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À inúmera mão que nos faz voar
To the countless hand that makes us fly
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Apassarinhar

Na minha infância, a sul, encetei uma aprendi-
zagem maior: apanhador de chilreados e palrares. 
Com o advento da primavera, em longas tardes 
de descoberta, o meu corpo espraiava-se pelos 
campos floridos, fechava os olhos e simplesmen-
te escutava, como se deitado à beira do mundo. E 
nesses instantes de liberdade, compondo o silêncio 
da passagem do tempo, iam e vinham sons próxi-
mos e longínquos, agudos e graves, nítidos e subtis, 
familiares e “estranhos”. Ficavam a dançar caótica 
e harmoniosamente na minha cabeça, a qual se 
tornava uma espécie de caixa de ressonância de 
inúmeros ecos que brotavam da terra e do ar. 

Quando os meus olhos estão sujos da civilização, 
cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves.

Manoel de Barros

As my eyes cloud with the filth of civilization, a longing 
for trees and birds begins to sprout deep within them.

Manoel de Barros

As a child in the South, I began a greater learn-
ing: chirp and twitter catcher. With the onset of 
Spring in long afternoons of exploration, my body 
spread across blooming fields. I would close my 
eyes and simply listen, as if I were lying on the 
edge of the world. In those short moments of free-
dom, sounds that were near and far away, high and 
low-pitched, clear and subtle, familiar and strange 
would come and go, making up the silence of time 
passing by. They lingered in my head, dancing cha-
otically and harmoniously, which turned into a kind 
of sounding board of countless echoes sprouting 
up from the earth and the air. 

Apassarinhar  (free-born bird) 
By Paulo PiresPor Paulo Pires
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Fascinava-me tentar perceber qual o maior 
número de sons diferentes que conseguia identi-
ficar/isolar e discernir ao mesmo tempo naquela 
inebriante e criativa orquestra afinada sobretudo 
por pássaros. Foi assim que me iniciei no espanto 
e nos territórios do segredo: ouvindo diariamen-
te essa música irrepetível, repleta de nuances e 
modulações, que me fazia acreditar que todas as 
coisas daqueles lugares estavam já comprometidas 
com as aves. Se, por um lado, essa viagem sinesté-
sica (sons carregados de cores, cheiros, texturas...) 
me deixava apaziguado, seguro e confortado, por 
outro, plantava em mim uma assídua inquietação 
feita de múltiplas interrogações (que ainda hoje me 
acompanha). E tudo fazia sentido e estava certo.  

Também durante a meninice, foi-se-me colan-
do à pele outro ofício igualmente “desimportan-
te”: esticador de amanheceres. Procurava acordar 
cada vez mais cedo para beber toda a extensão da 
madrugada e o fervilhar do nascer do novo dia. Isto 
para acolher em pleno o abraço sonoro dos pássa-
ros, que brotava de árvores antigas junto à janela 
do meu quarto e que me foi vestindo e colorindo o 
espírito com muitas paletas e matizes, salvando-
-me tantas vezes da melancolia dos dias e de uma 
realidade amiúde pintada a preto e branco ou em 
modo monocromático. 

Quando recordo essas memórias sensíveis, esse 
tempo de revelações, ocorrem-me sempre versos 
do poeta Manoel de Barros: “E agora o que fazer 
com essa manhã desabrochada a pássaros?” Res-
posta: Nada como deixar uma ave me amanhecer e 
a sua voz me recitar. É esta (re)conexão primordial 

I was fascinated trying to pick out the most 
different sounds I could simultaneously identi-
fy/isolate and distinguish in that inebriating and 
creative orchestra tuned mostly by birds. That was 
my initiation in wonder and in the territories of 
the secret: hearing that unrepeatable music daily, 
filled with nuances and modulations, making me 
believe that every single thing in those places was 
already committed to the birds. If, on the one hand, 
this journey in kinaesthesia (sounds loaded with 
colours, smells, textures...) made me feel peace-
ful, safe, and comforted, on the other, it planted 
a persistent restlessness inside me made of many 
questions (which is still with me today). All of it 
made sense and was just right.  

Also as a boy, another equally "unimportant" job 
stuck to me: stretcher of dawns. I aimed to wake 
up earlier and earlier every day to drink up the 
entire daybreak and the new day bubbling up. All 
this to fully soak in the birds' sonorous embrace, 
which sprouted from old trees by the window in my 
bedroom and slowly dressed me and coloured my 
spirit with many palettes and hues, saving me so 
often from the melancholic days and from a reality 
frequently depicted in black and white, or in a 
monochrome mode. 

When I recall those sensitive memories, and 
those moments of revelation, poetry by Manoel 
de Barros always comes to my mind: "What to 
do now with this morning blooming in birds?" 
Answer: There's nothing like letting a bird dawn 
on me and its voice recite me. This primordial (re)
connection with nature as well as preserving em-

com a natureza, bem como a preservação de canais 
empáticos e criativos entre as pessoas e as dimen-
sões animal e vegetal, que a constelação Mil Pás-
saros, da lavra da inspiradora Companhia de Música 
Teatral (CMT), tem perseguido, tendo por base uma 
matriz basilar que é transversal aos seus vários 
projectos: afinar a consciência e a necessidade de 
olhar e de escutar de forma poética. Para quê? Para 
mudar o coração (que não pode ser adiado).

Através de processos-dinâmicas em que o 
encontro e vivência colectivos, a criatividade, o 
risco e a experimentação enformam a argamassa 
essencial, a CMT tem desenvolvido ao longo dos 
anos um labor que marca indelevelmente a paisa-
gem cultural e artística nacional, sempre a pensar 
em miúdos e graúdos. Porventura, a sua visibili-
dade mediática seja (ainda) pouco proporcional à 
indesmentível consistência conceptual, qualidade 
estética, cariz inovador e efeito transformador do 
seu trabalho junto das pessoas. Mas o tempo é 
esse grande escultor...

O projecto multidisciplinar Mil Pássaros, nos 
seus diversos desdobramentos e derivações, 
centra-se nesse compromisso não poucas vezes 
rarefeito e tão urgente: o de escutar. Em cer-
to sentido, a escuta antecede a fala, como nos 
relembra Byung-Chul Han. É esse escutar que 
convida o outro a dizer (a bater asas), libertando-
-o para a sua alteridade, como também sublinha 
o filósofo sul-coreano. Só assim se pode falar de 
uma efectiva partilha e de uma lógica realmente 
participativa, visando reaproximação, interacção, 
mudança. No futuro, diz-se, haverá provavelmente 

pathic and creative channels between people and 
the animal and plant dimensions has been the 
pursuit of the inspiring constellation named Mil 
Pássaros created by Companhia de Música Teatral 
(CMT). The piece is based on a basilar matrix 
which is transversal to its many projects: tuning 
consciousness and the need to poetically look 
and listen. What for? To change the heart (which 
cannot be postponed).

Using process-dynamics in which meeting 
and existing together, creativity, risk, and exper-
imentation shape the essential mortar, CMT has 
throughout the years developed a distinguished 
body of work that indelibly marks the country's 
cultural and artistic scenery, always considering 
both a young and an adult audience. Perhaps its 
visibility in the media is (yet) small in proportion 
to their undeniable conceptual consistency, aes-
thetic quality, innovative nature, and transforming 
effect of their work with the audience. But time is 
a great sculptor...

The multidisciplinary project Mil Pássaros, in 
its various folds and diversions, focuses on that 
commitment, not seldom rarefied, and very ur-
gent: listening. In some sense, listening comes 
before speech, as Byung-Chul Han reminds us. That 
listening invites the other to speak (flapping their 
wings), thus freeing them to their otherness, as 
the South-Korean philosopher also highlights. Only 
this way can one talk about a real exchange, and a 
really participative logic, seeking rapprochement, 
interaction, change. Some say that in the future 
there will probably be a profession called "listener", 
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uma profissão a que chamaremos “ouvinte”, e a 
CMT tem sérias responsabilidades nessa matéria. 
Isso só pode deixar-nos felizes.  

Tudo isto graças à maior riqueza do homem: a 
sua incompletude. Precisamos desse “sal da vida” 
que outras/novas possibilidades, territórios incer-
tos, ligações (à partida) improváveis e travessias 
imprevistas nos aportam para “desarrumar” sau-
davelmente e desafiar os dias. Isto porque somos 
naturalmente inconclusos e porque é possível voar, 
perder o medo, ousar o desconhecido, acreditar, 
pois a vida só é possível reinventada. 

E para a CMT, reinvenção afina com criativida-
de. Esta é uma das vias privilegiadas para acender 
essa preciosa “luz de presença” de que se fala a 
certo passo deste livro. Daí que os sonha(voa)dores 
da sua equipa e demais constelação de cúmplices 
desta utopia rente à vida teimem em acreditar em 
pássaros que desconhecem morada no chão, em 
pássaros embalados por sonhos, em “pássaros” 
que brotam da inventividade humana (orizuros), em 
pássaros de coração verde que podem ser matéria 
de poesia (como acreditava Manoel de Barros), em 
pássaros que insistem em perseguir essa pequeni-
na luz bruxuleante a que chamamos “esperança”. 

É vital e urgente esta “afinação de pessoas, 
pássaros, flores” através da criatividade, da coo-
peração e do conhecimento que a CMT preconiza. 
A atitude criativa está, assim, ligada a uma escuta 
activa (e, ao mesmo tempo, filtrada) da realidade, 
a um open mode que hoje se instaura como um 
necessário exercício de resistência, no sentido de 

and CMT has serious responsibilities in that sub-
ject. This can only make us feel happy.  

All this thanks to man's greatest wealth: 
incompleteness. We need this "spice of life" 
that other/new possibilities, uncertain territo-
ries, (presumably) improbable connections, and 
unexpected crossings bring us to healthily "mess 
up" and challenge our days. This happens be-
cause we're naturally incomplete, and because it 
is possible to fly, to lose fear, to dare go into the 
unknown, to believe, because life is only possible 
if it's reinvented. 

For CMT, reinvention is in tune with creativity. 
This is one of the privileged ways to switch on 
that precious "night light" mentioned at a certain 
point in this book. This is why the dreamer-flyers 
in the team as well as further members of the 
constellation of accomplices in this close-to-life 
utopia insist on believing in birds that know no 
address on the ground, birds cradled in dreams, 
"birds" that bloom from human inventiveness 
(orizuros), green-hearted birds that could belong 
in poetry (as Manoel de Barros believed), birds 
that insist on chasing that little flickering light we 
call "hope".

This "tuning of people, birds, and flowers" 
through creativity, cooperation, and knowledge, 
that CMT advocates, is vital and urgent. The 
creative attitude is thus connected to actively 
listening to reality (filtering it at the same time), 
in an open mode, which is a necessary exercise 
of endurance today in the sense of patiently and 

acolhermos paciente e demoradamente a com-
plexidade e de não nos rendermos à geometria do 
mundo. Esse movimento de contrapeso, que pára, 
contempla, espanta-se, aprofunda, questiona, 
desconstrói o formatado, o expectável, o estabe-
lecido, o linear, muitas vezes buscando lugares de 
desconforto, afigura-se cada vez mais premente 
para criar contraditório, essa fonte maior de vida 
em que acreditava Salvador Dalí. 

O poeta Herberto Helder escreveu, com vee-
mência e lucidez: “É preciso cantar como se 
alguém soubesse como cantar”. Esse ousar neces-
sário, esse ímpeto pleno de inquietação e de efeito 
imprevisto, essa atitude primacial de “queimar 
os lugares reticentes deste mundo” (ainda versos 
herbertianos) para construir espaços de silêncio e 
paixão, são os motores do pensamento criativo e, 
assim, de uma vida expansiva e refluída. Não fosse 
o acto de divergir a forma de, a cada dia que passa, 
marcar mais encontro com o(s) futuro(s). 

Esse mergulho no abismo é, aliás, um dos gestos 
mais revolucionários que podemos conceber hoje em 
dia, convocando curiosidade, atenção (uma implica a 
outra: não há atenção sem curiosidade e esta pressu-
põe sempre a atenção), imaginação e risco. Vivemos 
num regime de profusão e abundância, híper-satura-
do, mas é essencial o interlúdio, a cesura, a pausa, o 
intervalo que dá tempo e espaço livres à curiosidade. 
Num tempo em que predomina a “crise da atenção”, 
em que é difícil parar para ouvir gritar baixinho e em 
que impera uma atmosfera pletórica, a reactivação do 
espaço em branco, do vazio e de uma temporalidade 
lenta (a “mente de tartaruga”, segundo Guy Claxton) 

slowly embracing complexity, and not surrendering 
to the geometry of the world. This counterbalanc-
ing movement that stops, contemplates, wonders, 
explores, questions, de-constructs what is for-
matted, expectable, established, and linear, often 
searching for places of discomfort, feels ever more 
urgent to create contradiction - that big source of 
life in which Salvador Dalí believed. 

The poet Herberto Helder wrote vehemently and 
lucidly: "One must sing as though one knows how 
to sing." That necessary daring, that completely 
restless urge of unforeseeable effect, that funda-
mental attitude of "burning the reluctant places 
of this world" (more "herbertian" verses) to build 
spaces of silence and passion are the drivers of 
creative thought, and thus of a life that ebbs and 
flows. In fact, the act of diverging is the way to 
keep making new rendezvous with the future(s) 
every day that goes by. 

This dive into the abyss is actually one of the 
most revolutionary acts we can conceive nowadays 
as it summons curiosity, attention (one implies the 
other: there is no attention without curiosity, and 
the latter always expects attention), imagination, 
and risk. We live in a hyper-saturated regime of 
profusion and abundance, but the interlude, the 
caesura, the pause, the interval that give curiosity 
free time and space are essential. In a time when 
the "crisis of attention" predominates, when it's 
difficult to stop to hear the low yells, and where a 
plethora-filled atmosphere rules, reactivating the 
white space, the emptiness, and a slow tempo-
rality (the "turtle mind", according to Guy Claxton) 
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assume-se como um desafio maior. Já a “economia 
da atenção”, por seu lado, procura gerir as nossas 
pulsões da curiosidade, como há tempos enfatizava 
António Guerreiro na revista Electra, tendência que 
traz consigo uma dimensão de preguiça, raquitismo, 
inércia e superficialidade cada vez mais preocupante. 

Ruy Belo dizia que os pássaros começam onde 
as árvores acabam e que são eles que fazem 
cantar as árvores. Mas estamos perante universos 
frágeis, ameaçados, crescentemente desregulados. 
Por exemplo: estudos recentes em torno da reac-
ção das aves ao aumento dos níveis de ruído em 
áreas urbanas têm demonstrado que o seu próprio 
canto se modificou. Os tons mais baixos estão a 
desaparecer e a ser substituídos por frequências 
mais altas que agora competem com o ruído de 
origem humana. Esta nova sonoridade levou, entre 
outras consequências, a uma maior dificuldade das 
aves em atrair um companheiro (em criar empatia 
com o outro) e, assim, a porem menos ovos.

Estas inquietações a nível da sustentabilidade, 
que partilho com a CMT, lembram-me micro-textos 
de Afonso Cruz, mormente um em que, a propósito 
da tribo indígena Abokowo, o escritor fala de uma 
árvore infinita, a Dagafagé (literalmente, que não 
tem fim), que, ao pensar, cria os pássaros. Quando 
interrogados sobre esta crença, os Abokowo afir-
mam não saber onde está essa árvore, podendo ser 
qualquer uma. Por isso, nunca abatem uma árvo-
re e erigem os seus abrigos sempre com madeira 
morta. Desta forma, nunca correm o risco de, sem 
querer ou por ignorância, matarem a árvore que 
imaginou todos os pássaros. 

presents itself as a greater challenge. Now, the 
"economy of attention", on the other hand, tries to 
manage our curiosity urges, as António Guerreiro 
emphasised in Electra magazine some time ago, a 
trend that brings with it an ever concerning dimen-
sion of laziness, small-mindedness, inertia, and 
superficiality. 

Ruy Belo said that birds begin where trees 
end, and they make the trees sing. But we're 
facing fragile, threatened, more and more irregu-
lar universes. For example: recent studies on the 
reaction of birds to the increased noise levels in 
urban areas have shown that even their song has 
changed. The lower tones are disappearing and 
being replaced by higher frequencies that now 
compete with human-generated noise. This new 
sonority has led to, among other consequences, 
increased difficulty for birds to attract a mate (to 
create empathy with the other) and, thus, laying 
fewer eggs.

These sustainability-level concerns, which 
I share with CMT, remind me of micro texts by 
Afonso Cruz, and one in particular about the 
indigenous tribe Abokowo. The writer speaks of 
an infinite tree, the Dagafagé (literally that has 
no end) that creates birds when it thinks. When 
asked about this belief, the Abokowo say they 
don't know where this tree is, which means it 
could be any tree. So, they never cut down a tree, 
and they always build their shelters using dead 
wood. This way, they would never accidentally, by 
ignorance or neglect, kill the tree that imagined all 
the birds. 

