-2009) senti algumas saudades em realizar os figurinos e os
cenários como em Lá fora..., mas tive o prazer de proporcionar experiências diferentes à vida
daquelas mulheres. Houve aqui um trabalho social e de partilha que parece fazer cada vez mais
sentido no meu trabalho. Mas, mais uma vez, as obras estão enroladas em tubos e guardadas no
meu atelier. Vendi apenas três obras de uma série de quinze. Esta situação tem-me detido a realizar
mais trabalhos. Mas também questiono: só a realização do workshop e da sessão fotográfica sem
um produto final, teria tido o mesmo impacto nas pessoas participantes — que se sentiram
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orgulhosas, na sua maioria, em fazer parte deste projeto? Para não falar do público que teve a
oportunidade de ver um resultado? Qual teria sido a diferença entre haver produto final ou não?
A obra Banhos de Lama (2016) foi um trabalho encomendado. No final não quis ficar com a obra.
As peças de cerâmica puderam ser recuperadas para reutilização do barro. As imagens estavam
sujas do barro e foram jogadas fora. Foram três dias intensos de trabalho com os ceramistas, mas
senti-me realizada. Foi um trabalho colaborativo, remunerado e com algumas matérias que
puderam ser reutilizadas. Mas... foi uma encomenda. Não me saiu das entranhas como os trabalhos
anteriores.

Regresso amanhã ao norte.

Sexta-feira, 30 de Novembro de 2018
Visualizo o filme Caminha comigo. O filme documenta a comunidade de Plum Village no sul de
França, onde está Thich Nhat Hanh, um monge budista de origem vietnamita.

De quinze em quinze minutos soam campainhas e toda a gente tem de parar o que está a fazer e
ficar em silêncio, para se concentrar no presente e regressarem ao momento onde estavam. Do
meu ponto de vista, este silêncio de quinze em quinze minutos, significa uma interrupção nas suas
vidas, uma interrupção de uma conversa interessante, de um sorriso, de um olhar, de uma
brincadeira. Fazendo contas, na vida destes monges há cerca de sessenta e quatro interrupções
por dia.

No filme há uma conversa entre dois jovens do sexo oposto. O rapaz pergunta à rapariga se ela é
feliz. Ela diz que às vezes se aborrece de fazer sempre a mesma coisa. O rapaz diz que às vezes
também se aborrece, principalmente quando não está com o Mestre. Refere também que outros
budistas que anseiam por estar com o Mestre, às vezes também se aborrecem por não ter mais
nada para fazer. Portanto, o principal objetivo de vida destes monges é estar com o Mestre. Eles
não se podem tocar por carinho ou emoção. Sexo é proibido, assim como apaixonarem-se. Se isso
acontecer, ou reprimem, ou saem da ordem.

O Zen Budismo, ou o Budismo Zen visa encontrar a verdade, encontrar a perfeição. O Nirvana, o
caminho de Buda. Mas qual verdade? — questiono. E perfeição para quê? A verdade e a perfeição
de uns pode não ser a verdade e a perfeição de outros. E que liberdade é esta de se colocarem
tantas restrições, regras e esvaziamento de sentimentos?

Este não é caminho para o silêncio que procuro.
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Domingo, 9 de Dezembro de 2018
Saí de Coimbra por volta das 10h30 da manhã para fazer o percurso a pé do Casal de São Simão.
Levei companhia. Uma companhia que se revelou muito faladora. Fizemos o percurso quase todo,
e sugeri regressar às fragas para tomar um banho antes de almoçar. Não levámos toalhas ou fato
de banho. Despimo-nos e entrámos na água, à vez. Eu entrei primeiro. Dei umas braçadas e saí.
Depois, H. entrou, mergulhou e saiu logo. Soube-me a pouco e voltei a entrar, dar mais umas
braçadas e sair. A água estava fresca, muito fresca, mas o corpo fica com energias renovadas.
Quando voltamos a caminhar comecei a ter contrações musculares na zona das costelas, do lado
esquerdo e atrás. O meu corpo não gostou do choque de diferenças de temperatura.

No final da caminhada, H. disse-me que nunca mais se iria esquecer deste dia. Que voltou à
infância — apesar de nunca ter tomado banhos de rio no Inverno na sua infância — pela sensação.

A Meredith Monk, a Marina Abramovic, o Ernesto Pujol e tantos outros artistas promovem
workshops que provocam essas experiências. Para refletir: criar sensações nos outros? Ou melhor,
como promover sensações nos outros?

Domingo, 29 de Dezembro de 2018, na povoação da Serra de Santo António
Regresso à Serra de Aire e Candeeiros. Uma pessoa conhecida dos meus amigos tem um mezanino
com quarto e casa de banho disponível para arrendar. Vou ver a sua casa e saímos a pé para uma
caminhada de cerca de 10 km. Refere que foi várias vezes aos Picos da Europa e que, de todas as
pessoas com quem foi, não houve uma única que quisesse voltar a ir com ele. Consigo perceber
porquê. Estou habituada a caminhar rápido, mas ele — com os seus dois metros de altura — dá
passadas bem grandes e eu vejo-me literalmente aflita para o acompanhar. Duas pessoas podem
ter exatamente o mesmo ritmo, mas tendo alturas diferentes — e pernas mais ou menos longas — os
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passos que necessitam para percorrer a mesma distância é, também, diferente. Será que pessoas
grandes não pensam nisso quando têm uma pessoa mais pequena a arfar atrás delas?

A área que percorremos está completamente cercada por muros agrícolas e plantações de oliveiras
e parece que toda a zona é assim. Estamos a 12 km de Alcaria, a povoação onde estive em
Novembro. Parece-me demasiado fazer 12 km com regularidade para ir fazer uma caminhada.

Esta possibilidade, por agora, vai ficar em lista de espera.
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Primeiro dia do ano, [Terça-feira, 1 de Janeiro] de 2019
Saio de Coimbra depois do almoço. Quero ver o mar.

Chegada à praia, caminho à beira-mar desde o Cabedelo até à Gala. A maré está vazia, por isso
caminha-se facilmente na areia molhada. Não descalcei as sapatilhas. Está frio apesar do sol. Vejo
um homem a ir ao banho. Uma mulher tira-lhe uma fotografia. Fico também com vontade de entrar
no mar, mas no Inverno não arrisco a tomar banho sozinha em zonas que não conheço bem.

Enquanto caminho, penso na brevidade da vida. Tenho 41 anos e nem dei por eles passarem.
Significa que daqui a nada estarei com 82. A questão: o que vale a pena na vida?, volta a assaltarme os pensamentos. Andamos todos a criar e a produzir coisas que não precisamos. A consumir
coisas que não precisamos. Pela economia mundial, pelo dinheiro, pela ganância. Mais, mais e
mais. Máquinas velozes para sermos mais produtivos, que nos transformam em máquinas também.
O que nos facilita a vida, consome-nos também. O mundo à minha volta parece-me supérfluo...

As artes plásticas contribuem para trazer mais coisas ao mundo. Até os museus estão atafulhados
de obras, sem lugar para as expor ou armazenar condignamente. Alguns, já nem sequer aceitam
doações. Coisas armazenadas, encaixotadas, engavetadas, embrulhadas, arrumadas. É a condição
da maioria das obras de arte. Atualmente, a música é das artes que me parece fazer mais sentido.
Não ocupa espaço físico, pode ouvir-se e levar-se para qualquer lado. Não é palpável, anda pelo
ar, e toca a muita gente — a mim inclusive. A música mexe com as emoções diretamente. A música e
o som.

Com a mente de regresso ao Cabedelo, encontro um amigo. Conhecemo-nos há imensos anos.
Vamo-nos encontrando ocasionalmente sempre nos mesmos lugares. Ora no parque verde em
Coimbra, ora em concertos. São as caminhadas ao ar livre e a música que nos unem. Mas foi a
primeira vez que o vi por aqui. Pergunto-lhe se já foi ao banho:
— Não. Mas estou a pensar nisso.
E desafiamo-nos mutuamente a ir ao mar.
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O sol põe-se e as pessoas deixam a praia. Despimo-nos e corremos para a água como se
tivéssemos cinco anos. A água, gelada. Mas a vontade de saltar e mergulhar nas ondas é superior à
dor com que ficamos nos pés. Uma dor que só aligeirou quando chegamos aos carros e calçamos
meias e sapatilhas. Tudo por um breve momento, que valeu a pena.

Para refletir: trabalhar com as emoções, provocar sensações.

No regresso ao estacionamento, falo da minha investigação em curso e o meu amigo oferece-me
uma temporada na sua casa de férias na Figueira da Foz, caso eu ache viável para o meu projeto:
— É um apartamento com um café mesmo por baixo, mas tens a serra e a praia perto.

Ficamos de combinar ir ver a casa para que eu possa ponderar melhor a oferta. Já me tinha
ocorrido esta possibilidade. Já tinha, inclusive, contactado algumas pessoas conhecidas a ver se
me arrendavam casa aqui por uns tempos, mas não houve interesse. As pessoas que conheço vêm
com regularidade e querem a casa disponível.

Quinta-feira, 3 de Janeiro de 2019
Visualizo o relato de Hamish Fulton no vídeo Movimientos de tierra, Arte y naturaleza (Cardone,
2017). O seu trabalho pretende ser uma homenagem à natureza, demonstrar o seu respeito pela
natureza. É um sentimento que nutro também: gostaria de conseguir demonstrar o meu respeito
para com a natureza, através da arte. Mas como?

Questiono de novo: como criar algo pertinente num meio repleto de objetos e imagens?

Sexta-feira, [4 de Janeiro de 2019] pelo concelho de Góis
Deram-me o contacto de um casal que usa um sistema de troca de serviços. Trabalhando cerca de
quatro a cinco horas por dia na quinta — tratar da horta, animais e alguns trabalhos de reconstrução
da casa e anexos — oferecem alojamento.

Conduzo até Chã de Alvares. O casal recebe-me com um lanche. São estrangeiros mas vivem em
Portugal há muito tempo. A casa principal tem as divisões todas separadas. Sala, quartos, cozinha e
casas de banho, dá tudo para a rua. Mas é agradável. O quarto para receber os visitantes fica à
parte, num espaço separado a uns metros da casa principal. E ao contrário da casa principal é
escuro, pequeno, e sem casa de banho. Olho em redor e imagino onde poderei escrever nos dias
de frio e de mau tempo. Curvada em cima da cama com uma lanterna, parece-me uma das poucas
opções. Afastamento social não tem necessariamente de ser sinónimo de desconforto, penso.
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Depois de visitar o resto da quinta saio e caminho um pouco pela estrada de terra que passa ao
lado da casa. O percurso está ladeado de eucaliptos ardidos em anos anteriores, agora a rebentar.
E nas montanhas em redor o cenário é o mesmo. Tudo é árido. Há silêncio, mas é seco e vazio.
Falta vida e cor aqui.

Este não é o silêncio que procuro.

Um pouco mais tarde, a caminho de Coimbra
Vejo a placa para Aigra Nova e Aigra Velha. Já tinha visto alguma informação sobre estas aldeias e
estava curiosa em conhecer. Viro à esquerda e subo por uma rua estreita. Tento chegar a Aigra
Velha, mas chego só à Nova. Estaciono e dou uma volta a pé pela aldeia. Está rodeada de
montanhas e vejo que há percursos pedestres a passarem por ali. Entro na loja das Aldeias de
Xisto, falo um pouco do meu projeto e pergunto se têm conhecimento de alguém que arrende
casa. Um senhor que por ali andava, ouve a conversa e diz que tem casa perto, mas é preciso ir de
carro. O senhor é imigrante e tem uma grande casa a uns 10 km, próximo da estrada nacional. Não
achei perto. Teria de usar carro para tudo. Ele raramente vem a Portugal, porém a afilhada e o
namorado da afilhada — que fumava uma ganza na varanda — estão ali a viver até terminarem os
estudos. Trocámos contactos.

À noite em casa
Liguei para a afilhada a agradecer a boa vontade. Depois de refletir achei que a casa não se
adequava às minhas necessidades.

Sexta-feira, 11 de Janeiro de 2019
Contacto a Fundação Mata do Bussaco a solicitar apoio com alojamento na mata para desenvolver
esta investigação.

Quinta-feira, 17 de Janeiro de 2019
Arranjei o contacto de um outro casal que mora numa aldeia para os lados de Miranda do Corvo.
Depois de muita troca de mensagens, finalmente conseguimos conciliar horários e combinámos
hoje da parte da tarde.

Estaciono o carro em frente da igreja . “Hum…”, penso. E sigo por um carreiro.

Têm uma pequena quinta autossustentável e também usam o sistema de troca de serviços. Neste
momento estão a receber um rapaz que se encontra a dormir numa espécie de mezanino na sala.
Teria de dividir quase todos os espaços com o casal e com os que poderiam vir. Mas há espaço
suficiente para conseguir alguma privacidade para escrever.
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Saio à rua e olho em volta. A autoestrada passa ali perto. Ouvem-se os carros e as motos
perfeitamente de onde estou. As montanhas forradas a eucaliptos. O casal indica-me um carreiro
que sai da casa, e onde não há eucaliptos. Faço esse percurso, mas em poucos minutos chego um
ponto em que não consigo ir mais além. Ando para trás e para a frente a ver se é possível seguir
por outro lado e nada. Silvas, valas, troncos caídos. Não consigo passar. É um pequeno carreiro,
agradável sim, mas que fica por ali.

Todavia, por ora não descarto esta possibilidade.

Domingo, [27 de Janeiro de 2019] ao telefone
Questiono uma amiga que vive para os lados de Condeixa se é possível calcorrear pelo menos 10
km no meio da Serra de Sicó, sem passar por casas e povoações:
— Podes-te perder nas terras de Sicó! — anui com entusiasmo.

Fico empolgada, esta zona agrada-me. Em Outubro e Novembro fui às buracas de Casmilo. Em
Dezembro fiz um trilho marcado saindo de Conímbriga de 8 km. Este mês percorri um outro saindo
de Condeixa mas não o consegui fazer na totalidade — ou estava mal marcado e fui por onde não
devia, ou intransitável por falta de manutenção.

Peço ajuda à minha amiga na procura de casa.

Segunda-feira de manhã [28 de Janeiro de 2019], visita às terras de Sicó
11h56 a caminho do Rabaçal.
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Domingo, 3 de Fevereiro de 2019
A mata do Choupal continua fechada por causa do temporal Leslie. Desta vez decido entrar. Vou
pelo lado norte, onde não há vigilância. Estou no meio da mata e escuto o sino da igreja. De que
igreja vem? Procuro no meu mapa mental da zona e não consigo perceber. Pouco depois, um avião
passa. O comboio. E já no regresso, um helicóptero.

Nós, humanos, estamos realmente por todas as partes.

Segunda-feira, 4 de Fevereiro [de 2019], numa casa para os lados de Souselas
Um casal amigo da família, sabendo do meu projeto de investigação, convida-me a ficar uns
tempos na sua casa, caso necessite. A casa fica a uns 15 km de Coimbra numa zona rural. A minha
irmã — juntamente com o marido e três filhos — estão de visita à casa dos meus pais — onde estou
atualmente. Demasiada agitação num momento em que procuro recolhimento. Decido aceitar o
convite.

Instalo-me e coloco o telemóvel no silêncio.

No dia seguinte [Terça-feira, 5 de Fevereiro de 2019]
Acordei a ouvir o sino da igreja, e ouvi-o durante toda a noite. Na casa dos meus pais o sino tocava
toda a noite de meia em meia-hora. Em noites de insónia é terrível. Queremos adormecer e, pimba,
de meia em meia-hora o sino a dizer-nos para acordar. E contamos as badaladas: "uma, duas,
três...", para saber se ainda temos algumas horas decentes para dormir, ou apenas uma. Durante
anos, pensei fazer um abaixo assinado para que o sino deixasse de tocar durante a noite. Pensei em
fazer uma instalação com almofadas a abafar o sino, entre outras coisas mais maquiavélicas. Em
2016, cheguei de uma viagem de dois meses a outro continente. Vinha estoirada. Porém, no dia
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seguinte acordei e pensei: o sino não tocou esta noite! Levantei-me e perguntei ao meus pais se o
sino tinha deixado de tocar durante a noite:
— Sei lá — responderam. A eles o sino nunca incomodou. Acho até que não davam por ele. Nos dias
seguintes, confirmei — para minha satisfação — que o sino havia deixado de tocar à noite.

Levanto-me, e às 9h00 da manhã já ouço as notícias a dar na televisão. Apercebo-me que houve
um incêndio em França.

Quarta-feira à noite na secretária do quarto [6 de Fevereiro de 2019]
A Notre Dame ardeu. Caramba como é que isso é possível? Em 2008 vivi seis meses na Cité
Internationale des Arts, a uns 500 metros da Notre Dame. Era só atravessar a ponte sobre o rio Sena
e lá estava ela imponente à minha frente. Cheguei a caminhar por ali à uma e duas da manhã. E
agora... desapareceu?

Recordo a minha estadia em Paris, o ruído constante. Havia barulho dia e noite. Foi a primeira vez
que me dei conta do quão importante era o silêncio. Houve alturas em que quase desesperei.
Cheguei a procurar igrejas ao final do dia para me sentar lá dentro por momentos. A vaguear à
noite pela cidade. A ir de bicicleta, aos fins de semana, até um grande parque nos arredores da
cidade — o parque era atravessado por estradas portanto, mesmo assim, escutava carros a passar
continuamente. Num fim de semana prolongado, meti-me no comboio e fui visitar uma prima à
Normandia. Tinha uma quinta com animais, cavalos e vacas. Perguntei se o mar ficava longe e o
marido dela teve a generosidade de me emprestar o carro para ir ver o mar, a 30 km. Apesar do
tempo cinzento e do mar acastanhado, esses dois dias foram maravilhosos. Já não me apetecia
regressar a Paris.

Antes de partir de fim de semana, uma artista sueca residente na Cité Internationale des Arts pediume o estúdio emprestado. O meu era ligeiramente mais sossegado do que o dela. Também estava
a padecer do mesmo mal que eu.

O primeiro mês que estive na Cité fiquei num estúdio igual ao dela, virado para o rio. Os estúdios
eram luminosos, com grandes janelas, mas sem qualquer tipo de barreira contra ao som. Tinham
apenas uma cortina de feltro negra que nem sequer era suficientemente grossa para barrar a luz do
barco que passava no Sena, com potentes projetores para que os turistas pudessem ver bem a
cidade. No segundo mês mudei-me para um estúdio bem mais pequeno que dava para uma rua
perpendicular ao rio. Era um pouco mais sossegado, mas a rua era de paralelos e sempre que um
carro passava o motor era acompanhado por um ‘trrrrrrrrr...’ As janelas eram do mesmo tipo e com
a mesma cortina de feltro.
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O estúdio era precisamente em frente ao Memorial de Shoah. Um memorial que transmite a
história do Holocausto através do seu museu, do centro de documentação, e de várias atividades.
Numa das suas atividades fazem homenagem às vitimas do Holocausto durante a II Guerra Mundial.
Sei que já era Primavera, mas não recordo o dia nem o mês. Em 2008 penso que calhou a um
Domingo. Portanto, às 3h00 da manhã, de Domingo para Segunda-feira penso que raio se estará a
passar àquela hora. Deitei-me antes da meia-noite e é impossível dormir. Vou à janela e vejo o
memorial completamente iluminado, a estrada encerrada ao trânsito, dois seguranças, e dois
grandes amplificadores de som a olharem para mim. Visto o casaco, calço as pantufas e desço à rua
mesmo em pijama. Na segunda começo a trabalhar às 9h00 e estou-me a passar. Os seguranças
vêm logo na minha direção, dizem que não posso passar ali — falam em francês. Eu reajo — em
francês também:
— Não posso passar aqui? Eu vivo aqui! — e aponto para o edifício em frente.
Pergunto o que se passa ali. Informam-me da homenagem e que durante 72 horas seguidas irão
proclamar os nomes das vítimas — portanto domingo, segunda e terça-feira, se não me engano.
— Setenta e duas horas? — reajo indignada. Depois de alguns segundos a tentar processar aquilo
pergunto — E precisam de ter estes amplificadores aqui na rua e...tão ALTO?
Dizem que avisaram os residentes.
— Avisaram? A mim ninguém me avisou de coisa nenhuma! — e olho para os edifícios em frente. A
minha janela, logo no primeiro andar, é a única com luz acesa.

Eu trabalhava ali mesmo, na Cité, estava a fazer um estágio como assistente de programação
cultural, no gabinete ao lado do diretor. Onde é que eu andava quando eles avisaram as pessoas?
Ou melhor, a quem e onde é que avisaram para essa informação me passar ao lado?

Por respeito às vítimas e, obviamente, sem qualquer poder sobre tal acontecimento, resignei-me.
Mas “Bolas”, iria ficar três noites sem dormir! E fiquei. Não havia tampões nos ouvidos, almofadas
ou cobertores que abafassem tal volume de som. Andei a dormir em pé e sem conseguir trabalhar
em condições durante esses dias. Parecia que tinha levado uma paulada na cabeça.

Na mesma altura comecei também a ter falta de ar. Desde a estadia em Madrid que não tinha
voltado a ter problemas de alergias ou de falta de ar. Andei uma semana sem conseguir dormir por
não conseguir respirar. E tinha imensas hemorragias no nariz por causa da poluição no ar — fiquei
com princípios de anemia. Com falta de ar e demasiado ruído, foi uma temporada difícil. O que me
valeu foram as amizades e a alegria de viver numa cidade cultural como Paris. De resto, um
desespero. Parecia um peixe a tentar viver fora de água.
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Umas horas antes de estar sentada à secretária
Depois do almoço, caminhei até à Pampilhosa do Botão. Ida e volta são cerca de 5 km. Fui
procurando alternativas à estrada de alcatrão, metendo por carreiros de terra para ir conhecendo a
zona.

Sexta-feira, 8 de Fevereiro de 2019
Recebo resposta ao contacto feito com a Fundação Mata do Bussaco. As casas têm grande procura
e já estão reservadas, pelo menos até ao final do ano. Portanto, o alojamento está fora de questão,
mas concedem-me acesso livre à mata para o meu projeto.

Fica um pouco longe para andar a ir e vir...

Logo verei.

Sábado, 9 de Fevereiro de 2019
Dia 7 e 8 voltei a caminhar ali pela região, sempre explorando caminhos de terra a ver onde iam
dar. Nunca fui até muito longe, não tinham saída ou iam logo dar a outras estradas. Os campos, na
sua maioria, são todos de cultivo. Ali não há muitas possibilidades de imersão. Há também
incompatibilidade de hábitos e horários com as pessoas que me acolheram, e sinto que estou a ser
um estorvo.

Regresso a Coimbra.
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Sábado, 16 de Fevereiro de 2019
No fim de Janeiro, apareceu uma pessoa com casa para arrendar em Casmilo. A casa estava em
obras e não tem sido possível fazer uma visita. Ficaram de me telefonar hoje para ir ver a casa.
Decido aproveitar para ir às Buracas, enquanto aguardo o telefonema.

À noite
Nada de telefonema o dia todo, só agora. Afinal, a pessoa já não quer arrendar a casa.

148

Sexta-feira, 22 de Fevereiro de 2019
Nas últimas semanas, enviei algumas mensagens para o casal da aldeia perto de Miranda do Corvo.
Tentei ligar várias vezes e enviei mensagens, mas sem sucesso. Desisto da ideia.

Sábado, 23 de Fevereiro de 2019
Há anos que uma das minhas primas me convida a ir viver com ela e a família em Foz de Arouce.
Tenho o primeiro andar só para mim: um quarto de dormir, um quarto para trabalhar (e se quiser,
dormir também) e uma casa de banho. Só preciso ir ao andar de baixo para comer. Hoje, mudo-me
para lá.

Segunda-feira, 25 de Fevereiro de 2019
Estou perto da Serra da Lousã. Não estou no meio da natureza, mas ao menos não estou na cidade.
Aqui à volta há uma floresta de eucaliptos, pinheiros bravos e mimosas. Tudo junto, torna o lugar
menos desolador do que uma monocultura. No geral é agradável. Todavia, o silêncio só é
garantido durante a noite, quando toda a gente dorme. Há máquinas agrícolas e/ou geradores a
trabalhar várias horas por dia.

E de quando em quando, motorizadas a passar.

Quarta-feira, 27 de Fevereiro de 2019
Quando iniciei esta investigação, um dos lugares eleitos era nos Açores. Conheço a zona e sei que
poderia ser frutífero trabalhar ali. Recebo um contacto para ir no Verão. O local parece perfeito, à
parte de não ter eletricidade e ter de ir carregar as baterias da câmara fotográfica e do computador
a um café. Por quinze dias não seria um problema. Durante três meses, veremos. É questão de
experimentar.
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Segunda-feira, 4 de Março de 2019
A pessoa que me irá receber nos Açores parece entusiasmada. Talvez demasiado. Falámos ao
telefone, e tem-me enviado mensagens com várias fotos de mosaicos feitos por si. Diz que se
considera também ele um artista. Refere ter muita necessidade de fazer retiros de silêncio
regularmente, e que acha que me pode ajudar na minha investigação — na realidade só quero que
me deixe em paz. Sugere igualmente que ‘podemos’ montar uma cabana na floresta para
‘podermos’ passar lá umas noites em silêncio. Quanto mais se entusiasma, menos me entusiasmo
eu.

Digo-lhe que retomarei contacto mais perto do Verão para ajustarmos pormenores. E, entretanto,
irei ponderar melhor esta hipótese.

A meio da tarde na Lousã [Sábado, 9 de Março de 2019]
Vou até ao castelo da Lousã. Mais gente teve a mesma ideia. Haviam carros estacionados por todo
o lado, e quando desci até à praia fluvial estavam as pessoas que vieram nos carros. Consegui
passar para uma zona sem gente.

Permaneci um pouco por ali, mas a zona era um pouco atrofiada para eu me deixar ficar muito
tempo.

Inicio a caminhada pela encosta da Ermida e do Santuário de Nossa Senhora da Piedade. Paro
antes de chegar a umas escadinhas de pedra que dão à cruz. Olho para cima. Um rapaz entrega
uma máquina fotográfica a uma rapariga para que ela tire fotos. Aguardo. Aguardo. E continuo a
aguardar. Nisto, a rapariga reclama:
— Foda-se! Vocês gajos são difíceis de tirar fotos, caralho foda-se!
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Continuo a aguardar. A fotografia (ideal?) nunca mais sai. Decido avançar e a rapariga assusta-se.
Peço desculpa e digo-lhe que já estava ali à espera há algum tempo. Estavam mais um rapaz e uma
rapariga e um aparelho de som a ‘bombar’ música. Debruço-me sobre o muro de pedra e ouço a
rapariga:
— O teu rabo fica muito bem na foto.
Não sei para quem seria tal comentário. Ignoro e continuo o meu caminho. O som que sai do
aparelho das colunas acompanha-me durante todo o percurso.

Nota: evitar sair aos fins de semana em busca de silêncio.

Rota PR7 — À descoberta da floresta [Domingo, 10 de Março de 2019]
Inicio no Terreiro das Bruxas, que está um pouco destruído. Todo o percurso parece árido, seco,
feio. Eucaliptos, acácias e alguns pinheiros bravos. Mesmo a parte da floresta reflorestada pelos
serviços florestais parece sem vida. Temos tido pouca chuva e nem o solo se encontra verde. Só
nalgumas pequenas áreas. Encontram-se muitas árvores caídas, imagino que pelo temporal Leslie.
Tenho andado a ler o livro Por aqui e por ali, onde Bryson (2007) refere haver “uma estranha
violência congelada numa floresta de Inverno. Cada vale, cada clareira, parece ter acabado de viver
um enorme cataclismo. Árvores tombadas encontram-se nos caminhos a cada 50 ou 60 metros,
muitas vezes com crateras de bombas em redor das suas enormes raízes enlameadas” (p. 61).

Assim é esta floresta. Parece que me vai cair em cima.
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Sábado, [16 de Março de 2019] à noite em Viseu
A convite do CAOS apresento a performance I feel… inserida no MONO[S] – Ciclo de
performances.

Esta performance foi exterior ao doutoramento. Faz parte da série desenvolvida em residência
artística no Salão Brazil, o ano passado. Tem a ver com exploração da voz e do som como extensão
do corpo performático.

Uma outra proposta antes de iniciar a minha busca de silêncio.

(foto: Jose Cruzio)

Pouca gente aparece, mesmo havendo a inauguração de uma exposição, que se apresenta
paralelamente.

Domingo, 17 de Março de 2019
Início de viagem para analisar potenciais lugares onde desenvolver a investigação, e contactar
possíveis parceiros. Esses lugares serão nas regiões da Guarda e de Castelo Branco. A minha
ligação a estas regiões vem da minha família paterna. O meu pai é da zona do Fundão.
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Visita a Castelo Rodrigo. Faço uma pequena caminhada em torno da povoação. A aldeia é
agradável, mas à volta são só terrenos de cultivo. As áreas de floresta são muito reduzidas e não há
água. Aonde é que me posso recolher para imergir? É pouco apelativo para o que procuro.

