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Portugal, como tal, não existe. Toda a gente sabe disso. Porém, ninguém admite o óbvio. Portugal 
não existe. E ninguém admite. A negação repetida desse facto tão evidente (que Portugal não 
existe), e os meios desproporcionados postos pelo governo, pelas autarquias locais e, em especial, 
pelas juntas de turismo, e as empresas de produtos comerciais, à disposição das gentes de todo o 
país e, pior, do estrangeiro, tudo para contrariar o facto de que não existe Portugal, e desse modo 
comprovar a invenção fantasiosa de que Portugal existe, essa negação e esses meios é que são, na 
melhor das hipóteses, o único Portugal que existe. Ora, o paradoxo gera, obviamente, aquele mal-
estar contínuo de que falam os poetas e alguns historiadores, mal-estar comum aos ditos 
portugueses, a todos esses que levam o adjectivo de portugueses, por falarem português e se 
dizerem de Portugal e portugueses, e se sentirem mal por saberem que Portugal não existe, embora, 
pareça, para eles, que tem forçosamente de existir. Esse mal-estar, que o leitor pode eventualmente 
estar a sentir neste momento, e para o qual não há remédio, é que põe isto a mexer. E foi esse 
problema que o Teatro do Vestido escolheu para inspirar os seus trabalhos nos últimos meses, 

------1986), do livro Feira Cabisbaixa, de 
1965, no poema intitulado Portugal: Portugal: questão que eu tenho comigo mesmo .* 

Pode um poema escrito debaixo da asa negra da tirania ter a ver com os espectáculos do 
Teatro do Vestido, feitos em liberdade por pessoas nascidas na década de 1970? Os trabalhos do 
grupo buscam a inteireza da experiência teatral, nela incluídos os actores e os espectadores, 
entregues de corpo e alma a uma cena original, própria e autêntica. Cada vez que vão a uma terra 
diferente, fazem uma peça nova. E nela incluem o que do passado é presente, o que não é visto nem 
falado, mas é parte integral do que está em nós. Se a pesquisa e imaginação dos trabalhos dos 
últimos anos se concentrou sobretudo no que tinha acontecido à geração dos pais, nascidos na 
segunda metade do Séc. XX, os trabalhos deste ano andam à procura dos avós. Foram à procura de 
reviver a revolução, de encontrar a fonte da juventude. Mãos Gretadas, na Figueira da Foz, em Julho; 
Silêncios Persistentes, em Madrid, em Junho; Paisagem com Pessoas, Ocupação e Era uma vez um país 
assim, em Lisboa, em Abril levantam todas as pedras para ver o que se esconde debaixo delas.  

Viagem a Portugal parte de entrevistas feitas às pessoas de Alcanena, dos espaços onde vai 
ser apresentado e dos objectos que lá se encontram. Estas coisas são vistas como materiais de 
trabalho, a partir dos quais se monta uma série de cenas. Essas cenas e a respectiva montagem foi 
filtrada pelo interesse do grupo em revelar a genealogia dos seus integrantes, e deste modo revelar 
a origem e o destino de Portugal e dos inúmeros lugares e pessoas que compõem esse país. A 
expectativa é que ao contar a viagem que foi feita para chegarmos aqui, na actualidade, todos 
juntos, possamos ter uma ideia de para onde vamos. Talvez possamos até decidir em conjunto para 
onde vamos, em vez de esperarmos que as últimas notícias ou os últimos casos das redes sociais 
nos empurrem para lá e para cá. Um dia, li num livro de História de Portugal, o rei D. Carlos perguntou 
a uns pescadores, com quem se cruzara no alto-mar, se eles eram de Portugal ou não, ao que eles 
responderam que não, que eram, isso sim, da Póvoa de Varzim. Pensaria duas vezes o cidadão de 
Alcanena, ou de Minde, ou do Cartaxo, caso se cruzasse com El-rei D. Carlos? Sou da Comunidade 
Intermunicipal do Médio Tejo? Não tem a mesma graça. Portugal sempre tem livros de história e 
poesia, há memórias das guerras, desde as invasões francesas à guerra colonial, da emigração para 
o Brasil, para França, para a Suíça, do que sobrou, há uma ideia do que ficou para trás, do que é 
impossível fazer em Portugal, do que é obrigatório fazer, do que é indispensável fazer e de quem 
saberá responder a estas perguntas todas.  

Mas o ponto é que o Portugal oficial, uno e indivisível, católico, apostólico, romano, o 
Portugal das cadeias de supermercado e das lojas de lembranças, o Museu Salazar que o presidente 
da câmara de Santa Comba Dão quer mandar construir para, quiçá, fazer concorrência a Fátima no 
número de velinhas de igreja acesas, esse Portugal de marca registada não existe, dissolve-se no ar 
depois de adquirido. Se existisse e fosse sólido, para que seria precisa a propaganda do Portugal 
dos Pequenitos, mais os concursos das sete maravilhas disto e daquilo, mais o hino nacional? 
Podem existir muitos portugais, no plural, íntimos, muitos, pessoais, escritos em letra minúscula, e 
lá dentro a imagem de um Portugal gigante que não cabe em si de contente, até isso concedo. Mas 
Portugal? Não existe.  

Nisto, aliás, não se distinguem os portugueses dos nacionais de outros países europeus, 
que tampouco existem. A negação é de tal forma tão forte que todos os países europeus chegaram 
a invadir outras terras, criar e expandir impérios, inventar e hostilizar outros, para poderem, no fim, 



dizer que existem em si mesmos. É tudo mentira, não sobra nada. Portugal é só uma questão para 
os poetas. Entre eles, à cabeça, os poetas do Teatro do Vestido, que insistem em ver coisas onde 
elas não existem. Foram à procura de reviver a revolução, de encontrar a fonte da juventude. Esta 

genérico deste projecto, Viagem a Portugal, é reconhecidamente roubado ao autor de Jangada de 
Pedra, aquele que é, em virtude do exílio voluntário, simultaneamente o menos português e o mais 
português dos escritores portugueses.  

Num lugar dominado pelas notícias e pelas redes sociais, há urgência em recapitular e 
tornar pública a história real do Portugal adjectivo, aquele pessoal, de carácter minúsculo. A 
pergunta poderia ser: ------ É possível que alguma vez venha a existir um país chamado Portugal? O 
Portugal que era dos meus avós será igual ao dos teus? Como era o país dos meus pais, de onde fui 
exilado sem remédio? Exilados do país dos nossos pais e avós, quem não tem a curiosidade de 
saber do onde veio, para poder saber para onde vai? Falo de cada um e de Portugal. 


