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Observatório

Sobre o Bairro
“Gonçalo M. Tavares criou um Bairro 

portátil, um maravilhoso Chiado literário 
– que jamais arderá – onde compram pão 
e tomam aperitivos O Senhor Valéry, O 
Senhor Juarroz, O Senhor Walser, O Sen-
hor Henri (Michaux), O Senhor Calvino, O 
Senhor Brecht, entre outros. O seu Bairro 
é de uma originalidade impressionante.” 
Enrique Vila-Matas

No Bairro habitam ou visitam com 
frequência, ainda, Italo Calvino, Brecht, 
Proust, Borges, Voltaire, Wells, Kafka, 
Orwell, Balzac, a senhora Woolf, Bernar-
do Soares, Alberto Caeiro, Ricardo Reis, 
Álvaro de Campos, Almada Negreiros, 
Sophia Andressen, José Cardoso Pires, 
Luís Sttau Monteiro, Augusto Abelai-
ra, Mário Cesariny, Al Berto, Ernesto de 
Sousa, Fernando Calhau, Paulo Rocha, 
João Botelho, Pedro Costa, e raramente 
Herberto Helder, embora goste do Bairro 
como mais ninguém.

Sobre o Senhor Calvino 
Senhor Calvino é uma personagem 

que gosta de dar longos passeios e colo-
ca constantemente desafios existenciais 
a si próprio, tais como transportar pelo 
bairro uma barra metálica paralela ao 
solo, ou levar 10 kg de terra de um local 

Apropósito do livro “O 
Senhor Calvino” pu-
blicado em 2005 pela 

Editorial Caminho, com ilus-
trações de Rachel Caiano, “é 
construído com muito do “Se-
nhor Palomar” – personagem 
do romance Palomar, de Ítalo 
Calvino. Ambas as persona-
gens são conscientes do ca-
rácter inesgotável das coisas 
e detêm-se na superfície dessa 
diversidade para lhe apreen-
derem o sentido. Palomar ob-
serva os pássaros e as ondas 
do mar. Também Calvino tem 
como exercício fundamental 
«treinar o olhar sobre as coi-

Atenção ao leitores 
mais desprevenidos
“O Senhor Calvino” e os outros 
vizinhos do Bairro, avisa o au-
tor, vivem no seu mundo e não 
ligam absolutamente nada aos 
outros.

vino a pequena distância que 
existe entre a enorme e forte 
vida que ele agora possuía e a 
enorme e forte morte que an-
dava sempre, como um insec-
to desconhecido mas ruidoso, 
a cada momento a circular 
em seu redor». (em Teresa Sá Couto 
http://comlivros-teresa.blogspot.com)

sas do mundo». O seu dia-a-dia 
desenrola-se entre a banalida-
de dos actos diários articulada 
com a intensidade da procura. 
Por exemplo, Calvino, de vez 
em quando, obriga-se a andar 
com um balão que guarda uma 
«pequeníssima parte da tota-
lidade do ar do mundo». Um 
exercício fundamental para 
apreender a importância do 
Nada; « escolher uma cor para 
o balão era atribuir uma cor ao 
insignificante». Doutra parte, 
«a quase insuperável fragili-
dade do balão obrigava ainda 
a um conjunto de gestos pro-
tectores que lembravam a Cal-
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O Bairro portátil
Exercício de olhar, 
de leitura e de 
desenho
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»

As minhas 
histórias 
do Bairro
O Bairro portátil é um 
exercício de olhar, de 
leitura e de desenho 

Chegaram ao bairro mais conhecido de Lisboa. Para 
os que o habitam ou se servem dele é o bairro com o 
nome de “Chiado”, supõe-se, em homenagem a um tal 
poeta franciscano (António Ribeiro Chiado) que no sé-
culo XVI por aí terá andado depois de abandonar a vida 
conventual e se dedicar às dramaturgias.

O Chiado é o lugar das histórias da cidade. Este micro-
cosmos de referências é o cenário ideal para O Bairro 
portatil: laboratório de experiências e lugar de inven-
ção e de incubação de ideias. 

Objectivo
A realização do presente exercício terá como base in-

contornável o livro referenciado. Porém, a sua presen-
ça não deve excluir a selecção (e consequente pesqui-
sa) de um conjunto de autores, cujas obras, histórias, 
impressões, memórias, emoções, palavras e imagens, 
possam constituir uma paradigmática base de dados 
para a construção do nosso próprio imaginário. Não se 
pretende estimular a mimesis de fontes alheias, mas 
incentivar um olhar crítico sobre a sua matéria de in-
venção. 

Assim, O Bairro portátil assume-se como um lugar 
físico e ficcional, prestes a ser explorado em todas as 
suas dimensões materiais e imateriais e a ser habitado 
com novas histórias e vivências.

Objecto
1ª Fase_ilustração
 Tendo por base a narrativa literária de “O Senhor 

Calvino” desenvolva e construa um imaginário pesso-
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para outro, utilizando uma colher de chá 
– para treinar a paciência. 