Dormida em Gonçalbocas, uma pequena aldeia perto da Guarda. Uma amiga ofereceu-me a casa
que era da sua avó, como hipótese.

Vou ficar aqui esta noite.

Segunda-feira, 18 de Março de 2019
Pequena caminhada de reconhecimento em Gonçalbocas. Daqui não é possível caminhar até
muito longe sem ser pela estrada. É necessário pegar no carro e conduzir uns bons quilómetros até
um lugar mais recôndito. A aldeia, no entanto é agradável e tenho alojamento. Vou ter em conta
esta possibilidade.

Há cerca de um mês atrás tive reunião com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF). Neste momento estão sem casas abrigo habitáveis, mas deram-me um contacto em Foios,
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no Sabugal. Conduzo até lá ainda pela manhã. Fiquei de me encontrar com o Presidente da Junta
de Freguesia às 11h00 para ver o abrigo que está disponível para pernoita dos caminheiros que
fazem a Grande Rota do Vale do Côa — trilho de 200 km, linear, que acompanha o rio Côa, desde a
nascente (em Fóios, Sabugal) à foz (Vila Nova de Foz Côa).

Em Foios
É uma antiga escola primária, agora transformada em camarata — com ar de abandono —, sem
cozinha nem casa de banho. É possível usar os balneários do campo de futebol, que ficam a uns
cento cinquenta metros. Não se torna prático para mais de três dias.

De todas as formas, dou uma volta de carro pela Serra da Malcata. Não conheço esta zona.
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Depois do almoço, tenho reunião com a Rewilding Portugal na Guarda, e ao final da tarde com as
Aldeias Históricas em Belmonte. Recebo novos contactos e talvez haja a possibilidade de uma
residência artística em Castelo Novo.

Dormida no Fundão.

Terça, 19 de Março [de 2019], na Barroca
Reunião com a ADXTUR, de onde emana uma residência artística a começar em Abril.

Regresso a Coimbra.
Passagem por muitas zonas ardidas. Tudo é negro e castanho.

Segunda-feira, 8 de Abril de 2019
Saída da Lousã. Talvez não tenha explorado o suficiente a região, mas de momento não vejo
possibilidades de imersão aqui. Sinto uma constante angústia. Pode também ser pelo facto de
partilhar casa — ou de não ter uma casa só para mim. Ou a falta do mar. Simplesmente, não me
consegui adaptar.

Gosto de vir cá passar uns dias. Mas viver, é outra coisa.
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Terça-feira, 9 de Abril de 2019
Viagem para iniciar a residência artística amanhã de manhã, na Barroca.

Paragem para conhecer Castelo Novo — onde há a possibilidade de uma outra residência.

Pernoita no Fundão em casa de familiares que me recebem sempre de braços abertos:
— Podes ir à Barroca e voltar. Não precisas de ficar lá a dormir — por eles faria a residência artística
cá em casa, mesmo explicando que neste momento procuro silêncio e estar só.

A escrever à secretária do quarto 4 [Quarta-feira, 10 de Abril de 2019]
Início da residência artística promovida pela ADXTUR.
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A residência é na Casa Grande, um antigo solar do século XVIII. A casa alberga as instalações da
Junta de Freguesia, a Biblioteca, os Correios, o Centro de Interpretação da Arte Pré-Histórica do
Poço do Caldeirão, a sede da Pinus Verde, a sede da ADXTUR, e a Loja Aldeias do Xisto da Barroca.
Na residência há cinco quartos, dois presentemente ocupados por dois funcionários da ADXTUR.
As refeições são na cantina, junto à cozinha industrial onde irei cozinhar. Durante a semana, tenho a
companhia de algum pessoal que aqui trabalha à hora do almoço. O meu quarto tem vista para o
sino da igreja que dá badaladas de 30 em 30 minutos — já me informaram que toca até à meianoite.

Dia seguinte [Quinta-feira, 11 de Abril de 2019]
Às seis da manhã acordei em sobressalto. Efetivamente, o toque do sino da igreja é uma
chinfrineira. Até mesmo de dia, salto de susto quando estou no quarto.

vídeo 3

Sábado, 13 de Abril de 2019
Durante a manhã percorro a zona a pé, e à tarde de carro. Muita área ardida, e a floresta existente é
essencialmente de pinheiro bravo.

vídeo 4

Consigo encontrar alguns lugares mais aprazíveis apenas nas proximidades da água.

Há neve na Serra da Estrela.
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Segunda-feira, [14 de Abril de 2019] no quarto
Manhã animada com música pimba que sai de uma carrinha estacionada no largo em frente à casa.
Nem consigo pensar.

vídeo 5

Ao final do dia
Subida a pé pela montanha em frente à povoação, atravessando o rio. Pinheiros bravos e zonas de
cultivo. São 20h11.
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No rio às 18h46 [Quinta-feira, 18 de Abril de 2019]

A ver e a ouvir a água a correr.

Sexta-feira, [19 de Abril de 2019] à secretária
15h04 à procura de concentração para escrever. A música faz-se ouvir ao longe até chegar, de
novo, ao largo a animar o meu dia.

vídeo 6
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Sábado, 20 de Abril de 2019
Último dia na Barroca. Era para ficar um mês mas devido ao sino que toca entre as 6h00 e as 00h00
tenho andado completamente atordoada. Acordo sempre de sobressalto com o sino. Tentei deitarme mais cedo por várias vezes, mas até à meia-noite — caso consiga adormecer em menos de meiahora — sou ativada pelas badaladas. E depois da meia noite, quem é que diz que adormeço logo?
Nem pensar. Na melhor das hipóteses, consigo dormir umas cinco horas seguidas.

Regresso a Coimbra.

Segunda-feira, 22 de Abril de 2019, nos arredores de Coimbra
Os meus primos têm uma quinta com uma casinha para os lados de Eiras. Cederam-ma por uns
tempos. Hoje mudei-me para cá.

Sexta-feira, 26 de Abril de 2019
As mudanças tornam-se cansativas. Fazer malas, a deslocação, desfazer malas, arrumar, a
adaptação a um novo espaço, novas rotinas. Normalmente, levo cerca de um mês a adaptar-me —
ou não — a um novo lugar. Por vezes é entusiasmante, outras nem por isso.

A quinta onde estou, ainda é o lugar mais agradável para se estar na zona. Fiz caminhadas nas
redondezas. Onde não há casas, há eucaliptos.

No quintal a ler e a escrever [Terça-feira, 30 de Abril de 2019]
Assustei-me com a vinda do jardineiro. Estava nas traseiras e ouvi-o a vir da entrada principal.
Pensava que podia estar ali completamente à vontade. São agora 14h38.
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[Quarta-feira] 1 de Maio de 2019, dia do trabalhador
Passeio pela quinta. Olho as flores e os gatos.

À tarde no Cabedelo [Sábado, 4 de Maio de 2019]
Há quanto tempo não vinha ver o mar?

Investigação teórica e prática.

Segunda-feira, 6 de Maio de 2019
Retomo contacto com a pessoa dos Açores. Ou tento. Telefono, ninguém atende. Deixo
mensagem. No facebook mudou de fotografia de perfil. Aparece agora acompanhado. Pode ser
um bom sinal, poderia fazer o meu trabalho mais descansada.
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Domingo [12 de Maio de 2019]
Revisão de literatura durante a tarde.

Silêncio às 20h59.

Segunda-feira, 13 de Maio de 2019
Não recebo resposta ao meu telefonema nem à minha mensagem. Ligo de novo, ninguém atende.
Deixo nova mensagem.

Ouço zaragata de gatos.

Por volta da meia-noite, a escrever à janela [sem a cortina corrida]
Vejo uma sombra a andar de um lado para o outro. Que estranho, quem andará aqui a estas horas?
Só me ocorre que seja um ladrão e fico um pouco assustada. Mas antes de entrar em pânico, olho
com atenção. Até porque ele vai ver que eu estou ali, a olhar para ele. Reconheço o homem. Puf,
que alívio! Abro a janela. É o vizinho. Anda à procura da gata que saiu de casa e não voltou.

Saio para o ajudar, mas sem êxito.
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Na manhã do dia seguinte [Terça-feira, 14 de Maio de 2019]
Encontro o vizinho. A gata foi encontrada. Estava escondida algures com medo de um outro gato.

Sexta-feira, 17 de Maio de 2019
Deixo a casa onde estou. Tenho o fim de semana para fazer malas. Viajo na Segunda-feira que vem.

É possível que regresse.

Segunda-feira, [20 de Maio de 2019] na Islândia
Estou em Reykjavik e decidi experimentar a praia geotérmica. Pensei que iria encontrar menos
gente. Aqui as pessoas vêm à piscina da mesma forma que as pessoas em Portugal vão tomar café
com os amigos.
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Em Laugarvatn [Quarta-feira, 22 de Maio de 2019]
Vim à Islândia por causa de um encontro de trabalho, no âmbito do projeto ALL.

7h00 da manhã [Quinta-feira, 23 de Maio de 2019]
Salto da cama com o despertador. Abro a janela do quarto e... pausa, antes de correr para o resto
do dia.
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19h22 a tentar chegar ao cimo da montanha
Tempo livre entre o encontro de trabalho e o jantar.
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Dia de chuva [Sexta-feira, 24 de Maio de 2019]
No âmbito das atividades do encontro, fazemos o circuito The golden circle. Nós e uma centena de
pessoas mais.

Sábado, 25 de Maio [de 2019] na estrada
Aproveitei a oportunidade de vir à Islândia para ficar mais uns dias. Aqui espero encontrar silêncio.

Candidatei-me a algumas residências artísticas para esta altura. Fui selecionada para uma, mas só
para o Verão do ano que vem. Por isso, aluguei uma campervan durante 10 dias. É uma carrinha
transformada com um estrado montado e que pode ser alargado para poderem dormir duas
pessoas. Tem um refrigerador, aquecimento, e um fogão portátil a gás. Às 19h30 inicio a viagem
em direção ao sul.
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Conduzo até quase à meia-noite. Estaciono à beira da estrada, onde está uma outra campervan e
uma tenda montada. Com a luminosidade não nos apercebemos das horas a passarem. Já estava
cansada e não fui tão longe como tinha programado. É proibido acampar fora dos parques de
campismo, de qualquer das formas, e sempre que me pareça possível, vou arriscar. Hoje vou
pernoitar aqui.

No dia seguinte [Domingo, 26 de Maio de 2019]
Acordei a meio da noite com frio e tive de ligar o aquecimento por um tempo. Faz muito ruído e
não consigo dormir com ele ligado. Depois, acordei por volta das 7h00 da manhã. Olho lá para
fora. A tenda e a outra campervan ainda ali estão. Ligo o aquecimento de novo para trocar de
roupa. Tomo o pequeno almoço e arranco. A ilha é lindíssima, avassaladora até. Apetece parar a
cada metro para fotografar. Por todos os lados brotam cascatas.

Chegada a Vik

Sou abordada por um grupo de Australianos. Eles questionam como será possível aquelas pessoas
viverem ali, tão isoladas.
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Em Skaftafell
Caminhada até à cascata. Cruzo-me com turistas que me pedem para lhes tirar fotos.

169

Mais tarde em Jökulsárlón
Há gente por todo o lado. Chamam-lhe a lagoa dos glaciares. Blocos de gelo flutuam em direção
ao mar. Com o aquecimento global, estima-se que o glaciar derreta nos próximos dois anos. De vez
em quando, passam barcos de borracha a motor. Alguns a grande velocidade. Calculo que sejam
de apoio aos barcos maiores que vão com turistas. Tento abstrair-me de todo esse ruído para me
focar no azul turquesa intenso da água em contraste com o branco do gelo e o negro do solo. É a
primeira vez que estou diante de um lugar assim.
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O céu está carregado de nuvens negras.

171

172

173

Olho as pedras submersas à beira do lago. Acho curioso o deambular dos limos com o movimento
da água. De repente, apercebo-me de qualquer coisa a nadar no lago. Com este frio o que será?
Olho à minha volta e ninguém liga, ou se dá conta. Vejo umas quatro ou cinco manchas negras a
flutuar de um lado para o outro. De repente, percebo. São focas! Estão muito longe, só se vêm
umas cabecitas, umas cinco.

Pouco depois, aproxima-se uma. Olha para mim, sabe que estou ali. Parece que sou a única pessoa
a vê-la. Com tanta gente a visitar a lagoa diariamente, com certeza já se habituaram aos humanos.
Não deixa de ser uma experiência extraordinária.

Pouco depois, desaparece na água com um mergulho.
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De volta à estrada, no sentido inverso
Paro em Skógafoss e Seljalandsfoss para ver mais cascatas. Todos os nomes terminados em foss
são cascatas. Janto uma sopa instantânea para me despachar e arranco às 22h00. As estradas são
estreitas, só de uma faixa para cada lado, e a velocidade máxima é de 90 km/h. Ultrapasso um
pouco e, ainda assim, passam por mim dois carros a abrir. Um flash sai debaixo de uma pedra. Que
seria aquilo? Minutos depois aparece a polícia atrás de mim. Reduzo a velocidade. “Merda!” —
penso. Travam e fazem inversão de marcha. Merda! Será que me multaram?

Reparo depois que há vários sinais a sinalizar a presença de radares nos quais não havia reparado
antes. “Merda, merda, merda!” — é a única palavra que de momento paira no meu cérebro.

Por volta das 23h00
Paro numa área de descanso onde está uma campervan estacionada. Queria chegar a Borgarnes
ainda hoje, mas já estou muito cansada.

As noites são frias. Ligo o aquecimento antes de me deitar.

Segunda-feira, 27 de Maio de 2019 [parecem-me ser umas 4h00 da manhã]
Acordo, gelada. O saco de cama não é suficiente, raios.

Às 7h00
Levanto-me e sigo viagem. Tenho umas duas horas de viagem até Borgarnes. Combinei lá às 9h00
com S. para a apanhar. Conheci-a em Coimbra há um ano. Por coincidência, falámos pouco antes
de eu vir para a Islândia. Ela também se preparava para vir para cá. Quando lhe falei dos meus
planos para viajar pelo país, pediu para se juntar a mim. Não daria para fazer a volta completa à ilha
— como tinha planeado — porque teria que voltar para trás para a apanhar, mas depois aceitei.

Achei que poderia ser interessante fazer uma parte da viagem a sós, e outra acompanhada.

Em Borgarnes
Cheguei cedo. A boleia dela demorou e ainda esperei cerca de uma hora.

Trouxe muita coisa, entre comida e almofada veio também um edredão. Tanta tralha! — pensei. Mas
o edredão, dará muito jeito.

Pela estrada fora até Flókalundur
Arrancamos em direção aos Westfiords.
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O ambiente muda. É bem mais agreste do que no sul. Muita curva, falésias e estradas íngremes e
de gravilha. Parece que a qualquer momento a estrada pode desabar e rebolarmos por ali abaixo.
Ou nós sair estrada fora. Não é uma viagem tranquila.

Primeira paragem: Guðrúnarlaug. Uma dúzia de casas perdidas no meio de nenhures. A S. procura
água, enquanto eu monto o fogão para a aquecer. O almoço é massa instantânea.

Vemos uma cabana no meio da montanha. Vamos até lá.

Encontramos gente enfiada num buraco de água quente. Deveriam estar na cabana quando
olhámos. Saudamo-nos alegremente.

Seguimos viagem.

Na área da Reserva Natural de Vatnsfjör∂ur
Vamos parando aqui e acolá até chegarmos a Flókalundur. Lá, procuramos uma pequena piscina
natural de água quente à beira mar. Ficamos de molho até nos fartarmos.

O corpo submerso em água quente, a cabeça com um gorro para proteger do frio.

A vista repousa no azul do céu e do mar.

Ainda que acompanhada, senti-me imergir.
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Depois do banho
Voltamos à carrinha e procuramos um sítio escondido para dormir. Não é fácil. A planície estendese por quilómetros de distância. Os vikings chegados à ilha, devastaram a maioria das árvores.
Atualmente há muito poucas florestas na Islândia.

Terça-feira, 28 de Maio de 2019
Conduzimos até à ponta mais oeste dos Westfjords para ver os puffins — papagaios do mar — nas
falésias. Lá, caminhamos encosta acima. Parece que vamos levantar vôo. Olhando em frente vê-se o
céu no topo da encosta e olhando para o lado direito, o mar lá em baixo. Dá-me um pouco de
vertigens.

Encontramos várias espécies de pássaros que não os puffins.
Umas centenas de metros mais à frente
Estão pessoas deitadas no chão com máquinas fotográficas. Até nos lugares mais inacessíveis se
encontram turistas — como eu, claro. Espero que se levantem para me deitar a seguir. E ali estão
eles, graciosos.
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De volta à estrada
Voltamos para trás pela mesma estrada íngreme de gravilha. E apanhamos a estrada em direção à
cascata Dynjandi. No caminho passamos por uma piscina de água quente com vista para o mar.
Além de uma sanita e de um pequeno balneário de madeira, não existe absolutamente mais nada à
volta daquela piscina. Nem nos quilómetros que fizemos antes de ali chegar, nem nos quilómetros
que fizemos depois.

Um casal sai, outro entra.

Chegada a Dynjandi
Caminho até à cascata. A S. ficou na carrinha a dormitar. Felizmente ambas temos necessidade de
estar sós de vez em quando.

Em direção a Isafjör∂ur
Avistamos baleias. Paramos o carro e saímos a correr como duas crianças empolgadas. São pelo
menos duas. Vemos o jacto de água que projetam e conseguimos ouvi-las. Esgalhamos olhos e
boca de alegria.

Quarta-feira, 29 de Maio de 2019
Hoje queremos chegar a Hólmavik. Paramos em Hvíanes onde focas relaxam ao sol e se confundem
com as rochas. Temos tido sorte com o tempo. Quase sempre sol. Fazemos um desvio para passar
em Heydalur. Aqui temos piscina interior e jacuzzi num espaço polivalente que alberga também
uma espécie de estufa e estábulo. Na rua existem duas hot tubes. Uma logo à saída da estufa e
outra que fica algures na colina.
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Estamos na piscina interior a nadar calmamente. Aparecem duas raparigas. Imediatamente agarram
a corda pendurada por cima da piscina e atiram-se à água, à vez. Não fazem isto uma, nem duas,
nem três vezes.

Não param!

Algures ao ar livre
A S. vai para a carrinha e eu vou à procura da hot tube que fica algures na colina. Caminho pastos
fora à procura de qualquer coisa que esteja a fumegar. À minha frente vejo apenas uma montanha
verde. Felizmente tenho botas à prova de água, é preciso atravessar um pequeno riacho.

Entretanto já vejo fumegar. É um buraco, não muito fundo nem muito largo, no meio da erva.
Quase me tenho de deitar para ficar submersa. Faz sol, mas está frio. Uso um gorro para proteger a
cabeça.
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Aproveito o momento a sós para fechar os olhos e esquecer-me do mundo.
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23h43, equipadas para dormir
Estacionámos nas traseiras de umas casas, numa zona residencial de Hólmavik.

Quinta-feira, 30 de Maio de 2019
Ninguém nos incomodou. Só em sonhos. Ambas tivemos pesadelos. E ambos tinham a ver com a
viagem. A condução perigosa. E o lugar, a natureza. Apesar de deslumbrante, é ao mesmo tempo
sinistra. Há qualquer coisa de estranho. Uma energia que, de tão viva, se torna densa. Pesada.
Parece que estamos sob uma constante ameaça. Não consigo explicar.

Levantamo-nos, tomamos o pequeno-almoço e arrancamos. Descemos em direção à península.
Encontram-se ovelhas por todo o lado. As mães e uma ou duas crias — normalmente duas. Algumas
passeiam na praia ou estão deitadas ao sol. Passamos por praias de areia branca. Algumas, fazem
lembrar o Algarve ou as Canárias. Está sol, mas muito frio. A minha companheira de viagem tira-me
uma foto, diz que pareço um extraterrestre com tanta roupa.

Na península
Passamos na cidade de Stykkishólmur e vemos mais gente do que em todos os passados dias
juntos. Subimos até ao farol. Queríamos terminar o dia com um banho na piscina de Olafsvik mas
está fechada. Hoje é feriado.

Chegamos a Rif. Vamos ficar no The Freezer — um teatro, café-concerto, hostel e residência artística
— e dormir entre quatro paredes. Aqui, não há silêncio. Fico numa camarata com quatro camas, mas
apenas uma está ocupada por uma rapariga chinesa. Vive em Londres, e é professora de mandarim
e inglês para crianças. Na cozinha está um grupo de homens. Estava à espera que saíssem para eu
poder cozinhar, mas parece que estão para ficar. Vou cozinhar uma sopa. Metem-se comigo por
estar a cortar legumes, acham muito elaborado. Perguntam-me o que estou ali a fazer. Respondo
que é uma longa história.
— We have time — dizem. Conheceram-se ali. O Bryce é de Idaho, Estados Unidos. Veio com o filho
como prenda por ter terminado o liceu. O filho é autista, portanto foi um grande logro para ele. O
Olivier é austríaco, mas pouco falou. O Lucas ajudou-me a cortar as cenouras. É o mais falador. É de
Montreal, tem um filho surfista que quer ir à Nazaré ver as maiores ondas do mundo.

Sexta-feira, 31 de Maio de 2019
Visito Hellisandur onde se podem ver pinturas murais pintadas por artistas de todo o mundo.
Passeio pelo parque Snæfellsjökull onde vejo o glaciar e praias de areia negra. Faço caminhada
pela falésia, entre Hellnar e Arnarstapi. Ida e volta são à volta de 6 km. Aqui já se encontra mais
gente do que nos Westfjords.
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Regresso ao The Freezer.
Antes do concerto de S. apresento a performance I feel... — a mesma apresentada em Viseu. Estão
doze pessoas: a S. e o guitarrista que irá acompanhar, a minha colega de camarata, um casal
americano e outro de Puerto Rico/Estados Unidos, o Bryce veio com o filho, um artista argentino,
uma italiana que trabalha como figurinista na companhia de teatro do The Freezer, e o Kari — o
diretor — apareceu mas voltou a sair. Quatro vieram-me felicitar pela coragem e diferença. Se tocar
apenas a uma pessoa, já vale a pena, certo?

(foto: Mayday Hong)

De partida [Sábado, 1 de Junho de 2019]
Ao sair do quarto, encontro o artista argentino sentado à mesa na cozinha. Ficamos à conversa
antes de seguir viagem. Vai estar ali um mês a fazer residência artística para pintar murais. É a
segunda vez que vem. Depara-se com questões similares em relação à arte, tais como as minhas: O
que é que vale a pena criar? O que é pertinente? A produção massiva de objetos, etc.

Com a conversa, volto à estrada às 17h00. Sigo viagem sozinha. A S. ficou no The Freezer, onde
está a trabalhar. Vou só a Bú∂ir ver a igreja negra e paro para ver uma cascata. Depois estaciono
algures em frente a uma igreja para jantar tranquilamente.

Procuro um lugar para dormir a caminho de Reykjavik.
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Domingo, 2 de Junho de 2019
Dormi perto de um campo de golfe, próximo de Reykjavik. O facto de não escurecer faz com que
pessoas venham jogar golfe até tarde ou bem cedo. Não consegui dormir descansada.

Faço-me à estrada para ir a Hverager∂i.

À saída de Reykjavik
Uma reserva natural.

Breve paragem.
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Uns quantos quilómetros depois
Estaciono em Hverager∂i. Caminho por mais de 3 km pela encosta de um vulcão. No cimo há
fumaça e água a ferver a brotar por todos os lados. Mas a atração principal é um rio de águas
quentes onde as pessoas se vêm banhar. Quanto mais acima, mais quente é a água, por isso é
necessário procurar um lugar onde o corpo possa suportar a temperatura da água. Encontro um
recanto onde há uma nascente de água fria, ideal para temperar a água e conseguir ficar mais
tempo.

Domingo é um mau dia para vir.

O regresso é mais fácil, quase sempre a descer. Mas depois de um banho relaxante, há pouca
vontade de voltar a percorrer os quilómetros montanha abaixo.

Por volta das 23h00
Chego à reserva natural onde passei esta manhã. Caminho cerca de uns 30 minutos por um
percurso marcado.
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Ainda se vê o sol. Nunca se chega a pôr completamente nesta altura do ano. Uma pessoa fica sem
noção das horas e estranha-se o cansaço físico quando ainda é de dia.

O parque tem uma floresta. Perfeito para passar a noite.

185

Último dia na Islândia [Segunda-feira, 3 de Junho de 2019]
Tomo o pequeno-almoço numa mesa de jardim no parque. Quando estou a arrumar, chega uma
carrinha pick up de onde saem dois homens funcionários da reserva. Penso que me vêm chatear
por ter passado ali a noite, mas não. Cumprimentam-me e vão recolher o lixo dos caixotes. Arrumo
o material dentro da carrinha e organizo as minhas malas.

Antes de voltar à cidade, dou um passeio à beira do lago.

Ao chegar a Reykjavik
Vou direta à praia geotérmica.

Esqueci-me completamente de que muita gente já está de férias. É segunda-feira e está apinhado.
Mal consigo estar na piscina sem ficar em cima de alguém. A maioria são jovens e crianças e não
têm problema em estar em cima das outras pessoas. Tento abstrair-me daquela multidão.
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Algum tempo depois, começa a esvaziar. A tempo de ainda conseguir relaxar um pouco.
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Quarta-feira, [5 de Junho de 2019] em Coimbra
Não voltei a ter notícias da pessoa dos Açores. Telefono uma vez mais. Ninguém atende.

Desisto.

Na Noruega, mais precisamente em Trondheim [Sábado, 15 de Junho de 2019]
Dias 17, 18 e 19 irei participar numa conferência. E, tal como fiz na Islândia, fico mais uns dias.
Desta vez, em casa da minha amiga R. que vive com a família.

Domingo, [16 de Junho de 2019] no parque natural
A pé de casa até ao lago. A temperatura da água aguenta-se bem.

Vou a nado quase até ao outro lado do lago e regresso.

Quinta-feira, 20 de Junho de 2019
Nova caminhada de casa até ao lago.

Apesar de ser dia da semana, encontro muita gente. Muitos adolescentes, barulhentos. Volto a ver
esquilos. Três. Mas hoje estão acompanhados por uma rola (ou algo parecido), uma gralha (ou
corvo – peço desculpa pela minha falta de precisão científica) e dois pássaros pequenos. Todos
comem grãos do chão, menos a gralha (ou corvo).

Nado até quase ao outro lado e regresso. Nadar no lago traz-me uma sensação de leveza e
tranquilidade. O meu corpo gela, mas compensa pelo bem que sabe. Só aqueci depois de
caminhar uma meia hora no regresso a casa.
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Pelo fiorde de Trondheim [Sábado, 22 de Junho de 2019]
Estranho caminhar ao longo de uma floresta a ver e ouvir o mar mesmo ali ao lado. Os barcos que
passam são ruidosos.

Há silêncio visual, mas não sonoro.

Segunda-feira, [24 de Junho de 2019] de manhã
Caminhada até ao parque natural. Hoje, trago farnel comigo.

Sento-me à beira do lago, ao sol. Está um pouco de vento. Algumas pessoas andam por aqui.
Aguardo até se irem embora.

Assim que fico sozinha, entro na água.
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Segundos depois aparece um senhor, na casa dos 70 anos, de bicicleta. Pára e pergunta-me, em
inglês, se a água não está muito fria. Respondo, também em inglês, que está um pouco mas sabe
bem. Pergunta-me se vim a correr. Estou no meio do lago a nadar, o que significa que tenho de
falar alto para me fazer ouvir e lá respondo:
— Walking!

— Walking?, pergunta.
— Yes, walking — afirmo.
— Have a nice swim, diz-me. Dá meia volta e vai-se embora. Reparo que se cruza com um outro
homem da mesma idade. Cumprimentam-se.

Eu continuo a nadar, a disfrutar daquela tranquilidade no meio do lago. Decido regressar a terra
quando o corpo me começa a arrefecer. Reparo que o outro senhor está a tirar a roupa e fica nu.
Demoro um pouco mais a sair da água, mas ele está calmamente a mudar de roupa. Quando
finalmente termina, nado para onde tenho as minhas coisas. Estou a tremer de frio.

Nessa altura chega um rapaz de tronco nu. Já o tinha visto passar um par de vezes. Senta-se numa
das mesas de piquenique mesmo em frente de onde tenho os meus pertences. Olha-me enquanto
saio da água. Sinto-me constrangida. O outro senhor já entrou na água. Enrolo-me na toalha e
troco de roupa, de costas viradas para o rapaz que continuava a olhar-me. Acabo de me vestir. O
senhor sai da água e o rapaz dirige-se a ele já com uma t-shirt e óculos de sol postos. Falam
qualquer coisa em norueguês mas parece-me que não se conhecem. O senhor sobe para um
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banco e dirige-se a mim em norueguês. O rapaz permanece por ali, um pouco mais atrás. Digo-lhe
em inglês que não percebi.

— Where are you from?
— Portugal.
— Oh, spanish?
E começa a falar comigo — o rapaz vai-se embora. Menciona que leu um artigo que referia uma
universidade com o nome de um poeta em Portugal. Depois diz que já esteve no Algarve. Fala
enquanto muda de roupa, e eu me estou a calçar. Temos que falar um pouco alto para nos
comunicarmos.

