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30 anos 

de actividade cultural



“A razão é outra e é 
louca” diria o poeta 

António Maria Lisboa. 
E a razão, pode dizer-se, é 
o símbolo e o signo. (refiro-
me à razão do nome) porque 

a Mandrágora - a planta 
Mandrágora Officinarum, que 

outros conhecem pelos nomes 
vulgares de Berenjenilha ou Uva de 
Mouro (Atropa Mandrágora) cresce 

na península ibérica, em bosques som-
brios, junto às correntes de água e em si-
tios misteriosos onde nunca penetra o Sol. 
A sua raíz é grossa, longa e esbranquiçada, 

por vezes dividida em duas partes. 
Uma porção de folhas ovais e onduladas rodeia 

a raiz e estende-se  em círculo pelo solo. 
O seu fruto, semelhante a uma pequena maçã, pro-
duz um odor desagradável assim como toda a planta.

Os camponeses conhecem, ainda que por tradição, o 
terror que só o nome desta planta despertava nos seus 

antepassados. 
Para eles era um vegetal que tinha algo de Humano e as 

obras de magia indicavam-na como algo excepcional a que é 
forçoso dispensar culto.

Teofrasto disse dela: árvore com cara de homem.
A Mandrágora entrava na composição dos “Filtros”, dos “Malefí-

cios” e em diferentes receitas de feiticeiros. 
Quando a arrancavam da terra, diziam que o homenzinho encerrado 
nela lançava gritos horríveis e gemidos agudos. Era preciso colhê-la, 

debaixo de uma forca, após ritos estranhos. 
Os concílios da ICAR, ocuparam-se sempre deste assunto... 

MandragorA?...



e o nome da planta fig-
ura na maior parte dos 

processos da Inquisição...
A razão, outra, prende-se 

com uma palavra que nos é 
cara: criatividade. 

Voltando a António Maria Lisboa 
- “a criatividade e a espontanei-

dade irrompem espontaneamente ou 
não irrompem”... 

E nós estávamos nesse processo. 
Havia que romper com o peso de uma 

cultura que se estava a impor, a que espe-
lhava um novo autoritarismo crescente... os 

criadores / operadores estéticos (que se junta-
vam à mesa de café) queriam mais... 

A “treta” da “arte ao serviço do povo”, era algo 
que não fazia sentido - éramos a geração de Maio de 

68, do “é proibido proibir”, do “exigimos o impos-
sível”... 

O somatório de tudo isto, levou-nos à construção de um 
caminho e esse caminho à porta do notário onde sub-

screvemos uma escritura.
Tudo teve lugar no ano de 1979 (fim de década - não por 

acaso, nada é por acaso. Ou talvez sim...), e também mês de 
Novembro (o das bruxas, dizem) o da revolta. Não Outubro (o da 

revolução...). 
De saída (do cartório) a planta foi cuidadosamente colocada no 

vaso e... floresceu.
Daí se infere que Mandrágora está impregnada de rituais, de ligações... e 

logo, de um espírito colectivo libertador - criamos em liberdade - sempre e 
por pricípio... cultivamos a velha tradição das vanguardas do século que ora 

terminou e, sempre, libertos de cânones.



30 anos de 
Mandrágora... 

Seria nosso objectivo editar um 
número de “Bicicleta” em suporte 

de papel. 
Esse número contemplaria espaços abertos a 

artistas nacionais e estrangeiros que connosco 
têm colaborado.

A nossa proposta implicaria ainda a edição de uma 
obra dramática de Victor Belém - uma homenagem a 
este artista plástico nascido em Cascais nos finais dos anos 30 
e que tem colaborado com o nosso projecto associativo desde a 
primeira hora.
O nosso pedido de apoio e colaboração à Câmara Mu-
nicipal de Cascais não foi satisfeito. 
Melhor, não obtivemos qualquer resposta da 
autarquia. 
Tal situação impossibilitou a concretização deste pro-
jecto editorial.

Mandrágora completa 30 anos de activi-
dade cultural neste mês de Novembro.
Completa mais um ciclo... 

Jamais, as falhas das instituições impedirão 
que este colectivo prossiga o seu cami-

nho. 

O desenvolvimento do 
seu projecto estético.

imagem: espectáculo “Eu Antonin Artaud” - es-
treia no Instituto Franco-Português - com actua-
ções em Cascais e Bélgica (integrado nas acções 

paralelas da “Europália”).