Na CMT, a arte-educação também está alinhada 
com a ecologia e a preservação ambiental, como 
é visível na constelação Mil Pássaros. No fundo, 
estamos perante a apologia de uma bio-(po)ética 
do cuidado, que coloca a tónica numa renovação do 
humano usando pássaros para ter uma visão outra e 
múltipla das coisas do mundo. Persegue-se, assim, 
uma harmonização do homem com o meio natural 
através da criatividade e da empatia, recorrendo-
-se a processos e dinâmicas colectivos que bebem 
numa bird’s eye view, com tanto de detalhada e 
direccionada como de abrangente e transversal. 

Esse “privilégio insectal” (outra vez a poesia do 
brasileiro Manoel de Barros) de ver a partir de outra 
ou de várias perspectivas, de haver múltiplos pontos 
de vista, de se mirar/espreitar com maior ou menor 
zoom, de descobrir novas nuances e detalhes e/ou 
admiráveis mundos novos, de não se revelar tudo ao 
primeiro olhar, integra em si uma imensa potência 
que pode ser sinónimo de questionamento crítico, 
revelação e transformação. E a CMT sabe disso, 
porque foi aparelhada para gostar de pássaros e tem 
abundância de ser feliz com isso, como diria Barros. 

É neste caleidoscópio pleno de caminhos, pos-
sibilidades e voos que a desassossegada equipa da 
CMT se move. Para nos fazer ver o mundo de forma 
diferente e mais sensível, para nos (re)iniciar na 
arte do voo, para nos convidar a renovadas via-
gens do corpo e da imaginação. Porque das nossas 
inúmeras mãos podem nascer inúmeros pássaros e 
inúmeros horizontes. 

At CMT, art-education is also in line with ecolo-
gy and protecting the environment, as you can see 
in the constellation Mil Pássaros. Actually, we are 
facing the defence of a bio-(po)ethics of care that 
stresses the renovation of the human using birds to 
get a different, multiple vision of the things of the 
world. We thus pursue harmony between man and 
nature through creativity and empathy, resorting to 
collective processes and dynamics that drink from 
a bird's eye view, which is as detailed and guided as 
it is broad and transversal. 

This "insectal privilege" (once again quot-
ing Brazilian poet Manoel de Barros) of seeing 
through a different or through several perspec-
tives, having multiple points of view, viewing/ 
/peeking at yourself with more or less zoom, 
discovering new nuances and details and/or ad-
mirable new worlds, of not revealing everything 
at first glance, integrates a great power with-
in yourself, which can be a synonym of critical 
questioning, revelation, and transformation. CMT 
know this because they've been equipped to like 
birds, and they're abundantly happy about that, 
as Barros would say. 

The restless CMT move within this kaleidoscope 
full of paths, possibilities, and flights to make us 
see the world differently and more sensitively, to 
(re)initiate us in the art of flying, to invite us on 
renewed travels of the body and the imagination. 
Because our countless hands can breed countless 
birds and countless horizons. 
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Nas suas diferentes dimensões (espectáculo, 
instalação, conferência, formação), Mil Pássaros é 
mais um exemplo ilustrativo de como a criatividade 
pode ser esse lugar onde ninguém jamais esteve, 
em que a criação é um modo de matar a morte. 
Precisamos de pontos de exclamação na existên-
cia, os quais nascem amiúde de momentos em que 
se vê o já antes visto num outro sítio, num sítio 
errado, numa dialéctica para a qual são convocados 
o susto, o espanto e uma certa capacidade para 
desenvolver um erro até ao seu limite. 

Nikos Kazantzakis, escritor grego, costumava 
dizer que, ao acreditar apaixonadamente em algo 
que ainda não existe, nós criamo-lo, pois, segundo 
ele, o não-existente é qualquer coisa que nós ainda 
não desejamos o suficiente. Vivemos um tempo de 
reconstrução e de oportunidades, em que fermenta 
uma explosão criativa (que sempre foi e) é funda-
mental enquanto máquina de guerra contra a ba-
nalidade, a homogeneização e o nivelamento, isto 
em prol de narrativas próprias, vozes singulares, 
dinâmicas disruptivas. 

O exercício da criatividade, cativante cruza-
mento entre curiosidade e imaginação — de que o 
percurso da CMT é um exemplo, a meu ver, incon-
tornável —, não se compadece com um modus 
operandi predefinido ou com uma lógica necessa-
riamente unilinear, previsível, sequencial ou conse-
quente. O seu ponto de partida é, sim, um corajoso 
e assumido elogio do “não sei” e um enfoque na 
pergunta e no processo (mais do que na resposta e 
na paragem final), os quais serão, na minha óptica, 
das formas mais criativas e desconcertantes de 

In its different dimensions (shows, installa-
tions, conferences, training sessions), Mil Pássaros 
is another illustrative example of how creativity 
can be that place no one has ever been to, where 
creation is a means to killing death. In our life, we 
need exclamation marks, which often emerge in 
moments when we can see what has already been 
seen before elsewhere, in the wrong place, in a di-
alectic that summons fright, wonder, and a certain 
ability to develop a mistake down to its limit. 

Nikos Kazantzakis, a Greek writer, used to say 
that when you believe passionately in something 
that doesn't exist yet, we create it, because he 
believes things that don't exist are simply things 
we haven't wished hard enough for. We live in a 
time of reconstruction and opportunities, when a 
creative explosion is brewing (which has always 
been) and still is key as a war machine against 
banality, standardisation, and levelling. In favour 
of independent narratives, singular voices, dis-
ruptive dynamics. 

The exercise of creativity, a captivating cross 
between curiosity and imagination — of which 
CMT's journey is, in my view, an inescapable 
example — isn't compatible with a fixed 
modus operandi nor with a strictly single-line, 
predictable, sequential or consequential logic. 
It starts, however, with a brave and professed 
compliment of the "I don't know", and a focus on 
the question and the process (more so than on 
the answer and the final stop), which will be, in 
my perspective, some of the most creative and 
disconcerting ways to draw time and revitalise 

desenhar o tempo e de vitalizar a arte. É funda-
mental insistir na afirmação das subjectividades e 
da diversidade, numa maior aproximação ao sensí-
vel e numa primazia conferida ao risco e suas múl-
tiplas tonalidades como possibilidades de futuro. 

Porventura, sabemos melhor o que a criatividade 
não é. Não é um talento nem está necessariamente 
relacionada com o quociente de inteligência. É, aci-
ma de tudo, um modo de operar em que o indivíduo 
revela uma propensão para “brincar”/explorar, à 
imagem das crianças. Aliás, ninguém como elas nos 
ensina tanto sobre o que é ser criativo. O poeta Ruy 
Belo disse, certo dia, num texto tão certeiro quanto 
belo, que ninguém sabe andar na rua como as crian-
ças, que elas se abrem à aragem e vão com o vento, 
que elas não vão a nenhum sítio determinado, mas 
apesar disso vão sempre muito mais longe (como os 
pássaros). As crianças não têm pruridos nem receio 
de arriscar, até porque quando estão a brincar nada 
está errado. Sob variadas formas, estas convicções 
perpassam directamente, e/ou nas entrelinhas, 
todas as constelações da CMT. E Mil Pássaros não é 
excepção, mas antes confirmação. 

Brincar como elogio da fragilidade, como via 
para chegar a um lugar novo, que nem ilha perdi-
da, que não sabíamos que podia existir e no qual 
também não podemos prever o que está à nossa 
espera. Como se a criatividade fosse uma realidade 
onde devemos entrar em silêncio, de olhos bem 
abertos, como fazem as crianças quando se aven-
turam a entrar numa casa abandonada. E para isso 
é preciso aditar nuvens ao céu, olhar para cima, 
como dizia Agostinho da Silva, ter a cabeça nas nu-

art. It's fundamental to insist on stating the sub-
jectivities and the diversity while getting closer to 
sensitivity, and giving priority to risk and its many 
tonalities as future possibilities. 

Perhaps we know best what creativity isn't. It 
isn't a talent, nor is it necessarily related to IQ 
(intelligence quotient). It is, above all, a way of 
operating in which the individual reveals a ten-
dency to "play"/explore in the image of children. 
Besides, children are the best teachers of what it 
is to be creative. The poet Ruy Belo once said, in 
a text as accurate as it is beautiful, that nobody 
knows how to walk the streets like children, that 
they open up to the breeze and go with the wind, 
that they aren't going to any specific place, but 
always get much farther regardless (as do birds). 
Children don't have itches nor a fear of taking 
risks. Also because when they're at play nothing 
is incorrect. In many ways, these convictions are 
present, directly and/or between the lines, in every 
constellation in CMT. Mil Pássaros is no exception, 
but rather validates this. 

Play as a compliment to fragility, as a path 
to a new place, just like a lost island we didn't 
know could even exist, and where we also could 
not predict what awaits us. As if creativity were a 
reality we should enter silently, eyes wide open, as 
children do when they venture into an abandoned 
house. In order to do this, we must add clouds to 
the sky, look up as Agostinho da Silva said, get our 
head in the clouds like children and birds. Because 
the sky isn't necessarily a distant country.
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vens como as crianças e os pássaros. Porque o céu 
não é necessariamente um país distante.

Esta reflexão, em jeito de prefácio, fez-me 
inclusive revisitar uma entrevista recente de Luís 
Miguel Cintra, em que, quando confrontado com 
a questão sobre o que hoje o deixaria mais des-
concertado quando olhava para fora, o histórico 
encenador e actor responder: “O pensamento utili-
tário e sem nuances, compartimentado em gavetas. 
As coisas são todas ou brancas ou pretas, não há 
cinzentos, não há dúvidas, hesitação, contradições. 
(...) O que me horroriza mais é que em vez de ser 
valorizada a indecisão — e tudo aquilo de onde 
surge novidade — se avance no sentido da petrifi-
cação da realidade.” 

Segundo um biógrafo seu, no leito de morte, 
Gertrude Stein, escritora e poeta norte-america-
na, terá erguido a cabeça e perguntado: “Qual é a 
resposta?” Como ninguém reagiu, ela sorriu e disse: 
“Nesse caso, qual é a pergunta?” Não restam mui-
tas dúvidas de que a curiosidade e a imaginação 
são instrumentos de sobrevivência: imaginamos 
para existir e o acto interrogativo eleva-nos. Só 
assim alcançaremos esse fito maior de plantar a 
invisibilidade, muitas vezes sem a certeza de che-
garmos a ver os frutos dessa sementeira. 

This thought, as a foreword, has made me re-
visit a recent interview with Luís Miguel Cintra, in 
which he was confronted with the question about 
what would have left him most disconcerted today 
when looking outside. This historic stage director 
and actor replied: "Utilitarian, nuance-free thought, 
compartmentalised into drawers. Things are either 
all white or all black, there is no grey, there is no 
doubt, no hesitation nor contradiction. (...) What 
horrifies me most is that instead of valuing indeci-
sion — and everything from where novelty emerges 
— we may move towards petrifying reality." 

According to a biographer, on her deathbed, 
North-American writer and poet Gertrude Stein 
raised her head and asked: "What is the answer?" 
Because nobody reacted, she smiled and said: "In 
that case, what is the question?" There aren't many 
doubts left that curiosity and imagination are sur-
vival tools: we imagine in order to exist, and the act 
of questioning elevates us. Only thus will we reach 
that greater goal of planting invisibility, often with-
out being certain that we will ever see the fruits 
from that seedbed. 

Esse lugar de fala não é dissociável de uma 
efectiva abertura para também escutar o mundo e 
recolher os seus murmúrios, um dos maiores desa-
fios destes tempos. Isto para que a voz do outro não 
se degrade até se transformar perigosamente em 
repetição da voz própria, como nos relembra Byung-
-Chul Han. Relativizar o “eu”, descalçar as sandálias 
e ouvir é urgente. Na obra A Divina Comédia, a certo 
passo, Beatriz diz a Dante: “Volgiti ed ascolta: chè 
non pur ne' miei occhi è Paradiso” (Volta-te e escu-
ta: não é só em meus olhos paraíso). 

Mil Pássaros ilustra lapidarmente a permanente 
implicação da CMT com essa demanda individual 
e colectiva através das artes e dos sentidos, rumo 
a um mundo melhor, mais feliz e solidário. E, para 
isso, a cativante companhia propõe-nos um novo 
ofício: apassarinhador.

This place of speech isn't separable from an 
actual openness to also listen to the world and 
collect its whispers, one of the greatest challenges 
nowadays. The voice of the other can thus be kept 
from degrading until it dangerously turns into a 
repetition of itself, as Byung-Chul Han reminds us. 
It is urgent to consider the "I", take off our sandals, 
and listen. At a certain point in The Divine Comedy, 
Beatrice tells Dante: "Volgiti ed ascolta: chè non 
pur ne' miei occhi è Paradiso" (Turn and listen, for 
not only in my eyes is Paradise.) 

Mil Pássaros sharply illustrates the perma-
nent involvement of CMT with this individual and 
collective quest through the arts and the senses, 
aiming for a better, happier, and compassionate 
world. With this goal, this captivating Company 
proposes a new job: apassarinhador (one who 
becomes or helps people become as free as birds 
through embodiment).
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Ao longo de mais de 20 anos, a Companhia de 
Música Teatral (CMT) tem vindo a explorar a possi-
bilidade de encontrar na Música formas de rela-
cionamento com o Mundo. A Música é um universo 
infinito: é fruição, expressão, comunicação, é arte, 
ferramenta, elemento de construção de identida-
des, fator de desenvolvimento humano e muito 
mais. A criação artística é a fonte de pulsação da 
CMT: partindo da Música e procurando a interação 
entre várias linguagens e possibilidades de comuni-
cação artística, a CMT tem construído um “percur-
so de descoberta” marcado pela criação de rela-
ções entre arte e educação, pela articulação entre 
a investigação académica, a produção artística, a 
criação tecnológica, o envolvimento da comunidade 
e a divulgação da importância da experiência musi-
cal, e da arte em geral, no desenvolvimento social 
e humano. 

For more than 20 years, Companhia de Música 
Teatral (CMT) has been exploring the possibility of 
finding, in Music, ways of relating to the world. Mu-
sic is an infinite universe: it is fruition, expression, 
communication, it is art, tool, element of identity 
and human development, and much more. Artis-
tic creation is the source of CMT’s pulse: starting 
from Music and looking for the interaction between 
various languages   and possibilities of artistic com-
munication, CMT has built a “path of discovery” 
shaped by the creation of relations between art and 
education, by the articulation between academic 
research, artistic production, technological crea-
tion, community involvement and dissemination of 
the importance of the musical experience, and art 
in general, in social and human development.

De onde 
nascem os 
Pássaros Where birds come from
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Os primeiros projetos da CMT (O Gato das Notas, Uma Prenda 
Para Eugénio de Andrade, As Cidades e a Serra) tinham uma 
natureza exclusivamente performativa e aconteciam em espaços 
dedicados à apresentação de espetáculos (teatros, auditórios, 
salas de concerto). Ao longo do tempo, fomos explorando novos 
territórios, expandindo a nossa visão e criando uma oferta cul-
tural diversificada e abrangente: o repertório da CMT é hoje uma 
“paisagem” onde coexistem espetáculos, instalações, workshops, 
projetos de média e longa duração, atividades de formação, 
publicações em diversos formatos, participações em projetos 
de investigação e apresentações de âmbito académico nacional 
e internacional1. A CMT continua a apresentar os seus projetos 
em salas de espetáculo, mas chega também às salas de aula, 
bibliotecas, jardins, museus, e dessa forma tem também chega-
do a diferentes públicos, crianças, adultos, famílias, educadores, 
artistas e comunidades.

Face a esta diversidade, a CMT sentiu a ne-
cessidade de conceptualizar o seu modelo de 
trabalho e encontrou na designação “desenvol-
vimento de constelações artístico-educativas” 
uma forma de comunicar o que faz, mas também 
de orientar, internamente, as decisões sobre o 
que fazer, quando, como e para quem. O desen-
volvimento de constelações artístico-educativas 
é um modelo de trabalho inovador, que procura 
articular a criação e fruição artísticas, a formação 
e educação, o envolvimento da comunidade, a re-
flexão e comunicação de processos e resultados. 
Tem tido amplas repercussões locais, nacionais e 
internacionais, respondendo de forma pragmática 
a algumas das questões que se debatem sobre o 
papel dos artistas, da arte e dos serviços educa-
tivos na sua relação com a educação, a escola e 
a comunidade. As criações da CMT apresentam 

formas muito diversas, são um “caleidoscópio” 
que reflete as possibilidades de cruzamento entre 
a Música e outras linguagens artísticas. A ideia de 
“constelação” é um olhar poético, mas também 
analítico e objetivo sobre um sistema em expan-
são, com “corpos” de natureza diferente, intera-
gindo entre si através de “campos” de natureza 
estética ou conceptual.