Pego no meu farnel para almoçar. Nisto, abeira-se de mim e começa a falar numa língua que não
consigo perceber à primeira. Está a tentar falar espanhol. Pergunta-me se eu estou de férias. Fico a
saber que ele é de Trondheim e que já tinha ido a Portugal.

Lá se foi embora. E, finalmente, como a minha sandes em silêncio.

Entre as 8h18 e as 15h03 de quarta-feira, 26 de Junho de 2019
Viagem de comboio entre Trondheim e Oslo.
Vou fazer couchsurfing em Bøler. Escolhi este local por fazer fronteira entre a cidade e a floresta
que circunda Oslo. Chega-se de metro ao centro da cidade em 20 minutos. O anfitrião aceitou
acolher-me pela minha procura de silêncio.

Em Bøler
Poiso a bagagem em casa e vou com M. — o anfitrião — fazer uma grande caminhada na floresta.
Paragem para nadar no lago. A água está menos fria do que em Trondheim. Continuamos a
caminhar. Vemos um castor atarefado a alimentar-se, depois mergulha para se ir meter no seu
abrigo.

De regresso a casa
Chove granizo, torrencialmente. Impossível escapar. Ficamos encharcados.

Quinta-feira, 27 de Junho de 2019. Na cidade de Oslo
É a segunda vez que venho a Oslo — a primeira foi só para mudar do comboio para o avião — e
parece-me que devo aproveitar para conhecer a cidade. Todavia, a cidade consome-me muito. Ao
final da tarde regresso a casa.
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Na floresta
Volto a sair para caminhar. No pântano aparece um outro castor, grande.

Depois, nado no lago.

Passa das 21h00.

vídeo 9

Em Abril dei início à leitura do livro O que é a natureza? de Kate Soper. A leitura não tem avançado,
mas o livro tem-me acompanhado. Viajou comigo para a Barroca, para a Islândia, e agora para a
Noruega. Pareceu-me que havia aqui um bom enquadramento para o livro.
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Dia na floresta [Sexta-feira, 28 de Junho de 2019]

vídeo 10

A caminhar, a nadar, e à procura de castores. O M. perguntou se eu queria a companhia dele. Vi
que estava com vontade de vir e não recusei.

Vemos um castor. Parece-nos o mesmo do dia em que cheguei. Ele ou ela, aproxima-se de mim.
Está a uns três metros. O M. diz que nunca esteve tão perto de um, como eu.

Estávamos a caminhar quando o vi na água a comer qualquer coisa que segurava com as mãos.
Depois, comecei a segui-lo. Parou numa árvore para comer umas folhas que caiam sobre a água.
Em seguida, nadou para o outro lado do lago. Continuámos a caminhar e vemo-lo de novo. Muda
de direção quando duas raparigas, que seguiam à nossa frente se aperceberam e se quiseram
aproximar. Eu ia mais atrás e parei logo, exatamente no mesmo sítio onde ele saiu para comer
umas folhas. Parece-me que não se apercebeu que eu ali estava. Fica a uns três metros de mim.
Quando me mexo, dá pela minha presença. Vira-se e volta a meter-se na água.

vídeo 11

O M. aproveita para vir para ao pé de mim. O castor regressou, mas fica indeciso e desiste. Volta
atrás e desiste. De cada vez que volta, o M. sai-se com:
— Here he cames!
Caramba, não é capaz de estar calado. O M. foi guia turístico. O que é bom, pois conhece bem
toda a região. Fala o tempo todo. O que é mau. Parece uma radiofonia a relatar tudo o que vê, o
que poderia ver e ouvir, o que as pessoas pensam, e o que deveriam pensar. É boa pessoa,
interessante até, mas às vezes desgasta-me.
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De todas as formas foi incrível poder observar um castor de perto. Senti a emoção descrita por Bill
Bryson (2007):

É uma experiência extraordinária encontrarmo-nos nos bosques, cara a cara, com um
animal selvagem (...) É claro que sabemos que aquelas coisas andam por ali, mas nunca
estamos à espera de darmos com uma, e certamente não tão de perto. (p. 263)

Os mosquitos também se aproveitaram. Ao estar parada para ver o castor, fui picada em todas as
partes que tinha descobertas do corpo.

De regresso a casa
Vemos um sapo enorme. O M. pega nele. Peço-lhe para pousar o animal. Opino que devemos
apenas olhar, não tocar. O facto de nos depararmos com estas pequenas surpresas já é de si muito
gratificante. O animal ficou tão assustado que ao pousá-lo no chão começa a subir-me pelas
pernas.

Sábado, [29 de Junho de 2019] em casa por volta das 9h00 da manhã
Acordo com o M. a bater-me à porta:
— The deer is here!
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Ontem à noite perguntou-me se queria que me acordasse. Eu respondi para me acordar apenas se
os veados aparecessem por ali. Por isso desconfiei, achei que estava a brincar. Por via das dúvidas,
levanto-me e corro trôpega até à varanda da sala. Com os olhos remelados nem consigo ver bem.
Enganou-me, penso. Mas depois, lá o vejo, no meio das ervas a comer, tranquilamente. Só se vê o
rabo. E de vez em quando levanta a cabeça. Esteve por ali até aparecer um homem com uma
menina que, mal viu o veado, correu entusiasmada na sua direção e o afugentou.

Um par de horas mais tarde
Volta a aparecer para comer as ervas dali. É afugentado mais uma vez por uma senhora de compras
na mão, e por um rapaz apressado que nem se deu conta do veado.

Da parte da tarde
Volto à cidade. Vim para conhecer Oslo e só vim uma vez desde que aqui estou. Amanhã regresso
a Portugal. Vamos ao parque de esculturas de Gustav Vigeland. O que me dá mais prazer é rebolar
num grande relvado.

O M. achou que eu queria ficar na cidade até à noite, mas fiquei satisfeita do que conheci e prefiro
retornar à floresta. Passamos em casa só para mudar de roupa. Eu vou direta ao lago nadar.

Hoje não avistamos nenhum castor. Parece que a cidade se mudou para estes lados. Há uma data
de gente a acampar. Vêm passar o fim de semana. E consegue-se ouvir o som de um concerto de

Motorhead e dos The Kiss.
Chegamos a casa passa das 23h.

Às 00h15
Interrompo a conversa incessante de M. para poder ir dormir.

Domingo, 30 de Junho de 2019
Tenho até meio da tarde para aproveitar. O tempo está enublado e arrefeceu. Volto à floresta para
uma caminhada mais curta e nadar no lago. Enquanto nado começa a trovejar. Ameaça chover.
Não fico muito tempo. Metros antes de chegar a casa, a chuva desaba.

Tomo banho quente e mudo de roupa.

Ao almoço o M. pergunta-me:
— You think the dear will come again?
— Off course! — respondo segura. — He has to came to say goodby.
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Minutos depois aparece.
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Segunda-feira, [15 de Julho de 2019] à noite na Barroca
Ao longo desta semana, irei realizar o workshop de fotografia Vendo para crer, revendo para criar
orientado por Rodrigo Braga (Brasil) e Carlos Casteleira (França). Fui convidada a participar pela
ADXTUR aquando da residência artística em Abril.

Perdi o primeiro dia do workshop. Cheguei só ao final do dia.

Por volta das 8h30 [Terça-feira, 16 de Julho de 2019]
Saímos para visitar o museu das Minas da Panasqueira. Só de pensar nos trabalhadores enfiados
naquele buraco um dia inteiro, sufoco. Que vida desgraçada.

Depois do almoço
O Carlos apresentou o Projeto Entre Serras (PES), e cada participante apresentou o seu trabalho e
motivações para realizar o workshop. As minhas, são as que se inscrevem neste doutoramento.

Quarta-feira, 17 de Julho de 2019
O restante programa do curso irá sendo definido ao longo dos dias. A partir de hoje, os dias serão
livres para exploração e criação até às 16h00. Hora em que nos iremos reunir para apresentar
processos e ideias desenvolvidas.

Quinta-feira, 18 de Julho de 2019
Desde Terça-feira, caminhei ao longo do rio Zêzere, tomei banho nas águas que passam em Paúl,
Ourondo e Lavacolhos. Quero água.
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Para o projeto Flights & Falls não andei à procura dos lugares, foram aparecendo. Ao longo de dois
anos, o projeto foi surgindo. Aqui tive de procurar. Foi estranho. Tipo uma encomenda. Por outro
lado, acabou por ser uma forma de sair do marasmo criativo em que tenho andado.

Às 16h00, em reunião de grupo
Apresento a minha frustração por ainda não ter encontrado ‘um lugar’ de imersão. Um colega
sugere-me que vá a Dornelas — referido por Andreia Gonçalves (2019) num artigo sobre o
workshop.

Mal a reunião acaba
Vou a Dornelas, de novo. Mas agora com indicações mais específicas.

Maçãs caiem de uma macieira e rebolam pela rocha abaixo até uma poça de água.

Tal como as maçãs, quero meter-me naquela poça.
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Sexta-feira, [19 de Julho de 2019] em Dornelas pela manhã
Trago a câmara fotográfica e o tripé. O lugar é estreito. Há sombras a recortar toda a área. Aguardo
que seja meio-dia para desaparecerem.

Faço uma série de fotos para ver como ficam. Coloco o disparador automático a fazer 10 imagens
de cada vez. Faço 3 séries, a primeira a começar a disparar aos 3 segundos, a segunda aos 10 e a
terceira aos 30 segundos. Não gosto muito do resultado. Pelo vestido, e pelas posições que a
máquina foi captando.
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Volto amanhã com alguém para me ajudar a disparar as fotos.

Sábado, 20 de Julho de 2019
Na poça das maçãs com o Rodrigo Braga e a sua companheira, para me ajudarem.

Com a minha roupa habitual, coloco-me debaixo da queda de água de olhos fechados. Apenas a
sentir a água a escorrer-me cabeça abaixo e a arrefecer-me o corpo. Às vezes tenho dificuldade em
respirar. Aquela pequena queda de água é suficiente para me abstrair do mundo. Cai com força no
centro da minha cabeça. E, a água que passa pelos meus olhos, nariz, boca e ouvidos, cria uma
membrana entre mim e o resto. Como se estivesse dentro de uma bolha.

Queria ter feito um vídeo, mas a minha câmara não captou as imagens com a luminosidade correta.
Assim, selecionei apenas uma foto de todas as imagens que fiz.

Intitulei-a de 77 maçãs. 1977 é o ano da minha graça.

Ainda na Barroca [Domingo, 21 de Julho de 2019]
Último dia do workshop, com encontro marcado às 17h00 para apresentação de trabalhos e
processos. No catálogo, lançado posteriormente, Carlos Casteleira (2019a) escreve que os
participantes:

(...) exploraram o território e o seu património natural e mineiro, entre a Barroca do Zêzere
e o Cabeço do Pião, Portugal. Através de um processo que se iniciou com caminhadas de
observação, cada participante exercitou construções imagéticas ligadas aos seus interesses
estéticos e conceptuais, mas que também apontassem para novas possibilidades,
alcançando sentidos menos narrativos e mais abertos e especulativos da imagem.

Não havia obrigatoriedade em apresentar um trabalho final, de qualquer das formas quis-me
colocar esse desafio. Sair do marasmo em que me encontro — como referi anteriormente —, e
começar ativamente a explorar e a relacionar a minha prática com a natureza.
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Na estrada em direção ao sul [Segunda-feira, 22 de Julho de 2019]
Paragens para averiguar possibilidades de incursão no silêncio e fazer contactos. Nesta procura
terei em atenção a existência de água — rios, lagos, barragens, mar, onde me possa banhar. Como
referido anteriormente, a água é significante para mim na relação com a natureza.

Passagem em Foz do Cobrão. Uma pequena aldeia com um ribeiro onde aproveitaram para fazer
uma piscina. Faz demasiado calor com os incêndios a acontecer nesta zona. O céu está coberto de
fumo. Fico cerca de três horas a entrar e a sair da água para me refrescar.

Estive sozinha até me vir embora, altura em que apareceu uma família.
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Seguinte paragem: barragem de Póvoa e Meadas. Estão principalmente famílias em autocaravanas.

Mergulho.

Irei ficar uns dias em Castelo de Vide. As Descalças Cooperativa Cultural têm um projeto de bosque
escola e, futuramente, pretendem dinamizar residências artísticas. Vim conhecer o projeto e o local.

Na Quinta das Avelãs [Quarta-feira, 24 de Julho de 2019]
Ontem e hoje, caminhei pela quinta do bosque escola. Todavia, parece-me demasiado limitada
para fazer incursão na natureza. Terei de averiguar percursos nas proximidades.

A quinta fica próxima da praia fluvial da Portagem. Vou a banhos. Está cheia de gente, não fico
muito tempo. Caminho ao longo do rio e, depois, em direção a Castelo de Vide.

Quinta-feira, [25 de Julho de 2019] à tarde
À quinta-feira esvaziam a piscina da Portagem para limpeza. Fiquei agora a saber. Não há ninguém
e a água tem apenas uns centímetros de altura. Vou para outras bandas.

Na barragem da Apartadura
Já cá estive numa outra altura, mas não me recordo bem onde. Meto-me por carreiros e atalhos até
dar com o local. Há um casal perto de onde deixei o carro e uma família que se ouve mais à frente.
Fico entre os dois grupos de pessoas.
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Pouco depois, sentada numa cadeira de praia a escrever
Pressinto que estou a ser observada. Olho para trás. Anda ali um tipo de cueca de banho azul a
rondar. Aparece e desaparece. Aparece e desaparece. E volta a aparecer. Agora, nu.

Ignoro e entro na água. O lugar é seco, mas a temperatura da água está boa. Foco-me no azul do
céu e nas pequenas ondulações da água. Contorno a barragem e encontro a família que se fazia
ouvir do outro lado. Dou a volta. Não vou muito mais além. Não conheço o local. Não há vigilância
e estão poucas pessoas.

Regresso à cadeira para escrever. Olho para o lado e vejo o homem. Tem a cueca de banho azul
posta e caminha na minha direção. Desvio o meu olhar para o espelho de água em frente. Duas
pernas peludas passam mesmo rente a mim:
— Boa tarde — ouço, sem levantar o olhar.

Será possível estar só e em sossego?

Sexta-feira, 26 de Julho de 2019
Continuo a descer o país pelo interior. Paro na Praia fluvial de Monsaraz para me banhar e passo
igualmente na praia fluvial de Mourão. Já se fazia tarde e em Mourão não me banhei.

Passa das 21h. Em Serpa
Irei passar a noite em casa de amigos que dinamizam algumas atividades na cidade. Há
possibilidade de residência artística, mas depois de (re)conhecer a cidade e o espaço de
residência, verifico que não se adequa à investigação deste doutoramento.
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Sábado, [27 de Julho de 2019] de volta à estrada
Arranco pela manhã.

Paragem na praia fluvial da Tapada Grande em Minas de São Domingos. Parece uma praia algarvia
em pleno Agosto. Música alta e a areia está coberta de toalhas e chapéus de sol. Procuro um lugar
mais tranquilo. Caminho pela margem até ao outro lado. Pouso as minhas coisas debaixo de uns
pinheiros e entro na água. Começa a chover. A temperatura está boa. Melhor do que fora de água
onde o vento se faz sentir. Fico dentro da água a sentir a chuva a cair no meu rosto, até parar.

Azenha do Guadiana, em Mértola
Antes de chegar ao Algarve faço outra paragem. Agora, faz muito calor e sol. Junto-me à meia
dúzia de pessoas que se banham no rio. A corrente é forte por isso é melhor ficar nas reentrâncias
da margem.

Finalmente no Algarve [Domingo, 28 de Julho de 2019]
A vinda para o Algarve nesta altura do ano não se prende, obviamente, com uma incursão no
silêncio. É a altura mais concorrida do ano. De entre todos os lugares explorados, ainda me
candidatei a várias residências artísticas a nível internacional, desde o Japão ao Canadá. Todavia,
esta possibilidade de residência artística no estrangeiro não se proporcionou — na Islândia e no
Reino Unido havia essa hipótese, mas pagando —, e a estadia na Barroca não pode ser prolongada
além de uma semana ou duas, por razões supramencionadas. Desta, forma decidi vir passar o
Verão a casa da minha avó, pensar em alternativas e tentar encontrar algum silêncio no meio da
confusão.
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Quinta-feira, 8 de Agosto de 2019. Final de tarde na praia
O tempo não tem estado muito convidativo. Hoje está muito vento e fresco. Há menos gente do
que o habitual para a época. O que me agrada.

Experiência. Realizo a ação Linha de pensamento. Princípio às 19h20. Caminho durante cerca de
vinte minutos.
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Sexta-feira, 23 de Agosto de 2019. Durante a manhã
Experiência. Realizo a ação 77 montes.

Consigo o foco necessário para realizar a instalação mas não a abstração total do que me rodeia
para imergir. Não tanto pelo olhar/comentar das pessoas mas pela aproximação das crianças.
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Barragem de Santa Clara [Terça-feira, 27 de Agosto de 2019]
Talvez consiga alojamento em Ourique. Vim conhecer a zona.

A praia fluvial da barragem tem uma plataforma no meio da água. Nado fora dessa plataforma e
noto a área muito limitada. Depois, caminho pela margem durante uma hora. Pinheiros e
eucaliptos. O mesmo terreno seco, árido e vazio que se encontra por quase todo o país. Talvez no
Inverno seja mais agradável. Não descarto completamente esta possibilidade.

Sábado, 31 de Agosto de 2019
Todos os dias ao final da manhã, venho à praia cerca de uma hora. À tarde regresso mais um par de
horas até à hora do jantar. Chego e fico a olhar o céu e o mar. Tento abstrair-me das conversas dos
vizinhos, da música que trazem para a praia nos telemóveis ou em aparelhagens portáteis, do fumo
do cigarros que me chega ao nariz, dos salpicos de água ou areia que me é lançada por passos
mais apressados, e a desviar-me de bolas perdidas a ver se não me acertam.

Levanto-me e vou à água, cuidadosamente entre pessoas e toalhas. Entro lentamente no mar até o
corpo se habituar à temperatura. E mergulho, o máximo de tempo possível. Verifico a mudança de
cores de um dia para o outro, conforme a água está mais límpida ou não, se está sol ou não.
Quando está sol, os raios entram e iluminam a água. Às vezes ouve-se o ruído de motores dos
barcos ou motas de água que por ali andam. Entrar no mar é entrar noutra dimensão. O corpo
perde a gravidade. Deixo-me flutuar de barriga para cima e braços e pernas afastadas. Metade do
corpo dentro de água metade fora. Só vejo céu. Imenso. Nado até me cansar e ficar com frio. O
meu olhar invade-se pela superfície da água.

Este é o meu momento de silêncio.
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Ao regressar do mar
Reparo num bilhete debaixo de uma pedra em cima da minha toalha. Tiro a pedra de cima da
toalha, pego no bilhete, tiro uma fotografia, levanto-me e coloco-o no caixote do lixo.

Estava amarrotado e tinha escrito a esferográfica azul:

Na Praia dos Salgados, depois das 17h00 [Quinta-feira, 5 de Setembro de 2019]
Afasto-me um pouco da zona concessionada em direção à Praia Grande, onde é possível ter
pessoas a mais de 3 metros. No mar há pouca gente e por breves momentos consigo imergir na
água. Seco ao sol na toalha. A humidade começou a aparecer ao baixar do sol. Visto uma t-shirt e
vejo um rapaz com cerca de 14, máximo 16 anos — e a aparentar algum atraso mental —, a vir na
minha direção. Vem de calções de banho e está molhado. Vai para um lado, vai para o outro.
Parece perdido. Nisto, aproxima-se de mim:
— Olá.
— Olá — retribuo.
— Fala português?
— Sim.
Sem hesitar pergunta:
— Quer que lhe faça uma massagem?
Que raio??? — penso, e escangalho-me a rir.
— Não — contesto.
E vai-se embora.

Mas será possível vir à praia sozinha, sem ser incomodada?
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Terça-feira, 10 de Setembro de 2019
Regresso a Coimbra. Os incêndios continuam. É triste, muito triste percorrer o país e ver a
quantidade de área ardida e que continua a arder.

vídeo 12

Ida para lá da Serra da Boa Viagem [Sábado, 14 de Setembro de 2019]

Pôr do sol na Lagoa da Vela.
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Em redor da lagoa encontra-se tudo queimado dos incêndios do ano passado. Com o pôr do sol,
parece que (ainda) está tudo em chamas.

217

Domingo, [6 de Outubro de 2019] de manhã no Choupal
Em Coimbra, o Choupal é dos poucos locais onde encontro algum silêncio — se tiver a sorte de
encontrar pouca gente.

Estaciono a minha velha acelera na primeira entrada, ao pé do açude ponte. Caminho até ao fundo
da mata e regresso. Cruzo-me com um casal conhecido, e que já é costume encontrar. Eu levo
vestido: umas calças de fato de treino aveludadas azul acinzentadas, uma camisola sem mangas de
algodão cinza, e nos pés umas botas de caminhada. Cabelo apanhado à pressa e óculos escuros.
Chego à mota e visto um casaco preto, velho e roto. Ponho uma balaclava na cabeça. Reparo num
rapaz nos seus vinte e tal anos a aproximar-se de mim:
— Se faz favor!

Apresso-me a colocar o capacete e penso: “Raios, já me vem cravar tabaco ou dinheiro!” O puto
insiste:
— Se faz favor! — e vai-se aproximando.
É moreno. Vem de negro, calças justas e t-shirt com qualquer coisa escrita a letras brancas. Ao
pescoço traz um fio com um anel prateado pendurado. Eu já estou de capacete enfiado na cabeça
quando chega ao pé de mim:
— Desculpe, é mulher da vida?
— Foda-se, que merda é est...?! — o pensamento sai-me em voz alta. Não consegui evitar.
— Ai, peço desculpa, peço desculpa! — corta-me a fala e vai-se afastando.

Isto vai de mal a pior. Uma destas nunca me tinha acontecido.

Durante a tarde na Serra da Boa Viagem
16h00 saída do miradouro em direção à Murtinheira. Ao longo de praticamente todo o percurso
ouço bombos de festa a tocar. O som aumenta de volume à medida que me aproximo da vila.

Saio da serra e entro no asfalto até à pedreira da Cimpor – Indústria de Cimentos. Este lugar
provoca-me angústia. Aquelas montanhas decepadas, o cinza que reina à minha volta, pedras,
pedregulhos, betão e pó. Muito pó. Parece-me um cemitério gigantesco disforme.

Sigo pela estrada de gravilha até entrar de novo na serra. O som da festa voltou, mais forte agora.
Na zona da serra onde poderia estar mais embrenhada — rodeada de árvores e arbustos — ouve-se
perfeitamente a letra da música pimba que toca.

A imersão foi impossível.
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Quinta-feira, [10 de Outubro de 2019] ao final do dia
Faz tanto calor que vou de Coimbra tomar um banho de mar ao Cabedelo. Tenho dias assim, em
que o rio não me chega.

Sábado, [12 de Outubro de 2019] na Foz do Arelho. Hora do almoço
Sento-me numa esplanada a olhar o mar. Peço uma salada completa e um sumo. Sou servida.
Ponho a primeira garfada na boca e reparo que falta o queijo. Chamo o empregado.
— A salada normal é assim — reponde.
— Importa-se de me trazer a ementa? Tenho a certeza de que tinha queijo. Por seis euros e meio
não pode ser só isto — alface, tomate e pepino —, reclamo.
O empregado olha para a ementa, e leva o meu prato de volta.
A salada volta à minha mesa. Meto segunda garfada na boca e reparo que falta também o ovo, e a
fruta. Resumindo, falta quase tudo. Chamo de novo o empregado. O meu prato volta a passear até
à cozinha e regressa à minha mesa. Muito mal servido de fruta e de ovo. Estou cheia de fome e já
não digo mais nada.

Sobem o volume da música. Está tão alta que nem consigo apreciar a vista, para não falar da
refeição.

Como rapidamente e saio dali para fora.
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Depois de comer uma salada mal servida
Caminho pela praia. Começa a chuviscar. Avalio o mar. Não me parece boa ideia meter-me ali.
Continuo a caminhar pelas praias que dão para a foz. O sol aparece. Poiso as minhas coisas na
areia. Meto-me na água. Gelada. A corrente está muito forte. Nado contra a corrente e não saio do
mesmo sítio. Fico até aguentar a temperatura. São 14h04.

Paul de Arzila [Domingo, 20 de Outubro de 2019]
Durante o percurso ouve-se o sino de uma igreja tocar de meia em meia-hora. Também ouço
carros, motas ruidosas e o comboio a passar.
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À 17h00, dentro de um abrigo de observação da fauna
Um corvo marinho nada aqui em frente. Levanta voo pouco depois de o observar. Ouço um
esgravatar do lado de fora da cabana. Subitamente, por uma das aberturas, aparece um esquilo.

Olha para mim e foge árvore acima.

Sorrio.

De volta ao percurso
Não encontro o final do percurso. Ando para trás e para a frente a ver se encontro a sinalização.
Depois da tempestade Leslie o percurso deve ter ficado barrado. Tenho pouco tempo até
escurecer mas não quero voltar para trás. Salto por cima de troncos e embrenho-me no meio de
ramos e silvas, ao longo do riacho. Às vezes tenho de voltar atrás e procurar outra possibilidade de
passagem. Ando nisto quase uma hora.

Finalmente vejo a passagem que atravessa o riacho.

Reconheço a saída, antes de escurecer.

Quarta-feira, 23 de Outubro de 2019, na Figueira da Foz
Coimbra é uma cidade relativamente pequena e tranquila, porém de quando em quando necessito
sair dali. Questiono se é o facto de não conseguir ver o horizonte o que mais me inquieta. Ou a falta
do mar. Ou a falta de floresta e espaços verdes. Ou de termos menos sol. Coimbra fica num vale e
penso, que se não fosse o morro, teríamos pelo menos mais uma hora de sol. Sobretudo no
Inverno, procuro pontos altos onde o sol se aguente mais tempo antes de desaparecer por detrás
da encosta.

Começo a andar por volta do meio-dia, sem destino.

Atravesso o jardim das Abadias e sigo pela avenida principal até à rotunda Ponte do Galante. Entro
na praia pelos passadiços e viro à direita. Sigo até Buarcos e depois até ao Cabo Mondego pela
avenida. Entro numa rua sem saída de terra batida até à Cimpor. Apesar de ter arvoredo e o mar ali
ao lado, este lugar tem um ar de abandonado. Há lugares assim, que — não consigo explicar — me
provocam um certo desconsolo.
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Saio dessa rua e desço para a praia onde me sento a almoçar o meu farnel. As nuvens afastam-se e
deixam o sol aquecer o dia. Olho o mar e as gaivotas que se debatem por beber água de uma
pequena nascente que brota entre pedras. O som do mar abafa qualquer outro som. Isso é
agradável.

Reinicio caminhada.

Subo até à serra. Lá em cima parei numa estrada de terra para contemplar a copa das árvores, as
nuvens no céu e o mar. Queria ficar mais tempo, mas as horas fizeram-me regressar.

Um cão muito mal tratado — com as orelhas e o pescoço em ferida — acompanha-me na descida. De
repente, pára e fica a ver-me seguir. Penso que fica por ali. Agradeço-lhe a companhia. Metros à
frente, aparece a correr e continua ao meu lado até à avenida.

Por vezes, aparecem cães a acompanhar-me nas caminhadas. Gosto dessa cumplicidade que se
cria, mesmo que por breves momentos.

Agora sim, deixa-me e eu regresso às Abadias pelo mesmo caminho.

Vou por cima do muro, para ter uma vista melhor sobre o mar.
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Sexta-feira, 25 de Outubro de 2019
Em Janeiro um amigo falou-me da possibilidade de me ceder a sua casa de férias na Figueira da
Foz por uns tempos. Hoje reencontrámo-nos e, finalmente, entregou-me a chave.

Já não contava com esta possibilidade, e vou ter de a reavaliar...

Domingo, 27 de Outubro de 2019. A caminhar na Murtinheira
15h32 avisto um golfinho jovem, morto na praia.

Apoquentam-me estas situações. O que se passará para darem à costa?

Terça-feira, 29 de Outubro de 2019
Mudança para a Figueira da Foz. Decidi tentar.

Quinta-feira, 31 de Outubro de 2019
Dia chuvoso e com nevoeiro. São cerca das 10h30. Vou ver o mar.

A praia do Cabedelo está vazia. Não há ninguém. Caminho à beira mar até ao segundo pontão, e
volto. Vou, mais uma vez, mas só até ao primeiro pontão. A maré subiu e já não dá para passar.
Entro no mar ao pé do pontão. Estreio as minhas botas de neoprene, comprei-as para não me
gelarem os pés. O mar está muito forte e não arrisco adentrar muito. Tenho que me deitar para
conseguir nadar um pouco. Rebolo em ondas de mar e areia. No mar sinto-me bem, esqueço-me
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do mundo. A água está a pouco mais de 16º, mas não parece assim tão fria. Se não fosse o corpo
arrefecer, ficaria muito mais tempo.