MandrágorA entrevista o seu presidente da direcção 
Bruno Vilão  

imagem: Bruno Vilão numa acção perfor-
mativa em Punta Umbria (Espanha) em 

representação de Mandrágora

Mandrágora –  Começa tu.
BV -  Porquê?
M -  Sei lá! Tens explicação para tudo ou é só porque és 
mais novo?
BV – Não facilitas em nada, tu…!
M – A minha função, a função de Mandrágora, não é a de 
facilitar, é a de impulsionar e de projectar cada vez mais 
fundo, alargando a base de sustentação de cada um. E 
isso só se consegue com exigência ao nível dos materiais 
utilizados e da capacidade técnica dos nossos associados.
BV – Parece que fui admitido à experiência numa 
empresa de construção…!
M – De certa maneira… 
BV -  Está bem, ganhaste. Então, lá vai: quando 
cheguei à Mandrágora, confesso, era um adolescente 
carregado de classicismo literário, pelo que o primeiro 
encontro com o Surrealismo se previa exigente. E esse 
confronto aconteceu quando o Almeida e Sousa…
M -  Oh! Sim, o divino mestre…! Sem malícia…
BV -  … inundou os meus olhos com a poesia do 
António Maria Lisboa.
M -  É. Ele e o António Maria Lisboa estão prometidos um 
ao outro desde a eternidade.
BV -  Não sei se estava preparado para ler um poeta que 
tinha um desejo irreflectido de possuir alguém num 
trampolim. A verdade, porém, é que foi ela, aquela 
escrita me possuiu e a minha sede de surrealismo 
nunca mais parou de se elevar… num trampolim.



M -  E foi aí que te transmutaste em acólito da Sagrada Igreja Mandragoriana, que prega 
o aumento da fé pelo exercício do trampolinismo. Foi aí que te tornaste num verdadeiro 
trampolineiro.
BV -  Concedes-me a honra de tal designação?
M -  Já tens tempo de dedicação suficiente. Além disso, não queremos problemas com 
os sindicatos. Estragava-nos a imagem kaótica-iniciática e lá se ia a freguesia. Mas 
continua, continua.
BV-  Ainda hoje anda por dentro de mim, a saltitar. Esta densidade poética 
sugou-me e não mais de lá saí. Foi como “uma bala direita no cérebro 
sem apoio em nenhum ponto do espaço”, como legendaria o Maria 
Lisboa.
M -  E com que idade é que foste atingido por esta tropa? Ainda não 
disseste.
BV -  Entrei, com 16 anos, sem conhecer os pressupostos da 
Mandrágora, as suas bases artísticas, o seu 
particular modo de pesquisa de arte. 
O meu quadro de referências 
literárias era essencialmente 
pautado pelo movimento 
do Romantismo. E hoje, 
após uma intensa e 
profunda incursão 
pelo Surrealismo que 
a constante pesquisa 
poética que essa entrada 
me proporcionou, 
posso afirmar que 
me transformei num 
romanticida em série. Foi 
como espreitar o mundo 
através de uma nova janela 
ou através dos óculos 
cinéticos do Julio Le Parc. 

imagem: Bruno Vilão 
numa cena de “histórias 

de sangue faca e algui-
dar” espectáculo de Man-
drágora - Cascais - ruinas 

das “casas velhas” da 
Gandarinha - Hoje 

Centro Cultural



N ã o 
há ponto de 

retorno.
M -  Sabes… quando 

saltares mais um bocado hás-
de perceber que também não há 

ponto de começo. Mas continua…
BV -  A Mandrágora iniciava 

uma nova etapa quando integrei 
o grupo, mas o que ainda não sabia 
é que também eu estava prestes a 
iniciar uma nova etapa na minha 
vida, pois as transformações internas 
enquanto entendimento de arte, de 
sociedade, de cultura, de conceitos e de 
premissas base sucederam-se a um ritmo 
trepidante. Eu era apenas um miúdo que 
queria ser actor e hoje sou tudo menos 
actor. Sou mais poeta, mais performer 
do que actor. Inclusivamente, tive a 
oportunidade de poder desenvolver a 
minha área académica de comunicação 
através da revista Bicicleta, esse 
veículo velocipédico cultural q.b. da 
Mandrágora.
M -  Como te disse, não há ponto de 
começo, por isso a Mandrágora 
não iniciava nada, praticava, 

como continua a praticar, 
ilusionismo para as 

mininas e os mininos, 
as portuguesas 

e os 

portugueses. 
Mandrágora é 

pura ilusão porque é 
pura poesia. Aprende, que 

eu não estarei sempre por aqui. 
Espera-me uma longa viagem de 

zeppelin.
BV -  A Mandrágora respira 

pelo coração do Almeida e Sousa. 
Ele tem a capacidade, mais do que 
de desenvolver actores, actuantes, 
ou o que se lhe queira chamar, de 
desenvolver e revelar pessoas, nesta 
câmara escura que é a Mandrágora, 
onde amplia os negativo-actores, 
dando-lhes tons. Penso que ele não tem 
noção da forma como consegue tocar as 
pessoas, envolvê-las, fazê-las evoluir, 
nem do nível de respeito de que goza. É 
uma referência marcante para todos os 
que o rodeiam.
M -  Pois… Dá-vos trela, é o que é…
BV -  A Mandrágora, ao longo de 
quase 30 anos, tem sido uma 
autêntica escola. Mais do que 
escola de actores, uma escola 
de pessoas. Foram dezenas 