1 O site da CMT (musicateatral.
com) contém informação de-
talhada sobre os vários proje-
tos mencionados neste texto, 
incluindo material audiovisual. 
O Guia do Universo-CMT pode 
igualmente ser consultado 
para uma compreensão alar-
gada da respetiva filosofia e 
percurso.

CMT's website (musicateatral.
com) has detailed information 
concerning the projects men-
tioned in this text, including 
audiovisual materials.

CMT’s initial projects (O Gato das Notas, Uma 
Prenda Para Eugénio de Andrade, As Cidades e a 
Serra) were exclusively performative and took place 
in spaces dedicated to the presentation of shows 
(theaters, auditoriums, concert halls). Over time, 
we have been exploring new territories, expand-
ing our vision and creating a diverse and compre-
hensive cultural offer: CMT’s repertoire is, today, a 
“landscape” where shows, installations, workshops, 
medium and long-term projects, training activities, 
publications in different formats, participation in re-
search projects and national and international aca-
demic presentations1. CMT continues to present its 
projects in concert halls, but it also reaches class-
rooms, libraries, gardens, museums, and in this way 
it has also reached different audiences, children, 
adults, families, educators, artists and communities. 

Given this diversity, CMT felt the need to concep-
tualize its work model and found in the term “de-
velopment of artistic-educational constellations” a 
way to communicate what it does, but also to guide 
internal decisions about what to do, when, how and 
for whom. The development of artistic-educational 
constellations is an innovative work model, which 
seeks to articulate artistic creation and fruition, train-
ing and education, community engagement, reflection 
and communication of processes and results. It has 
had broad local, national and international repercus-

sions, responding in a pragmatic way to some of the questions that 
are debated about the role of artists, art and educational services 
in their relationship with education, school and the community. 
CMT’s creations have very different forms, they are a “kaleidoscope” 
that reflects the possibilities of crossings between Music and other 
artistic languages. The idea of “constellation” is a poetic but also 
analytical and objective look at an expanding system, with “bodies” 
of different nature, interacting with each other through “fields” of 
aesthetic or conceptual nature.
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O ofício de criar “constelações” requer 
ideias, pessoas e muito céu. É um proces-
so laborioso, que necessita de convicções, 
mas também muitas dúvidas e expe-
rimentação. Implica uma interrogação 
contínua e uma grande disponibilidade 
para repensar o que se faz. Uma grande 
vontade de fazer e de fazer com que se 
faça. Uma “visão”, porque uma “constela-
ção” é sempre uma forma de organizar o 
Mundo, de lhe dar sentido e coerência.

The craft of creating “constella-
tions” requires ideas, people and a lot of 
Heaven. It is a laborious process, which 
requires convictions, but also a lot of 
doubts and experimentation. It implies 
continuous interrogation and a great will-
ingness to rethink what you are doing. A 
great desire to do it and to make it hap-
pen. A “vision”, because a “constellation” 
is always a way of organizing the World, 
of giving it meaning and coherence.
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A constelação Mil Pássaros2 é uma das mais 
complexas no “universo-CMT” e o objetivo desta 
publicação é proporcionar a oportunidade de “mi-
rar” alguns dos “objetos visíveis” mais emblemá-
ticos que a integram, nomeadamente as imagens 
recolhidas nas instalações realizadas no âmbito da 
Lisboa Capital Verde Europeia 2020, mas também 
comunicar alguns dos seus outros elementos mais 
discretos e revelar um pouco da “história”. A ideia 
desta edição é, então, que se partilhem algumas 

As constelações artístico-educativas da CMT 
são bastante diversas, mas podem, para efeitos de 
construção dum “modelo”, ser consideradas como 
conjuntos de atividades articuladas das seguintes 
tipologias: espetáculo, instalação, formação, “work-
shop”, conferência e edição. Algumas constelações 
incluem todas estas tipologias, outras não. As 
diferentes atividades de uma constelação derivam 
dum conjunto coerente de ideias, temas ou linhas 
estéticas e, portanto, “atraem-se” sem se sobrepor, 
porque são diferentes formas de abordar uma ideia 
e de estabelecer relações com públicos diversos. 
Algumas dessas atividades podem ser criadas 
simultaneamente, outras vão sendo desenvolvidas, 
de forma orgânica, como resposta à observação do 
que acontece no “terreno” e, por isso, as diferen-
tes constelações vão evoluindo ao longo do tempo: 
uma edição pode originar um espetáculo e poste-
riormente um “workshop” (aconteceu, por exemplo, 
com Andakibebé); um espetáculo pode emergir 
duma instalação e dar origem a uma conferência 
(foi, por exemplo, o caso de ZYG). 

das “memórias sensíveis” de experiências que che-
garam a muitas pessoas, como foi o que aconteceu 
na Estufa Fria ou na Loja da e-Nova, mas que se 
percebam também aspetos criativos, educativos, 
formativos, reflexivos que estão na base daqui-
lo que se “imagina”, “vê”, “ouve” ou “sente” e que 
se desvende um pouco dos percursos anteriores, 
presentes e futuros (a constelação Mil Pássaros 
continua atual e cada vez mais viva).

2 The translation of Mil Pássa-
ros would be Thousand Birds. 
When we communicate our 
projects we do not, however, 
translate their titles.

The Mil Pássaros2 constellation is one of the 
most complex in the “CMT-universe” and the pur-
pose of this publication is to provide the oppor-
tunity to “gaze” at some of the most emblematic 
“visible objects” that comprise it, namely the 
images collected in the installations carried out 
within the scope of Lisbon European Green Capital 
2020, but also to communicate some of its other 
more discreet elements and to reveal a little of the 
“history”. The idea of   this edition is, then, to share 
some of the “sensitive memories” of experiences 
that reached many people, as was what happened 
at Estufa Fria or at Loja da e-Nova, but also to 
share creative and educational aspects that are at 
the base of what one “imagines”, “sees”, “hears” or 
“feels”, unveiling a little of the past, present and fu-
ture paths (the constellation Mil Pássaros remains 
actual and increasingly alive).

CMT's artistic-educational constellations are 
quite diverse but, for the purposes of establish-
ing a “model”, they can be considered as sets of 
articulated activities of the following typologies: 
performance, installation, training, workshop, con-
ference and edition. Some constellations include 
all of these typologies, others do not. The different 
activities of a constellation derive from a coher-
ent set of ideas, themes or aesthetic lines and, 
therefore, “attract” each other without overlapping 
because they are different ways of approaching an 
idea and establishing relationships with different 
audiences. Some of these activities can be created 
simultaneously, others are developed, organically, 
in response to the observation of what happens on 
the “ground” and, therefore, the different constel-
lations evolve over time: an edition can lead to a 
performance and later on a workshop (it happened 
for example with Andakibebé); a performance can 
emerge from an installation and give rise to a con-
ference (this was, for example, the case of ZYG).
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Ao longo dos últimos anos, as questões am-
bientais têm estado no centro de alguns dos traba-
lhos desenvolvidos pela CMT. As constelações Opus 
Tutti e GermInArte3 (2011-2018), desenvolvidas com 
o apoio da Fundação Calouste Gulbenkian (FCG), 
permitiram várias experiências em que se procura-
va a “afinação de pessoas, pássaros e flores”. Um 
Plácido Domingo, Jardim Interior4, Dabo Domo5 ou 
PaPI-Opus 7 são exemplos de projetos participati-
vos que exploravam a possibilidade duma relação 
performativa com o Jardim da FCG e isso levou a 
que nos tornássemos cada vez mais sensíveis à 
escuta do que nos rodeia e à necessidade de ins-
crever nos nossos trabalhos artísticos e educativos 
uma preocupação com a preservação do Mundo. 
Em anos seguintes, desenvolvemos um conjunto 
de outros projetos (por exemplo, NOAH6, Metamor-
fose7, Gamelão de Porcelana e Cristal8 ou Murmu-
ratorium9) que permitiram perceber de forma cada 
vez mais evidente que a criação artística pode ter 
um papel muito importante na consciencialização 
das pessoas, deixando inquietações, promovendo a 
sensibilidade, o desejo de fazer algo pela Terra que 
nos foi dada a habitar. 

Over the past few years, environmental is-
sues have been at the center of some of the work 
carried out by CMT. The constellations Opus Tutti 
and GermInArte3 (2011-2018), developed with the 
support of the Calouste Gulbenkian Foundation 
(FCG), allowed several experiences in which the 
“tuning of people, birds and flowers”   was sought. 
Um Plácido Domingo, Jardim Interior4, Dabo Domo5 
or PaPI-Opus 7 are examples of participatory pro-
jects that explored the possibility of a performative 
relationship with the FCG Garden and this led us 
to become increasingly sensitive to listening to our 
surroundings and to the need to inscribe concerns 
with the preservation of the World in our artis-
tic and educational works. In the following years, 
we developed a set of other projects (for example 
NOAH6, Metamorfose7, Gamelão de Porcelana e 
Cristal8 or Murmuratorium9) which allowed us to 
realize more and more clearly that artistic creation 
can play a very important role in raising people’s 
awareness, furthering concerns, promoting sensi-
tivity, the desire to do something for the Earth that 
we were given to inhabit.

3

4

5

6

8

7

9
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Por sua vez, a origem de Orizuro pode ser identi-
ficada de forma objetiva: um momento muito parti-
cular do processo de criação de um projeto anterior, 
NOAH. Fazia parte do trabalho criativo com crianças 
(CMT-Kids) em NOAH que cada uma propusesse e 
liderasse uma atividade durante uma residência que 
teve lugar em Vila Nova de Cerveira. Uma dessas 
crianças, o Sebastião, que tinha então 8 anos, trouxe 
um livro de origamis e a sua proposta para o grupo 
consistia na construção de algumas dessas formas. 
Os primeiros pássaros de papel, ou “orizurus”, apare-
ceram, então, primeiro na residência criativa (cons-
truir “orizurus” em silêncio passou a ser uma rotina 
no trabalho com essas crianças) e depois no espetá-
culo (como metáfora dum novo mundo).

É cada vez mais importante chamar a atenção 
para a necessidade de preservarmos o mundo em 
que vivemos e há muitas formas de o fazer. Ensinar 
a olhar e escutar de forma poética é certamente 
uma das que faz falta e deve ser promovida desde 
que nascemos. Foi esse o ponto de partida que 
levou à criação e apresentação da peça de música 
teatral Orizuro10 em V. N. Famalicão em 2018.

A constelação Mil Pássaros desenvolveu-se a 
partir de Orizuro. Todo o material conceptual, mu-
sical e plástico da constelação resulta do apro-
fundamento de ideias que foram espoletadas pelo 
processo criativo que levou a essa peça.

It is increasingly important to draw attention 
to the need to preserve the world we live in and 
there are many ways to do this. Teaching to look 
and listen in a poetic way is certainly something 
that is needed and should be promoted since we 
were born. This was the starting point that led to 
the creation and presentation of the music-theater 
piece Orizuro10 in V. N. Famalicão in 2018.

The Mil Pássaros constellation was developed 
from Orizuro. All the conceptual, musical and visual 
material of the constellation results from the deep-
ening of ideas that were triggered by the creative 
process that led to this piece.

In turn, the origin of Orizuro can be objectively 
identified: a very particular moment in the creation 
process of a previous project, NOAH. It was part of 
the creative work with children (CMT-Kids) in NOAH 
that each one proposed and led an activity during a 
residency that took place in Vila Nova de Cerveira. 
One of these children, Sebastião, who was then 8 
years old, brought an origami book and his proposal 
for the group was to build some of these shapes. 
The first paper birds, or “orizurus”, then, appeared 
first in the creative residency (building “orizurus” in 
silence became a routine while working with these 
children) and then in the show (as a metaphor for a 
new world).

10
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Orizuro foi o nome dado à peça de música-tea-
tral estreada em 2018 e o aparente erro ortográfico 
pretendia ser simultaneamente o nome de um pás-
saro fictício e uma alusão ao origami que represen-
ta um pássaro. Era importante que se comunicasse 
não só a preocupação com as questões ambientais 
mas também abrir a possibilidade de explorar car-
gas poéticas, simbólicas, fazer um apelo à coopera-
ção, à imaginação.

Orizuro was the name given to 
the music-theater piece premiered in 
2018 and the apparent spelling error 
was intended to be both the name 
of a fictitious bird and an allusion to 
the origami that represents a bird. It 
was important to communicate not 
only the concern with environmental 
issues but also to open up the possi-
bility of exploring poetic and symbolic 
charges, appealing to cooperation and 
imagination.



Na cultura tradicional japonesa, diz-se 
que um desejo se torna realidade quando 
alguém faz mil “orizurus” enquanto pensa 
nele. O “orizuru” é, pois, um símbolo de 
felicidade. Na segunda metade do sécu-
lo vinte, após a bomba de Hiroshima, o 
“orizuru” tornou-se um ícone do desejo 
de paz e de um mundo mais harmonioso.

In traditional Japanese culture, it is 
said that a wish comes true when some-
one makes a thousand “orizurus” while 
thinking about it. The “orizuru” is, there-
fore, a symbol of happiness. In the second 
half of the twentieth century, after the 
bomb in Hiroshima, the “orizuru” became 
an icon of the desire for peace and a 
more harmonious world.
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A ideia base de Orizuro não era a de ser uma 
peça de música teatral com “histórias de pássa-
ros”; era convocar “todos os pássaros” para que 
nos ensinassem a “voar” e a ver o Mundo de forma 
diferente, sensível. Trabalhámos com os pássaros 
reais e os imaginários, os das histórias, da poesia, 
da música, os que cantam connosco e nos ensi-
nam o seu cantar. E fizemos com que das mãos de 
crianças, pais e educadores “nascessem pássaros 
embalados por sonhos”. Ao usar como “metáfora 
palpável” um pássaro de papel (que é um símbolo 
de felicidade e um ícone do desejo de paz), estáva-
mos a apelar a muito mais do que a expressão da 
manualidade. Trabalhávamos na ideia de “afinação 
de pessoas, pássaros e flores”, à procura, através 
da experiência artística, de formas de ajustar as 
pessoas ao que as rodeia.

À volta de Orizuro foram planeados, de origem, 
os elementos principais daquilo a que chamamos 
atualmente a constelação Mil Pássaros. A apre-
sentação da peça, na Casa das Artes, ocorria no 
contexto mais amplo de um projeto que se ini-
ciava com uma formação, previa a participação da 
comunidade, estendia as experiências anteriores de 
circulação de peças musico-teatrais portáteis (Pa-
PIs) por jardins de infância, idealizava a construção 
duma instalação participativa e uma conferência 
final11.

Os “pássaros” que Orizuro revelou e construiu 
cresceram, multiplicaram-se e transformaram-
-se então na constelação Mil Pássaros. Deixaram 
marcas profundas na “paisagem” de Famalicão 
(entenda-se aqui por paisagem o lugar dos sonhos, 
desejos, ideias, intenções) e fizeram-nos pensar 
que essa primeira experiência poderia “ganhar 

Orizuro’s basic idea was not to be a theatrical 
music piece with “bird stories”; it was to sum-
mon “all the birds” to teach us to “fly” and to see 
the world in a different, sensitive way. We worked 
with real and imaginary birds, those from stories, 
poetry, music, those who sing with us and teach 
us how to sing. And we made it so that from the 
hands of children, parents and educators “birds 
cradled by dreams” were born. By using a paper 
bird as a “palpable metaphor” (which is a symbol 
of happiness and an icon of the desire for peace), 
we were appealing to much more than the expres-
sion of manuality. We worked on the idea of   “tuning 
people, birds and flowers”, looking, through artis-
tic experience, for ways to adjust people to their 
surroundings.

The main elements of what we currently call the 
constellation Mil Pássaros were originally planned 
around Orizuro. The presentation of the perfor-
mance, at Casa das Artes, took place in the broader 
context of a project that began with training initia-
tives, provided for the participation of the commu-
nity. We decided to extend previous experiences of 
circulating portable music-theater pieces (PaPIs) 
through kindergartens and we also envisioned the 
development of a participatory installation and a 
final conference.

The “birds” that Orizuro revealed and built grew, 
multiplied and then transformed into the constel-
lation Mil Pássaros. They left deep marks on Fama-
licão’s “landscape” (landscape is understood here 
as the place of dreams, desires, ideas, intentions) 
and made us think that this first experience could 
“grow wings”, be adapted and implemented in dif-
ferent contexts, because it was not only interesting 

11 Um dos capítulos do livro 
Ecos de GermInArte, edita-
do pela Fundação Calouste 
Gulbenkian, intitula-se “O ger-
minar de Orizuro” e descreve 
o planeamento do projeto pre-
visto para o último trimestre 
de 2018. O texto inclui alguns 
apontamentos do Diário de 
Bordo que acompanhou o pro-
cesso criativo, partilhado pela 
equipa num blog.

asas”, ser adaptada e implementada em diferentes 
contextos, porque era não só interessante do ponto 
de vista artístico, como também importante para 
construir olhares mais atentos sobre o Mundo que 
nos rodeia.

from an artistic point of view, but also important to 
build a closer look at the world around us.