O nevoeiro dá uma sensação maior de isolamento. Não vejo as casas nem o parque de campismo
ao fundo. Só vejo a praia e o pontão.

No regresso à beira-mar apetece-me cantar e dançar. Canto coisas sem nexo. Improviso qualquer
coisa em inglês. Ninguém me vê, ninguém me ouve. Sinto-me livre.

Volto a entrar no mar. Rebolo nas ondas novamente.

Tiro uma fotografia após banho de mar. São 13h39.

Sexta-feira, 01 de Novembro de 2019. Na praia
Mais um dia chuvoso. Algumas pessoas praticam surf. Caminho à beira-mar, como ontem. Há um
homem a caminhar na praia. Sinto-me constrangida para dançar e cantar. Apetece-me na mesma,
mas menos.

Banho no mar.
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Em casa
O apartamento onde estou é num primeiro andar, num prédio de três andares sem elevador.
Dentro do prédio, no rés-do-chão, fica o escritório do contabilista e atual administrador do prédio.
Do lado de fora à esquerda fica uma igreja protestante (por baixo do meu apartamento), e do lado
direito um café. Os donos do café moram no apartamento por cima do meu. Para entrar em casa
tenho que passar pelos fumadores que estão na entrada. Colocaram uma mesa mesmo na entrada
do prédio. Se vou com compras é difícil passar com os sacos sem bater nas pessoas. O fumo entra
no prédio, pois mal abro a porta de casa levo com uma baforada de cheiro a tabaco, e outra ao sair
do prédio.

Sábado, [02 de Novembro de 2019] perto da uma da tarde
Banho de mar no Cabedelo.

Terça-feira, 05 de Novembro de 2019
Falo com a senhora do café por causa do fumo do tabaco e da situação da mesa à porta do prédio.
Diz que o fumo dentro do prédio é por causa do contabilista. Ele fuma dentro do escritório.

Ao telefone [Quarta-feira, 06 de Novembro de 2019]
Recebo chamada do meu amigo. A senhora do café telefonou ao pai a queixar-se de mim. O meu
amigo ainda não tinha dito ao pai que eu estava a usar a casa e, ao que parece, foi uma chatice.

Quinta-feira, [07 de Novembro de 2019] à beira-mar

vídeo 13
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Antes de tomar banho, deparo-me com outro jovem golfinho morto. Já tinha os olhos picados das
gaivotas. Esta visão quebrou o momento anterior de caminhar sobre a água.

É o segundo golfinho morto que vejo nestas praias em 10 dias. Que se estará a passar? Será
normal?

Sexta-feira, 08 de Novembro de 2019
Por volta das 11h00, vou a banhos na praia do Cabedelo.

São 11h31 e vou agora para Coimbra.

Inauguração no atelier coletivo do Colégio das Artes, às 18h00
Exibição da imagem 77 maçãs na exposição coletiva Atelier Aberto IV: em expansão. Um evento
organizado por alguns dos artistas que estão a frequentar este doutoramento.

Confesso que participei na exposição unicamente pela oportunidade de reencontro com os meus
colegas e por apoio à iniciativa.

Quero distanciar-me um pouco deste meio…
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(foto: Aglaíze Damasceno)
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À noite, em casa [Terça-feira, 12 de Novembro de 2019]
Conheci o contabilista, que é agora administrador do prédio. A campainha tocou e como não sabia
abrir a porta do prédio pelo intercomunicador, saí de casa e desci as escadas. Não era para mim,
era para o contabilista. Falei-lhe da situação do tabaco e ele convidou-me a entrar no escritório
para me mostrar que lá não cheirava a tabaco. Diz que fuma sempre à janela e que a deixa sempre
aberta por causa da mulher que também não suporta o cheiro.

Ele atribuiu o cheiro à senhora do café. Diz que o cheiro dentro do prédio é por causa da dita
senhora e do marido fumarem dentro de casa, e dos fumadores que ficam à porta do prédio. Ele é
contra a mesa à porta do prédio por causa do mau aspeto que dá aos clientes que ali vêm.

Bom, não interessa encontrar culpados. O importante era deixar de levar com este cheiro todos os
dias ao entrar e sair de casa...

Esta manhã, antes do almoço, fui ao mar. O céu estava enublado e chuviscava.

No mar [Quarta-feira, 13 de Novembro de 2019]

Entre as 11h59 e as 12h27.

vídeo 14
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Durante a tarde
Recebo outro telefonema do meu amigo.

O contabilista falou com a senhora do café. Parece que me usou como bode expiatório para pedir à
senhora para tirar a mesa da entrada do prédio. A senhora voltou a ligar ao pai do meu amigo, de
novo, a queixar-se de mim. Antes, ela era a administrador do prédio e, segundo o meu amigo, fazia
o que queria. E agora faz o que pode para levar a sua avante.

Não sei se continuarei muito tempo por aqui.

Depois do jantar, na serra
Tive conhecimento das caminhadas noturnas às Quartas-feiras organizadas pela Associação Trilhos
da Boa Viagem (ATBV). Juntei-me a eles esta noite para ter outra percepção da serra.

Na escuridão, não consigo ter bem ideia dos lugares por onde passamos.

De qualquer das formas, gostaria de ter esta experiência sozinha ou com um grupo bem mais
pequeno. As pessoas falam praticamente o tempo todo, e é necessário seguir o ritmo do grupo.

Momentos de silêncio, muito curtos.

vídeo 15
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Quase a ser levada pelo vento... [Quinta-feira, 14 de Novembro de 2019]
O tempo mudou radicalmente. Pela manhã fui ao Cabo Mondego observar o estado do mar. Na
impossibilidade de ir ao mar, vim agora à Gala.

Chove e venta muito. Tanto que praticamente não se consegue andar na rua.

No sul [Sexta-feira, 15 de Novembro de 2019]
Vim passar uns dias ao Algarve. Ainda não me consegui adaptar completamente à vida na Figueira
da Foz. O apartamento atrofia-me. Acordo diariamente pelas 6h30-7h00 com o despertador dos
vizinhos de cima. Ouço perfeitamente as suas conversas, o autoclismo a descarregar, a música alta
e o som de jogos de computador. O prédio tem seis apartamentos. Dois estão ocupados: o daqui
ao lado e o de cima.
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No café, há um cliente que todos os dias assobia a mesma música, repetidamente como se
estivesse em loop.
Segunda-feira, [25 de Novembro de 2019] em Figueira de Salema
Tenho ido ao mar todos os dias, excepto hoje, na Quarta e Sexta-feira passadas por causa da chuva
intensa. Estou em Figueira de Salema para um terceiro tratamento que iniciei por causa de dores na
coluna. Vim mais cedo para conhecer a zona.

Caminhada por um carreiro que dá, se não me engano, à Praia da Figueira. É uma pequena praia.

10h44 permaneço imóvel ao som da chuva e do mar.

O chapéu de chuva não dá conta de tanta água. Estou encharcada.
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Terça-feira, 26 de Novembro [de 2019], antes de almoçar
Corro até ao mar.

Aqui é possível nadar. A água parece mais fria do que na Figueira da Foz, mas é apenas impressão.
Segundo a meteorologia estão cerca de dois graus a mais. Talvez seja por o mar ser mais tranquilo
e, ao entrar, ficar logo coberta de água. No Cabedelo as ondas vão e vêm. É difícil nadar na
rebentação e o corpo não está submerso continuamente.
Depois de almoçar
Apanho a camioneta de regresso ao norte.

Quinta-feira, 28 de Novembro de 2019
Ontem retornei à Figueira da Foz, e hoje aos banhos de mar no Cabedelo.

Tiro uma fotografia após banho de mar. São 12h18.
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Domingo, [7 de Dezembro de 2019] pela manhã
Banho de mar.

Por volta das 16h00
Caminhada na Serra da Boa Viagem. Saída do miradouro da Bandeira em direção à Murtinheira
pela encosta. Nevoeiro.

vídeo 16
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Terça-feira, 10 de Dezembro de 2019
Desde o regresso do Algarve tenho ido ao Cabedelo quase diariamente. A temperatura da água
desceu para 13º. Coloquei os 13º como limite para ir ao mar.

Talvez tenha sido a última vez que fui a banhos este ano.

Na biblioteca em frente ao computador. Quinta-feira, 19 de Dezembro de 2019
Cancelo a conta do facebook e do linkedin. Nunca tive instagram e mantenho o researchgate por
exigências profissionais.

Tenho verificado que a quantidade de informação útil disponibilizada nestas plataformas é mínima
e, efetivamente, não me trouxeram vantagens significativas. Consomem tempo e distraem-nos —
para não dizer que nos afastam — da vida real. Tenho constatado que a minha qualidade de vida e
das relações sociais diminuiu com a internet e o uso mais frequente do computador. As pessoas
estão mais distantes, pouco disponíveis. Preferem ficar em casa a deambular pelo mundo virtual e a
trocar mensagens, do que a encontrarem-se e a relacionarem-se pessoalmente.

O mesmo se passa com o telemóvel. Tenho passado mais tempo ao telemóvel a falar com pessoas
que me ligam e enviam mensagens, do que com elas. Tento sempre combinar encontrar-me
pessoalmente, mas tem sido uma tarefa ingrata. Frequentemente o coloco no silêncio e evito
perder-me com troca de mensagens.

Segunda-feira, 30 de Dezembro [de 2019] ao meio-dia
Regresso à praia do Cabedelo.

Está um dia de calor fora do normal para a época. A temperatura chegou aos 20º e a água do mar
subiu para 14,1º.

A maré está baixa e é possível caminhar até ao segundo pontão. Faço o percurso duas vezes.
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Na segunda volta, encontro uma tartaruga a caminhar em direção da água. Tem cerca de 20 cm e,
pelas patas, parece-me ser de água doce, não de mar.

Levo-a comigo até à escola de surf mais próxima para ver se alguém tem o contacto da Polícia
Marítima.

Deixo-a por uns momentos e regresso à praia para terminar o que vim fazer.

Dou três mergulhos no mar.

Último dia do ano [Terça-feira, 31 de Dezembro de 2019]
A temperatura baixou. Tal como ontem, caminho até ao segundo pontão.

Na volta, ao passar pelo primeiro pontão avisto um flamingo. Caminha calmamente à minha frente
durante uns minutos à beira-mar. Observo-o, em silêncio.

Dá meia volta e passa ao meu lado na direção oposta. Levanta voo e desaparece.

É a primeira vez que vejo um flamingo na praia.
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Mais à frente
Entro no mar. Rebolo nas ondas e dou três mergulhos de cabeça.

Fotografia após banho de mar.

São 14h07.
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[Sábado] Na praia do Cabedelo a 4 de Janeiro de 2020
Primeiro banho de mar este ano.

Estão 14º e a água a 13,4º. A maré a encher.

Há gente na praia a recolher madeira, pescadores com canas de pesca, surfistas e crianças a brincar
na areia acompanhadas dos pais ou avós. Uma ou outra pessoa a caminhar na areia. Um homem de
óculos escuros e bolsa à cintura caminha em cueca de banho. Leva um telemóvel na mão com
música em alta voz. A música não se percebe. Parece um rádio mal sintonizado. Cruza-se comigo
duas vezes, na ida em direção à Gala e na volta em direção ao Cabedelo. Quando segue na direção
do Cabedelo tem o sol pelas costas e vê-se apenas uma silhueta. Quando segue na direção oposta
leva o sol pela frente e vê-se claramente.

Domingo, 5 de Janeiro [de 2020] durante a manhã
Ao fazer uma pesquisa sobre a da Serra da Boa Viagem descobri que há uma cascata. Vi fotografias
e a localização no mapa, mas ainda não tinha surgido a oportunidade de lá ir. Foi hoje.

Com saída desde Quiaios, a caminhada foi curta.

Não é espetacular, mas é uma pequena surpresa haver água ali.

No mar ao meio-dia [Segunda-feira, 6 de Janeiro de 2020]
A temperatura da água baixou para os 12,7º.

Ainda assim, entrei.
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Terça-feira, 7 de Janeiro de 2020
Regresso ao mar.

Sexta-feira, 10 de Janeiro de 2020
Caminho à beira-mar. A corrente está demasiado forte. Molho apenas os pés. Sinto que me faltou
qualquer coisa. Não tiro fotografia.
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Às 21h30 na serra
Caminhada noturna com a ATBV. Um grupo bastante grande. A noite está límpida. É raro nesta
zona. Não trouxe lanterna, a lua está cheia e ilumina o caminho. Ainda assim, tenho dificuldade em
localizar-me. De dia, parece-me que nunca passei por algumas zonas onde estamos a passar.

(foto: JM Fotografia)

Gosto de passar nos locais onde a copa das árvores nos cobre, ou quando, de repente, se abre o
céu e se vê a lua, luminosa e bem redonda lá em cima.

Às vezes fico para trás do grupo. À noite seria de esperar uma caminhada silenciosa. Mas a maioria
das pessoas parece que vem para uma festa. Falam muito, e alto. Preciso de me afastar disso de
tempos a tempos.

Dentro de um fato de neoprene [Sábado, 11 de Janeiro de 2020]
Tive de me espremer toda para o conseguir vestir. O corpo fica completamente comprimido e a
sensação de liberdade não é a mesma. O corpo não arrefece tanto mas, por outro lado, também
não se sente a água na pele. O efeito energético provocado pela água fria, também se perde. Um
banho de mar de água fria é como tragar um shot de alegria. É impossível ficar-se indiferente ou
taciturno. Com fato, já não. E a relação com a água é completamente diferente. É como se estivesse
dentro de um preservativo: a tesão não é a mesma. De qualquer das formas, é melhor ir à água
com fato do que gelar. Ou nem sequer poder entrar na água: que hoje ronda os 12º.
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Antes de entrar no mar
Caminho pela praia. Cruzo-me novamente com o homem de óculos escuros, bolsa à cintura, cueca
de banho verde, telemóvel na mão com a música em alta voz.

Depois
Não tiro fotografia. Hoje não me apeteceu.

Segunda-feira, [13 de Janeiro de 2020] a caminho da biblioteca, por volta das 15h00
Uma senhora vem a falar sozinha na rua e aborda-me. Teria mais de 70 anos. Longos cabelos
brancos, óculos e bengala na mão.
— A vida é um mistério! O que é que sabemos da vida?
Olha-me diretamente e pergunta:
— É menino ou menina? — Deve ter sido por ter o cabelo curto. Há anos que não me faziam essa
pergunta. Senti-me com vinte anos outra vez.
O olhar dela desloca-se para o cemitério e fala dos mortos. Depois olha para o céu e fala das
nuvens e do sol.
— Não sabemos nada! O que é que andamos aqui a fazer?

Faz-me pensar. Aliás, tem sido uma das minhas questões nos últimos tempos. Procuro dar alguma
resposta inteligente, mas só me sai o chavão:
— Temos de aproveitar a vida.
— Chegamos a velhos e queremos fazer alguma coisa e já não nos podemos mexer — e abre os
braços segurando a bengala para salientar o seu estado débil. — Quando somos mais novos e nos
podemos mexer, não aproveitamos nada. Não sabemos nada!
Faz uma pausa e olha-me.
— O melhor que se leva desta vida é o que aproveitamos e agora já não me posso mexer... — diz
desgostosa.
— Não diga isso, ainda pode aproveitar — disse, tentando dar algum ânimo à conversa. — Eu tento
aproveitar sempre que posso.
Olha-me com ar de avozinha.
— Desejo-lhe tudo de bom — e seguiu o seu caminho.

Fico sem vontadinha nenhuma de me enfiar toda a tarde na biblioteca, sentada numa cadeira a
escrever em frente a um computador.

Mas foi o que fiz.
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Sexta-feira à noite, no cinema [17 de Janeiro de 2020]
Visualização do filme PJ Harvey: A Dog Called Money. Um documentário que captura momentos
das viagens de PJ Harvey ao Afeganistão, Kosovo e Washington D.C., e que serviram de inspiração
para as letras das músicas do seu nono álbum The Hope Six Demolition Project (2016).
Em 2018 frequentei o curso Como Escrever Canções da Adriana Calcanhoto. As abordagens de PJ
Harvey e de Adriana Calcanhoto são completamente diferentes. Na altura não fiquei muito
inspirada, mas com este documentário sim.

Domingo, [19 de Janeiro de 2020] a caminhar lentamente numa praia do Algarve
À beira-mar, ao meu lado, salta da água um robalo que baila. Um, dois... três e quatro saltos.

E desaparece.

Em seguida
A maré está quase cheia, o que significa ficar logo com água até ao pescoço.

Mergulho de olhos abertos.

Mergulhar na água é, para mim, como entrar noutra dimensão. Como um imenso universo
esverdeado iluminado pelo sol, que escurece com a profundidade. Um ambiente homogéneo, uma
paisagem uniforme quebrada apenas pelos raios de sol.

Debaixo de água, sinto-me imergir.
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São 17h19. A temperatura da água está a 15º. O ar a 13º. O vento sopra a 24 km/h.

243

Segunda-feira, 20 de Janeiro de 2020
Dou três mergulhos. Nado até o corpo aguentar. Hoje, por menos tempo. A temperatura baixou.

Ainda no Algarve [Terça-feira, 21 de Janeiro de 2020]
Regresso a Coimbra de comboio. Antes, corro à praia para mergulhar no mar.

No total três, de cabeça.

Na praia do Cabedelo [Sábado, 25 de Janeiro de 2020]
Está cheia de malta a apanhar ondas. Faz sol e o mar está bastante calmo para o habitual.

Caminho na areia antes de entrar no mar. Água e ar estão exatamente à mesma temperatura: a 13º.
Caminho dentro de água, para um lado e para o outro. Gosto de lutar com a força do mar e o
corpo vai-se habituando à temperatura. Dou sete mergulhos de cabeça por debaixo das ondas que
rebentam. Sinto o borbulhar das ondas na cara e no corpo, como uma massagem. Os ouvidos
começam a doer-me do frio. Saio.

Não tiro fotografia.

À noite, sentada a escrever
Há anos que não escrevia letras para músicas. As que escrevi foram poucas e apenas uma foi
musicada, nos tempos em que fazia parte de uma banda.

Inesperadamente, escrevinho ideias. Anoto frases. Surge a letra White flamingo.
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WHITE FLAMINGO

Deep in the cold water, I dream to see you
Coming on a wave, just to kiss me
Sweet fingers touch my wet skin
I'm not yours, I've said

You come... and go
You come... and go, like the waves
A small turtle leaves marks on the sand
Crawling slowly to the ocean

The water mirrors the sky
A white flamingo walks in front of me
Walking feet broken the paradise
Your wings make me fly

Deep in the cold water, I dream to see you
Coming on a wave, just to kiss me
One day, I will be with you
Coming on a wave, just to lick you
One day, I will be with you
Coming on a wave, just to lick you
Just to lick you
Just to lick you
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No trilho da cascata [Segunda-feira, 10 de Fevereiro de 2020]
Saída do miradouro da Bandeira por volta das 15h00. Estão 15º e, apesar de alguma neblina, faz
sol.

Fotografo o que me vai chamando a atenção. Apesar das constantes questões: o que vale a pena
ser fotografado? O que quero mostrar? Porquê? Para quê?

O ato de fotografar é (praticamente sempre) com intenção de expor, de partilhar — publicamente,
ou com alguém especificamente — uma imagem, um momento. Confronto-me com essa
preocupação — ou necessidade? — frequente. De qualquer das formas, se quero expor alguma
coisa, mesmo não usando imagens, posso usar a escrita. Contudo, até o simples facto de escrever é
um registo, uma preocupação. Assim como estamos pejados de imagens, também estamos
pejados de palavras.

Por vezes, fotografo. Outras, contemplo apenas.
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Lá em cima.
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Cá em baixo.

Todo o percurso é assinalado pelo som de aviões a jacto que vão e vêm. O som de uma motosserra
ouve-se cada vez mais próximo. Um trator surge no meio do arvoredo. Um homem serra madeira.

vídeo 17
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Outros ruídos.

Entretanto... a neblina apagou o sol.
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Sábado, 18 de Fevereiro de 2020
O tempo está ótimo, mas o mar está de levante. Não é possível sequer caminhar na areia. Deslocome à praia do Cabedelinho onde, normalmente, as águas estão calmas. Nesta área desagua o rio
Mondego e está protegida por pontões. Porém, ao chegar, verifico que está intransitável, ainda
com vestígios do último temporal. Para além de não ser possível ir ao banho, a paisagem é
desoladora. Cheia de troncos de madeira, lixo, e imensos chinelos, sapatos e botas. Anda muita
gente a ir descalça para casa. Como será que perdem os sapatos? Estão na praia a apanhar sol na
toalha, vem uma onda e ups... lá vai uma bota?
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[Sexta-feira] 21 de Fevereiro de 2020
Recebo uma mensagem do meu amigo a dizer que precisa de falar comigo.

Mais tarde
Recebo um telefonema. Resumindo, o meu amigo diz que ainda vai tentar falar com o pai, mas o
mais provável é eu ter de deixar a casa na próxima semana.

Terça-feira, [25 de Fevereiro de 2020] dia de Carnaval
Chove.

Saio do miradouro da Bandeira às 10h20. Vou por um trilho que ainda não conheço. Desço o
morro pelo lado direito.

Passa um casal a correr e, pouco depois, um ciclista.
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Vou dar à cascata.

Lá, fico um momento em silêncio.

No regresso venho pelo trilho marcado que fiz na última caminhada. Passo debaixo de uma grande
teia de aranha que se ergue nuns raminhos de um arbusto. Continua a chover e a teia ganha outra
dimensão com as gotas de água.

À noite ao telefone
Confirma-se, vou ter de deixar a casa. O meu amigo diz que nem sequer tentou falar com o pai. A
relação entre eles é complicada. Na realidade, fiquei com a ideia de que terá sido essa a principal
razão da minha saída. De qualquer das formas, estou grata por esta oportunidade.

Em casa, à procura de outra casa [Quinta-feira, 27 de Fevereiro de 2020]
Praticamente não tenho feito outra coisa. As rendas são caras e as condições péssimas. Já que vou
pagar renda, que seja num lugar mais tranquilo do que aqui.
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À uma da tarde em ano bissexto [Sábado, 29 de Fevereiro de 2020]
Mais um dia, mais um banho de mar.
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Domingo, [1 de Março de 2020] pelas 11h30 a caminhar sem destino
Estou na estrada que vai dar ao miradouro. Chove e meto por uma pequena estrada por causa do
mau tempo. É curta e desemboca numa outra estrada que vai dar a Quiaios. Tomo essa estrada no
sentido do miradouro.

Um esquilo atravessa-se à minha frente.

Vejo um carreiro do lado direito e corto caminho por aí. Dou com o trilho da cascata.

E por aí vou.
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Apesar da chuvada, a cascata está sem água. O riacho corre por baixo. Na pequena lagoa onde
desemboca a cascata há girinos. Estão parados como botões, de vez em quando mexem-se e
deslizam pelo riacho.

Momento de silêncio.
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Terça-feira, 3 de Março de 2020. Na casa nova
Mudei de casa sem a ver primeiro. Não havia possibilidade, os donos não são daqui. É uma casa de
férias. De qualquer das formas, pareceu-me a melhor opção de entre qualquer uma das que tinha
visto: claustrofóbicas. Esta, pelo contrário, é enorme. A sala da outra cabe na cozinha desta.
Problema: vou ter de a limpar toda. Isto depois de andar dias à procura de casa, a limpar a casa
que deixei, e a arrumar a tralha toda, acreditem, é como levar tareia duas vezes. Os donos — pela
urgência com que eu precisava de casa, pela distância a que vivem e terem sido pais há quinze dias
— não tiveram possibilidade de a vir limpar antes.

Vantagens: é uma vivenda — logo, é possível sair de casa sem me cruzar com outras pessoas —,
muita luz em toda a casa, muito espaço — talvez demasiado —, mais silenciosa — espero —, perto da
praia — mas longe do Cabedelo —, perto da serra e... com vista para o mar.

É uma sorte ter calhado nesta casa. Há uma correnteza de prédios — que barra a vista para o mar
das casas que estão deste lado — que é interrompida precisamente aqui em frente. O lote de
terreno é do mesmo tamanho que o dos outros prédios, e está demarcado por um muro igual. O
que significa que, por alguma razão, não terá sido permitida a construção do prédio aqui ou que,
mais tarde ou mais cedo, irá nascer aqui outro prédio igual. Mas é estranho não terem construído
os prédios todos seguidos.

Outro fenómeno estranho: ambas as casas estão a menos de 200 metros de um cemitério.

Penso na conversa da senhora de bengala, o outro dia na rua. O que é que andamos aqui a fazer?
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À tarde [Quinta-feira, 5 de Março de 2020]
Abro a janela para arejar a casa de banho. Passado algum tempo ouço um estrondo. Está vento, e a
janela basculante caiu na banheira. A janela está podre e um dos apoios laterais quebrou. Um
bocado de esmalte saltou da banheira. O vidro da janela partiu-se e espalhou-se pela casa de
banho até ao corredor.

Ligo à senhoria:
— Mal chegou e já está a estragar coisas? Deve ter aberto a janela cá com uma força!
Explico-lhe o sucedido. Insiste em dizer que fui eu que parti a janela. Respiro fundo e repito,
calmamente, o sucedido e com pormenores.
— Não estava na casa de banho quando a janela se partiu — digo. Aliás, se estivesse alguém estaria
em apuros.

Mesmo assim, não ficou convencida.

Nas horas seguintes
Passa das 19h00. Tento informar-me onde haverá uma oficina de alumínios. Tudo fechado. Está a
ficar de noite e tenho um buraco na parede de quase um metro de largura por sessenta e cinco
centímetros de altura. Não estamos no Verão.

Saio de casa à procura de materiais para tapar a janela. Aqui em casa, nem um alicate há.

Sexta-feira [6 de Março de 2020], de manhã cedo
Existe uma oficina de alumínios ao fundo da rua. Vou até lá a pé, de janela na mão, com cuidado
para não me cortar. O dono da empresa está na recepção. Sério, muito sério. Mal olha para a janela
diz que está toda podre. Peço-lhe um orçamento.
— Já nem tem borrachas.
— Sim, já reparei. Pode falar com a senhoria e explicar-lhe isso? — peço. Conversam os dois.

Nos próximos tempos não há possibilidade de arranjarem a janela, estão com muito trabalho. A
única possibilidade seria colocarem um vidro naquele caixilho e a janela ficar encaixada sem se
poder abrir. O problema é que não têm ninguém disponível para a vir colocar.
— Moro a 500 metros — isto, ou dizer 500 km foi dar no mesmo.
— Não tenho pessoal para ir lá — comunica-me com a mesma cara séria e olhar indireto que teve
desde que cheguei.

Volto para casa de janela na mão. Só me faltava esta.
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Sábado, [7 de Março de 2020] às 16h00
Primeira vinda ao Cabedelo desde a mudança de casa. A última vez foi precisamente há uma
semana. Hoje vim de tarde. Não há gente, ao contrário da zona do estacionamento que está cheia.
Faz calor, mas venta. Caminhada habitual com banho no mar no final.

De manhã sabe melhor, o dia ainda está a crescer.

Ao computador [Segunda-feira, 9 de Março de 2020]
Recebo um e-mail da Universidade de Coimbra a anunciar a aplicação de um plano de
contingência, com efeitos imediatos. Para implementarem medidas preventivas para contenção da
propagação da COVID-19.

Terça-feira, 10 de Março de 2020
Caminhada pela praia do Cabedelo. Encontro uma estrela do mar. Parece-me morta, mas por via
das dúvidas lanço-a ao mar.

Em seguida
Lanço-me ao mar também.

Na praia do Cabo Mondego [Quarta-feira, 11 de Março de 2020]
Decidi experimentar a praia aqui ao pé de casa. Não tem o areal do Cabedelo e só com maré vazia
é possível caminhar em toda a sua extensão. Com a maré cheia há zonas que ficam intransitáveis, e
onde o mar chega mesmo a galgar o muro da avenida. Também há menos privacidade. É estranho
estar na praia e ver o pessoal a passear lá em cima, na cidade.
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A areia é mais mole e inclinada. Encontram-se muitas rochas e pedras. Ouriços do mar são aos
montes. Custa a andar e é preciso ver onde se põem os pés. As ondas batem na areia — pela
inclinação — e voltam para trás chocando com as que estão a vir. Há que ter ainda mais cuidado do
que no Cabedelo. Por isso, permaneço na água menos tempo do que o habitual. Têm estado uns
dias espetaculares, entre os 15 e os 21º durante o dia. A água subiu para os 14º. Ainda assim, dou
três mergulhos de cabeça e rebolo nas ondas.

Quinta-feira, 12 de Março de 2020
Ainda não são 8h00 da manhã. Ouço um grande alvoroço. Três carros passam com sirenes. Bom,
poderia ser o mesmo carro, de um lado para o outro. A casa não tem vidros duplos, mas no geral é
tranquila durante a noite — o que é um descanso.

