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Nuno Costa Santos

Alexandre, o Grande 
no Teatro  

Em Lisboa, numa Padaria Portuguesa. Peço um croissant misto e uma 
meia de leite. Espreito a prateleira atrás do empregado, máscara preta, 
chapéu azul, e encontro uma marca doméstica: o Leite dos Açores da 
Unileite. Os produtos açorianos como embaixadores da economia açoria-
na – e da cultura. Consulto o bloco de notas do telemóvel e trago para o 
texto uma anotação que fiz a 30 de Outubro do ano passado. Apenas isto: 
“A Cagarrita, padaria e doçaria tradicional de Santa Maria. Biscoitos de 
manteiga da padaria Lajense. Manteiga Rainha do Pico, da Cooperati-
va Leite Montanha”. Eram os produtos que tinha na altura em cima da 
mesa da cozinha da casa do Corpo Santo.

Registei-os porque senti, no seu alinhamento, no seu agrupamen-
to de várias ilhas, um futuro comum para o arquipélago. A perseguir, 
a aprofundar. Agora, nesta visita à cidade de Lisboa, para estar com os 
meus filhos, acrescento à nota digital mais um vestígio da produção do-
méstica. É por aqui, é. E de manhã, com o mais novo, comi um pão com 
manteiga Milhafre, comprada ali num supermercado de marca interna-
cional.

Sento-me, ligo o computador e tiro da mochila uma edição da Livros 
Unibolso de “Mau Tempo no Canal” que, de manhã, antes de sair, fui bus-
car à estante da casa dos meus avós, onde moro nestes dias. Abro o livro 
para voltar a cheirar a clássica – e também sempre moderna - prosa ne-
mesiana, as suas variações, o seu virtuosismo. Encontro, por acaso, mais 
ou menos a meio, um cartão, a fazer de marcador. Diz, em letras verme-
lhas, “Um Ferrão no Ananás – Abelheira 96/97” e traz, reproduzida, uma 
série de fotografias estilizadas, em estilo pop art, de um homem a andar 
a cavalo. Tenho uma memória da imagem mas não consigo lembrar-me, 
com rigor, do que trata e a que se refere. Fotografo-a e mando-a ao meu 
amigo Pedro Arruda. Pouco tempo depois, o Pedro esclarece: “Foi uma 
festa de passagem de ano que fizemos nas estufas”. Pois, é isso. É daí que 
vem esse “marcador”. Trata-se da imagem de uma festa de passagem de 
ano, de 1996 para 1997, nas estufas da Plantação de Ananases Augusto 
Arruda. Andávamos pelos 20 e poucos e vivíamos entre as literaturas, os 
festejos e os namoros. Ah, e os estudos.

Na organização das festas havia uma pessoa, o Alexandre Pascoal, que, 
desde a adolescência, costumava tratar da produção. Fundamental o ges-
to de, por exemplo, contactar as empresas de som para arranjar uma apa-
relhagem potente, umas colunas a condizer, uma mesa de mistura eficaz, 
e pôr tudo a funcionar. Era ele que o fazia, além de ser um melómano an-
tigo, com quem se podia partilhar muitos alvos musicais, e um dos DJ’s 
das celebrações. E um curioso de todas as artes. E alguém com bonomia 
e diplomacia e uma boa relação com a generalidade das pessoas.

Não me admirei, não, quando soube que o Alexandre Pascoal, depois 
dos estudos em Lisboa no ISCTE e de alguns projectos criativos, tinha 
ido trabalhar para o Teatro Micaelense. Ele que era das organizações e 
das escolhas. Ele que estava vocacionado para desenhar, estruturar e fa-
zer os contactos. Desde 2004 a programação do teatro passou por si. 
Na transição do mandato de Ana Maria Decq Mota, durante o qual tive 
a oportunidade de concretizar a peça “Brel nos Açores”, para o dele foi 
apresentado, durante três noites, sempre com casa lotada, o espectácu-

lo “As 7 Viagens de Jeremias Garajau”, de Zeca Medeiros.
Escrevo-o para além da amizade. Há muitos motivos de orgulho 