Os vários elementos da constelação Mil Pássa-
ros (formação, espetáculo, instalação, conferência) 
poderiam ser recombinados ou reprogramados 
de várias formas, em resposta a circunstâncias e 
contextos específicos, dando origem a diferentes 
projetos Mil Pássaros que poderiam ter caracterís-
ticas diversas em função do “timing”, comunidade 
ou local onde seriam implementados. Assim foi em 
Albergaria-a-Velha em 2019, onde foi desenvolvida 
uma versão relativamente simples. As perspetivas 
para 2020 incluíam um projeto Mil Pássaros bas-
tante mais complexo (programado para ocorrer 
na Fábrica das Artes, CCB, Lisboa, entre maio e 
junho) e um outro, num âmbito muito mais alarga-
do, como parte da programação da Lisboa Capital 
Verde Europeia 2020 (um trabalho que já tinha sido 
iniciado no ano anterior). 

O ano de 2020 foi, contudo, marcado por uma 
reviravolta dramática na “ordem das coisas”: um 
dos mais elementares “organismos” existentes no 
Planeta transformou profundamente a forma como 
vivemos (e morremos) e pôs à prova a vontade, 
engenho, determinação, imaginação e criatividade 
de toda a espécie humana. Tornou-se evidente a 
fragilidade da nossa existência, a necessidade de 
cooperarmos e de construirmos laços. A necessi-
dade de sonhar e acreditar que é possível construir 
um mundo melhor. No meio da crise pandémica, a 
CMT procurou e encontrou várias formas de conti-

The various elements of the Mil Pássaros 
constellation (training, performance, installation, 
conference) could be recombined or reprogrammed 
in various ways, in response to specific circum-
stances and contexts, giving rise to different Mil 
Pássaros projects that could have different char-
acteristics depending on the timing, community 
or place where they would be implemented. So it 
was in Albergaria-a-Velha in 2019, where a relatively 
simple version was developed. Prospects for 2020 
included a much more complex Mil Pássaros pro-
ject (scheduled to take place at Fábrica das Artes, 
CCB, Lisbon, between May and June) and another, 
in a much broader scope, as part of the Lisbon 
European Green Capital 2020 program (a work that 
had already started in the previous year).

The year 2020 was, however, marked by a dra-
matic turnaround in the “order of things”: one of 
the most elementary “organisms” on the Planet 
profoundly transformed the way we live (and die) 
and put the will, ingenuity, determination , imagi-
nation and creativity of the entire human species 
to the test. The fragility of our existence, the need 
to cooperate and build bonds became evident. The 
need to dream and believe that it is possible to 
build a better world. In the midst of the pandemic 
crisis, CMT sought and found several ways to con-
tinue the projects in which it was involved, namely 
by experimenting with the use of digital tools. We 
adapted to new circumstances, developed experi-
ences that sought new strategies that would allow 
us to explore the ideas that we were working on. 
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nuar os projetos em que estava envolvida, nomea-
damente experimentando o recurso a ferramen-
tas digitais. Adaptou-se às novas circunstâncias, 
desenvolveu experiências que procuravam novas 
estratégias que permitissem explorar as ideias que 
estava a desenvolver, manteve os laços que tinha 
criado com as comunidades, artistas e público. Os 
pássaros estiveram sempre na “linha da frente” 
dessa “resistência”: uma primeira “manifestação de 
irresignação” foi a publicação, nos primeiros dias 
do confinamento, dum vídeo intitulado “Voar”12 que 
convidava ao ato simbólico de construir e partilhar 
um “orizuru”. Seguiu-se Poemário13 (um conjunto 
de “poemas audiovisuais” feitos por artistas em 
confinamento, trabalhando de forma colaborativa a 
partir de suas casas) e Poemário Vivo14 (uma “per-
formance” que usa a plataforma Zoom para juntar 
dois artistas a atuar em cidades diferentes e que 
explora formas de envolver o público numa cum-
plicidade e num sentido de partilha do tempo e do 
espaço). Os pássaros são um dos temas principais 
de ambas as experiências.

Os pássaros estiveram também presentes em 
Zyg,Zag&Zoom15, PaPI-Opus 8.z16 (duas experiências 
em Zoom) e até em O Céu Por Cima de Cá17 (um 
espetáculo que acontece simultaneamente numa 
sala de espetáculos e no Zoom, com duas leituras 
muito diferentes).

We maintained the bonds that we had created with 
communities, artists and audiences. Birds were 
always at the “front line” of this “resistance”: a first 
“display of non-resignation” was the publication, in 
the early days of confinement, of a video entitled 
“Voar”12 that invited the symbolic act of build-
ing and sharing an “orizuru”. This was followed by 
Poemário13 (a set of “audiovisual poems” made by 
artists in confinement, working collaboratively from 
their homes) and Poemário Vivo14 (a performance 
that uses the Zoom platform to bring together two 
artists performing in different cities and which ex-
plores ways of involving the audience in complicity 
and a sense of shared time and space). Birds are 
one of the main themes of both experiences.

Birds were also present in Zyg,Zag&Zoom15, 
PaPI-Opus 8.z16 (two experiments in Zoom) and 
even in O Céu Por Cima de Cá17 (a performance that 
takes place simultaneously in a concert hall and in 
Zoom, with two very different readings of the same 
material).

12

13

14

15

16

17
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O projeto Mil Pássaros, inicialmente previsto 
para Lisboa Capital Verde Europeia 2020, também 
foi adaptado às novas circunstâncias e a instalação 
que estava prevista teve uma primeira versão em 
dezembro de 2020 na Loja da e-Nova, em Zoom e 
no Youtube, procurando formas de ultrapassar as 
limitações impostas pela restrição à proximida-
de física entre pessoas. Uma segunda versão teve 
lugar na Estufa Fria, em Lisboa, em outubro de 
2021, numa altura em que já era possível, de novo, 
a deambulação em espaços públicos. 

A formação imersiva i.Lab Mil Pássaros de Loulé 
(julho de 2021) ocorreu numa altura de transição, 
em que era possível realizar o trabalho de for-
mação, criação coletiva e apresentação de uma 
“performance” final, mas não era possível ainda ter 
público na sala. Ainda no verão de 2021 foi desen-
volvida uma formação “online”, z.Lab Mil Pássaros, 
porque entretanto tinha havido experiências muito 
interessantes de PaPI-Opus 8.z e Poemário Vivo 
transmitidas via Zoom para o Brasil, que susci-
taram interesse em explorar a possibilidade da 
formação “online”.

Na altura em que escrevemos este texto, final 
de 2021, está já a ser possível realizar um projeto 
Mil Pássaros totalmente presencial, da forma como 
tinha sido inicialmente planeado, em Loulé (forma-
ção presencial, atividades artísticas e educativas, 
apresentações de “performances” PaPI-Opus 8 nas 
salas de aula). Com o apoio do programa Garantir 
Cultura do Ministério da Cultura, está também a ter 
lugar Jardim Orizuro, levando a inspiração de Mil 
Pássaros a três instituições sociais e educativas de 
Vila Nova de Famalicão.

The project Mil Pássaros, initially planned for 
Lisbon European Green Capital 2020, was also 
adapted to the new circumstances and the in-
stallation that was planned had a first version in 
December 2020 at Loja da e-Nova, in Zoom and on 
Youtube, looking for ways to overcome the limita-
tions imposed by the restriction of physical prox-
imity between people. A second version took place 
at Estufa Fria, in Lisbon, in October 2021, at a time 
when it was once again possible to organize events 
in public spaces.

The immersive training i.Lab Mil Pássaros of 
Loulé (July 2021) took place at a time of transi-
tion, when it was possible to carry out the training 
work, collective creation and presentation of a final 
performance, but it was not yet possible to have an 
audience in the concert room. Also in the summer 
of 2021, an online training course was developed, 
the z.Lab Mil Pássaros, because in the meantime 
there had been very interesting experiences with 
PaPI-Opus 8.z and Poemário Vivo via Zoom to Bra-
zil, which aroused interest in exploring the possi-
bility of online training.

At the time of writing this text, the end of 2021, 
it is already possible to carry out a Mil Pássaros 
project as it had been initially planned, in Loulé 
(face-to-face training, artistic and educational ac-
tivities, presentations of performances PaPI-Opus 8 
in classrooms). Jardim Orizuro is also taking place, 
spreading Mil Pássaros inspiration to three social 
and educative institutions of Vila Nova de Famali-
cão, through the support of Garantir Cultura pro-
gram of Culture Ministry. 

A “travessia dos territórios incertos” dos últimos 
anos, guiada pelos pássaros, mostrou-nos possi-
bilidades novas (Poemário Vivo foi recentemente 
apresentado no BICT Fest, Bangkok International 
Children’s Theatre Festival) que muito provavelmen-
te continuaremos a explorar. E o Mundo continua a 
precisar de pássaros, reais e imaginários, que nos 
tornem sensíveis e nos mostrem caminhos. Por 
isso, é importante lançar um pouco de luz sobre 
as ideias da constelação Mil Pássaros, mesmo que 
seja um pouco difícil fazê-lo, uma vez que cada 
instanciação do projeto Mil Pássaros tem tido, e 
pode ter, características próprias. O exercício que 
se propõe no texto a seguir é o de organizar a 
informação de acordo com o tipo de experiências 
que cada projeto Mil Pássaros permite desenvolver, 
e que foram de facto já desenvolvidas, e não como 
o relato de um “caso linear” (não houve, ainda, 
nenhum projeto Mil Pássaros que tivesse incluído 
simultaneamente todas as possibilidades que se 
vão descrever). Poderíamos, eventualmente, falar 
de um projeto Mil Pássaros ideal, que existisse num 
campo conceptual e aguardasse a oportunidade de 
ser implementado na íntegra e de forma sequencial 
de acordo com um plano pré-determinado. Mas 
talvez não seja essa a natureza intrínseca do traba-
lho artístico, ou o que faz sentido realizar quando 
se trata de “afinar” e se parte do princípio de que a 
“escuta” é o ponto de partida para o que se cons-
trói. O diálogo com o que existe (pessoas, espaços) 
é uma condição necessária para dar sentido às 
ideias.

The bird-guided “crossing of uncertain territo-
ries” of recent years has shown us new possibilities 
(Poemário Vivo was recently presented at BICT Fest, 
Bangkok International Children’s Theater Festival) 
that we will most likely continue to explore. And 
the world continues to need birds, real and imag-
inary, that make us sensitive and show us ways of 
doing things. That is why it is important to shed a 
little light on the ideas of the Mil Pássaros constel-
lation, even if it is a little difficult to do so since 
each instance of the Mil Pássaros project has had, 
and may have, its own characteristics. The exercise 
proposed in the following text is to organize the 
information according to the type of experiences 
that each Mil Pássaros project allows to develop, 
and which in fact have already been developed, and 
not as a report of a “linear case” ( there has not 
yet been any Mil Pássaros project that had simul-
taneously included all the possibilities that will be 
described). We could, eventually, speak of an ideal 
Mil Pássaros project, which exists in a conceptual 
field and awaits the opportunity to be implement-
ed in its entirety and sequentially according to a 
predetermined plan. But perhaps this is not the 
intrinsic nature of artistic work, or what it makes 
sense to do when it comes to “tuning” and assum-
ing that “listening” is the starting point for what is 
built. Dialogue with what exists (people, spaces) is 
a necessary condition to make sense of ideas.



Uma “vista de 
pássaro” sobre  
a constelação  
Mil Pássaros A “bird’s eye view” of the  

Thousand Birds constellation

A designação inglesa “bird’s eye view” não tem 
uma tradução direta em português. Tendemos a 
usar “vista panorâmica” ou “vista aérea” para de-
signar a possibilidade de um campo de visão alar-
gado que permite perceber o “todo”. Algo que os 
humanos não conseguem fazer, a não ser recorren-
do a pontos de observação ou recursos adicionais 
que não são os do nosso quotidiano. Tendemos a 
ver o Mundo a partir da altura dos nossos olhos. 
Por outro lado, os pássaros, ou pelo menos alguns, 
são conhecidos por terem sistemas de visão que 
lhes permitem ver também pormenores que os 
humanos não conseguem discernir, a não ser com 
o uso de formas de ampliar o que vêem. O exer-
cício duma “vista de pássaro”, simultaneamente 
abrangente e detalhada, é o que se pretende com a 
próxima secção deste texto.

The English designation “bird’s eye view” does 
not have a direct translation into Portuguese. We 
tend to use “panoramic view” or “aerial view” to 
designate the possibility of a wide field of view that 
allows us to perceive the “whole”. This is some-
thing we humans can’t do, unless we use obser-
vation points or additional resources that are not 
our everyday use. We tend to see the world from 
the height of our eyes. Additionally, birds, or at 
least some, are known to have vision systems that 
allow them to also see details that humans cannot 
discern, except through the use of ways to magnify 
what they see. The exercise of a “bird’s view”, which 
is both comprehensive and detailed, is what we 
want to achieve with the next section of this text.
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Os diferentes elementos da constelação Mil 
Pássaros permitem desenhar vários percursos ou 
projetos Mil Pássaros e existe uma “tendência”, não 
necessariamente uma regra absoluta, para que o 
processo se inicie com atividades de formação. A 
ideia é que os passos seguintes do projeto pos-
sam ser desenvolvidos com a colaboração ativa de 
pessoas (educadores, artistas), que não só estão 
familiarizadas com as ideias e atividades que se 
irão desenvolver, mas que tenham elas próprias 
“vivenciado com o seu corpo” uma viagem através 
dos territórios expressivos que o projeto permite 
percorrer. Não entraremos em pormenores con-
ceptuais sobre designações como voz, corpo/mo-
vimento, som, expressão musical, dramática, artes 
visuais, porque nos interessa, sobretudo, salientar 
a ideia de que para a CMT a “formação” é, antes de 
mais, um processo de TransFormação. Ou seja, uma 
“formação” procura catalisar uma mudança multi-
dimensional (cognitiva, sensitiva, relacional), mul-
tisensorial, procura inspirar, dar pistas de trabalho, 
motivar e instigar. Por outro lado, procura demons-
trar, pela prática, que as diferentes “expressões 
artísticas”, que nos habituaram a “arrumar” em 
disciplinas (música, dança, pintura/escultura, dra-
ma), são, de facto, manifestações dum “continuum” 
muito vasto que se radica em “pulsões” básicas do 
ser humano como brincar, criar e comunicar. E por-
tanto, o sentido de “trans” é também o da possi-
bilidade de conjugar de forma holística som, gesto, 
movimento, traço, voz, corpo.

The different elements of the Mil Pássaros con-
stellation allow the design of various paths or Mil 
Pássaros projects and there is a “trend”, not neces-
sarily an absolute rule, for the process to start with 
training activities. The idea is that the next steps 
of the project can be developed with the active 
collaboration of people (educators, artists) that will 
be acquainted with the ideas and activities that 
will be developed, and also who have themselves 
“experienced with their body” a journey through 
the expressive territories that the project allows to 
travel. We will not go into conceptual details about 
designations such as voice, body/movement, sound, 
musical expression, drama, visual arts, because 
we are mainly interested in highlighting the idea 
that for CMT, “training” is, above all, a process of 
Transformation. In other words, “training” seeks 
to catalyze a multidimensional (cognitive, sensi-
tive, relational) and multisensory change, it seeks 
to inspire, to provide clues for work, to motivate 
and instigate. Additionally, it seeks to demonstrate, 
through practice, that the different “artistic expres-
sions”, which we are used to “tidy up” into disci-
plines (music, dance, painting/sculpture, drama), 
are, in fact, manifestations of a “continuum” vast-
ness that is rooted in basic human “drives” such as 
playing, creating and communicating. And so, the 
meaning of “trans” is also that of the possibility of 
holistically combining sound, gesture, movement, 
stroke, voice, body.

44
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A consciência da “escuta” e da necessi-
dade de “escutar” é um dos pontos es-
senciais da formação, não só porque é ba-
silar para a tomada de “consciência de si” 
e do “outro” — é o alicerce que estrutura 
a expressividade e comunicação —, mas 
também porque o desenvolvimento de 
atividades com crianças e famílias parte 
de uma proposta de escuta da paisagem 
sonora, que se explicará um pouco mais à 
frente.

As atividades de formação de Mil Pássaros evo-
luíram ao longo do tempo para as atuais três pos-
sibilidades: formação transitiva (t.Lab Mil Pássaros); 
formação “online”, via Zoom (z.Lab Mil Pássaros); e 
formação imersiva (i.Lab Mil Pássaros). As designa-
ções transitiva e imersiva provêm de modelos tes-
tados no projeto GermInArte18. A formação “online” 
é uma ideia que surgiu mais recentemente, como 
alternativa à impossibilidade do trabalho presencial 
durante a pandemia. 

