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História(s) da Dança: 
Vera Mantero 

O percurso e o trabalho da Vera Mantero (Lisboa, 1966) 
estão pormenorizadamente tratados no site de  
O Rumo do Fumo1 (estrutura que fundou em 1999), 
onde pode ler-se:

Para mim a dança não é um dado adquirido. Acredito que 
quanto menos o adquirir mais próxima estarei dela. Uso 
a dança e o trabalho performativo para perceber aquilo 
que necessito de perceber. Deixei de ver sentido num 
performer especializado numa disciplina (um bailarino 
ou um actor ou um cantor ou um músico) e passei a ver 
sentido num performer especializado no todo. A vida  
é um fenómeno terrivelmente complicado e rico e vejo 
o trabalho que faço como uma luta contínua contra  
o empobrecimento do espírito, o meu e o dos outros,  
luta que considero essencial agora e sempre.

As criações da Vera surgem de necessidade de resposta 
a perguntas que se coloca a si própria, como uma 
cientista empenhada em ir ao fundo, à origem das 
coisas: O que quero dizer? Como vou falar disto?

Para este capítulo de História(s) da Dança, associado 
à estreia de O susto é um mundo de Vera Mantero 
proponho uma leitura da peça à luz do encantamento  
e da inquietação que movem e alimentam a coreógrafa. 
Convém dizer que a história da dança é um corpo 
amputado dos seus membros; preparemo-nos para 
dores fantasmas.

As primeiras experiências coreográficas da Vera Mantero 
foram no Estúdio Experimental de Coreografia do Ballet 
Gulbenkian. Em 1987 apresentou Ponto de interrogação.

(...) peça influenciada pelo trabalho de Trisha Brown, 
coreógrafa americana de quem a Fundação Gulbenkian 
apresentara nesse ano uma retrospectiva.

Nota sobre a peça disponível em orumodofumo.pt

Dois anos mais tarde, cria As quatro fadinhas do 
apocalipse, no momento em que questiona a sua 
permanência como bailarina no Ballet Gulbenkian, 
companhia referência no panorama da dança em 
Portugal, que acabaria por deixar para ir estudar  
para Nova Iorque.

Não encontro apontamentos nenhuns da altura e estou 
a tentar lembrar-me de onde veio esta peça e, entre 
outras coisas, surge-me esta ideia: depois de 5 anos 
de Ballet Gulbenkian, depois de 5 anos a dar à perna 
no Ballet Gulbenkian, resolvi sentar-me. Resolvi fazer 
uma peça em que as pernas desaparecem, são 
“cortadas”, negadas. (...)

(Difícil não ver tudo isto como uma negação na maior 
parte do trabalho que tinha feito até àquela altura 
naquela companhia).

1 Expressão encontrada 
pela Vera Mantero, que 
não lhe pareceu poder ser 
nome para uma peça mas 
que soava bem enquanto 
estrutura: “O Rumo do Fumo 
apresenta....”

Ponto de interrogação, 1987   
Vera Mantero
© DR

https://www.orumodofumo.com/pt/espectaculos/ponto-de-interrogaca_57
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(...) É já uma enorme vontade de descobrir maneiras de 

dizer com a dança. Daí a frontalidade, daí as mãos e o 
rosto (todos três muito presentes em peças a seguir).

Excerto da sinopse de As quatro fadinhas do apocalipse de Vera Mantero (1989)
Disponível em orumodofumo.pt

É também em 1989 que coreografa o primeiro solo (e a 
primeira encomenda), Uma rosa de músculos, a partir 
de uma encomenda do ACARTE para a celebração do 
centenário do nascimento de Nijinsky.

Acho que nunca teria feito um solo sobre Nijinsky se não 
surgisse esta encomenda. É bom fazer uma coisa que 
há partida nunca se faria. (...) 

