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Cristina Faria • Homenagem ao Dr. Manuel Guerra e Silva

Ex.mo Senhor Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra,
Ex.ma Senhora Vice-Presidente do Instituto Politécnico de Coimbra,
Ex.mo Senhor Presidente da Escola Superior de Educação de Coimbra,
Ex.mas Senhoras Presidentes da Assembleia de Representantes, do Conselho Técnico Científico e 
do Conselho Pedagógico da ESEC,
Distintos convidados,
Caros Colegas Docentes e Não-docentes
Caros alunos

Quis o Presidente desta Escola Superior de Educação que eu dissesse algumas 

palavras sobre um dos homenageados de hoje, Dr. Manuel Guerra e Silva – o meu amigo 

Manuel!

Ora a arte em que melhor navego, como quem me conhece há-de imaginar, não é, 

certamente, a da oralidade e ser uma grande oradora, embora faça parte do meu rol de 

sonhos, deverá ser um daqueles que não terei muitas hipóteses de alcançar. Além disso, 

para mim, a melhor forma de homenagear o Manuel seria dar-lhe um grande e caloroso 

abraço e sentar-me, de seguida, na sua companhia, num lugar sossegado, a conversar, 

saboreando um agradável repasto acompanhado de um divinal néctar vinícola que ele 

tão bem sabe escolher.

Mas lá vai, da melhor forma que posso e sei. Espero que o meu amigo não leve a mal 

a falta de jeito… É que a pena, para mim, foi sempre difícil de manobrar e a língua raras 

vezes consegue articular o que sinto.

Conheci o Dr. Manuel Guerra quando comecei as minhas aventuras nesta nossa Escola, 

em 1989, época em que já por cá ele andava, responsável pelas unidades curriculares de 

Expressão Dramática dos cursos de Formação de Professores e Educadores de Infância.

Confesso que, por essa altura, os nossos caminhos pouco se cruzavam…

Mais tarde, a partir do momento em que privei com ele no Conselho Científico desta 

Escola, comecei a perceber melhor o homem de quem tenho a honra de ser colega e 

amiga. 

A primeira surpresa surgiu quando descobri que tínhamos qualquer coisa em 

comum nos nossos percursos de vida: éramos os dois licenciados em áreas diferentes 

daquelas em que exercíamos a docência: eu, de Biologia, tinha abraçado a Música; ele, 

licenciado em Direito, era um apaixonado pelo Teatro. Nesta área, tinha já ele realizado 

estudos conducentes à obtenção da Maîtrise d’Études Théatrales e do Diplôme d’Études 

Approfondies de Théatre et Arts du Spectacle, que lhe deu equivalência ao grau de 

Mestre, ambos em Paris, na Universidade da Sorbonne Nouvelle. Esta descoberta foi, 

como podem imaginar, muito consoladora pois, até aí, eu pensava de mim própria ser 

uma pessoa um bocado fora do normal. Hoje, sinto termos sido dois autênticos militantes 
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da reconversão profissional, tão em voga de há alguns anos para cá!

Conhecer o Manuel e a sua paixão pelo Teatro foi muito marcante para a minha 

própria vida profissional. Nessa altura, era ele já conhecido pelos seus trabalhos de 

Teatro para a Infância e Juventude, como autor e encenador. 

Como aconteceu com tantos outros homens do Teatro da sua geração, em Portugal, 

o seu contacto com esta Arte fez-se através do Teatro Universitário, no Grupo de Teatro 

dos Estudantes da Universidade de Coimbra (TEUC), do qual foi Presidente da Direcção 

entre 1969 e 1970 – sucedendo a Paulo Quintela – e onde criou uma secção de Teatro 

para os mais pequeninos. “O Sol”, uma pantomina para a infância, idealizada e encenada 

por si próprio naquele grupo universitário, em 1971, pode considerar-se nos primeiros 

passos que deu nesta área. Até 1973 levou, ainda, à cena, com este grupo, obras como “O 

Palhaço troca o passo” e “O Eucalipto Feiticeiro, Jerónimo e a Tartaruga”, esta última da 

autoria de Catherine Dasté, uma grande Senhora do teatro francês, com quem o Manuel 

trabalhou pessoalmente. 

Entre a escrita dramática para a infância e para a juventude e a encenação, o seu 

trabalho foi aparecendo em várias cidades portuguesas.