Os três Labs Mil Pássaros são processos bastan-
te distintos e começaremos por analisar o primeiro, 
seguindo um percurso que nos leva até bastante 
mais à frente e que nos obrigará a retroceder para 
depois explicar os outros dois. A formação transitiva 

t.Lab Mil Pássaros desenrola-se presencialmente em 
2 módulos de 3 horas, um deles com uma preponde-
rância de natureza sonora/musical, o outro com uma 
preponderância de natureza plástica/movimento. No-
te-se, contudo, que esta preponderância não se tra-
duz em territórios estanques ou numa sucessão de 
atividades “discretas”. Significa, de forma metafórica, 
que a “viagem” de cada módulo se faz de forma flui-
da, sendo que os territórios visitados têm “paisagens” 
mais de um tipo ou de outro. A formação transitiva 
(t.Lab) tem uma existência temporal circunscrita, 
mas remete para um conjunto de materiais publica-
dos “online”19 e é normalmente o primeiro passo dum 
processo de intervenção que envolve a comunidade e 
que tem a designação genérica de Primeiros Pássaros.

18 Ver, por exemplo, os registos 
vídeo: Formações Transitivas 
GermInArte.

See, for example, the videos: 
Formações Transitivas 
GermInArte.

Dabo Domo

Caleidoscópio
Jardim 
Interior

The awareness of “listening” and the 
need to “listen” is one of the essential 
points of training, not only because it 
is fundamental for becoming “aware of 
oneself” and of the “other” — it is the 
foundation that structures expressive-
ness and communication —, but also 
because the development of activities 
with children and families starts from a 
proposal of listening to the soundscape, 
which will be explained a little further on.

The activities of training Mil Pássaros evolved 
over time to the current three possibilities: transi-
tive training (t.Lab Mil Pássaros); online training, via 
Zoom (z.Lab Mil Pássaros); and immersive training 
(i.Lab Mil Pássaros). The transitive and immer-
sive designations come from models tested in the 
GermInArte18 project. The “online” training is an idea 
that has emerged more recently, as an alternative 
to the impossibility of face-to-face work during the 
pandemic.

The three Mil Pássaros Labs are quite different 
processes and we will start by analyzing the first 
one, following a path that takes us much further 
and that will make us go back and then explain the 
other two. The transitive training t.Lab Mil Pássa-
ros takes place in-person in 2 modules of 3 hours, 
one of them with a preponderance of sound/mu-
sical activities, the other with a preponderance of 
visual arts/movement activities. Note, however, that 
this preponderance does not translate into tight 
territories or a succession of “discrete activities". 
It metaphorically means that the “journey” of each 
module is made in a fluid manner, with the visited 
territories having “landscapes” more of one kind or 
another. The transitive training (t.Lab) has a limited 
temporal existence but refers to a set of materials 
published “online” and is normally the first step of 
an intervention process that involves the commu-
nity and which has the generic name of Primeiros 
Pássaros.

19 O Prontuário Mil Pássaros é 
um conjunto de guias de ati-
vidades que foram delineadas 
para serem implementadas na 
sala de aula, biblioteca, etc. e 
está publicado em
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A sensibilização da comunidade faz-se atra-
vés dum convite ou apelo, emanado pelos artistas 
e educadores que frequentaram a formação: o 
“Manual para fazer nascer um pássaro”20. Trata-se 
de um texto escrito num registo semipoético que 
sugere ao adulto (por exemplo, o pai ou mãe) uma 
atividade informal de escuta da paisagem sonora 
com a criança. A procura do canto dos pássaros, 
num jardim, parque ou espaço verde, é seguida 
de uma expressão pictórica da impressão auditiva 
numa folha em branco, que de seguida se trans-
forma num pássaro de papel através da técnica de 
dobragem japonesa de origami (“orizuru”). A ativi-
dade de construção do “orizuru” propõe um “ritual” 
de evocação dum desejo comum e inspira-se na 
tradição japonesa segundo a qual o “orizuru” é um 
símbolo de paz e esperança. Através da escuta dos 
pássaros, procura-se chamar a atenção de crian-
ças, famílias, educadores para os cuidados com o 
ambiente e para a necessidade de todos exercerem 
uma voz ativa no condomínio Terra. 

20

The awareness of the community is promot-
ed through an invitation or appeal, issued by the 
artists and educators who attended the training ini-
tiative: the “Manual for bringing a bird to life”. It is a 
text written in a semi-poetic register that suggests 
to the adult (for example the father or mother) an 
informal activity of listening to the soundscape 
with the child. The search for birdsong, in a gar-
den, park or green space, is followed by a pictorial 
expression of the auditory impression on a blank 
sheet, which is then transformed into a paper 
bird using the Japanese origami (“orizuru” folding 
technique). The activity of building the “orizuru” 
proposes a “ritual” to evoke a common desire and 
is inspired by the Japanese tradition according to 
which the “orizuru” is a symbol of peace and hope. 
Through listening to the birds, we seek to draw the 
attention of children, families, educators to care 
for the environment and the need for everyone to 
exercise an active voice in the Earth condominium.



O pássaro de cada criança junta-se aos pássa-
ros de outras crianças, na escola ou biblioteca, e 
explora-se a metáfora da “murmuração” (a possi-
bilidade do “voo coletivo”, ordenado pela sensibi-
lidade à presença do outro), construindo “bandos” 
de “orizurus” que enchem de “vida colorida” um 
objeto escultórico de base que é disponibilizado à 
escola ou biblioteca. A comunidade constrói assim, 
coletivamente, um conjunto de instalações-saté-
lite Primeiros Pássaros que habitam os diferentes 
espaços onde o projeto decorre. Cada instalação 
“satélite” Primeiros Pássaros é um agregador de 
desejos, vontades dum grupo em particular (uma 
turma, por exemplo) e há um profundo sentido ético 
e poético associado à realização manual. Metafori-
camente falando, a instalação Primeiros Pássaros é 
um ninho de criatividade, conhecimento e coope-
ração. Mas não é um fim em si mesma nem nunca 
está concluída: é um “ninho” onde nascem pássaros 
— os pássaros da imaginação de cada um — que vai 
sendo transformado pela mão de todos. Pela mão 
do adulto que ajudou a procurar e a escutar um 
pássaro. Pela mão da criança que os escutou e os 
transpôs para desenhos coloridos, fonte de inspira-
ção para brincar, conversar, cantar, inventar histórias 
e imitar sons de pássaro. Das mãos nascem pás-
saros. E depois voam, para se juntarem a outros, 
incontáveis. Não é um fim em si mesma, porque 
pretende ser uma espécie de ponto de partida ou 
símbolo agregador para um conjunto de atividades e 
iniciativas à volta do “universo dos pássaros”, tenha 
isso sido abordado na formação e suportado pelos 
materiais de apoio, ou não: o tema está na ordem 
do dia (a extinção de inúmeras espécies de pássaros 
é apenas um dos aspetos da catástrofe ecológica 

Each child’s bird joins the birds of other chil-
dren, at school or in the library, and the metaphor 
of “murmuration” is explored (the possibility of 
“collective flight”, ordered by sensitivity to the 
presence of the other), building “flocks” of “ori-
zurus” that fill with “colorful life” a basic sculp-
tural object that is made available to the school 
or library. Thus, the community collectively builds 
a set of Primeiros Pássaros “satellite” installations 
that inhabit the different spaces where the project 
takes place. Each “satellite” Primeiros Pássaros 
installation is an aggregator of desires, wishes of 
a particular group (a class, for example) and there 
is a deep ethical and poetic sense associated with 
manual realization. Metaphorically speaking, the 
Primeiros Pássaros installation is a nest of creativi-
ty, knowledge and cooperation. It is not however an 
end in itself nor is it ever completed: it is a “nest” 
where birds are born — the birds of each one’s 
imagination — that are transformed by the hands 
of everyone. By the hand of the adult who helped 
to look for and listen to a bird. By the hand of the 
child who listened to them and transposed them 
into colorful drawings, a source of inspiration for 
playing, talking, singing, inventing stories and imi-
tating bird sounds. From their hands birds are born. 
And then they fly away, to join countless others. It 
is not an end in itself because it intends to be a 
kind of starting point or aggregating symbol for a 
set of activities and initiatives around the “universe 
of birds”, whether this was addressed in the train-
ing initiative and based on the support materials, or 
not: the topic is actual (the extinction of countless 
species of birds is just one of the aspects of the 
ecological catastrophe we are experiencing) and 



52 53

que estamos a viver) e os pássaros 
são um excelente fio condutor para 
“viagens” multidisciplinares que vão 
da música à biologia, filosofia, pintura 
ou literatura. Espera-se, assim, que 
na escola ou biblioteca os Primeiros 
Pássaros possam inspirar múltiplas 
atividades transversais, realizadas 
pelos educadores / professores / 
agentes educativos e seus convidados, 
e que a construção de “orizurus”, as 
canções, rimas e “brincadeiras” vividas 
na formação possam ser elementos 
úteis na criação de planos educativos 
multidisciplinares mais abrangentes. 

birds are an excellent topic for multidisciplinary 
“voyages” ranging from music to biology, philos-
ophy, painting or literature. It is expected, there-
fore, that the Primeiros Pássaros in the school or 
library can inspire multiple transversal activities, 
carried out by educators / teachers / educational 
agents and their guests, and that the construction 
of “orizurus”, songs, rhymes and “playful activities” 
experienced in training can be useful elements in 
the creation of more comprehensive multidiscipli-
nary educational plans.

As instalações-satélite Primeiros Pássaros e todo 
o trabalho desenvolvido pelos educadores / profes-
sores / agentes educativos são também uma forma 
de preparar uma receção mais atenta e participada 
das experiências performativas PaPI-Opus 8 e/ou 
Orizuro que se descrevem mais adiante. A ideia 
de criar “vínculos” com a essência da experiência 
a que se vai assistir num espetá-
culo não deve ser confundida com 
a necessidade de “explicar” aquilo 
que vai acontecer. Pelo contrário, o 
“espanto” e a “revelação” continuam 
a ser, talvez, o mais importante numa 
experiência performativa. Estamos 
a falar apenas de “preparar o jardim 
para que as flores possam florir e os 

The Primeiros Pássaros “satellite” 
installations and all the work carried 
out by the educators / teachers /  
/ educational agents are also a way of 
preparing a more attentive and par-
ticipative reception of the performa-
tive experiences PaPI-Opus 8 and/or 
Orizuro that are described below. The 
idea of   creating “links” with the es-
sence of the experience that is going 
to be seen in a show should not be 
mistaken with the need to “explain” 
what is going to happen. On the con-

trary, the “amazement” and the “revelation” remain, 
perhaps, the most important element in a performa-
tive experience. We are just talking about “preparing 
the garden so that flowers can bloom and birds can 

pássaros as possam 
visitar”, ou seja, a de 
cultivar a atenção, a 
escuta, a imaginação, 
porque isso cria, na 
“performance”, opor-
tunidades de descoberta adicionais e relações 
mais profundas com o que acontece. Torna o 
espetáculo mais significativo. É nesse sentido 
que as atividades desenvolvidas na sala de aula 
ou biblioteca podem ser completadas por uma 
Oficina dos Pássaros, uma sessão dinamizada 
por um artista da CMT, direcionada a cada grupo 
(turma), num registo informal mas rigoroso. 

visit them”, that is, cultivating attention, listening, 
imagination, because this creates opportunities for 
discovery, additional and deeper relationships with 
what happens in the performance. It makes the 
show more meaningful. It is in this sense that the 
activities developed in the classroom or library can 
be completed by an Oficina dos Pássaros, a session 
run by a CMT artist, directed at each group (class), in 
an informal but rigorous manner.
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Numa situação como a que se descreveu ante-
riormente, o passo seguinte seria a experiência de 
assistir à “performance”, ao vivo e presencial, de 
uma ou das duas peças de música teatral da cons-
telação Mil Pássaros: PaPI-Opus 8 e Orizuro. O ma-
terial-performativo de ambas é muito semelhante, 
mas são experiências bastante distintas: Orizuro 
envolve três intérpretes e uma cenografia e ilumi-
nação relativamente elaboradas que necessitam de 
uma sala de espetáculos, e portanto as crianças 
deslocam-se ao teatro onde é apresentada. Pa-
PI-Opus 8 é uma “performance” a solo concebida 
especificamente para ser apresentada em creches 
/ jardins-de-infância / escolas / bibliotecas. 

In a situation like the one described above, the 
next step would be the experience of watching 
the performance, live and in-person, of one or two 
music-theatre pieces from the Mil Pássaros con-
stellation: PaPI-Opus 8 and Orizuro. The performa-
tive material of both performances is very similar, 
but they are quite different experiences: Orizuro 
involves three performers and a relatively elaborate 
scenography and lighting that need a theater, and 
therefore the children move to the venue where it 
is performed. PaPI-Opus 8 is a solo performance 
designed specifically to be performed in nurseries / 
/ kindergartens / schools / libraries.

Orizuro é uma viagem ao mundo dos pássaros. 
De todos os pássaros que descobrimos na nossa 
pesquisa e entraram na nossa imaginação. Segui-
mos a pista de Mia Couto — “pássaros, todos os 
que no chão desconhecem morada” — e procurá-
mos tudo o que nos faz voar. Convocamos os sons 
de pássaros que gravámos ou descobrimos em 
gravações, conhecemos os pássaros das histórias 
e dos livros, antigos e atuais, das músicas tradicio-
nais e do séc. XX, da dança e da poesia, imagina-
mos a voz dos pássaros ausentes de Silent Spring e 
criámos ninhos para que habitassem o espetáculo, 
sob a forma de canções, cantos rítmicos, coreo-
grafias e imagens. O espetáculo é uma “viagem 
misteriosa”, por vezes estranha, outras vezes bem-
-humorada, poética e sensível, cheia de “leituras 
possíveis”, porque o público não é só os bebés e 
crianças pequenas, mas também os adultos que as 
acompanham.

Orizuro is a voyage to the world of birds. Of all 
the birds that we discovered in our research and 
entered our imagination. We followed Mia Couto’s 
trail — “birds, all those who don’t know where to 
live on the ground” —, and looked for everything 
that makes us fly. We summon the sounds of birds 
that we recorded or discovered in recordings, we 
meet the birds of stories and books, old and cur-
rent, of traditional and 20th century music, from 
dance and poetry, we imagined the voice of the 
absent birds of Silent Spring and created nests for 
them to inhabit the performance, in the form of 
songs, rhythmic chants, choreographies and imag-
es. The performance is a “mysterious journey”, at 
times strange, at other times humorous, poetic and 
sensitive, full of “possible readings” because the 
audience is not only babies and young children, but 
also the adults who accompany them.

PaPI-Opus 8 é filho de Orizuro. Mais irrequieto, 
mais leve, foi planeado para voar por creches e 
jardins-de-infância, “porque é lá que encontra os 
meninos e as meninas com quem gosta de brincar. 
É ágil e colorido. Canta e viaja ao sabor dos sons e 
do movimento. A sua chegada é anunciada e a sua 
visita deixa vontade de o voltar a ver mais tarde, 
mais crescido, mas sempre pronto para brincar”. 
Ou seja, Opus 8 segue o modelo Peça a Peça Iti-
nerante (PaPI) desenvolvido no projeto Opus Tutti 
referido anteriormente, o que permite fazer chegar 
a espaços informais uma experiência performativa 
simples do ponto de vista logístico, mas elaborada 
do ponto de vista artístico e conceptual. Adicio-
nalmente, PaPI-Opus 8 foi idealizado como uma 
experiência que se articula com o trabalho prévio 
de formação e desenvolvimento das instalações Mil 
Pássaros, e é nesse sentido que tem uma chegada 
anunciada, preparada, esperada. Numa situação 
ideal, as mesmas crianças que acolhem o PaPI-
-Opus 8 nas suas salas do jardim de infância pode-
rão depois levar os Pais ao teatro a ver a peça-mãe, 
Orizuro. E terão preparado os Pais em casa e isso 
é bom, porque os Pais também aprendem com os 
filhos. Terão trocado opiniões entre si e com a edu-
cadora da sua sala, terão expresso as suas opiniões 
em palavras, desenhos ou brincadeiras. Às vezes 
de forma organizada, por iniciativa da educadora, 
outras vezes por iniciativa própria em brincadeiras 
informais na sala ou no recreio. Há muitas formas 
de perceber que estas experiências deixam mar-
cas profundas. Nem todas, ou quase nenhuma, são 
objetivas ou mensuráveis.