#1.º Sonho
«Do alto de mais de trinta andares, al-

guém atira da janela abaixo os sapatos de 
Calvino e a sua gravata (quem?). Calvino 
não tem tempo para pensar, está atrasado, 
atira-se também da janela, como que em 
perseguição. Ainda no ar alcança os sa-
patos. Primeiro, o direito: calça-o; depois, 
o esquerdo. No ar enquanto cai, tenta en-
contrar a melhor posição para apertar os 
atacadores. Com o sapato esquerdo falha 
uma vez, mas volta a repetir, e consegue. 
Olha para baixo, já se vê o chão. Antes, 
porém, a gravata; Calvino está de cabeça 
para baixo e com um puxão brusco a sua 
mão direita apanha-a no ar e, depois, com 
os seus dedos apressados, mas certeiros, 
dá as voltas necessários para o nó: a gra-
vata está posta. Os sapatos, olha de novo 
para eles: os atacadores bem apertados; 
dá o último jeito no nó da gravata, bem a 
tempo, é o momento: chega ao chão, im-
pecável.» 

#2.º Sonho 
«De súbito uma borboleta. Calvino fe-

cha as janelas: não quer que ela saia.
A borboleta pousa na sua sombra como 

se esta fosse uma superfície – um tapete 
negro finíssimo – e não uma ilusão.

Mas, de imediato, a borboleta sobe, 
pousa nas pernas de uma bela mulher, 
cuja saia é mínima; aproxima-se depois 
da mesa e pousa nas páginas abertas do 
livro de álgebra. Calvino vê: ela está com 
as pequenas patas numa equação de 2.º 
grau. Calvino olha para ela, para a equa-
ção, e depois para a borboleta, mas esta 
voa de novo, agora em direcção à cozinha. 
Em cima da mesa um bife cru, a borbole-
ta rodeia a carne, mas a mão de Calvino 
afasta-a a tempo – certas combinações 
dão azar. Ela sai dali, foge, pousa depois 
num quadro e logo a seguir voa de novo 
e aproxima-se da orelha esquerda de Cal-
vino.

Calvino sente as cores aproximarem-
se do seu ouvido e sorri, continua a sor-
rir, enquanto a borboleta entra, pela 
orelha passo a passo, asa a asa, para den-
tro da cabeça. Está agora lá dentro e es-
voaça, as pequenas asas abrem e fecham 
delicadamente e Calvino sente-se bem, 
muito bem: como s partir dali já não pre-
cisasse  de pensar em mais nada, como se 
o mundo estivesse, finalmente, pensado e 
resolvido, sem a necessidade de qualquer 
renúncia humana. Calvino sente-se feliz.
(cont. p. 02)

al. Os recursos disponíveis passam pelo desenho  e pelos 
materiais agregados à sua prática, excluindo-se outras 
formas de representação (e.g. digitais). Quanto às condi-
cionantes de apresentação e reprodução do imaginário, 
indicam-se as seguintes características:

_ 3 pranchas no formato A3 (297 x 420mm) co-
ladas, separadamente, em suportes rígidos do tipo 
‘KMount’ com margens brancas de 30mm;

– no caso de recorrerem a materiais tridimensio-
nais prever uma fixação adequada à permanência 
das pranchas na vertical.

A avaliação da 1ª Fase, que decorre nos dias 27 e 30 de 
Outubro de 2009, rege-se pelos seguintes critérios: ca-
pacidade de surpreender; aplicação de técnicas variadas; 
apresentação cuidada e capacidade de argumentação.

2ª Fase_cartografia
Tendo por território de actuação o Bairro do Chiado, 

pretende-se que os alunos encontrem e desenvolvam 
um campo relacional físico das histórias apresentadas 
no livro “O Senhor Calvino”. Dar vida às histórias, re-
lacionando-as com a contemporaneidade, é o objectivo 
desta 2ª Fase do exercício O Bairro portátil.

Para o efeito, solicita-se que num plano de formato A0 
deitado (ou 2xA1) o aluno crie uma narrativa visual su-
bordinada às histórias que os personagens do Bairro lhe 
vão ‘contando’. A presença do ‘senhor Calvino’ perma-
nece como inevitável no decurso dessas histórias, per-
dendo, no entanto, a centralidade que tinha na 1ª Fase 
do exercício. 

O objectivo primordial desta Fase é cartografar as his-
tórias de modo que o leitor/observador identifique os 
espaços do Bairro. Não se pretende que isso seja desen-
volvido de forma explícita ou rigorosa, mas sim de modo 
subtil ou poético, libertando a imaginação dos outros.

Para além do formato, as condicionantes reportam-se 
à utilização da fotografia como técnica adicional e à apre-
sentação final em suporte rígido do tipo indicado na 1ª 
Fase. Cada aluno apresenta 1 único plano A0. Cada plano 
deve incluir uma sinopse de até 100 palavras.