Em 1977 assumiu a Direcção da Unidade-Infância do Centro Cultural de Évora, 

fundado, dois anos antes, pelo encenador Mário Barradas, onde continuou o seu 

trabalho no âmbito do Teatro para a Infância. Durante este período, que terminou em 

1980, colocou em palco as peças “Os Palhaços”, de sua autoria, “Ma Liang”, de Domingos 

Oliveira e “Kikerikiste”, de Paul Maar. 

Homem de causas, como sempre tem sido, a necessidade que sentia na transmissão 

da urgência de mostrar o quão a Arte Dramática contribui para o desenvolvimento 

harmonioso das crianças levou-o a organizar o “I Encontro Internacional de Teatro para 

a Infância de Évora, em Outubro de 1979.

Radicou-se, finalmente, em Coimbra, onde assumiu a direcção da “Unidade-Infância 

e Juventude” da Companhia Profissional “Os Bonifrates”, cargo que ocupou entre 1981 

e 1984. Durante o período em que trabalhou nesta companhia, para além de ter reposto 

“Ma Liang”, agora com nova encenação, levou ao palco duas novas peças: “Sagui e as 

estrelas”, cuja autoria partilhou com Domingos Oliveira, e “Variações em Sol”, também 

de sua autoria.

Entre 1984 e 1988 dedicou todo o seu esforço de trabalho, como Director Artístico, 

àquele que é, desde a sua fundação, uma das estruturas mais emblemáticas da Universidade 

de Coimbra e da cidade no âmbito da formação, promoção e difusão cultural: o Teatro 

Académico Gil Vicente. 
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A necessidade de entrega à causa da expressão dramática na educação fê-lo deixar 

aquela missão para se dedicar, por inteiro, a esta Escola Superior de Educação, na 

preparação de futuros professores e educadores.

A sua paixão pela encenação levou-o mais uma vez a Évora, em 1991, para colocar em 

palco a peça de sua autoria, “Uma Aventura na praia”.

Não contente com a influência que poderia ter, através do seu trabalho na ESEC, na 

alteração de práticas de trabalho com expressão dramática na educação, fundou, ainda, a 

primeira companhia de Teatro para a Infância em Coimbra – o Teatrão – em 1994. Desta 

companhia, foi Presidente da Direcção e Director Artístico até 2005.

Foi pela mão do Manuel que comecei a dar os primeiros passos no mundo do Teatro. 

Obrigada, Manuel, pelo que me trouxeste de tão bom. 

Obrigada por me teres chamado para estar contigo no trabalho, de tua autoria, que 

constituiu a apresentação do Teatrão ao público e que se intitulava “Eles devem estar 

loucos”.

Obrigada pelas encenações que ergueste em palco e que fizeram crianças, jovens e 

adultos gargalhar, sorrir, encantar-se, comover-se e, sobretudo, aprender a gostar do 

teatro, através de trabalhos como a tua versão da peça “Natal”, de Miguel Torga, ou com 

a reposição que fizeste de “Os Palhaços”, ou com a lindíssima adaptação que fizeste d’ “A 

História da Lua e do Mar”, de Alves Redol, ou ainda com as peças “O pequeno Monstro”, 

de Jasmine Dubé e “O mel de Samarcanda”, de Clóvis Levi.

Obrigada por me teres mostrado como eu própria, na minha área, podia contribuir 

para a formação de profissionais de Teatro e Educação na licenciatura que tu criaste, 

com a valiosa contribuição do António Mercado, em 2001, curso que continua a 

ter características únicas no panorama nacional e que nunca deixaste de acarinhar, 

colocando-o, incontáveis vezes, acima dos teus interesses pessoais.

Obrigada pelas reflexões e trabalhos científicos que tens publicado em revistas várias 

e que têm servido de rastilho para tantas outras reflexões sobre o papel do teatro na 

educação das nossa crianças e dos nossos jovens.

E olha: obrigada também pela companhia que me fizeste naqueles dois primeiros 

mandatos do Conselho Directivo desta Escola, pelo sorriso que me conseguias arrancar 

quando as coisas estavam mais cinzentas, pela serenidade que me transmitias quando 

eu me mostrava mais irritada ou pela ponderação com que me aconselhavas sempre que 

era necessário.

Obrigada por seres teimoso nas lutas a favor do desenvolvimento da cultura, 

principalmente nesta cidade que, não raras vezes, parece adormecida.
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Obrigada, também, por me mostrares que estar aposentado não é parar mas, antes, 

ter mais tempo para nos empenharmos nas causas que achamos, realmente, serem 

merecedoras da nossa dedicação.

E, sobretudo, obrigada por me dares a honra e o prazer de seres meu amigo pois 

amigos da tua estirpe não são nada fáceis de encontrar.

Cristina Faria

  