PaPI-Opus 8 is the child of Orizuro. More rest-
less, lighter, it was planned to fly around nurseries 
and kindergartens “because that’s where it finds 
the children with whom it likes to play. It is agile 
and colorful. It sings and travels to the taste of 
sounds and movement. Its arrival is announced and 
its visit makes one wanting to see it again later, 
older, but always ready to play”. In other words, 
Opus 8 follows the Peça a Peça Itinerante (PaPI) 
model developed in the aforementioned Opus Tutti 
project, which allows a simple (from a logistical 
point of view), but elaborated (from an artistic and 
conceptual point of view) performative experience 
to reach informal spaces. Additionally, PaPI-Opus 8 
was conceived as an experience that is articulated 
with the previous work of training and develop-
ment of the Mil Pássaros installations, and it is in 
this sense that it has an announced, prepared and 
expected arrival. In an ideal situation, the same 
children who host the PaPI-Opus 8 in their kinder-
garten classrooms will then be able to take their 
parents to the theater to see the main play, Orizuro. 
And they will have prepared the parents at home 
and that is good because parents also learn from 
their children. They will have exchanged opinions 
among themselves and with the educator in their 
classroom, they will have expressed their opinions 
in words, drawings or games. Sometimes this will 
have happened in an organized way, on the ini-
tiative of the educator, other times on their own 
initiative in informal games in the classroom or at 
the playground. There are many ways to perceive 
that these experiences leave deep marks. Not all, 
or almost none, are objective or measurable.
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Com a “nova realidade” imposta pela pandemia 
foi necessário encontrar uma alternativa às apre-
sentações presenciais de PaPI-Opus 8. A experiência 
de Poemário Vivo tinha demonstrado que a plata-
forma Zoom poderia permitir desenvolver formas de 
comunicação e interação que mantinham o sentido 
de partilha do espaço e tempo que normalmente 
acontece numa “performance” ao vivo. Em 2020, o 
projeto Mil Pássaros programado para Lisboa Capital 
Verde Europeia 2020 estava em curso e era necessá-
rio encontrar uma alternativa para as várias apresen-
tações de PaPI-Opus 8 que tinham sido programadas 
para escolas e bibliotecas. Foi assim que nasceu 
PaPI-Opus 8.z, uma “performance” músico-teatral 
ao vivo que acontece na plataforma Zoom para uma 
plateia íntima e na “casa” de quem assiste e parti-
cipa. Uma turma de crianças até ao primeiro ciclo, 
na sua sala de aula, ou um conjunto de famílias nos 
seus sofás são convidados a entrar numa viagem ao 
mundo dos pássaros guiada por uma intérprete que 
interpela o público e o faz “ganhar asas”. PaPI-Opus 
8.z acabou por ganhar “vida própria” e ser muito 
mais do que uma solução temporária para o proje-
to Mil Pássaros de Lisboa. PaPI-Opus 8.z segue de 
muito perto o guião de PaPI-Opus 8, mas acaba por 
ser uma experiência totalmente diferente, porque o 
“meio” (o computador, o Zoom) transpõe o espeta-

The “new reality” imposed by the pandemic 
made it necessary to find an alternative to the face-
to-face presentations of PaPI-Opus 8. The experi-
ence of Poemário Vivo had shown that the Zoom 
platform could enable the development of forms of 
communication and interaction that maintained the 
sense of sharing space and time that normally takes 
place in a live performance. In 2020, the Mil Pás-
saros project scheduled for Lisbon European Green 
Capital 2020 was underway and it was necessary to 
find an alternative to the various presentations of 
PaPI-Opus 8 that had been scheduled for schools 
and libraries. That is how PaPI-Opus 8.z was born, 
a live music-theatre performance that takes place 
on the Zoom platform for an intimate audience and 
at the “home” of those who watch and participate. 
A group of children, in their classroom, or a group 
of families on their sofas are invited to embark on 
a journey into the world of birds guided by a per-
former who challenges the audience and makes 
them “grow wings”. PaPI-Opus 8.z ended up taking 
on “a life of its own” and being much more than a 
temporary solution for Lisbon’s Mil Pássaros project. 
PaPI-Opus 8.z follows the script of PaPI-Opus 8 
very closely but it turns out to be a totally different 
experience because the “medium” (the computer, 
Zoom) transposes the viewer into a relationship 

with the performer and the other viewers that is 
very different. The audience is part of the play, it 
is invited to participate, interact and communi-
cate. The voyage to the world of birds is made with 
everyone, even if they are separated by distance or 
isolation. We will return to PaPI-Opus 8.z when we 
will talk about z.Lab Mil Pássaros.

dor para uma relação com a “intérprete” e os outros 
espetadores muito diversa. O público faz parte da 
peça, é convidado a participar, interagir e comunicar. 
A viagem ao mundo dos pássaros faz-se com todos, 
mesmo que estejam separados pela distância ou 
pelo isolamento. Voltaremos a PaPI-Opus 8.z quando 
falarmos de z.Lab Mil Pássaros.
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Como acontece com muitos pássaros reais, 
também os pássaros imaginários e de papel de Mil 
Pássaros se congregam em bandos em locais que 
os acolhem em grande número. É essa a ideia das 
instalações Inúmera Mão e Mil Pássaros. Do pon-
to de vista conceptual, são equivalentes (a ideia 
da “murmuração” visual e sonora, a construção 
duma obra de arte participativa) e baseiam-se em 
elementos base idênticos às instalações-satéli-
te Primeiros Pássaros (os elementos escultóricos 
de madeira, os “orizurus” criados pelas crianças e 
adultos). A instalação Inúmera Mão foi a primeira 
abordagem a esta ideia e o título é uma alusão ao 
poema de Ruy Belo “Algumas proposições sobre 
pássaros e árvores que o poeta remata com uma 
referência ao coração”. O poema tinha sido uma 
fonte de inspiração para a criação de Orizuro e 
começava com a proposição “Os pássaros nascem 
na ponta das árvores” e terminava com as palavras 
“Eu amo as árvores principalmente as que dão 
pássaros, Quem é que lá os pendura nos ramos? 
De quem é a mão, a inúmera mão? Eu passo e mu-
da-se-me o coração”. Todo o poema tinha reverbe-
rações imensas na obra que pretendíamos cons-
truir e a expressão “inúmera mão” aludia a uma 
questão muito importante, a de ser o resultado 
dum processo participativo que tinha como intuito 
profundo “mudar o coração” de quem nela partici-
pava ou a contemplava. A instalação Inúmera Mão 
incluía um número reduzido de elementos escultó-
ricos (6) que habitavam um espaço interior que se 
transformava pela presença dos pássaros e pelas 
suas sombras. O som, luz e movimento dos pássa-
ros (causado pela deslocação de ar produzida por 
pequenas ventoinhas) eram reações à presença das 

As with many real birds, the imaginary and 
paper birds of Mil Pássaros congregate in flocks, in 
places that welcome them in large numbers. That 
is the idea behind the installations Inúmera Mão 
and Mil Pássaros. From a conceptual point of view, 
they are quite similar (the idea of   visual and sound 
“murmuration”, the construction of a participatory 
work of art) and they are based on basic elements 
identical to the Primeiros Pássaros “satellite” in-
stallations (the wooden sculptural elements, the 
“orizurus” created by children and adults). The 
installation Inúmera Mão41 was the first approach 
to this idea and the title is an allusion to Ruy Belo’s 
poem “Some propositions about birds and trees 
that the poet ends with a reference to the heart”. 
The poem had been a source of inspiration for the 
creation of Orizuro and began with the proposition 
“Birds are born on the tips of trees” and ended with 
the words “I love trees, especially those that bear 
birds, Who hangs them in the branches? Whose 
hand is it, the innumerable hand? I pass and my 
heart changes”. The entire poem had immense 
reverberations in the work we intended to build, 
and the expression “innumerable hand” alluded to 
a very important feature, that of being the result of 
a participatory process that had the profound in-
tention of “changing the heart” of those who would 
participate in it or contemplate it. The installa-
tion Inúmera Mão included a reduced number of 
sculptural elements (6) that inhabited an interior 
space that was transformed by the presence of 
paper birds and their shadows. The sound, light and 
movement of birds (caused by the movement of air 
produced by small fans) were reactions to peo-
ple’s presence mediated by a system of electronic 

pessoas mediadas por um sistema de dispositivos 
eletrónicos. A instalação Inúmera Mão evoluiu para 
a instalação Mil Pássaros quando um projeto Mil 
Pássaros foi planeado para ser realizado no âmbi-
to da programação de Lisboa Capital Verde Euro-
peia 2020. Voltaremos a estas duas experiências 
em mais detalhe após abordarmos as duas outras 
modalidades de formação que mencionámos atrás, 
bem como mais um elemento importante da cons-
telação, a Conferência dos Pássaros.

devices. The Inúmera Mão installation evolved into 
the Mil Pássaros installation when a Mil Pássaros 
project was planned to be carried out within the 
scope of the Lisbon European Green Capital 2020. 
We will go back to these two experiences in more 
detail after dealing with the two other types of 
training initiatives described above, as well as with 
another important element of the constellation, 
Conferência dos Pássaros.

O z.Lab Mil Pássaros é uma consequência direta 
da atitude de “resilência” que nos fez explorar a 
plataforma Zoom e nos levou a Poemário Vivo e 
PaPI-Opus 8.z. No verão de 2020 deveria ter ocorri-
do em Loulé uma formação imersiva (Mil Pássaros), 
mas as restrições impostas pela pandemia impe-
diram o plano inicial. Acabámos por realizar uma 
experiência on-line, ZygZag&Zoom, que nos fez per-
ceber que através do Zoom poderíamos encontrar 
formas interessantes de continuar a realizar o tra-
balho de formação. Isso fez com que pensássemos 
na hipótese de ter uma alternativa “online” para a 
formação que explora as ideias da constelação Mil 
Pássaros. Dado que a apresentação de PaPI-Opus 
8.z era uma experiência inovadora e com resulta-
dos interessantes, pensámos que a nova formação 
poderia ter como ponto de partida a apresenta-
ção da peça, em exclusivo para os formandos, e 
que posteriormente poderia haver um conjunto de 
sessões e também trabalho tutorial que se baseas-
se na desconstrução e exploração de ideias. Ou 
seja, o processo seria o inverso do percurso t.Lab, 
PaPI-Opus 8, porque neste caso se começaria pela 
recepção da “performance”, sem preparação prévia, 

z.Lab Mil Pássaros is a direct consequence of 
the “resilient” attitude that made us explore the 
Zoom platform and led us to Poemário Vivo and 
PaPI-Opus 8.z. In the summer of 2020 an immer-
sive training initiative (Mil Pássaros) should have 
taken place in Loulé, but the restrictions imposed 
by the pandemic blocked the initial plan. We ended 
up carrying out an online experience, Zyg,Zag&-
Zoom, which made us realize that through Zoom 
we could find interesting ways to continue carrying 
out the training work. This made us think about the 
possibility of having an “online” alternative for the 
training that explores the ideas of the Mil Pássaros 
constellation. Since the presentation of PaPI-Opus 
8.z was an innovative experience with interesting 
results, we thought that the new training initiative 
could have as its starting point the presentation 
of the piece, exclusively for the trainees, and that 
there could be a series of sessions afterwards, and 
also tutorial work, based on the deconstruction 
and exploration of ideas. In other words, the pro-
cess would be the inverse of the t.Lab, PaPI-Opus 
8 route, because in this case it would start with 
the attendance of the performance, without prior 
preparation, which would be followed by a process 
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of analysis and exploration based on the first sen-
sory impression. The first experience was carried 
out for a Brazilian audience in the summer of 2021 
and z.Lab Mil Pássaros is currently a “training path 
in which online communication is explored with 
a methodology that privileges the 'reapproaching' 
of people, the sharing of artistic experiences that 
involve participants in practical activities that com-
bine music, the body and visual expression. Inter-
ventions are planned and implemented in the work 
context and reflection is promoted on the transfer 
to the educational field. z.Lab takes place over 5 
sessions of 3 synchronous hours and also involves 
10 asynchronous hours of fieldwork”. At the time of 
writing this text, at the end of 2021, another edition 
of z.Lab Mil Pássaros, in Portuguese, is about to be-
gin, and throughout 2022 the possibility of expand-
ing the international reach of this type of training 
should be created, namely through collaboration on 
an Erasmus project with Belgian, Danish, Dutch and 
Norwegian partners.

a que se seguiria um processo de análise e explo-
ração alicerçado na primeira impressão sensorial. 
A primeira experiência foi realizada para o Brasil 
no verão de 2021 e o z.Lab Mil Pássaros consiste 
atualmente num “percurso formativo em que se 
explora a comunicação online com uma abordagem 
que privilegia a 'reaproximação' das pessoas, se 
partilham experiências artísticas e se envolvem os 
participantes na vivência de atividades práticas que 
combinam a música, o corpo e a expressão plás-
tica. Planeiam-se e implementam-se intervenções 
no contexto de trabalho e promove-se a reflexão 
sobre a transferência para o terreno educativo. O 
z.Lab decorre ao longo de 5 sessões de 3 horas 
síncronas e envolve ainda 10 horas assíncronas de 
trabalho de campo”. Na altura em que escrevemos 
este texto, final de 2021, está prestes a iniciar-se 
mais uma edição de z.Lab Mil Pássaros, em portu-
guês, e ao longo de 2022 deverá criar-se a pos-
sibilidade de ampliar o alcance internacional da 
formação, nomeadamente através da colaboração 
num projeto Erasmus com parceiros belgas, dina-
marqueses, holandeses e noruegueses.

O i.Lab Mil Pássaros é uma formação imersiva, 
ou seja, um processo que se desenrola de forma 
intensiva ao longo de uma semana, que inclui a 
vivência prática de música, movimento e expressão 
plástica, a apresentação e discussão de conceitos 
como musicalidade comunicativa, música como 
instrumento para o desenvolvimento humano e 
como mediador na interação com bebés, e que 
culmina com uma apresentação duma experiência 
performativa que é criada ao longo da semana. 

The i.Lab Mil Pássaros is an immersive train-
ing, that is, a process that takes place intensively 
over a week, which includes the practical experi-
ence of music, movement and visual expression, 
the presentation and discussion of concepts such 
as communicative musicality, music as an instru-
ment for human development and as a mediator in 
the interaction with babies, which culminates in a 
presentation of a performative experience that is 
created throughout the week. 
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O trabalho tem como ponto de partida o corpo 
e a voz, e o processo criativo está implícito na 
maior parte das propostas práticas, de tal forma 
que a “performance” final, para bebés, emerge de 
forma orgânica e em função do grupo de for-
mandos. O universo Mil Pássaros é trabalhado de 
forma transversal e a formação pretende não só 
desenvolver ferramentas de interação artística com 
bebés, mas também promover o desenvolvimen-
to pessoal, artístico, comunicacional, relacional 

The work has body and voice as its start-
ing point, and the creative process is implicit in 
most practical proposals, in such a way that the 
final performance for babies emerges organical-
ly and depending on the group of trainees. The 
Mil Pássaros universe is worked transversally and 
the training aims not only at developing tools for 
artistic interaction with babies, but also to pro-
mote personal, artistic, communicational, relational 
development and awareness of the need to take 

care of the environment. The i.Lab Mil Pássaros 
closely follows the principles developed in the 
immersive training initiatives of the GermInArte 
project (Jardim Interior, Caleidoscópio, Dabo Domo) 
but uses the expressive material from Mil Pássaros 
and allows the trainees to become acquainted with 
all the possibilities of implementing a Mil Pássa-
ros project in their work context. The first i.Lab Mil 
Pássaros took place in Loulé in the summer of 2021 
at a time when it was already possible to carry out 

e a consciencialização da necessidade de cuidar 
do ambiente. O i.Lab Mil Pássaros segue de muito 
perto os princípios desenvolvidos nas formações 
imersivas do projeto GermInArte (Jardim Interior, 
Caleidoscópio, Dabo Domo), mas usa o material 
expressivo de Mil Pássaros e familiariza os forman-
dos com todas as possibilidades de implementação 
de um projeto Mil Pássaros no contexto de traba-
lho. O primeiro i.Lab Mil Pássaros realizou-se em 
Loulé, no verão de 2021, numa altura em que já era 
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possível realizar algumas atividades presenciais 
mas ainda não era permitido fazer espetáculos ao 
vivo com público presencial. O trabalho decorreu 
de forma “normal” com uma característica pecu-
liar: o facto da apresentação final se ter realizado 
para uma única bebé que tinha estado presente ao 
longo de toda a semana21.

some face-to-face activities, but it was still not al-
lowed to do live performances with audiences. The 
work took place in a “normal” way, with a peculiar 
characteristic: the fact that the final presentation 
took place for a single baby who had been present 
throughout the week.