A avaliação da 2ª Fase, que decorre nos dias 17 e 20 
de Novembro de 2009, rege-se pelos mesmos critérios de 
avaliação da 1ª Fase.

3ª Fase_livro de histórias
Esta Fase será apresentada posteriormente.

Para começar trata-
ria de descrever de 
modo imperfeito a 
exactidão. Pag. 3



O“Senhor Calvino” 
(cont.) 

Porém, ainda no sonho, Calvino acor-
da. Uma forte dor de cabeça: e parece não 
querer  passar. »

#3.º Sonho
«Com o seu sócio está tão envolvido na 

discussão das percentagens de algo, que 
não dá pelo que acontece: são engolidos 
por uma baleia. Dentro do estômago da 
baleia Calvino continua a discutir per-
centagens. Percebe, agora qual o negócio, 
trata-se da venda de petróleo e de livros. 
Quem fica com o quê? A discussão está 
cessa e Calvino empenha-se nela cada vez 
mais; vira depois as costas ao seu sócio e 
sai para a rua: observa as pessoas a anda-
rem de um lado para o outro. Os poucos 
que não estão com pressa, aqueles que 
param, discutem entre si, percentagens 
também: 30, não, 37! Todos discutem, ele 
próprio não consegue deixar de repetir, 
para si próprio: 43%, pelo menos 43%!

Mas ao mesmo tempo existe aquela 
sensação de que estão todos dentro do 
estômago da baleia, de que aquelas pesso-
as que ele vê na cidade, cheias de pressa, 
de um lado para o outro, a discutir per-
centagens, e ele próprio, há muito foram 
comidos.»

Massa de letras 
(sopa)

«O senhor Calvino, com um guarda-
napo, limpava, cuidadoso, os restos de 
letras que ainda permaneciam à volta 
da sua boca, mas por vezes uma ou ou-
tra escapava. Depois daquele almoço, por 
exemplo, um A ali ficara, teimoso, no lado 
direito do queixo.

Calvino, olhando-se agora ao espelho, 
não pôde deixar de admirar a capacidade 
de resitência daquela letra aos anterio-
res enérgicos movimentos do seu guar-
danapo, e observava então aquele A como 
quem observa um alpinistaagarrando-se 
desesperadamente para não cair. De fac-
to, aquela letra parecia resistir, e como 
que pedia, calvino pensou mesmo nessa 
palavra - compaixão.

Calvino naquele dia decidiu fechar os 
olhos. Algo o comovera em toda aquela 
cena.

E assim saiu à rua com a consciência 
plena de que tinha um A, um pequeno A, 
no lado direito queixo.

Várias pessoas cravavam os olhos na-
quela irrupção alfabética, e a Calvino não 
passava despercebido o modo como al-
guns  desconhecidos se controlavam, no 
último momento, para não lhe dizerem: 
desculpe, mas o senhor tem um A a cair 
do queixo! (…)»

Um passeio do  
Senhor Calvino  

«Por vezes emocionava-se com as 
ideias, não com o mundo. Ter vida pró-
pria não era – para o senhor Calvino 
– apenas passar por experiências atribu-
ladas no jogo das aproximações e afas-
tamentos humanos, para ele quem não 
tinha pensamentos próprios não tinha 
vida própria. Calvino sentia uma ideia 
a passar pela cabeça como sentia o frio 
na garganta; claro que tal sensação não 
era tocável como uma peça de mobília, 
era uma sensação efémera, no entanto 
excitante.

Em determinados dias, o seu cérebro 
emocionava-o o suficiente, e por isso po-
dia evitar outras emoções circunstan-
ciais. Pelo menos, aquelas eram contro-
láveis.

Lembrava-se bem, aliás, da infelicida-
de que acontecera a um seu amigo que, 
como tinha uma paralisia facial, estava 
sempre a rir, acontecesse o que aconte-
cesse.

_
Segundo um historiador, lembrou-se 

de súbito o senhor Calvino, em vinte e 
nove anos de reinado, um Rei – de seu 
nome Mahmud – invadiu a Índia dezas-
sete vezes. 

Fizera voto de invadir todos os anos a Índia, mas nem sempre a 

realidade está de acordo com os planos do coração humano.

Durante uma vida – pensou Calvino – fazer tudo parecia mui-

to, e era incontável e por isso mesmo de impossível verifica-

ção. Se não o conseguisse, pelo menos tentaria fazer metade 

de tudo, o que para mais tinha a vantagem de ser um número 

exacto. Não faria pois tudo, como projectavam alguns escrito-

res jovens de mais, faria metade de tudo, decidira-o naquele 

momento.

Pois bem, acordara e, sem tarefas pré-definidas, o dia inteiro 

estava à sua disposição: como uma bandeja. Para começar 

trataria de descrever de modo imperfeito a exactidão. Para 

ele era indispensável uma irregularidade inicial, um pé em 

falso, a incapacidade para compreender uma parte, uma ex-

pectativa criada por um facto surpreendente.»