de adolescentes que 
integraram projectos 

da Mandrágora e 
ficaram com 



uma experiência artística, de processo de ensaio, 
de construção de imagens e de personagens 
muito distinta do que é comum em 
Portugal. Partindo do pressuposto de 
que a arte está dentro de nós, dentro 
de cada um, a pesquisa de arte que 
se faz na Mandrágora toma a forma 
de uma pesquisa interior, de um 
caminho de auto-conhecimento, 
que depois se expressa em algo de 
arte. No processo de ensaios para 
um espectáculo não existe nenhum 
“outrar”, não há personagens pré-
definidas para interpretar. Acho que 
são mais as personagens que nos 
interpretam. Há fragmentos de nós 
que se descobrem e se desvendam 
em casa personagem. Não lhes 
damos corpo. As personagens 
encontradas é que nos dão forma, 
que nos revelam. Penso que o tom 
que atravessa 30 anos de Mandrágora 
é influenciado por um singular processo 
de criação. É um espaço de pesquisa 
onde realmente se exalta a ideia de Breton, 
quando formula que “não será o medo da 
loucura que nos forçará a arrear a bandeira da 
imaginação”.
A Mandrágora consegue proporcionar imagens-miragens 
onde a água assume um novo estado - não é nevoeiro 
nem bolhas de sabão. “Mandrágora” não se enceta, não se 
consome, não se utiliza, e portanto não se reutiliza, nem 
tão pouco se recicla. É um mirabilis liber que nem todos 

imagem: Bruno 
Vilão numa cena 

de “@uto das fadas” 
espectáculo de Man-

drágora - Estreia em Lisboa 
e actuações no auditório 
Fernando Lopes Graça - 

Cascais



conseguem 
folhear.

M -  Esta última 
tirada atingiu um nível 

iniciático que te permitirá 
comprar todos os nossos produtos 

com agravamento fiscal e pagar os 
nossos repastos comemorativos anuais 

com IMA (Imposto Mandragoriano 
Acrescentado), de modo a obter receitas 
que nos permitirão continuar financiar os 
nossos mais recônditos prazeres. Conseguiste 
a prova definitiva de que mereces entrar 
no Segundo Grau de Compreensão, o da 
Deplorável Ordem Financeira que é, neste 
país predestinado pelo Grande Mestre Dobras, 
sinónimo de artista emérito e Mandragoriano 
Exemplar.
BV -  Queria ainda acrescentar que…
M -  Não acrescentas mais nada, que não há 
espaço na revista e eu tenho que ir jantar. 
Pensas o quê?! Que estás na tropa, não?!
BV -  Mas tu não ias falar também…?!
M -  Falar… Cultura…! O verdadeiro 
Mestre, dizia Lao-Tse, junta tesouros 
para o estômago, não para o espírito. 
Um verdadeiro Mandragoriano! 

Do melhor!
Ora vai lá à tua vida…! 

Vai! imagem: Bruno Vilão  
Performance no 

Panteão Nacional



imagem: Cena de “A Mandrágora” espectáculo de Mandrágora - Estreia em Cascais no Auditório 
Fernando Lopes Graça
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imagem: M. Almeida e Sousa numa cena 
de “A Mandrágora”  - Cascais - Auditório 

Fernando Lopes Graça

Manuel Almeida e Sousa 
Cascais, 1947

sócio fundador de 
Mandrágora

- Trinta anos de Mandrágora, o que é 
Mandrágora?

 - Mais do que um projecto estético, 
trata-se de um colectivo informal que 
jamais teve como proposta a produção de 
eventos dramáticos ou plásticos de carácter 
comercial. Trata-se, mais concretamente, 
de um espaço de experimentação/acção 

em processo e progresso permanentes.

- No entanto, foram apresentados a 
público vários projectos...

 - O que é, obviamente, não 
apenas natural como inevitável! 
Depois de construirmos uma 
acção em “laboratório”, fica a 
questão: - Mostra-se ou não?... 
Mas, de facto, o objecto é sempre 
o resultado de uma experiência, 
de experiências do colectivo, da 

sua criatividade.

- Há uma fórmula definida nesse 
processo criativo?