21 A reportagem realizada pelo 
Cineteatro Louletano pode ser 
vista em
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Na constelação Mil Pássaros há ainda um outro 
elemento que consideramos muito relevante, a 
Conferência dos Pássaros. Trata-se duma conferên-
cia-performance, ou seja, um formato que per-
mite explicar ideias, comunicar conceitos, factos 
objetivos e, simultaneamente, entrar num registo 
poético, performativo (teatral, musical). A desig-
nação é propositadamente ambígua, uma vez que 
faz pensar que se trata duma conferência sobre 
pássaros e, ao mesmo tempo, alude a uma das 
obras mais relevantes da História da Literatura, 
o livro do poeta persa Farid ud-Din Attar, escrito 
algures entre o século XII e XIII, onde os protago-
nistas são os pássaros. O facto desta obra ter sido 
também o ponto de partida para um importante 
projeto do dramaturgo / realizador / encenador 
Robert Wilson, uma figura incontornável do mundo 
das artes, motivou-nos a pensar numa experiência 
que aproximasse os mundos académico e artístico, 
que conhecemos bem, mas que são habitualmente 
mantidos meticulosamente separados. As confe-
rências académicas são, muitas vezes, herméticas 
ou, pelo menos, desprovidas de oportunidades de 
contemplação ou de emoção. Uma primeira expe-
riência, na conferência internacional "Brain, Poetry 
and Music", em 2013, levou-nos a comunicar o nos-
so trabalho (Music as a Tool for Human Develop-
ment) num registo bastante diferente do de outros 
oradores e também do que habitualmente fazíamos 
(a conferência reunia nomes importantes das neu-
rociências, ciências musicais, entre outras disci-
plinas). Ao explorarmos um lado performativo e ao 
comunicarmos os nossos “resultados” num registo 
que permitia simultaneamente envolver a “razão” e 
a “emoção”, encontrámos uma forma diferente de 

expor o nosso trabalho e mais completa de sermos 
nós próprios. Essa experiência levou-nos a uma 
outra (Tuning People, Birds and Flowers) na Harvard 
Graduate School of Education, em 2018, onde fo-
mos ainda mais longe, porque era mais sofisticada 
do ponto de vista performativo e porque incluímos 
elementos participativos (à semelhança do que 
fazíamos em projetos musicais como Babelim22).

22

In the constellation Mil Pássaros there is another 
element that we consider very relevant, the Con-
ferência dos Pássaros (The Conference of the Birds). 
It is a performance-conference, that is, a format that 
allows us to explain ideas, communicate concepts, 
objective facts while, simultaneously, entering poetic, 
performative (theatrical, musical) territories. The 
designation is purposely ambiguous since it makes 
people think that this is a conference on birds and, at 
the same time, it alludes to one of the most relevant 
works in the History of Literature, the book by the 
Persian poet Farid ud-Din Attar, written somewhere 
between the twelfth and thirteenth century, where 
the protagonists are the birds. The fact that this work 
was also the starting point for an important project 
by the playwright / director Robert Wilson, an in- 
escapable figure in the art world, motivated us to 
think about an experience that would bring together 
the academic and artistic worlds, which we know 
well. but which are usually kept meticulously sepa-

rated. Academic conferences are often hermetic or, 
at the very least, devoid of opportunities for contem-
plation or emotion. A first experience, at the interna-
tional conference "Brain, Poetry and Music", in 2013, 
led us to communicate our work (Music as a Tool for 
Human Development) in quite a different mood from 
other speakers and also from what we usually do (the 
conference brought together important names from 
neurosciences, musical sciences, among other disci-
plines). By exploring a performative side and commu-
nicating our “results” in a register that allowed simul-
taneously involving “reason” and “emotion”, we found 
a different way of exposing our work and a more 
complete way of being ourselves. That experience led 
us to another one (Tuning People, Birds and Flowers) 
at the Harvard Graduate School of Education in 2018, 
where we went even further because it was more 
sophisticated from a performative point of view and 
because we included participatory elements (similar 
to what we did in musical projects like Babelim22).
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Quando estávamos a trabalhar na constelação 
Mil Pássaros e pensámos que deveríamos comuni-
car muita da informação que tinha guiado o pro-
cesso criativo de Orizuro, imediatamente pensámos 
também que a Conferência dos Pássaros deveria 
ser uma experiência que levasse ainda mais longe 
as conferências-performance mencionadas ante-
riormente. A Conferência dos Pássaros envolve três 
“performers” com funções distintas, mas que inte-
ragem de forma a garantir um “fluxo” permanente 
que leva o público numa “viagem” através de factos 
e ideias da biologia e ecologia, musicologia, filoso-
fia. O livro de Farid ud-Din Attar, uma viagem imagi-
nária protagonizada por pássaros, levou a estrutu-
rar a Conferência dos Pássaros em sete secções, 
à semelhança das sete provas que os pássaros de 
Farid superam na sua jornada. 

When we were working on the constellation Mil 
Pássaros and we thought that we should commu-
nicate much of the information that had guided 
Orizuro’s creative process, we immediately thought 
that the Conferência dos Pássaros should be an 
experience that took the aforementioned perfor-
mance conferences even further. The Conferência 
dos Pássaros involves three “performers” with 
distinct functions but who interact in order to 
ensure a permanent “flow” that takes the audience 
on a “journey” through facts and ideas from biology 
and ecology, musicology, philosophy. Farid ud-Din 
Attar’s book, an imaginary voyage starring birds, 
led the Conferência dos Pássaros to be structured 
in seven sections, similar to the seven tests that 
Farid’s birds overcome on their journey.

The Conferência dos Pássaros begins by reveal-
ing the existence of the homonymous book and re-
flecting on the metaphor of the journey of the birds 
that left in search of a king and ended up finding 
themselves after having ventured along the path. 
The journey of Conferência dos Pássaros continues 
with the text published by National Geographic to 
declare 2018 the Year of the Bird, celebrating the 
centenary of the Migratory Bird Treaty Act, a law 
approved by the US Congress to protect birds from 
arbitrary killing. The text is entitled “Why Birds Mat-
ter” and is an important call to awareness of the 
importance of preserving what we have inherited.

A Conferência dos Pássaros começa por reve-
lar a existência do livro homónimo e refletir sobre 
a metáfora da viagem dos pássaros que partiram 
à procura dum rei e acabaram por se encontrar 
a eles próprios depois de se terem aventurado a 
percorrer o caminho. A viagem da Conferência dos 
Pássaros prossegue e atravessa o texto publicado 
pela National Geographic para declarar 2018 o Ano 
do Pássaro, em celebração do centenário da apro-
vação pelo Congresso dos EUA da Lei do Tratado 
das Aves Migratórias para as proteger da matança 
arbitrária. O texto intitula-se “Why Birds Matter” e 
é um importante apelo à tomada de consciência 
sobre a importância de preservar o que herdámos.

O voo dos pássaros e o fascínio que ele exerce 
sobre os humanos é o território seguinte, onde a 
“murmuração” aparece como fenómeno biológico, 
mas também como metáfora da possibilidade de 
comunicação intuitiva e da convivência entre indi-
víduos. A forma como os pássaros vêem e ouvem, 
nomeadamente o canto de outros pássaros, serve 
de motivo para refletir sobre a forma como nós 
próprios percecionamos os outros e o mundo que 
nos rodeia, e introduz a questão da comunicação 
sonora que depois leva ao trabalho de Steven Feld 
sobre o povo Kaluli, um “marco” na etnomusico-
logia e na antropologia do som. O som estrutura 
aspetos importantes das relações dos Kaluli (um 
povo que habita as montanhas da Papua Nova Gui-
né) com a floresta tropical que os rodeia, onde os 
pássaros são um dos elementos predominantes da 
paisagem sonora. A língua “bosavi” está impregnada 
da linguagem dos pássaros. A música, a poesia, as 
cerimónias fúnebres, as rotinas quotidianas, tudo 
parece fazer parte de um “continuum” onde predo-
mina um profundo respeito pelo mundo. A passa-
gem por Steven Feld desemboca no poema de Ruy 
Belo “Algumas proposições com pássaros e árvores 
que o poeta remata com uma referência ao cora-
ção” que é proposto como um momento participa-
tivo. O sexto território visitado pela Conferência dos 
Pássaros é o da relação da Música com os pássa-
ros: a flauta de Divje Babe, o vestígio arqueológico 
mais antigo de um instrumento musical e a possí-
vel origem da Música como tentativa do ser huma-
no reproduzir o canto dos pássaros, a influência de 
pássaros na música de Janequin ou Messiaen.

The flight of birds and the fascination it exerts 
on humans is the next territory, where “murmura-
tion” is explained as a biological phenomenon but 
also as a metaphor for the possibility of intuitive 
communication and coexistence between in-
dividuals. The way in which birds see and hear, 
namely the singing of other birds, serves as a 
motif to reflect on how we perceive others and 
the world around us. It introduces the issue of 
sound communication that later leads to Steven 
Feld´s work on the Kaluli people, a “milestone” in 
ethnomusicology and the anthropology of sound. 
The sound assembles important aspects of the 
relationship of the Kaluli (a people who inhabit the 
mountains of Papua New Guinea) with the tropical 
forest that surrounds them, where birds are one 
of the predominant elements of the soundscape. 
The “bosavi” language is impregnated with the 
language of birds. Music, poetry, funeral ceremo-
nies, daily routines, everything seems to be part 
of a “continuum” where a deep respect for the 
world prevails. The passage through Steven Feld 
leads to the poem by Ruy Belo “Some proposi-
tions with birds and trees that the poet ends with 
a reference to the heart”, which is proposed as a 
participatory moment. The sixth territory visited 
by the Conferência dos Pássaros is the relation-
ship between Music and birds: Divje Babe’s flute, 
the oldest archaeological remains of a musical 
instrument and the possible origin of Music as an 
attempt by human beings to reproduce the songs 
of birds, the influence of birds in the music of 
Janequin or Messiaen. 
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A Conferência dos Pássaros passa de seguida 
pelo trabalho da CMT, são abordadas as ideias de 
“constelação artístico-educativa”, “afinação de pes-
soas, pássaros e flores”, explica-se a constelação 
Mil Pássaros e concluiu-se com mais um momento 
participativo a partir de uma colagem de elementos 
do poema O Pássaro da Alma, de Michal Snunit. A 
Conferência dos Pássaros é um elemento impor-
tante da constelação, porque permite compreen-
der de forma mais profunda o trabalho da CMT, as 
preocupações, as fontes de inspiração, as relações 
entre os elementos da constelação, mas também 
porque abre perspetivas para futuros desenvolvi-
mentos autónomos por parte de artistas, educa-
dores ou de qualquer pessoa que queira entrar no 
“universo dos pássaros”. Estabelece uma relação 
com o público que evolui de forma natural para 
um diálogo no final. Nesse momento, a Conferência 
transforma-se num espaço de partilha, reflexão e 
debate com a comunidade que participa no projeto.

The Conferência dos Pássaros then passes 
through the work of CMT, the ideas of “artis-
tic-educational constellation” are addressed, 
“tuning people, birds and flowers”, the Mil Pássa-
ros constellation is explained and the conference 
concludes with another participative moment 
envolving a collage of elements from the poem O 
Pássaro da Alma, by Michal Snunit. The Conferên-
cia dos Pássaros is an important element of the 
constellation because it enables a deeper under-
standing of CMT's work, the concerns, the sourc-
es of inspiration, the relationships between the 
elements of the constellation, but also because it 
opens perspectives for future autonomous de-
velopments on the part of artists, educators or 
anyone who wants to enter the “universe of birds”. 
It establishes a relationship with the audience 
that naturally evolves into a dialogue at the end. 
At that moment, the Conferência becomes a space 
for sharing, reflection and debate with the com-
munity participating in the project.



A “murmuração”  
de Lisboa Lisbon´s “murmuration”

O projeto Mil Pássaros previsto para Lisboa 
Capital Verde Europeia 2020 contemplava duas ver-
tentes, uma que envolveria 10 museus e bibliotecas 
e uma outra, mais simples nas suas componentes 
mas mais complexa na abrangência, que envolve-
ria 42 escolas públicas do município de Lisboa. O 
trabalho de formação iniciou-se no outono de 2019 
e a instalação deveria acontecer na Estufa Fria, 
estando a inauguração prevista para celebrar o Dia 
Mundial do Ambiente em junho de 2020. Estavam 
previstas apresentações de PaPI-Opus 8 na primei-
ra vertente e uma “interação performativa” estava a 
ser preparada para a recolha dos “orizurus” cons-
truídos nas escolas: um grupo de artistas “deam-
bularia” por Lisboa passando pelas escolas que 
faziam parte do projeto e um conjunto de possi-
bilidades de interação musical/teatral tinham sido 
desenvolvidas em residências criativas. 

A ideia era imaginar uma “performance” de 
grande duração (vários meses) e num grande palco 
(a cidade de Lisboa). Os “performers” seriam “seres 
alados”, algures entre pássaros e anjos, cuja “mis-
são” era a de recolher e transportar os pássaros-
-desejo construídos pelas crianças. O seu “olhar” 
sobre a cidade, e em particular sobre as crianças, 

The Mil Pássaros project planned for Lisbon Eu-
ropean Green Capital 2020 comprised two strands 
of work, one that would involve 10 museums and 
libraries and another, simpler in its components 
but more complex in scope, which would involve 
42 public schools in the municipality of Lisbon. The 
training initiatives began in the autumn of 2019 and 
the installation was to take place in the Estufa Fria, 
with the inauguration scheduled to celebrate World 
Environment Day in June 2020. Presentations of 
PaPI-Opus 8 were planned in the first strand and 
a “performative interaction” was being prepared 
for the recollection of “orizurus” made in schools: 
a group of artists would “travel” through Lisbon 
passing through the schools that were part of the 
project and a set of possibilities for music-theatre 
interactions had been developed in creative resi-
dencies.

The idea was to imagine a performance of 
great duration (several months) and on a large 
stage (the city of Lisbon). The performers would 
be “winged beings” somewhere between birds and 
angels, whose “mission” was to collect and trans-
port the wish-birds built by children. Their “look” 
on the city, and in particular over the children, the 
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os bairros e escolas, seria recolhido com câmaras 
minúsculas incorporadas no figurino. Os pássaros 
deveriam convergir para a Estufa Fria e a montagem 
e abertura da instalação seriam atos performativos.

As restrições impostas pela pandemia implica-
ram mudanças profundas no plano inicial, algumas 
ideias tiveram que ser abandonadas neste con-
texto (mas reapareceram noutros projetos: O Céu 
Por Cima de Cá tem como base o trabalho criativo 
desenvolvido nas residências mencionadas ante-
riormente), mas as sementes tinham sido lançadas 
e foram encontradas formas alternativas de manter 
o projeto vivo. A primeira foi o desenvolvimento 
de PaPI-Opus 8.z como alternativa a PaPI-Opus 8, 
mencionada anteriormente. 

neighborhoods and schools, would be collected 
with tiny cameras incorporated in the costumes. 
The birds should gather on the Estufa Fria and the 
assembly and opening of the installation would be 
performative acts. 

The restrictions imposed by the pandemic 
implied profound changes in the initial plan, some 
ideas had to be abandoned in this context (but 
re-appeared in other projects: O Céu Por Cima de 
Cá is based on the creative work developed in the 
aforementioned homes), but the seeds had been 
sown and alternative ways to keep the project alive 
were found. The first of these alternatives was the 
development of PaPI-Opus 8.z to replace the afore-
mentioned PaPI-Opus 8.

A instalação Mil Pássaros, inicialmente previs-
ta para a Estufa Fria em 2020, foi cancelada, mas 
começámos a trabalhar numa hipótese de encon-
trar uma outra forma de a realizar, ainda em 2020, 
e a solução que encontrámos permitiu descobrir 
aspetos muito interessantes que não estavam con-
templados no plano inicial. A questão-base era que 
não seria possível montar a instalação num espaço 
fechado onde as pessoas entrassem para poder 
ver/ouvir os 1000 pássaros que queríamos mos-
trar. Também não seria possível fazer a instalação 
num espaço ao ar livre, porque o novo plano teria 
de ser desenvolvido em dezembro. Acabámos por 
convergir para a Loja da e-Nova, a sede de Lisboa 
Capital Europeia Verde 2020, um espaço na Praça 
do Município, no centro de Lisboa, por onde pas-
sam diariamente muitas pessoas a pé, com amplas 
janelas para duas ruas. 

The installation Mil Pássaros, initially planned 
for the Estufa Fria in 2020, was canceled but we 
started to work on finding another way of doing it, 
still in 2020, and the solution we found allowed us 
to discover very interesting aspects that were not 
covered in the initial plan. The basic issue was that 
it would not be possible to set up the installation 
in a closed space where people could enter to see/ 
/hear the 1000 birds we wanted to show. It would 
also not be possible to do it in an outdoor space 
because the new plan would have to be developed 
in December. We ended up converging to the Loja 
da e-Nova, the headquarters of Lisbon European 
Green Capital 2020, a space in Praça do Município, 
in the center of Lisbon, where many people walk 
daily, with large windows facing two streets.