As janelas são grandes. É bom porque há amplitude de visão e muita luz. Por outro lado, há pouca
privacidade. Não há cortinas. Nem uma, na casa toda. Um dos vizinhos surpreendeu-me. Enquanto
lavava a louça, olho para o lado e cumprimenta-me. Só aí me dei conta do muro ser tão baixo. Num
destes dias, ao vestir-me no quarto, reparei que havia vizinhos a viver no prédio das traseiras.
Escondi-me rapidamente. Agora olho sempre lá para fora antes de mudar de roupa ou visto-me
ainda com a portada fechada. Na sala fico fora do alcance visual das pessoas que passam na rua,
mas apenas se estiver sentada. A casa de banho é a única divisão onde há privacidade. E agora está
com um cartão a tapar a janela. Às vezes, sinto-me como um passarito numa grande gaiola.

Sexta-feira, 13 de Março de 2020
Regresso à praia aqui em frente. Há muita gente a passear na avenida e algumas pessoas na praia.
Procuro manter a distância. Não vejo televisão e ultimamente não tenho lido jornais nem escutado
a rádio, mas pareço mais informada que a maioria das pessoas.

Antes da hora do almoço [Sábado, 14 de Março de 2020]
A maré está vazia. Caminho em direção ao Cabo Mondego, entre areia e rochas, entre piso mole e
piso duro. Faz doer os pés. Vou entrando devagar no mar para o corpo se habituar à temperatura.
As ondas aceleram o processo. Encontro muitas rochas debaixo dos pés que me dificultam o
equilíbrio. Ando de um lado para o outro a ver onde é possível mergulhar sem bater com a cabeça
numa rocha. A água é mais suja do que no Cabedelo. Pelo menos, parece. Esqueço-me disso.

Mergulho nas ondas, devagar.

De tarde
Vou comprar pão à padaria do costume. Por vezes tinha de aguardar para ter mesa livre. Por volta
da hora do lanche estava sempre a abarrotar. Hoje, está vazia.
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De manhã, a deambular pela serra [Domingo, 15 de Março de 2020]
Sigo por uma estrada de terra. Vou dar à estrada florestal. Volto para trás e desço numa bifurcação
onde tinha passado. A partir daí, vou seguindo o meu instinto. Alguns caminhos já percorri noutras
alturas, outros passo a conhecer.
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Passam por mim três motos de cross ruidosas que vou ouvindo amiúde. Interferem na minha
procura de silêncio.
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Desço da serra e vou até à praia
Sento-me numa pedra para desfrutar do sol e da brisa do mar. O momento é interrompido por uma
pessoa que, ao passar na avenida me reconhece. Desce à praia e vem-me cumprimentar.

Quebrado o momento, levanto-me e vou ao mar. A temperatura baixou.

Dou três mergulhos de cabeça.

Ao chegar a casa
Começa a chover e os vidros a embaciar.

Dia atípico. Verão pela manhã — sol e calor — e à tarde Inverno — frio e chuva.

Segunda-feira, [16 de Março de 2020] na praia
Não vou à água. Estão 13º e uma grande ventania: 36 km/h. Estou com frio. Caminho um pouco na
areia e observo o mar.

Sentada a escrever
O fenómeno COVID-19 está a ter um efeito potente na sociedade. Tudo fechado: escolas,
universidades, bibliotecas, salas de espetáculo, piscinas, galerias, etc. Consultas e eventos
cancelados. Os cafés vazios e menos gente na rua. Pessoas a trabalharem a partir de casa e crianças
sem irem à escola. Pessoas a comprarem desalmadamente papel higiénico. Por que raio papel
higiénico? Não percebo.

A minha vida continua idêntica, exceto as idas à biblioteca e à piscina, porque fecharam. Continuo
a ir ao mar, a fazer as caminhadas, a ir às compras, e ao café quando necessito de verificar os emails.

No Cabo Mondego, pouco depois do meio-dia [Terça-feira, 17 de Março de 2020]
O céu está azul com algumas nuvens. Estão 17º e 20 km/h de vento a soprar de Este. Não há
ninguém. Caminhei à beira-mar. Encontro muita casca de mexilhão, mas os ouriços do mar
praticamente desapareceram. Apercebo-me também da existência de umas formações em areia.
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Ao longe parecem pedras, mas olhando com atenção, assemelham-se a tubinhos feitos de areia
colados uns aos outros. Certamente, terá um nome ciêntífico qualquer que eu desconheço.

A maré está mais cheia do que nos dias anteriores. Vê-se o topo de algumas rochas. Outras estão
completamente submersas.

A preia-mar foi às 9h34 com 2,59 m de altura e a baixa-mar será às 15h44 com 1,46 m. A água está
a 14,3º.

Entro no mar, rebolo nas ondas e dou três mergulhos de cabeça.

Quarta-feira, 18 de Março [de 2020], às 12h22
Estão 20º cortados pelo vento que vem do Norte a 18 km/h. Um rapaz faz skimboard à beira-mar.
Caminho um pouco. Depois, entro na água.

Pouco depois um homem que toma banhos de sol levanta-se e vem ao mar. Dá um mergulho e sai.
Eu continuo a mergulhar nas ondas.

A água está a 14,2º. A preia-mar foi às 11h09 com 2,57 m de altura. As rochas não se veem, mas
deixo-me ficar mais tempo na água e nado um pouco.
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Ao fim do dia
Volto a sair.

Caminho na avenida até ser noite.

Às 19h42 está deserta.
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Algures na Serra da Boa Viagem [Quinta-feira, 19 de Março de 2020]
Dia enevoado.

Começo a caminhar por volta das 11h00.
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Fragmentos de silêncio.
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No final da caminhada e ao descer da serra para o mar penso no ato performativo. A vontade de
fazer performances tem vindo a desaparecer. A minha exposição ao vivo, digo. O ato de me expor.
Sou eu que ali estou, não uma atriz que representa um papel. Isto dá-me força, mas ao mesmo
tempo deixa-me mais vulnerável. Um dos motivos que me levou a fazer a performance foi
precisamente desafiar-me a mim própria, combater a minha timidez. Nesse sentido, acredito que
deixei de ser tão tímida. Por outro lado, coincidência ou não, a minha privacidade tem sido
invadida pelo facto de fazer performance. Como se o facto de me expor, me tirasse o direito de ter
vida privada. Uma coisa é o trabalho, outra é a vida privada, mas há pessoas que confundem as
duas coisas. Isto incomoda-me. Sou uma pessoa reservada e a performance parece estar a invadir
esse campo, um campo que quero preservar.
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Por volta das 13h40
Não há ninguém na praia. O ar está a 18º com vento Norte a 15,9 km/h. Temperatura do mar a
13,9º e esteve preia-mar às 12h19 com altura de 2,64 m.

Confronto o pensamento sobre a performance. Exponho-me para a câmara fotográfica. Faço uma
sequência de fotos, em disparo automático, da entrada no mar.

Para quê?
Não sei.

O que sinto?
Dúvida.

Mal entro no mar, a água dá-me pelo peito. Com as ondas a virem fico logo sem pé. Permaneço o
tempo de dar um mergulho e saio logo. Com a maré a descer, está perigoso.

Verifico as fotografias que foram disparadas. Poderia fazer uma sequência videográfica, mas a
realidade é que me parece que não sairão deste diário.
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Sexta-feira, 20 de Março de 2020
Os cafés fecharam. Agora, só os que têm serviço de padaria estão abertos ao público. Abertos mas
vazios, assim como as ruas. Parece uma cidade fantasma.

Domingo, [22 de Março de 2020] às 11h00
No miradouro da Bandeira. Um grupo de pessoas de bicicletas reúne-se para uma saída, entre
outras pessoas que por ali estão de passeio. Saio rapidamente dali.

Desço o morro à direita, em direção à cascata. Um pouco mais à frente estão quatro pessoas a
conversar, pelas roupas e pelo suor adivinho que estarão numa pausa de uma corrida. As motos e
os aviões ouvem-se de tempos a tempos, como tem sido habitual nas caminhadas pela serra.
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Na cascata às 12h14
Continua seca, só o riacho continua a correr. Tem chovido pouco este ano. Quando chego aqui
gosto de me deter a ouvir o som da água, que hoje é muito suave.

Pouco depois, ouço alguém a conversar. Procuro de onde vem o som. Olho para baixo. No
seguimento do riacho, um rapaz segura um stick com um telemóvel na ponta. Pergunta a alguém
que está em videochamada:
— Consegues ouvir-me?

Entretanto, parece que segue caminho e deixo de o ouvir.

De repente, aparece um tipo de bicicleta. Vai para baixo. Tenta ir para cima, não consegue. E passa
junto a mim para atravessar o ribeiro. Quando finalmente penso que estou só, um rapaz com ar de
perdido chega. Fica a olhar — talvez a ver para onde havia de seguir —, cumprimenta-me e passa
por mim também.

Finalmente, toda a gente desaparece.
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De regresso a casa, passo pela praia
Às 14h12 a maré está cheia.

Dou três mergulhos.
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A almoçar, tarde
A campainha toca. Estranho, não conheço aqui ninguém que me venha tocar à campainha. Ao fim
de dezassete dias, finalmente, o marido da senhoria vem colocar a janela. A senhoria ligou-me
cinco vezes, e deixou mensagem — costumo desligar o telemóvel quando vou fazer caminhadas, e
nem sempre me lembro de o voltar a ligar.

Apronta-se a entrar. Não traz máscara e peço-lhe, ao menos, para tirar os sapatos. Desde que vivo
sozinha, os sapatos param à porta de casa. Recusa.
— Não vou pôr os meus pés no chão frio!
— Não está a par das notícias? — pergunto.
— Traga-me lá uma toalha — diz contrariado.
Mal coloco a toalha no chão salta para cima dela, calçado. Entra casa adentro.
— Então não tira os sapatos?
— Oh valha-nos Deus! — diz enquanto passa rente a mim a caminhar estilo pinguim sobre a toalha.
Na casa de banho deixa a toalha e coloca-se em cima da banheira, de sapatos.

Nem com o estado de emergência as pessoas respeitam a distância, a higiene, ou mesmo os
hábitos dos outros. Percebo a epidemia que vai em Itália e em Espanha. Recordo-me dos tempos
em que vivi em Madrid. Quando caminhava no centro da cidade chegava a casa estoirada de levar
tanto encontrão na rua. As pessoas simplesmente não se desviavam.

Na serra ao final da tarde
Deu-me vontade de regressar.

Avistando o farol do Cabo Mondego, procuro um lugar para me recostar no meio da vegetação
rasteira. Fico com o mar, o sol e a serra no olhar. Interrompido por uma pessoa que passa a correr.
Não se apercebe da minha presença.

As nuvens passam velozes lá em cima e dois raminhos de heras balançam ao vento do meu lado
direito.
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Permaneço em silêncio, até o sol desaparecer.

275

Terça-feira, 24 de Março de 2020
Não há ninguém no Cabedelo, nem surfistas. Faz sol mas está muito vento. A maré está cheia e
custa a caminhar na areia. A praia continua cheia de troncos e galhos. Parecem cadáveres ali
caídos.

No mar, rebolo e nado no vai e vem das ondas.

Não dou mergulhos de cabeça — estou com tosse e dor de garganta.
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Às 15h06 mudo de roupa. Almoço o meu farnel e vou para a serra.

Parto às 16h30 do mesmo sítio onde estive na tarde de 22 de Março. Caminhada mais lenta por
alguns trilhos ainda desconhecidos para mim.

Pouco depois das 18h00, uma lebre — ou coelho — cruza o caminho e escapula-se entre os
arbustos. Volto ao lugar onde me recostei no domingo antes de regressar a casa.

Quinta-feira, 26 de Março de 2020
Andaram a cortar as ervas e a limpar a rua. Uma barulheira. Decido ir ao pão a pé.

No regresso
A polícia pára para me dizer que não posso andar por ali. Contesto dizendo que fui ao pão, e que
vou agora ao supermercado — uns metros mais à frente. Pergunta-me onde moro.
— Mesmo por detrás do supermercado — indico com o dedo.
Não ficou convencido:
— É que assim vai chamar mais gente.

Antes passou por dois homens e, a eles, não disse nada. Quando a polícia arranca, um dos homens
aproxima-se de mim. Quer saber o que é que a polícia queria.
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Na praia do Cabo Mondego às 13h50 [Sexta-feira, 27 de Março de 2020]
Perna esfolada numa rocha. A direita, na zona da canela. Ficou a sangrar.

Sabia que havia uma rocha por ali, mas pensei que seria mais atrás. A maré estava a subir. Havia
muita ondulação, logo a água estava turva. Nadava. Mal bati com a perna, saí da água.

Hoje, não dei mergulhos de cabeça.

A temperatura do ar estava a 16º e da água a 14,2º.

Sábado, [28 de Março de 2020] antes do almoço
Um homem a passear o cão na praia, outro a correr na areia, e outro na direção contrária a
caminhar. Está muito vento e a maré baixa.

Tomo banho no mar, mas não mergulho.

Ao final da tarde na avenida
Há muito menos gente. Mas, num dado momento, subo para o muro para me desviar de algumas
pessoas. A polícia está a passar. Vêm numa carrinha azul com uns seis ou sete agentes dentro.
Param e um deles pergunta-me:
— Onde é que mora?
— Naquela rua ali — e aponto com o dedo para a rua que desemboca na avenida.
— Nome da rua?
— Rua Dona Maria.
— Consegue ver a sua casa daqui?
— Daqui não.
— Então não pode andar aqui.
— Mas é suposto poder andar quantos, 100, 200 metros? Segundo a informação que tenho, posso
sair de casa uma vez por dia. E num raio de 2 quilómetros...
— Já viu o que é se toda a gente que mora aqui vier caminhar para a avenida?
— Felizmente as pessoas têm hábitos e horários diferentes — já me começam a chatear.
— E olhe que isto ainda vai piorar... — ameaçam.
— Bom, olhe, estou na minha área de residência e vão continuar a ver-me por aqui — digo firme.

Lá me deixam em paz. Um dos polícias que ia no banco de trás faz aquele gesto de mão com o
polegar para cima como quem diz “Boa sorte”.
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Chegada a casa
Continuo sem água.

Na Segunda-feira vem cá o canalizador com uma máquina para arranjar a fuga de água. Na cozinha
há fumo. Tenho de abrir as janelas e ligar o exaustor no máximo a ver se o fumo sai. Alguém deve
fumar na casa de baixo e o cheiro sobe pelo exaustor. Espero que tudo se resolva para me poder
focar em coisas mais importantes.

Domingo, 29 de Março de 2020
Caminhada ao longo da praia, mas não até ao fundo. Vou e venho duas vezes.

Depois, vou ao mar. Salto nas ondas e nado em círculos. A maré está baixa, mesmo assim não se
consegue ver o fundo. Bato de novo com a perna numa rocha.

Desta vez, a esquerda.

Antes de bater com a perna na rocha
Passou um homem com um cão. Um rapaz de óculos escuros. E apareceu uma senhora com uma
criança a molhar os pés no mar.
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Em casa
Continuo sem água. Vou à janela e peço ao senhorio — que anda no quintal — para ligar a água
durante uns minutos:
— 10 minutos?
— Fazer sopa, lavar louça e lavar dentes... se calhar preciso de mais. Eu aviso quando for para
desligar.
Quando termino chamo. Chamo. Ninguém responde. Depois de almoçar, e antes de me voltar a
sentar e escrever, gosto de beber uma cevada à janela enquanto olho o mar. Faz calor e desnudome sentada ao sol. Estou de olhos fechados quando tocam à campainha. A sala tem duas janelas
grandes. Uma delas dá para a porta da entrada. Eu estava sentada na outra, e o que vale é que o
senhorio estava de costas — pelo menos quando o vi. Visto-me rapidamente e vou à janela.
— Já se pode fechar a água? — pergunta.
— Sim, sim. Desculpe, chamei por si há pouco, mas não o vi.

Umas cortinas davam jeito. E sossego, também.

Ao final do dia
Caminho na avenida. Cruzo-me com algumas pessoas que, tal como eu, saem à rua ao final do dia.
Vêm caminhar, correr, andar de bicicleta ou passear o cão.

Antes de virar para casa, saio do passeio. Salto por cima do muro e sento-me nas pedras do
paredão. Já não há praticamente ninguém na rua. Permaneço sentada até ser noite.
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vídeo 26

Segunda-feira, [30 de Março de 2020] de manhã ao telefone
A Alison, minha coorientadora, sai-se com esta:

— I knew you wanted to be isolated, but did you had to put everyone on quarenteene?
“Claro que sim, não encontrando o silêncio que procuro, fecho toda a gente em casa” — penso
enquanto me rio.

A deambular pela serra entre as 16h00 e as 19h10
Céu carregado de nuvens e muito vento.

Chuviscos.

A temperatura baixou de ontem para hoje.

Nos primeiros 15 minutos ouço um avião. Desaparece ao fim de uns 10 minutos. O som do avião
confunde-se com o som do vento.

vídeo 27
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Cor no meio de folhas secas.

Os mesmos fungos do outro dia.
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Reconheço alguns lugares por onde passo.
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vídeo 28
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Não me cruzo com ninguém.

Ouço apenas uma mulher e um homem, ao longe, a falar alto. Pelo barulho de pancadas secas,
devem estar a cortar lenha.

Chove.
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Terça-feira, 31 de Março de 2020
Choveu o dia todo, mas o sol apareceu por detrás das nuvens agora.

Um homem caminha na minha frente até o ultrapassar. Passo por uma rapariga, que já reconheço
de outros dias, a passear o seu pequeno cão. Algumas pessoas estacionam por breves minutos
para tirar fotos ao pôr do sol e fazer selfies. Um casal. Um outro homem caminha ligeiramente mais
atrás. Depois, deixo de o ver. Um carro estaciona e lá de dentro saem um homem e um rottweiler
de açaime no focinho — o cão. Mais à frente, dois rapazes vêm a correr e mantêm a sua direção,
sem se desviarem. O mesmo acontece com um homem franzino e curvado, nos seus 60 e tal anos,
de roupa justa e negra. Aparece sempre a correr por detrás de mim. Este também já reconheço.

Antes de atravessar a passadeira em direção a casa, desço as escadas até à praia. Está vazia.

Sente-se o vento, ouve-se o mar.

Danço na areia de frente para o mar.
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[Quarta-feira] Sozinha de impermeável vestido, no dia 1 de Abril [de 2020]
Choveu o dia todo. Não vi ninguém. Apenas um carro estacionado com um homem ao telemóvel e
uns poucos em andamento.

Cantarolo e danço no meio da rua. Com a chuva a escorrer-me pela cara.

19h35, pausa para momento de silêncio.

vídeo 29

Quinta-feira, 2 de Abril de 2020
O homem da canalização veio novamente para substituir as tubagens. Tem sido toda a manhã a
ouvir o berbequim a trabalhar e o martelo a martelar. A acompanhar temos as máquinas de cortar e
limpar ervas dos passeios. Os funcionários da câmara andam nesta zona há mais de uma semana.

Antes do almoço vou à praia. Caminho na areia mole e inclinada ao longo da linha desenhada
pelas ondas com troços de conchas, cascas do mexilhão, ouriços do mar, pedrinhas e,
ocasionalmente algum lixo.

Vou ao monte de rochas avermelhadas que atravessam a areia. Estão cinco corvos marinhos
poisados na pedra da nau. Um deles estica-se de asas abertas como se o mundo fosse dele. Ergo
os meu braços para cima também e imito-o.
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O mar está mais tranquilo e a água mais límpida. Nado alguns minutos e mergulho de cabeça por
debaixo das ondas. Estão 13º e o vento sopra a 8 km/h vindo de Este. A água do mar está a 13,6º e
a maré a descer — precisamente entre a preia-mar e a baixa-mar.

Parece que hoje toda a gente saiu à rua. Uma ou outra fica a ver-me entrar na água.

De volta a casa
As marteladas continuam, bem como o barulho das máquinas de cortar ervas na rua.

Sexta-feira, [3 de Abril de 2020] em casa
A campainha toca. É o senhorio. Vão cortar a água para substituir a tubagem.
— Agora? Estou a lavar roupa — não tenho máquina de lavar e as peças mais pequenas como cuecas
e meias, vou lavando quando me começam a faltar.
— Precisa de quanto tempo? — pergunta.
— Hum... talvez uns 20 minutos — olha-me com ar de caso. — Preciso de esfregar peça a peça —
justifico.
E grita para alguém que não vejo:
— Pode esperar 20 minutos?
Corro a lavar a roupa o mais rápido que consigo.

O ruído das máquinas lá fora persiste. São três: uma de cortar ervas, outra para soprar o lixo e outra
que não sei bem para que será. Parece um cortador de relva bem grande.

Preciso de sair daqui.
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15h00 na serra
Antes de começar a caminhar subo o morro. Sento-me entre arbustos e silvas, onde já estive um
par de vezes anteriormente.

Trouxe comigo um termo e tomo uns minutos para beber uma cevada com o céu, o mar e a serra a
encherem-me o olhar.

Está um lindo dia de Primavera.

Um homem passa para a esquerda. Depois, um outro homem de bicicleta, para a direita. Nenhum
deles dá pela minha presença.
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Levanto-me e ponho as pernas a andar. Entre nuvens e mar.

E entre outras coisas (in)humanas.

Cruzo-me com o homem da bicicleta — que me cumprimenta. Mais adiante, com uma criança
acompanhada pelo pai que tira fotografias a flores no chão — já os ouvia falar minutos antes. E com
uma família de três pessoas no cimo da montanha. De tempos a tempos, ouço-os a falar. Enquanto
lancho escuto três indivíduos a falar alto.

vídeo 30

Saio do trilho e embrenho-me no meio do arvoredo.
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Às 17h36, silêncio ao som de um passarinho a chilrear, distante. Não há vento, só nuvens a passar.

Depois.

Regresso ao mesmo local onde me sentei no início da caminhada para tomar notas. Bebo cevada.
Interrompo a escrita. Uma carraça passeia nas minhas calças. Dou-lhe um piparote com os dedos.
Levanto-me rapidamente e venho-me embora.

297

Sábado, 4 de Abril de 2020
De onde estou sentada a escrever, vê-se a avenida. Verifico que não há ninguém a passar. Vou dar
um breve passeio.

Sábado, depois do almoço, e a avenida está deserta. Nem carros estacionados. Passa apenas um
homem de chapéu de chuva na mão. Apesar da minha busca de silêncio, isolamento e afastamento
social, a sensação é estranha. Por vezes apetece-me sair à rua e não ver ninguém. Mas reconheço
que as cidades fazem sentido com pessoas. É a única coisa que lhes dá vida. Cidades desertas são
como florestas de eucaliptos: áridas.

Não é este o silêncio que procuro.
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Na praia
Aqui a sensação já é diferente.

Às 19h30
Volto a sair. A avenida continua vazia.
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Domingo, [5 de Abril de 2020] de chuva
De tempos a tempos dá-me destas vontades: cortar o cabelo rente. Descansar de ter de o cuidar.

Limpo a casa e faço uma panelada de sopa para a semana toda. Ao passar tanto tempo em casa
parece que uma pessoa não faz mais nada além de arrumar, limpar e cozinhar.

Depois do almoço sento-me à janela a beber uma cevada. Sinto-me uma velhinha a observar quem
passa. Há pessoas que já me conhecem e cumprimentam. Apercebo-me da sorte que tive em
mudar de casa há um mês. No apartamento estaria rodeada de prédios. E seguramente, seria mais
problemático chegar à praia ou à serra.

Aqui vejo o horizonte, entre o céu e o mar.

São 19h20
A chuva abrandou.

Saio para caminhar na avenida. Passam por mim sete pessoas: um homem a correr, uma rapariga
com um cão — que ladrou para mim ao subir o muro para me afastar da dona —, o homem que vi
ontem de chapéu de chuva na mão, uma mulher a correr, um casal passou rasante a mim, e um
estrangeiro — ou imigrante — a tirar selfies.

Hoje, apetecia-me não ter visto ninguém.
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Tenho dias assim, em que desejo estar a sós comigo.
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Ao fundo desço as escadas. O sol põe-se. A maré esvazia. Os pássaros voam em bando por cima
de mim. Outros pássaros lavam-se em pequenas poças de água nas rochas à beira-mar.

Silêncio.

vídeo 31
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Lá fora [Segunda-feira, 6 de Abril de 2020]
Chuva persistente. Mas as máquinas continuam a trabalhar, ruidosas.

Será que há assim tanta erva para limpar aqui à volta? Ou são ervas tão daninhas, que são danadas
para desaparecer?

Em casa, antes de me decidir a sair [Terça-feira, 7 de Abril de 2020]
Está tudo molhado lá fora.

Enquanto tomo o pequeno-almoço vêm umas abertas.

Sento-me ao computador e pesquiso o boletim meteorológico. Mais precisamente os sites da

beachcam, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), da accuweather, e windguru. Nas
previsões da accuweather não irá chover mais durante o resto do dia. Assim sendo, decido ignorar
as outras.

De todos os modos, meto o impermeável na mochila. Levo também o fato de banho — o tempo às
vezes surpreende-nos.

Na Serra da Boa Viagem, depois das 10h15
Com tantos dias seguidos de chuva, a cascata deve estar com água.

Subo a rua de pedra e alcatrão desde o farol até ao miradouro. A pé são trinta minutos. Viro à
direita por um caminho que vai dar ao trilho da cascata. O piso está ensopado, mas há menos
poças do que esperava.
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Ouço o som da água a correr. Há água na cascata. Tem mais do que qualquer uma das outras
alturas que vim cá.
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Momento de silêncio.

306

307

Perdida na serra
No regresso, em vez de ir direta pela mesma rua que subi, optei por ir por uma estrada de terra.
Achei ser a mesma que havia feito na semana anterior. Esta estrada deu num carreiro estreito
enlameado de BTT. Por pouco, não piso uma cobra que passa à minha frente. É esguia, cor de terra
alaranjada e mede uns 40 cm.
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Mais à frente
Um nevoeiro aproxima-se e o ar arrefece consideravelmente. Tenho de vestir o casaco. Fico com
menos visibilidade para me orientar. Apercebo-me que estou a ir na direção da Murtinheira. Volto
para trás.

Demoro cerca de uma hora a mais do que o previsto. São quase 14h00 e estou esfomeada.

Quarta-feira, 8 de Abril de 2020

As máquinas lá fora continuam, será possível?

Na avenida, ao final do dia
Um homem passeia o cão na praia. Dois surfistas boiam no meio do mar. Passo por umas vinte e
cinco ou vinte e sete pessoas — entretanto perdi-me nas contas. E por umas cinco ou seis pessoas
de bicicleta — também perdi a conta. Uma multidão, portanto.

Para o que me havia de dar agora: contar pessoas na rua.

Passam três carros da polícia. Mais precisamente, um carro da polícia marítima, um carro e uma
carrinha da PSP. A carrinha passou ia eu de regresso a casa. Enquanto caminho, ouço um motor a
trabalhar lentamente ao meu lado. Como a tinha visto passar na direção oposta, presumi que fosse
a PSP. Continuo de olhos postos no chão, como se nada fosse comigo. A ver se me deixam em paz.
É a mesma carrinha da última vez. Devem ter-me reconhecido, ou como os ignorei e ia a caminhar
no paredão, lá seguiram.

Que constrangimento. Agora sou perseguida na rua.

Quinta-feira, 9 de Abril de 2020. Farta de estar fechada em casa
Uma semana sem ir ao mar. Os dias de chuva continuam. O corpo e a minha mente sentem falta.
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Sexta-feira Santa [10 de Abril de 2020]
Dia chuvoso e com nevoeiro. Às 12h15 por cima do farol. Procuro o trilho onde me perdi na última
caminhada.

12h38 som de motos quebram o silêncio.

310

Pedreira. A montanha comida pelo humano. Sinto devassamento. A floresta e o verde transformado
em pedra e cimento.
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Pedras com vestígios de um passado longínquo.
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Quebra da paisagem.
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Meia hora em silêncio
Contemplação do mar — sem miradouro a obstruir o olhar.
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E entre curvas, linhas, desenhos naturais ou traçados pela passagem humana.
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No regresso
Observação: o humano e o mundo natural a coabitar o mesmo espaço.

No final da caminhada
Som de motos às 14h39.
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Sábado, [11 de Abril de 2020] véspera de Páscoa
Será possível hoje, continuarem a limpar as ervas na rua? Foi toda a manhã.
O céu estava enublado, porém à hora do (meu) almoço, o sol aparece. Verifico o site da beachcam
e a temperatura registada é de 15º. O vento sopra de NO, entre os 8 e os 16 km/h. A temperatura
da água é de 14,4º. A maré está a encher com ondulação de 1,2 m de altura. Esteve baixa-mar às
12h03 com uma altura de 0,52 m. Mudo de roupa, e saio de casa.

Um homem de óculos escuros corre em tronco nu, calções pretos, sapatos na mão esquerda e uma
camisola a esvoaçar amarrada ao viés entre o pescoço e a axila.

A areia subiu com o levante que esteve nos últimos dias, uns 30 cm pelo menos. O que significa
que a praia está ainda mais inclinada.

Vou direta à água e dou três mergulhos.

