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À PROCURA DA TERRA pretende ser uma apropriação e 
construção criativa, coletiva e vivencial, de uma viagem pela Terra. 
 
Esta viagem é uma procura em nós, ditada por algumas convicções: 

 A de que é urgente mudar a forma como vivemos na Terra – 
ou seguramente, no espaço de menos de um século, 
pereceremos enquanto espécie deste Planeta; 

 A de que (para isso) é vital que, enquanto espécie, 
reassumamos o nosso lugar na Natureza – só assim a 
conseguiremos sentir e, como tal, cuidar, proteger/ nutrir e 
regenerar;  

 A de que (nesse caminho) a arte desempenha um papel-
chave, abrindo, unindo, transformando as pessoas e criando 
comunidades mais fortes, mais resilientes, mais 
intervenientes, saudáveis e felizes. 

 
Agradeço imensamente o carinho de todos para com esta “viagem”, 
sendo que estão, naturalmente e desde já, convidados a entrar e 
participar, com a vossa sensibilidade, o vosso sentir e ímpeto/ 
impulso de criatividade e expressão, na co-criação deste 
momentum, único e irrepetível, de comunhão fusional no presente, 
esse “aqui” e “agora” que é tudo o que se pode existir. 

Rita Fouto 



 
 
 
 

A forma mais radical de 
liberdade é da ordem 
do poético. 
 

 
 
A vida é como um 
sonho que passa. 
 

 
 
 

Eduardo Lourenço 



 
 
 
 

1. O Arco do Mundo 
 

 
 
Carlos senta-se ao piano. Olha em volta. Respira. Lenta e 
profundamente. Sente o silêncio, o espaço, a si mesmo e aos 
outros. Do que o momento pedir, sairá música. 
 
Rita chegará de longe. Devagar. É preciso chegar mais devagar às 
coisas mais importantes: ao mundo, devemos fazê-lo como se não 
nos movêssemos de todo. 
 
Rita desenhará então, com o seu corpo, o arco do mundo, 
convidando todos a nele entrarem e ali inscreverem ‘amor’, ou seja, 
o que de melhor têm para dar – a si mesmas, aos outros e ao 
mundo. 
 
No final, Rita aproxima-se de Carlos. Partilha em palavras o seu 
sentir. Ele, em notas, harmonia e melodia. E todos serão 
convidados a rodar a cabeça e partilhar o seu sentir (baixinho, em 
segredo), com quem estiver ao seu lado. 
 
O momento finda na música, quietude e silêncio. O arco do mundo 
estará cheio das nossas invocações. 
 
Gratidão. 
  



 
 
 
 
 
2. Natural in Verso (A Carta Aberta) 
 

 
Esta é a Carta Aberta, 

Compromisso de Cuidar. 
De mim, de ti, de nós. 

Da minha casa, 
Da nossa comunidade, 

Deste planeta que é de todos. 
Da água, da terra, do sol e do vento, 

Das pedras, das plantas e dos animais, 
Das ruas, das casas, das coisas e das pessoas, 
Da nossa história, tradição, memória, herança 

biofísica e imaterial, 
Dos nossos valores e princípios, ideias e sonhos, 

limites, dificuldades e ilusões, Que moldam a nossa 
forma humana de ser, pensar, sentir, estar, agir, 

E arquitectar futuros na linha do horizonte. 
 



 
 
 
 

 
Esta é a Carta Aberta, 
Compromisso de Ser. 

Mais consciente, 
Saudável, 

E feliz. 
  

Disponível, desperto e atento, 
Tanto para mim próprio como para os outros, 

Tanto para o que é bom e belo e urge valorizar e 
proteger, 

Como para o que corrompe, ameaça e destrói e urge 
transformar, 

Para preservar o frágil e interdependente equilíbrio 
harmonioso 

da Comunidade da Vida na Terra. 
Pacificado, saudável e ativo, 

Ancorando no sorriso e na alegria, 
No respirar, sentir, observar, escutar, respeitar, amar 

e cuidar, 
Com afeto, doçura, generosidade e compaixão, 

Em comunhão e fraternidade, 
Todas as graças que a vida me concede. 

 
Pois dentro de mim, 

Está esta Terra que Eu Sou, 
Que não é separada ou fora de mim, 

Em que Sou Uno com Tudo 
E que eu quero 

Honrar, 
Amar, 

E cuidar. 
  



 
 
 
 

 
3. Contributos dos nossos amigos 
 

 
Foto destas férias, Ferreira do Zêzere. 

 
Neste espaço da performance, caberão os contributos dos nossos 
amigos, que se quiserem juntar a nós e trazer algo de dentro, algo 
de si, algo de outros em si, do que sintam o momento, a presença 
será já o bastante. 
. 
. 
. 
. 
Com a nossa presença aquecemos o tempo 
em vivo pulsar do coração. Ele bate sempre, 
como o tempo sempre passa, mas quando 
estamos presentes algo se abre dentro e à 
nossa volta até ao mais fundo do universo; 
como um portal que nos convida a inscrever na 
memória do mundo o pequeno grande feito de 
veramente existir. Em nós, com os outros, no 
espaço todo e através dos tempos. A 
imortalidade da alma deve ser isso de ousar 
morrer nos apegos e entregar tudo no agora. 
 



 
 
 
 

4. À Procura da Terra 
 

 Estrutura fratal de um bróculo. 
 
Terra? 
Terra! 
A mão que aterra, 
O susto que nos enterra, 
A vida que berra, 
O som da Terra. 
 
Terra? 
Terra! 
Tão pouca terra, 
Está tão na berra! 
E se nos ferra... 
 
Terra, sol, calor, amor 
Flor, abraço, som, compasso 
Luz, feliz, sorri, nariz 
Frio, inverno, menino, caderno 
 
Novo ano 
Novo plano 
Suar, suar, suar 
Em férias desaguar 
 
E não ver 
Perpetuar 
Seguir manso 
Entretenido 
 
 
 

E aquele som estertor 
Indesejável dor 
Indisfarçável dor 
Inquebrantável manto 
De tanto e tanto pranto 
E nós, nada com isso 
Compondo o fim em esquiço 
 
Terra, terra, terra... 
Sou terra, 
Eu terra 
Mãe terra 
Terra à vista 
Todos, todos, todos... 
Ah e tal..., já foste! 
Vamos lá, bora lá 
Sempre a subir 
Sempre a fluir 
Para o céu 
Para o mar 
Paramar... 
Cuida-te-me-nos! 
Tu és eu, nós todos um, 
A nossa terra. 
De que terra és? 
Desta, aqui e agora, 
Presente. 
Sente! 
Sim? ... 
Hum... (inspiração meditativa) 

  



 
 
 
 

5. Finale 
Para finalizar, traremos uma canção. E tudo o que o momento ditou, 
ficará inscrito no ‘arco do mundo’. Assim cremos, pelo menos – e 
isso é bom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