para Alexandre Pascoal que, até esta segunda-feira, assumiu o cargo, 
desempenhado nos últimos dez anos, de presidente do Conselho de 
Administração do Teatro Micaelense. Por detrás da pompa dos termos 
para designar a tarefa, sempre existiu, além do anfitrião, o programador 
de uma sala com uma necessária vocação generalista, destinada a estar 
atenta a apetências várias. É mais difícil este gesto do que só programar 
uma sala de programação alternativa ou um espaço dedicado a espectá-
culos comerciais. Procurar um equilíbrio entre um, se quisermos, gosto 
de minorias e aquilo que é importante proporcionar a públicos vastos 
revela-se uma arte para poucos.

Lanço aqui alguns momentos decisivos do histórico da sua missão. 
Concertos do mago Caetano Veloso (quem imaginaria há uns anos que 
poderia vir actuar aqui mais do que uma vez), de Adriana Calcanhoto, 
Brad Mehldau, Wim Mertens, Carlos do Carmo, Michael Nyman, José 
James, Jose Gonzalez, Aníbal Raposo, Bernardo Sassetti (colaborações 
várias, das quais resultou, numa das vezes, um disco), Dead Combo, Má-
rio Laginha/Pedro Burmester, Stacey Kent, Kings of Convenience, Benja-
mim Clementine, Luís Alberto Bettencourt, Rodrigo Leão, Susana Baca, 
Tord Gustavsen Trio, António Zambujo, Luís Gil Bettencourt, Camané, 
Salvador Sobral. Da Escola de Música de Rabo de Peixe, da Orquestra 
Gulbenkian e da Orquestra Angrajazz.

Espectáculos de dança como “Resvés”, do 37.25 - Núcleo de Artes 
Performativas, “Vespa”, de Rui Horta, “Suite”, do Estúdio de Dança de 
Ana Cymbron em colaboração com a Sinfonietta de Ponta Delgada, e 
“A Perna Esquerda de Tchaikovski”, com a Companhia Nacional de Bai-
lado. O acolhimento de eventos dos festivais Tremor, Walk&Talk e Pa-
nazorean. A estreia do filme “A Viagem Autonómica” (lembro-me bem 
do entusiasmo raro da sala). Peças de teatro como “Ode Marítima”, um 
cheíssimo monólogo de Diogo Infante, “By Heart”, de Tiago Rodrigues, 
“Uma Noite na Lua”, com o “porta dos fundos” Gregório Duvivier, “Fala 
Quem Sabe”, “Albertine, o Continente Celeste”, de Gonçalo Waddington, 
“Um Inimigo do Povo”, texto de Ibsen e encenação de Tónan Quito, “Tu 
de Quem És?”, com Miguel Damião e Lúcia Moniz, “O Senhor Ibrahim 
e as Flores do Corão”, do Teatro Meridional, ou “Ilhas”, assassinado pelo 
mesmo teatro e coproduzido pelo Teatro Micaelense e pelo Teatro Dona 
Maria II. Acontecimentos como o Carnaval no Teatro – Baile de Másca-
ras. Acções do Serviço Educativo como a peça “Barriga da Baleia”. Uma 
aposta importante no cinema, feita em articulação com o Cineclube, com 
a exibição de filmes diversos e ciclos temáticos como o “Filme da Minha 
Vida”.

Acontecimentos literários como os lançamentos de livros de José 
Medeiros Ferreira, da fotobiografia de Mota Amaral, da obra de home-
nagem a Mário Mesquita ou uma entrevista a Dulce Maria Cardoso.

Cada um, ao ler esta lista, lembrar-se-á de outros momentos vividos 
nos últimos dez anos no Teatro Micaelense. Importa e muito. Nesta hora, 
a comunidade deve um agradecimento a Alexandre Pascoal. Deixo aqui 
o meu.

“Sento-me, ligo o computador e tiro da mochila uma edição da Livros Uni-
bolso de “Mau Tempo no Canal” que, de manhã, antes de sair, fui buscar 
à estante da casa dos meus avós, onde moro nestes dias. Abro o livro para 
voltar a cheirar a clássica – e também sempre moderna - prosa nemesiana, 

as suas variações, o seu virtuosismo. “