Tento nadar um pouco, mas sempre com a sensação de poder embater numa rocha a qualquer
momento. Esta sensação tolhe-me fisicamente e mentalmente. Impossibilita-me os movimentos e
limita-me o tempo de permanência na água — o corpo arrefece mais facilmente se não está em
movimento.

Domingo de Páscoa [12 de Abril de 2020]
Céu encoberto, mas suficientemente agradável para ir à praia. O trânsito está cortado na avenida.
Vou a pé.

O levante dos últimos dias trouxe muito lixo. Muito plástico, essencialmente.
Uma família estrangeira passeia à beira-mar. O homem que toma banhos de sol está cá novamente.
Um senhor com uma certa idade vem apanhar lenha. Estão 17º, o vento sopra de Nordeste a 18,6
km/h. A maré está vazia e é possível ver as rochas, mas há pouca altura para nadar. A água mantémse a 14,4º.

Entro na água.

Sete mergulhos.

Volto ao paredão para mudar de roupa. Uma mulher senta-se a uns metros de mim a tirar selfies.
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Segunda-feira, 13 de Abril de 2020
Estou a desesperar com este barulho diário.

Novamente, o pessoal corta as ervas lá fora.

Saio depois do almoço para dar uma pequena volta na avenida. Para espairecer. Ou tentar.

As máquinas andam por todo o lado.
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Em busca de algum silêncio
Caminho até ao fundo da rua.

Sinto o vento e algumas gotas de água no rosto.
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Desde as 11h00 de Terça-feira, 14 de Abril de 2020
A caminho da cascata.

vídeo 32

vídeo 33
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Cortes, ruído, trator.

vídeo 34

Javali. Lagarto antes de fugir por entre a vegetação.
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Pai e filho aparecem na cascata. Desço. Encontro uma outra cascata.

Imersa ao som da água a correr.
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Desço da serra
A limpeza de ervas na avenida prossegue.

Ninguém na praia. Parece que vai chover. A temperatura é de 18º e está bastante vento. Não
parecem os 8,2 km/h registados. A temperatura da água subiu para os 15,3º. Às 14h41 a maré
estará baixa-mar, com uma altura de 1,36 m.

13h50 mergulho no mar. Três vezes, de cabeça.

Na rua, a pé [Sexta-feira, 17 de Abril de 2020]
Há cada vez mais gente a caminhar na avenida. O que deveria ser um momento para desanuviar
começa a tornar-se cansativo por andar aos ziguezagues. Umas pessoas desviam-se para a direita,
outras para a esquerda, outras não se desviam simplesmente. Ao fundo, em vez de voltar para trás,
continuo. Subo até serra para me afastar.

Silhuetas das construções abandonadas da Cimpor a contrastar com o mar.

Pó, cimento e ruínas.

No cimo da serra
O sol está quase a pôr-se. Tranquilidade durante breves momentos.

Quebrada por cão que vem a ladrar na minha direção, e por duas pessoas que aparecem a gritar
pelo nome do animal.
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Sábado, 18 de Abril de 2020
Acordei com chuva, mas entretanto o sol apareceu. Primeiro pensamento: ir ao mar. Verifico a
temperatura. Registam-se 16º mas a temperatura real está a 20º. Pouco vento. A temperatura da
água é de 15,4º. O tempo está ótimo e, da janela, o mar parece tranquilo. Saio de casa às 13h40 e
vou ver de perto.

O mar vem quase até às rochas e a areia está escavada. Fico à beira-mar, a sentir a corrente e a
observar a altura das ondas. Algumas ondas empurram para fora e outras puxam. Num impulso
dou o primeiro mergulho de cabeça. Fico logo sem pé e saio com o empurrão de uma onda. Dou o
segundo mergulho e nado até sentir que vem outra onda a empurrar-me para fora. Depois do
terceiro mergulho, nado um pouco mais. Nas ondas que puxam para dentro posso ser empurrada
para as rochas. Permaneço pouco tempo na água.

Não chego a imergir.

Ao final do dia
Volto a sair de casa. Não vou pela avenida. Não me apetece ver mais gente hoje. Vou pela minha
rua adiante e, antes de chegar à avenida, meto por uma rua à direita e subo à serra. São 3 km
sempre a subir. Passo por uma mulher. Dou-lhe as boas tardes e fica a olhar para mim, sem dar
resposta. Cães correm a ladrar aos portões. Um cachorro sai disparado de um terreno. Vem lamber
e mordiscar-me as mãos. Depois segue atrás de mim. Tropeça nas minhas pernas enquanto
caminho.

Acompanha-me durante algum tempo.
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Cá em cima.

Chego à avenida já de noite.
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Final de tarde de Domingo [19 de Abril de 2020]. Na serra
Quero um momento a sós, fora de casa. Caminho em direção ao mar, às nuvens, ao sol que se põe
por detrás das nuvens.

Uns passos mais à frente começo a ouvir vozes. Depois, a ver umas cabeças.
— Vem aí alguém!
Paro. Levanto a mão:
— Não faço mal a ninguém.
São uns 8 ou 10 putos. Todos de carapuço, uns cinza outros negros. Há um de boné.
— Não deviam estar a dois metros uns dos outros? — rio-me da juventude inconsciente, mas unida.
Que saudades de quebrar regras com os amigos.
— Costumamos estar sempre juntos — diz um deles.
— Oferece uma cerveja à senhora — diz outro.
— Não, obrigada — e prossigo, até deixar de os ouvir.

Paro até ver apenas sombras e luz à minha frente.

Penso que ainda não falei dos céus fantásticos que tenho visto. Adoro o mar, mas também o céu
daqui. As nuvens, em conjunto com o mar e a luz do sol, criam cenários incríveis. Cenários que
podem mudar radicalmente de um momento para o outro. De um dia radiante de Verão ao
dramático céu carregado de nuvens. Com variação de cores e intensidades de luz lindíssimas.

Tudo isto me fascina. Procuro captar a beleza deste momento — com a primeira imagem captada às
19h36 e a última as 20h16. Por palavras não o consigo descrever tão bem.
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E fico em silêncio.
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Interrupção
Um rato sai dos arbustos. Entra e sai, entra e sai. Parece que a minha presença o assusta. Sai de
novo e passa para o outro lado do trilho.

A meio da manhã [Terça-feira, 21 de Abril de 2020]
Cá em cima está nevoeiro, chuviscos e muito vento.

Um carro estacionado e um homem a passear o cão. Um ciclista aparece.

Descida.
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De vez em quando, paro.

Para subir o olhar.

Contrariar a tendência natural de olhar o chão quando se caminha por terrenos irregulares.

vídeo 35

Numa curva
Homem aparece inesperadamente a correr na direção oposta. Afasto-me para o deixar passar.
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Ao longo de quase todo o percurso
Pegadas de javali — parecem ser do mesmo animal.
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Formas em par que se erguem no ar.

12h47 chegada à cascata. Silêncio ao som da água a correr.

Às 13h35, toupeira jaz morta entre pétalas brancas.

Quarta-feira, [22 de Abril de 2020] à noite
A escrever, entre o sofá e a mesa de secretária. Sai uma letra para música.
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WATERFALL

I want you here, following my shade on the secret path
I want you here, dancing in the mud along with me
I want you here, climbing mountains hand in hand

And the water falls
And the water falls
And the water falls
And you fall in love with me

I want you here, singing like a bird, singing for me
I want you here, slyly blowing the wind, for a sweet kiss
I want you here, sliding on a leaf, to lie down with me

I want you here
Following my shade on the secret path
Dancing in the mud along with me
Climbing mountains hand in hand
Singing like a bird, singing for me
Slyly blowing the wind, for a sweet kiss
Sliding on a leaf, to lie down with me

I know you’re already here
Yes, I know you’re already here
Though I want you to know
That I really want you here with me
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Quinta-feira, 23 de Abril de 2020
Dia de sol com ligeira neblina. Mal dou uns passos, uma mota passa por mim deixando o ar
irrespirável com um forte cheiro a gases, e os meus ouvidos a zumbir do ruído ensurdecedor ao
acelerar. Passava ligeiramente das 11h00 da manhã. Foram necessários alguns minutos para a
minha mente se apartar desta situação. Mudo de planos e meto-me por um túnel de arvoredo para,
ao menos, fugir do cheiro. A cor laranja a sobressair do solo acastanhado recentrou o meu foco.

E sigo.

338

339

Olho o céu.
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Silêncio.
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Pegadas. Marcas. Passagens.
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[Sábado] Dia 25 de Abril [de 2020], à noite
Escrevo Lost in the forest.
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LOST IN THE FOREST

Walking on the trail to nowhere
Feeling your smell on the air
Following your steps on the ground
Desiring to see you somewhere
I got lost inside the green forest

Walking on the trail to nowhere
Desiring to see you somewhere
I got lost inside the green forest
I saw your green eyes shining there
Looking at me once, looking at me pronto

Feeling your smell on the air
Desiring to see you somewhere
I got lost inside the green forest
You found me there, and you took my hand
With you I’ll be safe, safe into your heart

Following your steps on the ground
Desiring to see you somewhere
I got lost inside the green forest
You took me behind a tree, you hugged me tight
The sun goes down and the night will be with you

Walking on the trail to nowhere
Feeling your smell on the air
Following your steps on the ground
Ohhh, I will see you somewhere
Waiting for me to get lost… with you again
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Domingo, 26 de Abril de 2020
Fez ontem uma semana que fui ao mar. Tem chovido e o mar tem estado de levante. Apesar do céu
completamente cerrado por nuvens altas e de ameaçar chover, não faz vento e o mar parece
calmo. Estão 16º e a água a 15,4º. Às 11h29 a maré esteve vazia.

Às 12h20 saio de casa.

Aquilo que o mar trouxe, levou. A areia baixou tanto que a pedra onde me costumava sentar para
mudar de roupa, fica agora acima da minha cabeça. Há mais privacidade em relação à avenida, mas
mais rochas à vista no mar.

Entro na água, mas não mergulho. O mar está raso, mas não há transparência suficiente para ver as
rochas.

Na avenida com o sol a pôr-se
Caminho só, e em silêncio, durante uns minutos.

vídeo 36
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Segunda-feira, 27 de Abril de 2020
A maré está completamente vazia e a água límpida. Entro mar adentro até ter a água pela barriga.
Com o abaixamento da areia, agora é necessário adentrar mais em direção ao horizonte.

Dou sete mergulhos de cabeça.

Procuro criar um ritual. Um ritual como tentativa de encontrar foco. De me recentrar, e imergir.

Terça-feira [28 de Abril de 2020] entre as 12h20 e as 12h59
O céu está enublado, com algumas abertas de vez em quando. Estão 15º e a temperatura da água
a 15,5º.

Entro mar adentro, lentamente.

Sete mergulhos de cabeça.

Da parte da tarde e durante toda a tarde
Momento de imersão da manhã cortado por cortadores de relva. As casas aqui à volta aparam os
jardins. Motores a trabalhar na frente e nas traseiras da casa.
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Quarta-feira, 29 de Abril de 2020
Está uma ventania de 21 km/h, e chove. A água está a 15,7º, o ar a 16º mas o vento faz com que a
temperatura real seja inferior. Às 13h32 a maré estará vazia, com uma altura de 1,28 m.

Entro no mar precisamente às 13h00.

Dou sete mergulhos de cabeça.

Quinta-feira, 30 de Abril de 2020. Com ruído
Pronto, é o que há. Máquinas ruidosas na rua diariamente. A juntar aos trabalhadores da câmara —
que começaram às 9h00, há a sinfonia de uma serra elétrica. Hoje a vizinha apara os arbustos.

Saio de casa e vou para a serra
Caminho devagar. Para lá, sigo pelo percurso marcado; para cá, venho pelo percurso da
Murtinheira e depois corto à esquerda para subir a encosta em direção ao miradouro. A meio
caminho, escuto motosserras a trabalhar. Estou a ver que hoje não me livro de máquinas ruidosas...

Não encontro pegadas de javali, só de pessoas. Perto da cascata passam por mim três pessoas com
um cão. Falam alto. O trilho é estreito e eu saio o mais que posso para os deixar passar. Saudamonos com os bons dias. Metros à frente, um casal silencioso está a vir na minha direção.
— Pode passar — diz o rapaz.
— Eu aguardo aqui — e recuo uns passos até ao cruzamento onde acabei de passar, e onde há mais
espaço para nos cruzarmos.
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O caudal da cascata diminuiu desde a semana passada. Tiro uma fotografia — a única da caminhada
de hoje.

Silêncio.

Olho o céu através da folhagem das árvores. Uma borboleta poisa numa folha e fica. Se não a
tivesse visto poisar, não daria por ela. Confunde-se com as folhas.

Fecho os olhos.

Retomo o passo. Do outro lado, passa um homem. Vai de costas e não me vê. Já perto do
miradouro um avião enche o ar de som. Procuro-o no céu. Não o vejo, mas ouço-o.

Quase à uma da tarde
Desço da serra para a praia.

A maré está a descer até às 14h40. Mesmo assim, chega quase ao paredão. O sol vai e vem e a
temperatura é de 17º. O vento sopra a 21,5 km/h. A água subiu para os 15,8º.

Entro no mar cautelosamente a desviar-me das rochas. Hoje há mais ondulação e a água está
menos límpida.
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Sete mergulhos de cabeça.
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[Sexta-feira] 1 de Maio [de 2020], dia do trabalhador
Não vou ao mar. Mau tempo. Chuva, e o mar demasiado agitado. A avenida está cortada ao
trânsito por causa do fim de semana prolongado.

Começo a escrever uma letra de música.

Na mesma praia, mas quinhentos metros antes [Sábado, 2 de Maio de 2020]
Experimento ir para onde a areia se deslocou. Há algumas famílias por perto. Várias pessoas a
passear à beira-mar, e na avenida. Caminho ao longo da praia para reconhecer melhor o areal e a
zona das rochas. Entro na água depois de outras pessoas saírem, perto das 18h30.

Domingo, 3 de Maio de 2020. Em casa a escrever
Muito calor. Vi e ouvi carros a passar para a praia e para a serra, o dia todo. A partir de amanhã a
quarentena vai lentamente levantar, as restrições vão diminuir, e as coisas vão começar a abrir. Para
muita gente, é como um último dia de férias. Decidi ficar em casa durante o dia, apesar do sol
radiante e o mar chamarem por mim através da janela.

Depois das 18h30
Saio para comprar pão.

Experimento chegar ao Cabedelo. Caminhar na areia em vez de na avenida. Não há polícia, nem
estradas cortadas. Algumas pessoas estão a sair da praia, outras ainda por lá.
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Entro no mar às 19h00. Caminho na água. Nado. Rebolo nas ondas.

Dou sete mergulhos de cabeça.

Saudades de me espraiar no mar, sem receio de bater em rochas. Saudades de ver dunas em vez
de prédios ou veraneantes a espreitar da avenida. Está longe de ser perfeito. Há o parque de
campismo, o parque de estacionamento, o pontão, a cidade ao fundo, mas pela distância a que se
encontram, são elementos passíveis de uma certa abstração.

Segunda-feira que mais parece domingo [4 de Maio de 2020]
Saí ao final do dia. A avenida voltou a estar cheia de carros estacionados e de gente a caminhar.
Até pessoas conhecidas — que não via há uma eternidade — encontro.

Terça-feira, 5 de Maio de 2020
Lixo, garrafas de óleo, boias, redes, lâmpadas de automóveis. Recolho o que encontro e levo para
o lixo. Várias pessoas tiram fotos à praia desde a avenida.
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O mar está agitado e a maré quase cheia. Abeiro-me da água. Levo com a rebentação. Ando de um
lado para o outro. Parece-me que não vou conseguir entrar no mar. Aguardo. Aguardo. Ando de
um lado para o outro.

Encontro um momento. Mergulho de cabeça. Rapidamente e apenas uma vez.

À hora do almoço na praia [Quarta-feira, 6 de Maio de 2020]
Um homem nos seus sessenta anos, atira-se ao mar, nada um pouco e sai cambaleante por uma
onda que rebenta. Está ligeiramente mais tranquilo do que ontem, ainda assim o mar continua
agitado. Vou à beira-mar. Molho os pés e observo. O homem abeira-se de mim:
— Então não mergulha? — desafia, como se o mar estivesse muito ‘calminho’. Ou, como se ele fosse
o maior por se atirar ao mar.
— Sim, sim, já vou — respondo eu como quem diz, “vá lá à sua vida que eu vou à minha”.

Olho o mar uma vez mais. Entro de cabeça. Nado e apanho o balanço com uma onda para sair.
Não tive problemas.

Um rapaz jovem, entra no mar e sai de gatas com uma onda que o deita abaixo. Tenta entrar, e de
novo cai e rebola na areia com uma onda. O homem nos seus sessenta anos volta a entrar. Eu já
não.

Quinta-feira, 7 de Maio de 2020
Amanheceu enublado e parecia que ia chover. Entretanto o sol abriu e a temperatura subiu para
19º, bem como a temperatura da água. Hoje está a 17º. Já é possível ir ao mar sem o corpo gelar. A
maré está a subir. Às 09h35 esteve baixa-mar com 0,3 m de altura, e às 15h48 a maré estará preiamar, com uma altura de 3,69 m. Uma grande diferença. O mar finalmente está tranquilo.

Entro.

Nado.

Dou sete mergulhos de cabeça.

São quase treze horas. Há pessoas a fazer praia. Hoje, não tiro fotografia.
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Sexta-feira, 8 de Maio de 2020
Tinha em mente fazer o percurso da cascata mas, num ímpeto, desço a encosta em direção à
Murtinheira. Fiz este percurso em Dezembro e não voltei a percorrê-lo.

Movo-me ao som dos pássaros e ao som do mar. Pequenas pausas para momentos de contacto
com o meio natural. O som dos pássaros vai desaparecendo à medida que se acentua o som do
mar. Uma motosserra corta ambos os sons.

Chegada à estrada de alcatrão não sigo pelo percurso marcado — que vai dar à praia. Sigo pela
estrada para, de novo, voltar à serra por um outro trilho — que fiz algures em Abril — onde se
encontra a placa informativa sem informação. A ‘quebra da paisagem’ tem hoje uma intervenção
humorística. Traduzindo: Eu amo Quiaios.

Antes de chegar a casa para almoçar
Não há ninguém na praia e poucas pessoas a passear na avenida. O tempo está enublado e a
temperatura desceu.

Vou ao mar. Há poucas ondas. Nado uns bons minutos.

Mergulho sete vezes.

Não tiro fotografia.

357

Dia de chuva. Dia bom para escrever [Sábado, 9 de Maio de 2020]
Termino a letra para música que havia iniciado.
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FLY BUTTERFLY

Spring arrived this morning for me
The sun shines merely for me
Purple flowers say hi to me
And even bees have a crush on me

They know I’m free
They know I’m free
They know I’m free

I’m free with or without you
I’m free with or without you
I’m free

But I would love to have you here with me
Come on, spread your wings now butterfly
Leave thee and come fly with me
Let’s see the world, you and me

Fly butterfly, fly
Let’s see the world, you and me
Fly butterfly, fly
Let’s see the world, you and me
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Domingo, 10 de Maio de 2020
Ouço carros ao longo de todo o dia.

Está bom tempo e o trânsito na avenida encerrado. As pessoas usam esta rua para terem acesso à
avenida, à praia ou à serra.

Termino os afazeres domésticos por volta das 16h00.

Visto o fato de banho e mudo de roupa. Abro a porta de casa e dou-me conta de que o tempo
mudou, radicalmente. Desço à avenida para ver melhor o estado do tempo e do mar. Muito vento.
E o céu está com cara de desabar a qualquer momento.

Os meus planos de fugir da multidão e ir ao mar só ao final do dia, mudam.

Lembro-me das lagoas aonde fui em Setembro. Ando para lá regressar, mas não tem sido possível.

Nas Lagoas de Quiaios
Estão dois carros no estacionamento prestes a sair.

Começa a chover, muito. Aguardo que a chuva abrande.

Chega outro carro. A chuva abranda. Chegam quatro carros mais, de uma só vez, e estacionam à
minha frente. Fico sem saber que fazer. Chegam mais três carros, com pouco tempo de diferença,
mas voltam para trás — talvez à procura de um lugar mais sossegado. E um outro, que chega e
estaciona.

Pára de chover. Sai um pai com um filho de um dos carros. Os quatro carros que chegaram de uma
só vez são de pessoas que se conhecem. Ficam por ali mesmo, a petiscar.

Pego na mochila e no impermeável. Saio do carro.

Desvio-me do grupo, da criança com o pai, e sigo por um carreiro ao longo da Lagoa da Vela.
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Mais à frente encontro alguns dos carros que voltaram para trás no outro estacionamento, e outros.
Há umas quantas pessoas à pesca.

Nunca imaginei que viesse tanta gente aqui.

Olho o GPS. Há uma outra lagoa mais adiante, a Lagoa da Salgueira. Fica a uns 2,5 km.

Vou a pé até lá.

A vegetação é rasteira devido às dunas, e as árvores que existem estão, na sua maioria, queimadas.
Pinheiros e eucaliptos. Só mesmo à volta das lagoas é que a vegetação é mais diversificada.
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A Lagoa da Salgueira é bem mais pequena. Não tem ninguém. Os meus pensamentos são
interrompidos por alguém a fazer motocross.

Regresso à Lagoa da Vela.

Há um carro a ir-se embora e, de resto, já não há ninguém.
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Finalmente, silêncio.

Duas garças levantam voo. São 19h30.

No regresso, paro na Lagoa das Barças. Está a escurecer.
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Segunda-feira, 11 de Maio de 2020
Choveu o dia praticamente todo.
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RAIN IN THE LAKE

Floating in the lake
Looking the sky full of dark clouds
I feel you’re crying
Leaving your tears dropping

I can see you seated in a cloud
Like a dark angel falling
Remembering the good moments
We’ve had that nightfall together

Floating in the lake
I close my eyes to dive in the water
You get down from the sky
And say you’re sorry

Under torrential rain
I feel your tears touch my face
Slithering through my lips
Softly embracing my skin

Floating in the lake
I see a thunderstorm coming
A lightning breaks the silence
You have to let me go

Please…
Let me go
Don’t be mad at me
It’s time for me to go

367

Terça-feira, [12 de Maio de 2020] antes de almoçar
Está sol, mas dão chuva a partir das 13h00. São agora 12h20.

Entro no mar. A água está a 17,2º. As rochas estão visíveis. É possível nadar uns 15 ou 20 m. Nado
de um lado para o outro umas quantas vezes. Depois ergo-me. E atiro-me de cabeça. Sete vezes.

Saio da água e espreguiço-me em frente ao mar.

O sol continua radiante. Não me apetece ir embora. Deito-me na areia, entre as pedras do paredão
de forma a estar mais protegida do vento. Com este enquadramento, observo o céu e as nuvens, o
mar e as ondas a desenrolar. Durante este tempo, o som do mar foi cortado uma vez pelo barulho
de uma moto. É tão intenso que corta o som dos carros, mas não me incomoda. É brutal.

Quarta-feira, 13 de Maio [de 2020] e continuamos com chuva
Visto o impermeável e desço até à praia.

Vou em direção ao arco-íris que nasce ao fundo da cidade. Caminho à beira-mar, com alguma
dificuldade. A maré está a encher, a areia mole e inclinada.

Encontro uma estrela do mar. Não sei se estará viva ou morta. Devolvo-a ao oceano.

Encontro outra. Devolvo-a ao oceano.

368

Ao longo de mais de uma hora de caminhada, encontro treze estrelas do mar. Mais do que alguma
vez vi, de uma só vez. Algumas parecem ter rosto, braços e pernas. Ou seremos nós, alguns
humanos, parecidos com estrelas do mar? Devolvo-as ao oceano, uma a uma.
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De manhã pela serra [Quinta-feira, 14 de Maio de 2020]
Três homens plantam trufas no terreno onde andava um trator há dias. Na cascata não há ninguém.
O caudal voltou a diminuir.

Quieta, olho o céu e observo as nuvens que se movem com o vento. Um pássaro voa bem alto.

Fecho os olhos. Ouço a água a correr. Sinto a brisa, muito suave no meu rosto.

Silêncio.
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Desço e sigo ao longo do riacho. Ouço vozes, cada vez mais perto. É uma mulher sentada à beira
do riacho. Vestida de negro e boné amarelo. Parece chateada a falar ao telemóvel.

Mais à frente, viro e retorno a subir.

Ouço vozes novamente. Sigo por outro lado, e não me chego a cruzar com elas — com as vozes e
com as pessoas donas delas.
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No final da caminhada sou agraciada por uma borboleta que doideja à minha volta.

Pousa na minha cabeça.

Pousa na minha mão.

Talvez para me fazer esquecer da carraça que subia pelas minhas calças, logo no início do
percurso.
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Passam seis minutos das treze horas
Desço da serra para a praia. O céu ficou completamente coberto. Ameaça chover. Vou à água de
qualquer das formas. Estão 17º e a água subiu para os 17,8º.

As rochas mal se veem. As ondas são pequenas e a corrente não está forte.

Entro e fico quase sem pé.

Danço ao sabor do movimento do mar. E assim fico durante minutos, entre mergulhos de cabeça.

No total, sete.

Antes de me deitar
Termino de escrever a letra Where the water runs.
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WHERE THE WATER RUNS

My love for you is real

Run away with me
Let’s run wild under heavy rain
Let’s run wild by the moonlight
Let’s run wild where the water runs

Run away with me
Let’s swim together under heavy rain
Let’s swim together by the moonlight
Let’s swim together where the water runs

Run away with me
Let’s fondle each other under heavy rain
Let’s fondle each other by the moonlight
Let’s fondle each other where the water runs

Run away with me
Let’s dive in silence under heavy rain
Let’s dive in silence by the moonlight
Let’s dive in silence were the water runs

Run away with me
Let’s make love under heavy rain
Let’s make love by the moonlight
Let’s make love were the water runs

Run away with me, once again
Run away with me, again and again
My love for you is real
My love for you is real
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A pé até à Murtinheira [Quinta-feira, 21 de Maio de 2020]
Descida desde o miradouro da Bandeira pela encosta, até entroncar no trilho que vem da cascata.
Viro na direção contrária.

Vislumbres. Afinal reconheço o lugar. Cheguei aqui da primeira vez que vim à cascata. Na altura
voltei para trás.

Hoje, sigo.
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Primeira vez aqui.

Abate de árvores às 11h35.

vídeo 37
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Subida.

Três momentos de silêncio.
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Depois da serra
Descida à praia. Não conto os mergulhos, nem tiro fotos.

Sinto, apenas.

Durante o dia [Sábado, 23 de Maio de 2020]
Esboço nova letra para música.

Domingo, 24 de Maio de 2020
Termino de a escrever.
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THE BIG RAINBOW

You are waiting for me
At the end of the rainbow
Spreading all the colours
All the bright, and all the light
You have in you

Have you no shame?
Seducing me
With your naked body
Wet by the rain
And with all the colours
Blowing-out from you?

I can ear you whistling
A beautiful song for me
Through the rain and the sea
Through water sounds
That also whisper to me

There are no stars in the sky
To guide me to you
Only starfish on the ground
Your beautiful whistle
And the rainbow that covers you
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Segunda-feira, 25 de Maio [de 2020] na praia
Mergulhos antes do almoço.

Hoje, a fotografia depois do banho de mar foi ao meio-dia, cinquenta e um minutos, e vinte
segundos.
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Às 18h00 no espaço Millepiani, em Roma
Inauguração da exposição coletiva Isolated. Living Yourself. Fui selecionada para participar com a
obra 77 maçãs. A exposição é organizada por LoosenArt, uma plataforma e galeria online dedicada
à arte visual contemporânea.

Eu não estive presente, só o meu trabalho.

Sexta-feira, 30 de Maio de 2020
Escrevo Wave (me).
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WAVE (ME)

I want to feel your body tonight
I want to head dive into you
My heart beats faster
Only by thinking of being around you

You take me to another world
You make me float in a sweet lullaby
You make me dream I’m the only one
Who have ever been into your arms

I let you lead me by your rhythm
Twirl with your movements
People around us think they see
A mermaid dancing waltz with you

It is only I feeling your body against mine
The body that changes by the colours of the sky
By the phases of the moon
Or does it depend of your mood?

Sometimes you look clean and clear
Others dark and filthy
Sometimes you come slow and smooth
Others rebel razing everything in front of you

But you don’t scare me, no
You bring me joy by diving into you
But you also bring me peace
Only by looking far at you

And even in a very bad mood
I will always love you
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A escrever [Sexta-feira, 5 de Junho de 2020]
Nova letra de música.
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DO I SCARE YOU?

Get rid of all that shit!!!

Trust me
C'mon, trust me
Take my hand
Let me take you to happiness land

Get rid of all that shit!!!
And stop blaming me for being so damn perfect
For chatting all night with the moon
For being the most beautiful from all the stars

Get rid of all that shit!!!
And stop blaming me for being the freest from all the birds
For screaming high in the mountain
For wandering till late in the woods

Get rid of all that shit!!!
And stop blaming me for being too young for you
For playing wild as a child
For getting dirty in the mud

Tell me....
Do I scare you?