A ideia era, então, construir a instalação de 
forma a que se visse e ouvisse de fora, a partir da 
rua. A questão visual colocava alguns desafios, uma 
vez que seria necessário criar, dentro da sala, uma 
relação entre os elementos que seria vista a partir 
dum outro ângulo, ou melhor, vários, mas a ideia 
de “mirar”, “espreitar”, não revelar tudo ao primei-
ro olhar, permitir ver de vários ângulos e descobrir 
coisas diferentes, era interessante e fazia ressoar 
várias das questões que abordávamos em Orizuro e 

The idea was, then, to develop the installa-
tion so that it could be seen and heard from the 
outside, from the street. There were some chal-
lenges concerning the visual aspect, as it would be 
necessary to create, within the room, a relationship 
between the elements that would be seen from 
another angle, or rather, several, but the idea of   
“aiming”, “peeking”, of not revealing everything at 
first glance, the possibility of seeing from different 
angles and discover different things, was inter-
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na Conferência dos Pássaros. As questões do som e 
da reatividade eram desafios mais difíceis, porque 
do ponto de vista técnico não seria possível usar os 
dispositivos que tinham sido criados em Inúmera 
Mão. O som deveria ser audível na rua, mas criar a 
sensação que emanava a partir de dentro, deveria 
reagir à presença das pessoas, mas, por outro lado, 
deveria também chamar a atenção ou convidar a 
que as pessoas se aproximassem para ver/ouvir de 
mais perto, deveria “conviver” com o ambiente so-

esting and resonated with many of the issues we 
addressed in Orizuro and at the Conferência dos 
Pássaros. The sound and reactivity aspects of the 
installation were more difficult to address because 
there were technical issues that would not allow 
the use of the devices created for Inúmera Mão. 
The sound should be audible in the street, but it 
should create the sensation that it emanated from 
within, it should react to the presence of people, 
but it should also draw attention or invite people 

noro da Praça do Município e trazer uma nova iden-
tidade sonora, uma vez que o projeto também tinha 
várias especificidades, nomeadamente o facto de 
ocorrer a “meio” da pandemia. Os sensores que 
tinham sido usados em Inúmera Mão (ultrassons) 
não funcionariam no novo contexto e a ilumina-
ção era também um desafio adicional, porque não 
era possível “isolar” a instalação (e a iluminação 
natural e artificial do exterior era muito diferen-
te durante o dia e a noite). Acabámos por decidir 

to come closer to see/listen closer, it should “live 
together” with the sound environment of Praça do 
Município and bring a new sound identity, since 
the project also had several specificities, name-
ly the fact that it occurred in the “middle” of the 
pandemic. The sensors that had been used in 
Inúmera Mão (ultrasound) would not work in the 
new context and lighting was also an additional 
challenge, because it was not possible to “iso-
late” the installation (and the natural and artificial 
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que as janelas deveriam ser usadas não só para 
os transeuntes poderem ver os “pássaros”, mas 
também como elemento importante no processo 
de reatividade e difusão do som: seriam ressoado-
res de colunas de contacto que as fariam vibrar e a 
aproximação das pessoas deveria ser monitorizada 
através de câmaras instaladas dentro do espaço 
(como se os pássaros “vissem” as pessoas na rua). 
Foram criados “gestos reativos” e “comportamen-
tos de base” (som, luz, movimento dos pássaros) e 
decidiu-se que a instalação deveria ser a metáfora 
de uma “luz de presença”, i.e., funcionaria entre 
o pôr do sol e o nascer do sol do dia seguinte, 
trazendo alguma “tranquilidade”, “esperança” nas 
noites frias de um mês de dezembro ensombrado 
pela pandemia. As experiências que tínhamos vindo 
a fazer com as possibilidades de termos uma pre-
sença “online”, em tempo real, levaram-nos a fazer 
com que fosse possível visitar a instalação a partir 

lighting from the outside was very different during 
the day and at night). We ended up deciding that 
the windows should be used not only for passersby 
to see the “birds” but also as an important ele-
ment in the process of reactivity and sound dif-
fusion: they would be contact speaker resonators 
that would make them vibrate, drawing people’s 
attention and bringing them closer. Their presence 
would be monitored through cameras installed 
inside the space (as if the birds “saw” the people 

de qualquer local, e, assim, quem estivesse em 
casa, em qualquer parte do Mundo, podia também 
acender essa “luz de presença” acompanhando a 
instalação no Youtube. Por último, criámos ainda 
sessões de “Boa Noite!”, tempo para nos ligarmos, 
escutar uma história, um poema ou uma canção. A 
ideia era usar o Zoom para “entrar” na instalação, 
que passaria a ser um espaço onde as pessoas se 
podiam encontrar. Esse encontro era acompanhado 
de momentos performativos, por artistas da CMT, a 
partir das suas casas23.

in the street). “Reactive 
gestures” and “basic be-
haviors” (sound, light, bird 
movement) were created 
and it was decided that the 
installation should be the 
metaphor of a “nightlight”, that is, it would work between sunset 
and sunrise the next day, bringing some “tranquility”, “hope” in 
the cold nights of a December overshadowed by the pandemic. 
The experiences we had been carrying out with the possibili-
ties of having an online presence, in real time, led us to make 
it possible to visit the installation from any location, and thus, 
whoever was at home, anywhere in the world, could also turn on 
this “nightlight” following the installation on Youtube. Finally, we 
also created “Good Night!” sessions, time to connect, listen to a 
story, a poem or a song. The idea was to use Zoom to “enter” the 
installation, which would become a space where people could 
meet. This meeting was accompanied by performative moments, 
by CMT artists, from their homes23.

23 O vídeo de Luís Margalhau 
ilustra os vários aspetos da 
instalação Mil Pássaros na Loja 
da e-Nova.

The video by Luís Margalhau 
shows the different aspects of 
the installation Mil Pássaros at 
Loja da e-Nova.
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In October 2021 the public health situation was 
very different and it became possible to carry out 
the initial plan. There were no longer restrictions 
on circulation and permanence in public spaces 
and it was possible to implement the installation 
Mil Pássaros at Estufa Fria de Lisboa, in Parque 
Eduardo VII. 

Mais tarde, já em outubro de 2021, e com 
uma situação sanitária bem diferente, foi possí-
vel realizar o plano inicial. Tinha deixado de haver 
restrições à circulação e permanência em espaços 
públicos e foi possível implementar a instalação 
Mil Pássaros na Estufa Fria de Lisboa, no Parque 
Eduardo VII. 
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A Estufa Fria é um espaço verde icónico de Lisboa e é a designação genérica para 
um conjunto de três estufas diferentes que reúne espécies de plantas de várias partes 
do Globo. São três ambientes com condições muito diferentes de luz, temperatura e 
humidade e as plantas em cada um deles refletem a diversidade do reino vegetal em 
zonas tão diversas como a China, Austrália, México, Perú, Brasil, Antilhas ou Península 
da Coreia. Na Estufa Fria vivem mais de 300 espécies originárias dos vários continen-
tes, algumas em diminuição ou perigo de extinção nos seus ambientes naturais.

A zona principal, que dá o nome ao conjunto, é coberta com um ripado de madei-
ra que controla de forma natural a temperatura e a luz no interior. É um “espaço de 
sombra”, irrigado abundantemente por um sistema de rega e também manualmen-
te, é a área fria e húmida do complexo de estufas e alberga espécies como azáleas e 
cameleiras provenientes de diversos pontos do globo. Uma segunda zona, coberta por 
um telhado de vidro e com rega manual abundante e frequente, é uma zona quente 
e húmida e acolhe espécies tropicais como o cafeeiro ou a mangueira ou bananeira. É 
designada de Estufa Quente. Um espaço mais pequeno, igualmente quente mas seco, 
é a Estufa Doce e possui plantas da família dos cactos e outras plantas suculentas 
como o aloé.

Ao longo dos vários espaços, encontram-se linhas de água, pequenos lagos e cas-
catas, obras de estatuária e bancos de jardim. A Estufa Fria é enquadrada por um 
lago artificial que se destaca no Parque Eduardo VII. Existe um Centro Interpretativo 
que acolhe exposições e atividades alusivas à botânica e à estrutura verde da cidade. 
A Estufa Fria de Lisboa tem como missão “assumir-se como um espaço de lazer e de 
cultura, de interesse turístico e como um recurso educativo privilegiado, na cidade de 
Lisboa, para a promoção do valor das plantas, com vista à adoção de comportamen-
tos promotores da conservação da biodiversidade, numa estratégia de sustentabili-
dade”. Para o visitante, sozinho ou em grupo, a Estufa Fria é um espaço de conexão 
com a vida vegetal (e não só, porque os pássaros também fazem parte do que se vê 
e ouve), de descoberta, mas que convida à pausa e à contemplação. A Estufa Fria é 
também, com alguma frequência, o palco ou cenário de eventos artísticos e culturais.

Estufa Fria is an iconic green space in Lisbon and it is the generic name for a set of 
three different greenhouses that bring together plant species from different parts of 
the world. There are three environments with very different conditions of light, tem-
perature and humidity and the plants in each one of them reflect the diversity of the 
plant kingdom in areas as diverse as China, Australia, Mexico, Peru, Brazil, Antilles or 
the Korean Peninsula. In the Estufa Fria there are more than 300 species from vari-
ous continents, some of which are in decline or in danger of extinction in their natural 
environments.

The main area, from which the complex name is derived, is covered with wooden 
slats that naturally control the temperature and light inside. It is a “shadowed space”, 
abundantly watered by an irrigation system and also manually. It is the cold and hu-
mid area of   the greenhouse complex, home to species such as azaleas and camellias 
from different parts of the globe. A second area, covered by a glass roof and with 
frequent manual watering, is a hot and humid area and hosts tropical species such as 
the coffee tree or the mango tree or banana tree. It is called Estufa Quente. A smaller 
space, equally warm but dry, is the Estufa Doce and has plants from the cactus family 
and other succulent plants such as aloe.

Along the various spaces, there are water lines, small lakes and waterfalls, statuary 
works and garden benches. The Estufa Fria is framed by an artificial lake that stands 
out in Parque Eduardo VII. There is an Interpretative Center that hosts exhibitions 
and activities related to botany and the city’s green structure. Estufa Fria de Lisboa’s 
mission is to “assume itself as a leisure and cultural space, of tourist interest and as a 
privileged educational resource, in the city of Lisbon, promoting the value of plants 
and fostering behavior changes towards biodiversity conservation and sustainability 
strategies”. For the visitor, alone or in groups, the Estufa Fria is a space of connec-
tion with plant life (and not only that, because birds are also part of what you see and 
hear), inviting us to discover but also to pause and enjoy contemplation. The Estufa 
Fria is also, with some regularity, the stage or setting of artistic and cultural events.
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Por várias razões, algumas de ordem muito 
pragmática, como a questão da rega, o espaço 
da Estufa Quente foi o escolhido para se fazer a 
instalação Mil Pássaros. O desafio era consideravel-
mente diferente do anterior (a Praça do Município, 
a Loja da e-Nova, o Zoom e o Youtube), porque 
o espaço é muito mais amplo, é dominado pela 
presença das plantas e por características interes-
santes e distintivas. Por exemplo, um relevo bas-
tante acidentado (muito mais que na Estufa Fria); 
a existência de pequenas grutas artificiais, que no 
início da Estufa Quente tinham sido o cativeiro de 
aves exóticas; a existência de múltiplos “pontos de 
vista” e percursos possíveis; uma relativa “conten-
ção” do espaço relativamente à área fria (bastante 
maior, mais plana e dispersa, e pela qual o visitante 
tem de passar antes de aceder à Estufa Quente); o 
próprio acesso que obriga a uma passagem que é 
quase um “ritual” que amplifica a sensação de se 
entrar num espaço muito diferente, não só do pon-
to de vista visual mas também de outras formas 
de sentir o espaço (a luz e temperatura criam um 
“efeito dramático” de entrada num outro univer-
so). No fundo, a Estufa Quente era o “espaço ideal” 
para uma “conferência dos pássaros” no sentido do 
livro do poeta Farid ud-Din Attar: local de congre-
gação de todos os pássaros (neste caso, os 1000 
“orizurus” feitos por crianças e adultos), agrupados 
em relações com pormenores da “paisagem” (zonas 

For various reasons, the Estufa Quente space 
was chosen to carry out the installation Mil Pássa-
ros. Very pragmatic issues, such as irrigation, led 
to this decision. The challenge was considerably 
different from the previous one (Praça do Municí-
pio, Loja da e-Nova, Zoom and Youtube), because 
the space is much broader, dominated by the pres-
ence of plants and other interesting and distinctive 
features. For example, a very rugged terrain (much 
more so than in Estufa Fria); the existence of small 
artificial caves, which at the beginning of the Estufa 
Quente had been the cages of exotic birds; the 
existence of multiple “points of view” and possi-
ble routes; a relative “containment” of the space 
in relation to the cold area (much larger, flatter 
and more dispersed, and through which the visitor 
has to pass before accessing the Estufa Quente). 
The access to Estufa Quente requires a passage 
that is almost a “ritual” that amplifies the feeling 
of entering a very different space, not only from a 
visual point of view but also engaging other senses 
(light and temperature create a “dramatic effect” 
of entry into another universe). Basically, the Estufa 
Quente was the “ideal space” for a “conference of 
the birds” in the sense of the book by poet Farid 
ud-Din Attar: a place where all birds congregate 
(in this case the 1000 “orizurus” made by children 
and adults), grouped in relationships with details 
of the “landscape” (high areas, low areas, areas 
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with water, paths, caves, dense or sparse areas, 
with air circulation or more static areas, proximity 
to benches, etc.). The 1000 birds were distributed 
over around 60 sculptural elements and the sound 
was distributed over 6 points of the Estufa Quente 
(autonomous and independent loudspeakers with 
sound compositions where the recorded sound 
of “real” birds coexisted with the sound of “cyber 
-birds” (generated in a computer from algorithms 
that emulate the biophysical process underlying 
the production of sound by birds), and synthesizers.

altas, baixas, zonas com água, caminhos, grutas, 
zonas densas ou esparsas, com circulação de ar ou 
mais estáticas, proximidade com bancos. etc.). Os 
1000 pássaros foram distribuídos por cerca de 60 
elementos escultóricos e o som foi distribuído por 
6 pontos da Estufa Quente (altifalantes autónomos 
e independentes com composições sonoras onde o 
som de pássaros “reais”, i.e., gravados, convivia com 
o som de “ciber-pássaros”, i.e., sons gerados em 
computador a partir de algoritmos que permitem 
emular o processo biofísico subjacente à produção 
de som pelos pássaros, e sintetizadores).
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A instalação Mil Pássaros na Estufa Fria esteve 
patente ao público durante o mês de outubro de 2021 
e foi um marco muito importante na “viagem” ou, se 
quisermos, “conferência” dos pássaros iniciada em 
Lisboa Capital Verde Europeia 2020: foi mais um ato 
de resiliência (acreditámos sempre que era importante 
materializar o plano inicial não obstante o sucesso do 
trabalho feito em dezembro de 2020) e o resultado 
estético e educativo deixou marcas profundas. A ideia 
da instalação Mil Pássaros é que se desenvolva a partir 
de um processo de partilha. Uma “inúmera mão” de 
crianças e adultos faz nascer pássaros na ponta dos 
dedos que depois se juntam em “murmuração” visual 
e sonora afinada pelo desejo dum mundo melhor. 
Estes pássaros de papel, ou “orizurus”, realizados de 
acordo com a arte do origami, são, segundo a tradição 
japonesa, símbolo de paz e felicidade. E, diz-se, os 
desejos cumprem-se quando se fazem mil “orizurus”.

The installation Mil Pássaros at Estufa Fria was 
open to the public during the month of October 2021 
and was a very important milestone in the “journey” 
that started in Lisbon European Green Capital 2020: 
it was another act of resilience (we always believed 
that it was important to materialize the initial plan, 
despite the success of the work carried out in 
December 2020) and the aesthetic and educational 
result left deep marks. The idea of   the installation 
Mil Pássaros is that it develops from a process of 
sharing. An “innumerable hand” of children and 
adults makes birds grow at their fingertips, which 
then join in visual and sound “murmuration” in tune 
with the desire for a better world. These paper birds, 
or “orizurus”, made according to the art of origami, 
are, in the Japanese tradition, a symbol of peace and 
happiness. And, it is said, desires are fulfilled when 
a thousand “orizurus” are made.
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A instalação Mil Pássaros chama a atenção para 
a fragilidade do mundo em que vivemos e para a 
necessidade de cuidar do ambiente. Dá asas à ima-
ginação. Revela a força e a beleza de uma vontade 
coletiva fundada no poder de pequenos gestos. 
Apela à escuta, à contemplação e ao desejo de 
construirmos um mundo melhor. Após ter sido uma 
“luz de presença” num ano marcado pela pande-
mia, o seu ressurgimento e transfiguração operada 
pelo diálogo com o espaço e magníficos biontes 
da Estufa Quente trazia uma nova dimensão: o 
novo eco-sistema bio-poético era, e continua a ser, 
também um manifesto à “enorme vontade de ter 
esperança nestes tempos tão incertos”.

The installation Mil Pássaros draws attention to 
the fragility of the world we live in and the need 
to take care of the environment. It gives wings to 
imagination. It reveals the strength and beauty 
of a collective will based on the power of small 
gestures. It calls for listening, contemplation and 
the desire to build a better world. After being a 
“nightlight” in a year marked by the pandemic, its 
resurgence and transfiguration caused by the dia-
logue with the space and magnificent bionts of the 
Estufa Quente brought a new dimension: the new 
bio-poetic eco-system was, and continues to to be, 
also a manifesto to the “enormous desire to have 
hope in these uncertain times”.