 - Não. Muitas vezes limitamo-nos 
a saltar de e no vazio... Como dizia, num 
poema, o Cesariny - “acamaradamos” e, 
num estalar de dedos vem uma ideia - se 
viável é, prosseguimos.
O Mário (Cesariny), aliás, esteve sempre 
pronto a colaborar e a apoiar-nos e fê-lo por 
diversas vezes, tal como Cruzeiro Seixas e 



o u t r o s 
m a i o r e s 

do nosso 
surrealismo, a quem 

muito agradecemos o 
apreço em que tiveram este 

“movimento”.
Mas, retomando: é desta forma 

que encetamos uma fase em que 
tudo é brando, estranho, difuso. 

Então, quando tomamos consciência 
das “imagens” criadas, apropriando-
nos do seu sentido, o que parecia o 
caos converte-se em acto.
As nossas acções, podemos dizê-lo, 
rompem de um estado frequentemente 
ambíguo. E isso permite, a quem 
está de fora e nos vê, todo o tipo de 
interpretações.
Apostamos em desafios, no desafio 
da metáfora do mundo da arte 
contemporânea.

- Contra-cultura, como se falava nos 
anos 60?

 - A contra-cultura foi deglutida 
e aproveitada e “dejectada” pelos 
media e pelo sistema vigente 
em geral. O “espectáculo do 

quotidiano” desempenha 
um papel muito próximo 

da antropofagia... 
Devora tudo. 

Devora-nos.

- Daí as 
d i f i c u l d a d e s 

de um projecto 
experimental com estas 

características em ser 
apoiado pelas instituições?!...

 - Mandrágora foi já apoiada 
por instituições de grande prestígio 

na área da cultura. Deste e do outro 
lado da fronteira. Além disso temos 

consciência de que constituímos 
uma referência para muitos projectos 
culturais, nacionais e estrangeiros - até 
já “servimos” para teses universitárias de 
mestrado. 
Se não somos apoiados com regularidade 
deve-se, quanto a nós, a dois factores, 
a saber: em primeiro lugar, por nunca 
termos querido sujeitar-nos à perda de 
uma real independência; em segundo 
lugar, porque o diálogo institucional está 
longe de fluir. Deparamos com muitas 
barreiras, muitas reuniões, muita 
burocracia. Para além de não termos 
vocação para pedintes...
Este nosso país depois de Abril, 
lamentamo-lo, nunca teve uma 

política séria para a área da 
cultura, nem sequer uma 

definição do que ela 
possa ser. Nenhum 

a s s o c i a t i v i s m o 
cultural pode 

v i n g a r 



imagem: M. Almeida e Sousa numa per-
formance em Punta Umbria 

(Espanha)

neste deserto... falta-lhe o húmus para se 
alimentar, para poder ganhar raízes. E é 
precisamente aqui que reside a razão mais 
funda do fracasso de algumas democracias, 
o insuficiente desenvolvimento de um 
tecido associativo ou cooperativo, devido 
à permanente precariedade em que se 
estabelecem e funcionam. 
Não se entende, pois, porque “eles” não 
entendem...

- Uma Mandrágora com 30 anos...

 - É, assim, uma Mandrágora nas 
mesmas condições em que nasceu, mau 
grado tudo o que foi feito. Sem espaço 
de trabalho, muitas vezes com reuniões 
improvisadas à mesa de um restaurante 
(já não há cafés onde se consiga fazê-lo), 
com “assembleias gerais” onde calha, com 
um arquivo histórico de incalculável valor 
disperso pelas casas dos associados...

- Mas há promessas…?

 - De resolução? Nem por isso… 
Houve. Houve muitas... Muitas promessas. 
A situação mais caricata foi protagonizada 
pela Câmara Municipal de Cascais, vai 
para alguns anos. Num dia, deram-nos 
uma chave de uma loja, no dia seguinte 
pediram a chave de volta. Tinha havido 
um engano...

- Engano…?!

 - Isso mesmo. A loja, propriedade 
do município, havia já sido prometida, 



disseram-
nos, a uma 

associação de 
pais e encarregados 

de educação de uma 
escola. Claro que uma 

associação de pais tem 
mais volume de votos que 

uma associação cultural, ou 
eventualmente um senhor 
ou senhora da confiança 
partidária de quem gere os 
destinos autárquicos. Vamos 
lá saber...

- Tudo o que foi referido ao 
longo desta entrevista daria um 
excelente filme. Já pensaram em 
fazê-lo?

  - Duvido de que nos 
dessem um subsídio. Ainda nos 
arriscávamos a ganhar algum 
prémio de comédia negra em 
Cannes e lá ficavam “eles” 
sem saber se haveriam de 
nos aproveitar para o país 
“deles” ou esconder-nos 
rápida e discretamente.
E longe de nós 

atrapalhar a vidinha 
seja de quem 

for…
imagem: M. Almeida e Sousa numa performance de 

Mandrágora em Lisboa (Este projecto esteve presente 
na Polónia)