Trust me
C'mon, trust me
Take my hand
Let me take you to the happiness land
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Terça-feira, 15 de Junho de 2020. Sentada ao computador
Recebo um e-mail da senhoria a informar-me que terei de deixar a casa até 1 de Julho. Só terei a
casa disponível lá para meados de Setembro, ou mesmo Outubro.

Às 18h05 [Quinta-feira, 25 de Junho de 2020]
Os últimos dias foram passados em casa, a ler e a escrever o máximo que pude. Precisei de vir à
serra.

Respirar.
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Domingo, [28 de Junho de 2020] ao final da tarde
Noto que está muito vento. Regresso a casa para pôr um casaco.

Na avenida
O dia escurece rapidamente e arrefece.

Cai o nevoeiro. Parece que vem aí um temporal.

Nem no Inverno me vi nesta situação. A ventania é tal que tenho dificuldade em andar. "Caramba,
será que não consigo chegar ao final da rua?"— penso.

Luto contra o vento.

Estou determinada em continuar.

Terça-feira de manhã, 1 de Julho de 2020
Deixo a casa na Figueira da Foz.
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Sábado, 4 de Julho de 2020

Início de residência artística na Quinta das Avelãs, na Portagem próximo de Marvão. Promovida
pelas Descalças Cooperativa Cultural. O lugar ainda não está completamente preparado para me
receber — sou a primeira artista em residência e, dada a minha situação, vim antes do planeado.

Limpezas e arrumações.

Domingo, [5 de Julho de 2020] sentada a escrever
Enquadramento conceptual.
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A tentar concentrar-me para escrever [Sexta-feira, 10 de Julho de 2020]
Ouço duas motosserras a trabalhar incessantemente até às duas da tarde. Diariamente, desde
segunda-feira.

E, o sol da uma da tarde até se pôr, bate aqui. Umas cortinas ou um toldo estão em processo de
serem colocadas, mas ainda não foi possível.

Lá fora, estão mais de 35º.

Lá para o final do dia, na barragem Póvoa e Meadas
Banho para refrescar.

Caminhada para espairecer.

Banho para relaxar.
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Às 21h09 voo de garça-real rasante à superfície da água.
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Quarta-feira, [15 de Julho de 2020] depois de um dia a escrever
Subida pela rua romana da Quinta das Avelãs, que vai até Marvão.

Cobra atravessa a rua ao pé da fonte às 20h34.
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Dança aérea de libelinhas às 20h41, antes de entrar no túnel de sobreiros.

Às 21h01, silêncio.

Som de cantar de grilos com breve brisa de fundo.
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Envolvida em água [Sexta-feira, 16 de Julho de 2020]
No tanque em silêncio às 19h51. Depois de outro dia a escrever.

Sábado, 18 de Julho de 2020
Deixo a residência e rumo em direção ao sul. Tenho intenções de voltar. Numa altura menos
quente, talvez.
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[Sábado, 25 de Julho de 2020] Sentada na areia
Observo.
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Domingo, 26 de Julho de 2020, à noite no sofá
A escrever.
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SHHH...

Shhh... Silence
The night is arriving
Almost the time for us to meet

Shhh... I'm getting down now
I know you are waiting for me
Like everyday in the evening

Shhh... I'm falling down slowly
Enjoying the view over you
You calmly open arms to receive me

I'm the sun
Burning in flames
You're the ocean
Cold water and waves

We're fire and water
We're water and fire
I can hear your heart beating
Strong as red and blue

No cold water
Can put down the fire on me
Nor hot fire
Can take the cool out of you

Our passion explodes
All over the sky
Like everyday in the evening
Like everyday when we meet

Shhh... is there anything better than this?
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Deitada na praia a ler, por volta das 13h20 [Sexta-feira, 21 de Agosto de 2020]
Sinto uma mordidela nos dedos do meu pé direito. Olho para trás e vejo uma gaivota a afastar-se.
Estava completamente imersa na leitura. Que lhe terá dado? Na areia não vejo nada. Olho para o
meu pé e nada tem, pelo menos que se assemelhe a comida. Bom, para alguns animais, eu sou
carne. Mas para uma gaivota não. Acho eu.

Levanto-me e vou à água antes de regressar a casa para almoçar e voltar à escrita. O mar está
levemente encrespado.

Enquanto aqueço jantar
Começo a esboçar nova letra para música.

Depois do jantar
Termino.
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SEA STORM

Do you want to kiss me?
Ah ah ah
Well... a kiss of mine
Is not for any man

A sea eagle bite my toes
The ocean is slightly choppy
But I'm going for a dive
Till the next sea storm arrives

Do you want to kiss me?
Sail me first, sail me slowly
As if you were in the high seas

Nibble my toes and take your time
To navigate my body up
Getting lost everywhere
Till your lips find mine
Till the next sea storm arrives

401

Terça-feira, 25 de Agosto de 2020
Tive um sonho que me remeteu para um final de tarde de um dia de grande ventania. Antes de me
vir embora da Figueira da Foz.

À noite escrevo On a windy day.
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ON A WINDY DAY

Tonight you were in my dreams
Surfing in the river
Under a bridge
Taking the flow to reach the sea

I woke up and there you were
Appearing behind the sea mist
You were searching for me
Did you miss me?

I'm here my love
Playing with the cold
And playing with the fucking wind
Fighting the flow to reach you by the sea

Almost couldn't walk
Almost couldn't get to the end
But here I am
Walking to you

Smile, say hi to me
Came on, came closer
And step by step
Warm me up please
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A nadar [Sexta-feira, 11 de Setembro de 2020]
Dou braçadas suaves apenas para me aguentar à tona de água. Aqui dentro estão 21º.

Mergulho, na imensidão do mar. Sereno.

Fecho os olhos e sinto-me a flutuar.

Silêncio.

Regresso. Abro os olhos. A superfície da água em tons de prateado. O sol esconde-se por detrás
do morro e dá cor à neblina que se estende de forma irregular pelo céu. Enquanto deslizo
lentamente, penso: “já não me sinto artista.” Já não me levanto sem despertador impreterivelmente
entre as 7h00 e as 8h00 da manhã, entusiasmada para ir até ao atelier todos os dias, e como fiz
durante anos. Tento perceber o que se passou. Como é que perdi a motivação? Porque é que
deixei de encontrar sentido no que estava a fazer?

No céu aparece uma linha negra ao longe. É enorme. Vai mudando de forma à medida que se
aproxima. E com esta imagem me detenho, até desaparecer.

Sábado, 12 de Setembro de 2020
A entrar no mar por volta das 18h00. Uma vaga forma-se e eleva-se na minha direção. Na
transparência da água vejo um cardume passar na crista da onda. Segundos antes de se enrolar e
eu mergulhar nela.
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Domingo, [13 de Setembro de 2020] sentada na areia em frente ao mar
A desenhar de memória a linha negra que vi, há um par de dias atrás, a aparecer no céu.
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À noite, ao computador
Visualizo imagens e vídeos do evento O Museu como Performance que aconteceu este fim de
semana no Museu de Serralves.

Senti-me distante das apresentações feitas. As imagens não me cativaram. Exceção às de uma
artista participante. Somos amigas, logo há uma empatia natural por ela e pelo que faz.

Mais uma vez, questiono se voltarei à performance. Ou a este tipo de exposição pública.

Na cama, a dar voltas à cabeça [Quarta-feira, 16 de Setembro de 2020]
A cama é para dormir, não é para pensar. Mas penso. Penso no propósito deste diário. Desta tese.

Às 2h53 levanto-me e escrevo o que me vai na cabeça
Não consigo explicar com clareza, ou precisar o sentido deste diário. É um caminho errático, sem
destino definido. Repetitivo e monótono, quiçá. Aparentemente, não leva a lado nenhum. Mas há
caminhos que são necessários fazer, mesmo que tenhamos de voltar para trás. A experiência, fica.
Talvez seja unicamente um diálogo para comigo, sem qualquer sentido para outra pessoa que não
eu. Um plasmar de palavras e de imagens que senti necessidade de fazer. Informação que me
poderá vir a ser útil, agora ou num futuro. Ou não. Documentação que poderá vir a ser
transformada em proposta artística. Ou não. Mas é isso. Acho. Antes de mais, uma necessidade.

Com uma instabilidade própria de muitas vidas de artista, surgiram várias situações na minha vida
que me descentraram. Procurar formas alternativas de sobrevivência, candidaturas a tudo e mais
alguma coisa, mudança constante de morada, etc. Naturalmente, também algumas pessoas à
minha volta começaram a opinar e a aconselhar-me sobre o que eu deveria fazer ou não. Em
relação à minha vida, em relação à minha arte. Com a melhor das intensões, seguramente. Mas a
realidade é que deixei de ter clareza de pensamento. Deixei de saber se criava pelo que vinha de
dentro de mim, se estava a tentar ir de encontro ao que se esperava que eu fizesse, ou se estava a
ser influenciada pelas várias opiniões dadas. Uma pessoa tenta manter-se impermeável a tudo isto,
mas a realidade é que atingi um ponto de aturdimento. Por isso, também esta grande necessidade
de me afastar. De me afastar da sociedade. Afastar-me das várias vozes que me distraem. Que me
desequilibram. Que me retiram o foco.

Para isso, procuro silêncio. Silêncio para imergir. Imergir para ouvir a minha própria voz. E agora,
verifico que o silêncio que procuro, para além de determinadas condições sociais, visuais e
sonoras, é também tempo. Tempo de maturação. Um tempo que me escapa. Que não estou a
conseguir alcançar. Seja pelas circunstâncias da vida — algumas referidas neste diário —, seja pela
pressão de escrever uma tese. Pela pressão de dar corpo e volume a esta tese. Tempos, prazos,
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limites, normas a cumprir. Precisava de silêncio. E... definitivamente, mais tempo. Tempo sem
qualquer tipo de pressão. Ou será antes, liberdade? Tipo umas férias. Sem pensar em nada, até me
aborrecer de tédio. Para desse tédio, desse vazio, desse espaço, surgir uma vontade espontânea e
natural em mim de criar. Em vez disso, obrigo-me diariamente a sentar-me em frente ao
computador a escrever esta tese. E que procuro eu com esta tese?

Penso...

Honestidade. Verdade. Acho que é isso. Para começar, comigo. Ser eu própria. Não posso dar ao
público mais do que isso. Do que aquilo que eu sou. Do que aquilo que tenho dentro de mim.

Mas, quem sou eu?

Depois de conseguir dormir algumas horas, e antes de almoçar
Olho as minhas mãos que se movem à minha frente enquanto nado. Olho-as à transparência da
água. Sempre me fascinou ser possível ver através da água com tanta clareza. É também isto que
procuro, clareza.

Transparência.

O céu está coberto de nuvens cinza. Têm formas estranhas, esfarrapadas pelo vento. Ameaça
chover. Fora da água está fresco. Nado em direção ao horizonte.

Quero desfazer-me das minhas obras. Quero limpar. Limpar a casa, o atelier, a mente. Ganhar
espaço para outras coisas. Que fazer com as obras? Doá-las? Queimá-las?

Hum...

Dou meia volta. Reparo que me afastei um pouco da praia.

Anda uma gaivota perto da minha toalha. “O que andará a fazer?”, penso. Começo a nadar mais
rápido. Parece-me que está a levar alguma coisa. Nado mais rápido ainda. Maldita gaivota. Nado
rápido até chegar à areia. Corro atrás da gaivota para recuperar um dos meus chinelos, já
debicado.

Um chinelo velho, neste momento, pareceu-me mais valioso do que qualquer obra de arte.
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Quinta-feira, [17 de Setembro de 2020] a caminhar à beira-mar
Crepúsculo com tartaruga de água doce. Devolvida à ribeira, depois.

O ar está quente. Não há vento. Só é preciso ter cuidado para ver onde ponho os pés. Há alforrecas
a perecer à beira-mar…
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Quinta-feira, 1 de Outubro de 2020
Último dia no sul.
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Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020
De volta à Figueira da Foz.

Talvez pela mesma razão que prolonguei a minha estadia nos Açores, estou de regresso aqui. Dou
uns passos em frente e tenho a praia e o mar. Dou uns passos para o lado e encontro a floresta e a
serra. Ou por encontrar na Serra da Boa Viagem lugares que me remetem para os Açores — lugar
onde me senti tão bem. A realidade é que nunca imaginei que algum dia iria viver aqui tanto
tempo, menos ainda regressar.

Regresso à Serra da Boa Viagem [Domingo, 4 de Outubro de 2020]
Desço à cascata. Nunca a tinha visto assim. Está completamente seca.

Avanço em direção à Murtinheira mas a caminhada é breve. Com as andanças e mudanças de um
lado para o outro nos últimos meses, a dor que irradia da coluna e se prolonga até à minha perna
direita perna têm-se vindo a agravar.

Não vou muito mais além, e volto para trás.
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A observar enquanto caminho [Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020]
Flamingos no céu fazem contraste com as nuvens.

Belíssimos.

São 18h34.

Começo a ficar com dificuldade em andar, e o final da caminhada é já feita em esforço.
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De Quarta para Quinta-feira [8 de Outubro de 2020]
Acordo em sobressalto com um grande estrondo. Passa pouco das 4h00 da manhã. Levanto-me da
cama para ver o que se passa.

Nem quero acreditar. A janela da casa de banho voltou a estatelar-se no chão… Olho lá para fora e
nada se mexe. Não há vento nem chuva. Está tudo tranquilo e eu tenho de novo um buraco com
quase um metro de largura na parede.

Volto para a cama e espero que tenha sido apenas um sonho.

Às 9h00 da manhã
Não, não foi um sonho. Foi um pesadelo. A janela caiu mesmo.

Depois do almoço
Estou a fazer as malas para me ir embora quando o telefone toca — não estou para me chatear mais,
vim aqui para ter paz e sossego. É a senhoria. Pede-me desculpa pelas acusações feitas horas atrás
— indiretamente — e pede-me para continuar na casa — também indiretamente. Entre hoje e
amanhã, virá alguém arranjar a janela.

No Cabedelo [Sexta-feira, 9 de Outubro de 2020]
Está vento, mas não o suficiente para me inibir de estar na praia. Tenho tido algum desassossego
por causa da janela da casa de banho. Foram buscar o caixilho mas ainda não voltaram para a
colocar.

Caminho durante quase uma hora.

E procuro um pouco de silêncio quando chego à toalha. Mas uns pés param ao meu lado. Uma
pessoa reconheceu-me e vem-me cumprimentar.
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Termino o meu desenho e vou ao mar.

Dou vários mergulhos.
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No Porto, mais precisamente, em Serralves [Domingo, 11 de Outubro de 2020]
Coincidências. O artista Hugo Canoilas exibe medusas em vidro colorido. Não fico seduzida,
contudo. Apesar da experiência que tive há semanas atrás e do seu trabalho simbolizar, muito
provavelmente, os efeitos do aquecimento global.

Contrariamente, a exposição de Yoko Ono agrada-me. Daqui destaco duas obras, aparentemente
simples e pequenas. Mas que remetem para uma experiência, para uma emoção de acordo com o
que procuro na arte e em relação com a natureza: Keys to open the skies (2016) e To See The Sky
(2017).
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Na estrada, perto de Ereira [Sábado, 24 de Outubro de 2020]
Paro. O sol está a pôr-se por detrás das nuvens, de onde saem raios que iluminam partes do
cenário que está à minha frente.

Não resisto a registá-lo. É simplesmente magnífico.
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Domingo, 25 de Outubro de 2020
Mudança de horário. Este ano optei por me manter no horário de Verão. Portanto, a partir daqui,
estarei uma hora avançada.

Sábado, [21 de Novembro de 2020] entre o meio-dia e as cinco da tarde
Desço a rua. Cruzo a avenida cheia de gente que passeia de um lado para o outro, e desço pelas
pedras até à praia. Hoje há gente até no mar. A água está a mais de 16º e o ar a mais de 20º. Parece
Verão. Este mês tenho vindo ao mar quase todos os dias.

Entro, nado e mergulho...

As pessoas vão abandonando a praia e eu fico sentada na areia em silêncio a contemplar o
horizonte. Este fim de semana há confinamento a partir das 14h00 (13h00 em horário de Inverno).
Eu estou à vontade, moro perto.

Apetece-me fazer uma aguarela, do que vejo e do que sinto. Deste momento. Nisto, aparecem
alguns surfistas. Apressam-se a entrar no mar, enquanto outros saem. Tento não me distrair. Com
um pincel, espalho água com tinta no papel. Faço-o para mim. Procuro esse prazer. Sentir. Fazer
sem pretensões de que saia alguma coisa boa ou bonita. Como quando mergulho no mar.

Termino a aguarela e, enquanto fica a secar, regresso ao mar.

Depois de ir a casa almoçar
Sinto vontade de regressar à praia. Quero aproveitar a rua estar deserta, em silêncio.

Volto a entrar no mar e a mergulhar.

Depois de me secar com uma toalha e trocar de roupa, sento-me numa pedra. Fico a contemplar,
de novo, o horizonte. Entre o céu e o mar…

418

De manhã, na praia da Tamargueira [Domingo, 22 de Novembro de 2020]
Tenho a minha primeira aula de surf.

Em 2012, fui para a Costa da Caparica com uma amiga que me queria ensinar a surfar, mas o mar
estava tão agreste que éramos as únicas. Ela não conseguiu apanhar nenhuma onda e ainda cortou
um pé com a prancha. Eu andei o tempo todo a ser enrolada nas ondas e perdi um brinco. Foi tal a
tareia que não quis voltar a experimentar. Mas após este tempo, já me passou o trauma. E ontem,
na praia, decidi que queria ter a mesma experiência daqueles que, há mais de um ano, vejo quase
diariamente a divertirem-se no meio do mar. Quero saber qual a sensação de deslizar por cima da
água. De passar horas em contacto direto com o mar. Procurar outras formas de imergir e interagir
com a natureza. Talvez encontrar emoções adormecidas — ou esquecidas… Ouvi também a
experiência de algumas pessoas conhecidas que dizem encontrar paz “só quando estão no meio
do mar”, e me sugeriram experimentar. Bom, ou voltar a experimentar.

Na noite passada estive a averiguar escolas e liguei para uma delas. Marcaram-me logo para
experimentar hoje ao meio-dia — na minha hora. Alguns aquecimentos, algumas explicações de
regras de segurança e aí vamos nós para dentro de água. Pensava que as primeiras aulas era só em
terra, a praticar o levantar e o deitar na prancha, teoria e coisas assim. No meio do mar,
aprendendo a galgar as ondas, a virar para a direita e para a esquerda estando sentada na prancha.
De repente, o instrutor diz-me para apanhar uma onda e empurra-me a prancha. Nem acredito.
Levo algum tempo até me dar conta de que estou a deslizar. “Estou a deslizar, estou a deslizar! E
agora o que é que tenho de fazer?”, penso. Tenho de me levantar. Estou incrédula. Consigo à
primeira. Como é que não experimentei isto antes? Como? A sensação é brutal. É quase como
voar, mas com muitos mergulhos no mar à mistura.

Desloco o ombro esquerdo ao cair na água, mas regresso. Só estar ali rodeada de mar, já é
fabuloso. Mas quero apanhar pelo menos mais uma onda. E apanho, mais pequena.

No total desloco o ombro quatro vezes. Com as performances da Super-Artista Incógnita,
desloquei os dois ombros. Não os tratei devidamente na altura e tenho tido reincidências de vez
em quando.

É impossível continuar com as aulas, por agora…
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À tarde, na praia do Cabo Mondego
Após cerca de duas horas de olhos postos no céu e no mar, pego numa folha de papel e no pincel.

Momento de silêncio.

Enquanto aguardo que a aguarela seque, fico nostálgica por causa do meu ombro. Há pessoal a
surfar aqui em frente, que se mantêm no mar apesar do confinamento.
Realizo a ação Linha de pensamento, mais de um ano depois e noutro lugar. Uma ou outra pessoa
passa entretanto — não me fixei em quantas, mas uma delas levava um cão.

Pensei que hoje não haveria mais gente por aqui.
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Sentada numa pedra [Terça-feira, 24 de Novembro de 2020]
Não vi que horas eram quando saí de casa. Almocei e saí a correr para a praia.

Contemplo o horizonte.

Silêncio.
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Terceira aguarela.

São agora 15h38.
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Sexta-feira [27 de Novembro de 2020] antes das duas da tarde
Banho de mar.

Saio da água.

Visto-me rapidamente — a maré está a encher e já chega às pedras. Subo o paredão e sento-me
numa pedra mais acima. Abro a mochila para tirar um estojo onde guardo caderno, papéis,
canetas, pincéis e aguarelas.

Pinto.

Do alto da serra, entre a uma e as duas da tarde [Domingo, 29 de Novembro de 2020]
Depois de mais de um mês sem vir caminhar à serra, regresso para uma breve caminhada. Ainda
não recuperei completamente das dores.

Não me canso de olhar o céu e o mar.

As nuvens e as ondas.

Li algures que aqui se formam ondas com cerca de uma milha de comprimento — se não me
engano, as mais longas da Europa. Ao longe, parecem linhas que se movem no oceano e que no
final explodem em câmara lenta, deixando ver a água do mar à transparência com cores em tons de
azul e verde turquesa.

Acho simplesmente magnífico.
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Depois das 12h00 no Cabo Mondego [Segunda-feira, 30 de Novembro de 2020]
Temperatura da água e do ar a 16º.

Banho de mar, seguido de silêncio e de uma aguarela.

[Terça-feira] 1 de Dezembro de 2020, dia da Restauração da Independência
Hoje é feriado e a partir das 14h00 há confinamento. Levanto-me às 8h10, abro as janelas e vejo a
lua cheia.

Fico a olhar para ela.

Está céu limpo e já há luz, mas o sol ainda não apareceu.
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Às 12h15 (11h15 no horário de Inverno)
Está um dia de sol espetacular.

Daqui vejo a avenida cheia de gente a passear, ciclistas, e surfistas a correrem com a prancha
debaixo do braço. É incrível, por haver confinamento há muito mais gente do que o normal. Saio de
casa e vou em direção ao mar. A maré está a encher e daqui a pouco o mar chega ao paredão. Na
praia encontro algumas pessoas já conhecidas, que costumam vir ao banho no fim de semana.
Cumprimentamo-nos.

Entro no mar com um mergulho de cabeça.

Saio da praia às 13h48 com uma onda que vem até à pedra onde estou sentada e mais uma
pequena aguarela, de 20 x 14 cm.
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Na serra, depois das 22h00
Está lua cheia e o céu limpo. Caminho um pouco sob a luz da lua. Está fresco, mas sem vento. A
noite está serena. Sento-me a contemplar o céu. Uma estrela cadente desce em direção ao mar.

Silêncio.

Sábado, 19 de Dezembro de 2020 [sexto fim de semana em confinamento]
Maré vazia mas com muita ondulação. Tanto fico com a água pelos joelhos, como de repente fico
sem pé e sou empurrada por uma onda em direção à praia. Raspo ligeiramente com as pernas nas
rochas.

A temperatura do mar e do ar é idêntica, quase não se nota a diferença. Está um dia de vento e de
muita neblina. Ainda assim, é possível abrigar-me entre as pedras e ficar em silêncio…
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… a contemplar.
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Algures entre (as minhas) 11h30 e as 14h30 [Domingo, 20 de Dezembro de 2020]
Desde Outubro parei com as caminhadas mais longas. As saudades de me embrenhar na serra são
muitas e hoje decidi arriscar uma caminhada mais longa, mas com um ritmo mais lento.

Saio do miradouro da Bandeira e desço sem destino pela montanha abaixo. Saio da serra, para ir
até à praia. Caminho entre Quiaios e a Murtinheira, e volto a subir a serra.

Faço várias paragens para olhar em redor e sentir os breves momentos de silêncio…

Antes de me enfiar o resto do dia em casa
Banho no mar. Ameaça chover.
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Terça-feira, 22 de Dezembro de 2020
Depois do almoço vou à fisioterapia. Tem-me acontecido, que de regresso, simplesmente não me
apetece voltar a fechar-me em casa. Vou até ao fundo da avenida do Cabo Mondego. No meu
estojo falta-me papel de aguarela, só tenho papel de esboço.

Fico até ver o sol desaparecer.
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Domingo, 27 de Dezembro de 2020
Ontem o entardecer esteve belíssimo. Hoje faço uma aguarela em casa, de memória, do
crepúsculo do dia anterior no Cabo Mondego.
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2021

Sábado, 2 de Janeiro de 2021
Estivemos seis fins de semana confinados. Houve pausa no fim de semana depois do Natal e
regressámos ao mesmo. Portanto, estamos no sétimo fim de semana confinado aqui na Figueira da
Foz, a partir das 13h00 (minhas 14h00).

Vou à serra para uma pequena caminhada até ao miradouro natural. De onde saí, são entre quinze
a vinte minutos até lá chegar. Sempre em frente pela floresta até se abrir ao céu e ao mar. Vou
mesmo até à ponta, até não ter mais nada no olhar a não ser o horizonte.

Silêncio — a sentir o vento e o frio no rosto.

Desço da serra por outro caminho. Regresso por volta das 14h30 para fugir à azáfama das pessoas
que regressam agora a casa. Ainda há uma ou outra pessoa a passear na avenida e um par de
carros estacionados. Estou ao lado de casa, por isso ainda vou a um banho no mar. Levo fato de
neoprene. É a terceira vez que o uso. Estamos com vagas de frio em que os dias chegam aos 0º.

Mergulho.

[Domingo] Na praia do Cabedelo, a 3 de Janeiro de 2021
Dia muito enublado e chuviscos.

Caminho à beira-mar. Quando a praia fica deserta, entro no mar.

Nado e rebolo nas ondas, até o frio me mandar embora…
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Na serra pela manhã [Domingo, 10 de Janeiro de 2021]
As dores no corpo aligeiraram. Arrisco uma caminhada mais longa.

Regresso à cascata, pelo trilho que sai desde o miradouro da Bandeira. Está com pouco caudal.
Vou pelo leito do ribeiro que ainda desconhecia.

A partir das 00h00 de 15 de Janeiro de 2021 [Sexta-feira]
Entrámos de novo em confinamento. De momento, até ao dia 30 de Janeiro com probabilidade de
extensão até um mês. As medidas são idênticas às da passada Primavera. Exceção feita às escolas,
que continuarão abertas.
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De volta à Tamargueira às 11h00 [Sábado, 16 de Janeiro de 2021]
Terminei as sessões de fisioterapia esta semana. Decidi voltar experimentar o surf. A escola está
fechada, mas emprestam-me uma prancha.

Estive mais de duas horas na água e correu tudo bem.

Não consegui ter a experiência que desejava. Estive só a apanhar umas pequenas ondas na maré
vazia, onde tinha pé. E sempre com algum cuidado por causa do ombro. Mas estou entusiasmada.

Regresso amanhã.

No dia seguinte à mesma hora [Domingo, 17 de Janeiro de 2021]
Mal me deito em cima da prancha e começo a remar, desloco o ombro esquerdo. Na primeira
onda que apanho, desloco outra vez, ao posicionar-me na prancha. Vou a deslizar na onda deitada,
com o ombro deslocado. Uma hora e meia mais tarde somava outra luxação.

Regresso a casa desanimada.

Quinta-feira, 21 de Janeiro de 2021
Informaram-me que hoje o Presidente da República anunciou que também as escolas irão encerrar
por quinze dias. Entretanto, o Estado de Emergência estendeu-se até 9 de Março.

436

Revisita às Lagoas de Quiaios [Domingo, 24 de Janeiro de 2021]
Tarde chuvosa e a vegetação mais despida.
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Mas com alguns momentos de silêncio.
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Às 18h00 na consulta de fisiatria [Terça-feira, 26 de Janeiro de 2021]
Irei retomar as sessões de fisioterapia. É possível recuperar da tendinite, mas a estabilização do
ombro é pouco provável. Sou aconselhada a fazer cirurgia o quanto antes: com tanta reincidência a
recuperação pode já não ser possível. Portanto, de momento continuar com o surf está
completamente fora de questão.

A debillidade física sempre me afetou imenso. Eu que só estou bem em movimento, sinto-me como
um pássaro de asa partida. Até posso conseguir dar uns passitos para aqui e para ali, mas não
posso voar. É como perder o direito à liberdade, e aqui, ao silêncio.

Sexta-feira [5 de Fevereiro de 2021]
Na serra, pela manhã. A matar saudades.
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E a respirar...
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Sexta-feira, 12 de Fevereiro de 2021
Faz sol. Depois de várias semanas de temporal, com chuva e vento, é um alento. Continuamos em
confinamento, mas já não aguento continuar mais tempo enfiada em casa. Pego no meu caderno e
saio.

A maré está cheia e não dá para ir para a praia. O mar continua bravo, por vezes salta o paredão e
vem molhar a calçada. Procuro um lugar para me sentar minimamente confortável em frente ao
mar, na avenida. Escrevo duas páginas onde alinhavo a introdução desta tese.

Em casa, já nem uma palavra me saía.

[Sábado] 13 de Fevereiro de 2021
Ao final da manhã.

Devia sentar-me e escrever, mas não consigo. Não vou ao mar há cerca de um mês. E com este sol,
finalmente, sinto ainda mais saudades. O mar não está calmo, mas a maré está vazia. Vou até à
praia.

O temporal levou a areia e as rochas voltaram a aparecer. Custa a entrar no mar. Tanto tenho a
água pelos joelhos como de repente vêm ondas que me deixam quase sem pé. A maré está a
encher, é o que vale. O mar atira-me para fora. Sou empurrada várias vezes para a praia. Quando o
mar recolhe consigo deter-me nas rochas. Ando num vaivém, até me cansar.

Enquanto seco ao sol escrevo a nota de introdução. Escrevi mais nestes dois dias do que nos
últimos quinze.

O sol e o mar fazem-me falta.

Sexta-feira, 26 de Fevereiro de 2021
Voltei aos banhos no mar. A água subiu para os 14º.

Domingo à noite, sentada a escrever [28 de Fevereiro de 2021]
Este foi um fim de semana particularmente ruidoso. Esteve bom tempo e as pessoas na rua, os
carros e as motas não pararam de passar.

Um ano após a mudança para Buarcos [Quarta-feira, 3 de Março de 2021]
O tempo melhorou desde Sexta-feira passada e tenho ido regulamente ao mar. Fui à fisioterapia
logo pela manhã e vou agora ao mar.
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Na água
Ainda me dói o ombro. Nado devagar.

Sou surpreendida por um voo rasante de um bando de pilritos, enquanto sinto o corpo a boiar na
ondulação do mar e olho o azul do céu.
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Sexta-feira, de tarde [5 de Março de 2021]
Não vivo propriamente na cidade, no entanto, ontem à tarde cheguei a tapar os ouvidos por vários
momentos de tão alto que o som se fazia ouvir. Hoje está a suceder o mesmo. Não sei se já referi,
que onde moro atualmente ouço o mar diariamente, o que acho maravilhoso, mas o barulho dos
carros e das motas a passar sobrepõe-se ao som do mar, e a sua constância é muito incómoda. Em
pleno confinamento, não abranda. Não me consigo concentrar em casa.

Pego no caderno e vou para a praia organizar a escrita.

São agora 21h30
Continuo com alguma dificuldade em concentrar-me. Os carros continuam a passar. À noite, então,
parece que tudo aproveita para acelerar.

Lembrei-me agora que a avenida tem estado fechada ao trânsito e, se calhar, por isso o trânsito
aumentou na minha rua. O pessoal que ia fazer rally para lá à noite, agora deve vir para aqui…

A nadar no mar [Sábado, 6 de Março de 2021]
Estão mais umas quatro ou cinco pessoas dentro de água que costumam vir aqui juntas. Eu estou a
nadar mais afastada da costa. Aparece a polícia na avenida. Um dos polícias, manda-nos sair da
água. Ouve-se a sirene. Eu permaneço. Estou a passos de casa, portanto estou dentro dos
conformes do confinamento. Conversam — as pessoas que estavam dentro de água e a polícia.
Minutos depois regressam à água — só as pessoas. Informam-me que podemos estar na água, mas
não na praia a apanhar sol. A praia vai estar interdita, principalmente ao fim de semana, e não
querem que a nossa permanência ali atraia mais pessoas.
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Domingo, 7 de Março de 2021
O confinamento em 2021 está a ser muito diferente do de 2020. Ouço e vejo os carros sem parar a
passar para a praia e para a serra. A avenida foi cortada ao trânsito mas está cheia de gente.

vídeo 38

Nas últimas semanas falei com alguns amigos que estão em diferentes localizações no país e fora
do país. A maioria está metido em casa com receio de apanhar o vírus, ou uma multa:
— A ver se isto passa para nos encontramos. Aqui as ruas estão vazias e a polícia anda a multar —
dizem-me.
— Aqui na Figueira, está toda a gente na rua — respondo.

Agora ao fim de semana saio menos de casa. Não voltei a fazer caminhadas na serra. Durante a
semana tenho fisioterapia e ao fim de semana a serra está atolada de gente.

Sinto falta.

À meia-noite de Terça-feira, 9 de Março de 2021
Visto o casaco. Olho para os pés e penso: “vou mesmo de chinelos”. Abro a porta e desço as
escadas. Toco à campainha do andar de baixo. Ouço perguntar: “quem será?” Abrem a porta e mal
me olham faço um sinal com o dedo indicando de onde venho e digo:
— Vivo aqui em cima.
— Ahhh é da televisão que está muito alta?
— Pois… e das portas a bater e de vos ouvir falar muito alto — acrescento.
— Ah pois é… e já é meia noite! — respondem. — Chegámos hoje, mas também já vamos descansar.

E o confinamento vai continuar.

Ao início da tarde [Quarta-feira, 10 de Março de 2021]
Almocei e quero ir trabalhar, mas a música no andar de baixo está aLTÍSSIMa!

Fecho todas as portas, sento-me para escrever e respiro fundo enquanto olho o horizonte pela
janela.

445

Domingo, 14 de Março de 2021
Há muita gente na rua. Avanço a pé até ao fim da avenida e começo a subir para a serra para me
apartar. Não vinha com a ideia de adentrar muito pela serra, mas pensei: “já que aqui estou em
cima vou continuar”. Há muito tempo que não vinha aqui e tem-me feito falta. Apenas três pessoas
passaram por mim, com três cães. Vi e ouvi um carro à distância e de resto tive a serra só para mim.

Regresso à estrada que desce para a avenida já praticamente de noite. São 20h45 quando entro
em casa.

Quinta-feira, 18 de Março de 2021
Estou quase a finalizar esta tese. Termino de escrever o resumo durante a manhã. Saio de casa,
feliz. A pressa de sair é tanta que tenho de regressar. Ao chegar à praia, vejo que me esqueci da
toalha.

Antes de entrar no mar olho para o relógio, são agora 13h22.

Quinta-feira, 1 de Abril de 2021. Dia das mentiras
Esta manhã, estava eu sentada à secretaria a fazer revisão de texto — é incrível a quantidade de
gralhas que nos passam despercebidas a escrever ao computador — quando ouço uma motosserra
a trabalhar. Pouco depois, vejo qualquer coisa a mover-se lá fora. Olho em frente e parece-me que
vejo mais mar. Vou à janela. Cortaram um pinheiro que estava no terreno aqui em frente e estão a
colocar vedações.

Há pouco saí para mexer um pouco as pernas na avenida, e antes de chegar a casa pergunto a um
dos trabalhadores o que é que vão ali fazer. Ele aponta para os dois lados:
— Vamos fazer um prédio igual a este e este.

Era o que eu imaginava.

Tenho casa arrendada só até fim de Junho. Vem aí o Verão e os senhorios querem arrendar a casa
aos turistas. Como tal, foi também o prazo limite que estabeleci para terminar esta tese.

Muito ruído virá com a construção deste prédio. E em breve, a vista para o horizonte, entre o céu e
o mar, irá também desaparecer desta casa. E com isto, também eu me irei daqui.
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Silêncio, onde andas tu?
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* Neste diário, optei por manter o pára (do verbo parar) de acordo com o antigo acordo ortográfico. Por
exemplo, em 2020, escrevo “A polícia para para me dizer [...]” e, na minha opinião, achei que ficaria melhor “A
polícia pára para me dizer [...]”.
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Tempo.
Quero ter mais tempo.
Tempo para ir com regularidade deambular pela serra, e não apenas de vez em quando. Caminhar
na floresta um dia inteiro, e não apenas um par de horas. Tempo para mergulhar mais vezes no
mar, sem pensar nos afazeres do dia-a-dia ao vir à tona de água. Boiar na água de olhos fechados
ou a olhar o céu azul por tempo indeterminado, sem pensar em absolutamente mais nada. Quero
ter mais tempo para andar na praia a sentir cada grão de areia a fazer-me cócegas nos pés, sem
voltar para casa a correr para dar conta do trabalho que há a fazer. Tempo para ver o sol sair por
detrás das nuvens antes de se voltar a pôr no mar, e ver as variações de cores e tonais com toda a
atenção do mundo. Tempo. Quero ter mais tempo.
Para criar relações é preciso tempo. Do mesmo modo que é preciso ter tempo para a amizade e
para o amor. Quero ter mais tempo para ter…
ouvir mais,

s e n t i r

s i l ê n c i o.

Tempo para ver mais,

mais.

Cada coisa tem o seu próprio ritmo. Concluí que o tempo é condição fundamental para alcançar o
silêncio. Há coisas que levam o seu tempo a amadurecer, a adquirirem profundidade: como as
ideias ou os pensamentos. Queria ter tido mais tempo principalmente para refletir, para pensar,
para ouvir a minha voz, em silêncio.

Como exposto no Ponto de Partida, a dificuldade em encontrar o silêncio adequado às minhas
reflexões, condicionou as intenções iniciais. A reflexão sobre a minha prática artística e outras
questões da arte foram interiores à procura do silêncio. Foi um processo dentro de um processo.
Ao identificar a procura do silêncio como fazendo parte da investigação, tomei determinadas
opções metodológicas. Trabalhou-se sem estratégia pré-definida, do que emergiu, partindo,
unicamente da busca do silêncio. Designei assim, a deambulação e a errância como processo de
investigação. A deambulação e a errância, no sentido de perambular sem caminho ou destino
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certo, e o erro como possibilidade. A indefinição e a incerteza como parte do processo. Mas
também a curiosidade e a surpresa.
Desenvolveu-se assim uma investigação autobiográfica — com um percurso pessoal —, e
exploratória de campo (Denzin, 2014). Para a recolha de dados, utilizei técnicas inerentes à minha
prática, tais como: a elaboração de um diário escrito e visual, com notas e desenhos, registos
fotográficos e audiovisuais realizados em campo. As intenções do uso destas técnicas foram
simultaneamente documentais e artísticas. Um diário: silêncio, onde andas tu?, constituiu-se
como projeto artístico em paralelo como forma de mediar a investigação prática da tese. Com a
possibilidade de unir a dimensão prática com as possibilidades especulativas dadas pela escrita.
De ir escrevendo a partir da própria experiência numa relação dinâmica entre a experiência
artística e a sua mediação escrita, como forma de a traduzir, mas também de registar a
predisposição de outros caminhos abertos pelo caminho que se percorreu, fazendo, e na relação
com o que surgiu no percurso das experiências práticas.
A procura do silêncio não foi linear nem contínua ao longo dos cerca de três anos de investigação.
Tal não foi possível, vi-me sempre pressionada pela questão do tempo e por vários obstáculos que
foram surgindo. Antes de mais, pela mudança de direção desta investigação. Queria silêncio —
pensando que estaria garantido — para poder-me dedicar exclusivamente à parte da reflexão
sobre a arte. Ao não o conseguir encontrar, achei que não haveria investigação possível. Levou
tempo a identificar esta procura do silêncio como fazendo parte da investigação, e a aceitá-la.
Também pelos prazos que urgiu cumprir na entrega desta tese. Pelo tempo e energia dedicados a
dar corpo à tese. Passar horas, dias e meses seguidos sentada a ler e a escrever: "um meio de
expressão que me é pouco familiar", confessei em Eu, a Fotografia e a Performance (Inocêncio,
2012, p. 7) — um livro onde tive a total liberdade de escrever o que quisesse, sem o
constrangimento da escrita académica sentido aqui. Sem falar dos períodos de bloqueio, que
foram muitos. E ainda por fatores próprios da vida, dos quais não me pude alhear. Todavia houve,
sim, persistência e determinação.
Consegui ganhar algum tempo e silêncio privando-me de ter internet em casa, encerrando contas
das redes sociais, acedendo aos e-mails só de quando em quando, deixando o telemóvel em casa,
desligado ou no silêncio, avisando amigos e família da minha ausência, e com um corte de cabelo
radical. Mas na verdade, não sei se com mais tempo, conseguiria alcançar o silêncio desejado.
Testemunho a complexidade com que uma pessoa se pode deparar em encontrar silêncio na vida
em sociedade. Encontrar silêncio ou ‘o avesso do espaço urbano’ não se revelou tarefa fácil,
conforme os relatos que se podem ler no capítulo anterior. As problemáticas expostas na Latitude
do silêncio, mantiveram-se. Continuei a sentir a constante invasão de ruídos sonoros da
urbanidade e da tecnologia da informação.
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Não vivo propriamente na cidade, no entanto, por várias vezes não consegui sequer concentrarme para escrever. Nem mesmo em confinamento, o barulho dos carros abrandou. E,
definitivamente as pessoas não ficaram mais silenciosas. Silêncio e ruído vivem em conflito,
estando o ruído claramente a ganhar espaço. Gordon Hempton e Erling Kagge podem ter razão
quando afirmam que o silêncio está em vias de extinção. E isso preocupa-me, bastante. Quantas
vezes ansiei ter capacidade financeira para ter silêncio, ao menos, em casa. Colocar portas e
janelas à prova de som. Ou escapulir-me para o meio de nenhures, ir para um retiro qualquer, com
silêncio assegurado!
Mas a presença da urbanidade alastra-se muito para além da cidade. Notei, com alguma tristeza,
que os espaços silenciosos são muito mais vulneráveis do que as zonas onde o murmurinho da
ação humana é constante. Qualquer ruído que se faça sentir, alastra-se por quilómetros de
distância irrompendo violentamente no meio do silêncio. Como descrito em Um diário: silêncio,
onde andas tu?, encontrei o toque do sino da igreja na aldeia e na Mata do Choupal e, muito
frequentemente, o barulho dos motores a gasóleo na floresta. Mesmo na Noruega — cujo
imaginário nos remete para um país de máximo respeito pelo espaço do outro —, o som
descomunal de um concerto ao ar livre invadiu a zona da floresta e do lago, deixando-me sem
escapatória possível.
Encontrei também outras interferências que me são tão desagradáveis como o ruído, como a
qualidade do ar que se respira ou o lixo na rua. Por algumas ocasiões o ar tornou-se irrespirável,
fosse pelos incêndios que assolaram o país (12 de Agosto de 2018), fosse pelos gases das motas
na serra (23 de Abril de 2020). Depois, encontrei lixo na floresta, na praia, no mar, em todo o
lado. Toda a poluição sonora e ambiental, e todo o ruído que interferiu com o meu bem estar e
com a minha procura de silêncio, pude encontra-lo nalguns exemplos que trouxe em Outros
passos, outras vozes. Portanto, verifiquei que o meu percurso, apesar de pessoal, é também uma
experiência que se abre às preocupações de outras pessoas. E agora, após a vinda da pandemia,
além de plástico encontram-se máscaras sanitárias aonde quer que se vá. Seja à porta de casa, na
praia, ou num lugar recôndito da serra da Boa Viagem, aparecem caídas por toda a parte.
Por outro lado, posso dizer que a alteração da dinâmica social provocada pela pandemia no
decorrer desta investigação foi benéfica para mim. Numa grande coincidência, forçou-me ao
isolamento. Relembro o humor da minha coorientadora ao telefone, no final de Março de 2020: "I
knew you wanted to be isolated, but did you had to put everyone on quarenteene?" O isolamento
proporcionou-me condições para me concentrar na escrita. Pois, confinada, não tive alternativa se
não ficar em casa. Momento em que esta tese começou a ganhar corpo, finalmente.
O confinamento forçou-me igualmente a ser pragmática. Forçou-me a procurar silêncio na área
onde estava a residir sem continuar a dispersar mais tempo e energia buscando-o sabe-se lá mais

455

aonde. Tinha planos de fazer a Grande Rota do Zêzere ou do Vale do Côa, ir aos Açores, aos
confins do Brasil e, quiçá, à Islândia e ao Canadá. Com efeito as ruas esvaziaram-se e os carros
deixaram de se ouvir passar com tanta regularidade. E com a cidade vazia, encontrei algum
silêncio, mas não propriamente o silêncio que eu desejava encontrar (4 de Abril de 2020).
De qualquer maneira, da mesma forma que o silêncio se instalou, logo, voltou a desaparecer. O
‘excesso de silêncio’ trouxe a fadiga pandémica. Demasiadas horas enfiada em casa. A mesmice
dia após dia. Os cuidados de higiene e o uso obrigatório da máscara. O tentar passar despercebida
sempre que saio à rua em busca do meu silêncio. A polícia que me aborda na rua contrariando a
minha busca de silêncio absoluto, e me faz regressar à sociedade. A preocupação em afastar-me
das outras pessoas — que mesmo havendo menos, agora me parecem demasiadas. E a minha
acuidade auditiva que pode ter sido ampliada — mais ainda. Agora todos os sons me parecem
excessivos. O barulho dos carros a passar na rua ensurdece-me. Sempre fui sensível a este ruído,
porém agora nem sequer consigo ter as janelas abertas, o barulho é demasiado.
Pode ser apenas uma percepção minha. Posso estar enganada, e não ser problema da minha
sensibilidade auditiva. Ser antes um efeito do excesso de silêncio impelido pelo confinamento,
revertendo agora em mais ruído da sociedade. O ruído a que outrora algumas pessoas estavam
habituadas, é agora reclamado extravasando. O confinamento em 2021 está a ser muito diferente
do de 2020, pelo menos aqui na Figueira da Foz. Que, exceção feita às lojas e alguns serviços
fechados, praticamente não se nota. A juntar a este factor sonoro — que se formos a analisar,
pode até ser considerado um mal menor —, há as notícias da quantidade de mortes, de como tudo
isto está a afectar gravemente a vida de muitas pessoas, a gerar uma crise económica global, e ao
qual é impossível ficar indiferente.

Esta investigação foi feita de muitas dúvidas. Passou por várias dificuldades e trouxe-me mesmo
algumas angústias, mas nem tudo foi negativo. Teve também bons momentos. Alegrias até.
O silêncio que me foi possível encontrar resumiu-se a momentos. Não a dias, semanas ou meses
como eu tanto almejava. Mas tão somente a breves momentos pontuais. Esta dificuldade levoume a estar mais presente nesses momentos, a valorizar ainda mais o silêncio. A valorizar as
pequenas coisas da natureza. Em certa medida, considero que passei a ser agente do silêncio —
ou do tempo. A tentar fabricar momentos de tempo-silêncio. Momentos para abstrair-me do
mundo contemporâneo, para induzir a entrada no meu mundo e ouvir a minha voz. Momentos
para imergir, como referi tantas vezes em Um diário: silêncio, onde andas tu? Assim, as
caminhadas na natureza, os momentos de contemplação ou os mergulhos no mar, surgem como
forma de induzir a imersão.
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Pela oportunidade de encontrar casa e depois pelas circunstâncias da pandemia, as deambulações
realizaram-se principalmente na zona da Figueira da Foz. Entre a serra e o mar. Apesar de
aparentemente irrelevante, esta investigação fez-me pensar ainda no porquê desta minha relação
com a natureza. Tenho um sentimento de estar em casa, ou de visitar a casa de familiares
próximos. Certa ou errada, atribuí esta forte ligação — especialmente à serra e ao mar — a um
factor geracional (16 de Setembro de 2018). Talvez também por este fator, tenha permanecido na
Figueira da Foz. Em frente temos a praia e o mar, ao lado encontramos a floresta e a serra.
As caminhadas vêm de um hábito de toda a vida (16 de Setembro de 2018). Caminhar é uma
forma de ativar o corpo, mas também de estimular a mente e apurar os sentidos. Gosto de
caminhar porque posso ir ao meu próprio ritmo. Acelerar, abrandar, saltar, dançar, parar,
contemplar ou dar uma pirueta, se entretanto me apetecer. Ir ao sabor do tempo, dos sentidos e da
curiosidade. Apesar de não nos retirar a responsabilidade para com os problemas do mundo,
(re)encontrei no caminhar na natureza uma forma de me afastar temporariamente dos ruídos da
sociedade. De contrariar o ritmo frenético em que vivemos. De desacelerar — ainda que por
curtos momentos.
O desacelerar trouxe-me pequenos momentos de maravilhamento, que num futuro próximo, e
com mais tempo, desejo intensificar. Quando se caminha não se faz nada mais do que colocar um
pé em frente do outro. E para nos maravilharmos basta apenas atentarmos ao que nos rodeia. Se
não houver ruídos, interrupções ou distrações, é simples. Pude assim maravilhar-me ao
contemplar as nuvens a passar no topo da serra, a ver e a ouvir as copas das árvores a bailar pela
força do vento, a sentir a chuva a deslizar-me pela cara, a observar um bando de flamingos a voar,
a ver uma onda formar-se e a desenrolar até rebentar na areia, a escutar o chilrear de passaritos
em simultâneo com o som do mar, à cata de fósseis e de pegadas de javali na serra. E a sorte de,
diariamente, poder maravilhar-me com o olhar pousado no horizonte: entre o céu e o mar.
Procurei criar relações com o lugar percorrendo os mesmos caminhos e revisitando os mesmos
lugares — como a ida à cascata. Pretendendo redescobrir, reviver, e fortalecer os momentos de
tempo-silêncio, de maravilhamento, de imersão.
O mesmo se passou com as idas à praia, com os banhos no mar. Mas com o mar, aspirei também
impregnar-me da sua energia vital. Intensificar a minha experiência e a relação com a natureza.
Envolver-me, literalmente. De me fundir e querer fazer parte dela, da sua presença física e
energética como Alberto Carneiro. Ou como Pedro Vaz que mergulha e imerge na água. Ainda
como Gordon Hempton, que para ouvir com acuidade, primeiro tem de silenciar a mente nas
águas do Oceano Pacífico. Portanto, aqui, os mergulhos e os banhos no mar surgem como
resultado da minha investigação. Eu mergulho para me abstrair do mundo. Em busca de
silêncio…
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Os mergulhos são igualmente a confirmação de uma recorrência minha. Quando vivi nos Açores,
comecei a ter o hábito de ir ao mar diariamente (27 de Setembro de 2018). E ao reler o livro Chão
de Artista, constatei que intercalava os relatos da busca de emprego já com algumas idas ao mar:
14 de Fevereiro
Primeiro banho de mar de 2013.
[…]
26 de Dezembro
Remeto candidatura espontânea ao Centro Social e Comunitário de Vale de Silves.
Vou ver o mar e não resisto a dar um último mergulho em 2013.
[…]
9 de Junho [de 2014]
Primeiro dia de trabalho.
[…]
Disfruto o final do dia com uma caminhada pela praia e um mergulho no mar.
[…]
18 de Junho [de 2014]
[…]
Apresso-me a ir dar um passeio à beira-mar e quase ao pôr do sol atiro-me para dentro
de água. Apetecia-me ficar ali, para sempre, naquele mundo onde tudo parece
tranquilo... (Inocêncio, 2015)

Nesta investigação criei uma rotina autoimposta: os sete mergulhos no mar. Como uma
necessidade de ritualização da vida. Repetição da ação para recentrar a minha atenção. Ganhar
foco e reforçar a experiência. Repetir movimentos como forma de induzir a imersão.
Antes de sequer pensar em ritualizar os banhos de mar (21 de Novembro de 2018), comparo o
prazer dos banhos de mar ao prazer que outrora tinha em criar. Agora sinto-me mais realizada a
banhar-me no mar do que a criar. Poderão os mergulhos no mar ser ato artístico?
77 maçãs, 77 montes ou Linha de pensamento surgiram desta tentativa de, através do ato criativo,
encontrar silêncio e imergir. Momentos de tempo-silêncio. Surgiram ainda algumas das
fotografias e vídeos — dois raminhos que se erguem no ar, por exemplo —, e pequenos desenhos
e aguarelas que se encontram incorporados no diário. Todas estas propostas se fundamentam
igualmente na questão: como é que trago do mar e da floresta algo que me eclipsou? Num intento
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simultâneo de resgatar o meu desânimo face à arte em geral. De (re)encontrar prazer no gesto
criativo. Estas propostas apareceram também pela vontade de partilhar emoções, sensações, o
maravilhamento e a gratidão por determinados momentos. Temas e propostas que desejo
continuar a explorar, seja individualmente ou coletivamente — convidando outras pessoas a
adentrar neste universo conceptual através de processos criativos. Como fiz anteriormente com À
prova de fogo e de bala, por exemplo.
As letras de música que vão aparecendo ao longo de Um diário: silêncio, onde andas tu? são
exteriores a esta procura do silêncio através do ato criativo. Brotaram da experiência da procura
do silêncio mas não como forma de o induzir. Foram aparecendo, simplesmente. São uma
transformação poética da experiência, digamos.
Gostaria de ter voltado a algumas práticas anteriores do meu percurso, ou de ter experimentado
outras para uma outra percepção relativamente à genuinidade e pertinência do meu fazer artístico,
porém — e tal como já foi mencionado — vi-me limitada pelo tempo.

Além do silêncio natural procurado para esta investigação, acabei em certa medida por me
silenciar no meio artístico. Por me afastar. Recusando a maioria dos convites e deixando de criar
com o intuito de expor o meu trabalho, ou de me expor — no caso da performance —, para uma
audiência. Foi uma necessidade. Contudo, muitas questões ficaram sem resposta, e muitas
dúvidas permanecem. Percorri caminho, mas tenho a sensação de não me ter afastado muito do
ponto de partida. Todavia, ao rever-me no trabalho, pensamento e inquietações de outros artistas
apercebi-me de que não estou só. E apesar de não ter chegado a nenhuma resolução concreta, foi
possível reavaliar algumas questões.
Que fazer quando a arte não sustenta o seu próprio criador?, questiono no início desta tese.
Sempre acreditei no artista que se dedica a tempo inteiro à sua prática artística. Todavia,
encontro-me mais pacificada relativamente à questão do sistema da arte — inerente à
sobrevivência do artista. Não querer depender do sistema, mas também não o rejeitar. Pelo
menos, deixar de viver a angústia de querer viver da arte, e de ambicionar expor aqui e ali.
Grandes artistas tinham e têm outras formas de sustento. Têm outras profissões — desde servir à
mesa a professores universitários — ou são sustentados por outrem — literalmente ou por
herança. Nalguns casos, a sua arte tornou-se maior e mais livre exatamente por não dependerem
financeiramente da sua produção. Depender da arte para sobreviver pode ser um mártir e não uma
liberdade. Pode tirar a liberdade ao criador, e vice versa, é certo. Porque inversamente, ter uma
outra atividade pode retirar tempo e energia ao artista para se dedicar à sua arte. Mas há exceções,
em ambos os casos. E acredito, agora, que é possível transferir experiências e conhecimentos
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adquiridos como artista, e encontrar igual prazer e criatividade noutras áreas. E que a experiência
vinda de outras áreas pode reverter para a arte.
Estou igualmente mais tranquila com a questão da arte e da sua produção. Deparei-me com vários
dizeres sobre o que deve ser ou não a arte. Sobre o papel, e mesmo responsabilidades, que o
artista deve ter ou não. Há quem, determinantemente, ache que o artista deveria fazer mais, que
tem a responsabilidade moral de protestar sobre as ações sociais, políticas, ambientais, etc., que
degradam a humanidade. Mas acredito agora, que o mais importante — ainda que com muito
ruído — é continuar a procurar ouvir a minha própria voz. Alhear-me de opiniões que me levam a
pensar desistir, e aceitar as que me impulsionam a seguir em frente. Antes de mais, o que
interessa é o trabalho. O meu trabalho, a minha obra. Sentir-me livre para fazer o que quero. O
que eu sinto vontade de fazer, o que me emociona. O que me dá prazer.

Ou, se assim achar por bem, de me votar ao silêncio.
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Websites de artistas
Andrea Inocêncio: http://www.andreainocencio.com/
Bill Watterson: https://www.calvinandhobbes.com/
Daniel Moreira: https://www.danielmoreira.net
Gordon Hempton: https://www.soundtracker.com/
Grupo do Risco: https://www.grupodorisco.com/
Hamish Fulton: https://hamish-fulton.com
Laurie Anderson: https://laurieanderson.com
Ludovico Einaudi: https://ludovicoeinaudi.com
Mathieu Léger: http://www.mathieuleger.ca
Patty Smith: https://www.pattismith.net/intro.html
Pedro Vaz: http://www.pedrovaz.com
Pina Bausch: http://www.pina-bausch.de/
Richard Long: http://www.richardlong.org/
Rita Castro Neves: http://ritacastroneves.com
Rodrigo Braga: https://www.rodrigobraga.com.br/
Thomas Bernhard: http://www.thomasbernhard.at/

Outra webgrafia
Aldeias do Xisto: https://aldeiasdoxisto.pt
Aldeias Historicas de Portugal: https://aldeiashistoricasdeportugal.com/
Beachcam: https://beachcam.meo.pt/livecams/
Figueira da Foz - Rotas Pedestres: https://figueiradafozpedestre.wordpress.com
One Square Inch: A Sanctuary for Silence at Olympic National Park: https://onesquareinch.org/
Percursos Aldeias do Xisto: https://www.myxistotrails.pt
Projeto Entre Serras: https://projetoentreserras.wordpress.com
Rewilding Portugal: https://rewilding-portugal.com
Rota da Boa Viagem: https://serraboaviagem.blogspot.com/
Seven Days Walking: https://www.sevendayswalking.com/
Tábua de marés: https://tabuademares.com
Walking-The-Data: https://walking-the-data.esaaix.fr/
Workshop ADXTUR: https://aldeiasdoxisto.pt/evento/5467
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