O que mais me impressionou: o papel que a sensualidade 
representava nele; o êxtase que provocava no público 
e em si próprio; a inevitabilidade da sua arte, tanto para 
a sua sobrevivência como para a sua aniquilação; o tipo 
de dança em que se formou e que dançou durante anos 
- o ballet - e a dança totalmente nova e oposta que 
criou com a sua coreografia; e finalmente a turbulência 
e a velocidade da sua vida, que o seu espírito não 
aguentou. Mas o solo não podia ser baseado apenas 
em Nijinsky porque era eu quem ia ‘falar’ sobre ele –  
eu também estava em cena. Então este é um retrato  
do meu retrato do retratado.

Excerto da sinopse de Uma rosa de músculos de Vera Mantero (1989).
Disponível em orumodofumo.pt

Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois, o 
solo criado em 1991, é a peça mais antiga que continua 
a ser regularmente apresentada. HEIS ENCANTAMENTO 
E INQUIETAÇÃO.

(...) Escrevia Mantero na folha de sala nessa altura:  
“A minha relação com a dança gira à volta das 
seguintes questões: o que é que a dança diz? O que é 
que eu posso dizer com a dança? O que é que eu estou 
a dizer quando estou a dançar?”

Esta peça tem também outra particularidade: foi desde 
sempre e até hoje uma peça improvisada e foi 
precisamente o ser improvisada que lhe permitiu 
ser peça. Ela é o resultado de impossibilidades e 
dificuldades criativas: antes de ser solo foi tentativa 
gorada de quarteto e antes de ser improviso foi tentativa 

gorada de solo coreografado. Perante todas estas 
dificuldades a autora “... não queria fazer esta peça.

(...) ainda na folha de sala original pode ler- se: “... para 
se ser metódico é preciso acreditar e eu tenho um 
problema de falta de crença. A arte, a criação, são das 
coisas que mais me interessam na vida, mas parece 
que, de cada vez que me ponho a fazer qualquer coisa 
nesse campo, deixo imediatamente de acreditar nelas. 
E depois acabo por deixar de acreditar na própria vida 
e noutras coisas por aí fora”...

(...) E se a dita falta de crença começou por produzir um 
solo algo angustiado e sofrido, essa apresentação 
contínua e repetida transformou o trabalho e 
transportou-o dessa zona de dor e angústia para uma 
zona bem mais luminosa, de humor e gozo, deixando 
no entanto intactas as suas estruturas e fundações.’

Excerto da sinopse de Talvez ela pudesse dançar primeiro e pensar depois 
de Vera Mantero (1991).  Disponível em orumodofumo.pt

Redacção da 3ª classe 
Vera Mantero

https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/as-quatro-fadinhas-d_53
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/as-quatro-fadinhas-d_53
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/uma-rosa-de-musculos_51
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/uma-rosa-de-musculos_51
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/talvez-ela-pudesse-d_10
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/talvez-ela-pudesse-d_10
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HEIS INQUIETAÇÃO, INQUIETAÇÃO
Em Olympia, um solo em que a artista dá o corpo às balas 

enquanto dispara palavras para acordar um país.

O programa era o da Maratona para a Dança, uma iniciativa 
já histórica criada em 1993 por uma série de bailarinos 
e coreógrafos que tinham decidido fazer o País acordar. 
Para a dança que nele se fazia. Quando me contactaram 
para participar eu respondi entusiasticamente que sim 
e pus-me a pensar o que poderia fazer para “acordar” 
as pessoas. Andava por essa altura a ler a “Asfixiante 
Cultura” do Jean Dubuffet e pareceu-me absolutamente 
indicado ler passagens do livro naquela ocasião a quem 
quer que fosse que estivesse presente no Teatro Maria 
Matos. “Mas ler como? E não será um pouco pretensioso, 
ir práli dizer que eu é que sei o que é a verdadeira cultura, 
a melhor cultura? Se calhar devia estar nua...Tenho que 
ler o Dubuffet nua. Especada de pé em frente a um 
microfone? Não, isso não pode ser...Então a fazer o quê? 
Nua...?”. Esta nudez fez-me então pensar na Olímpia, do 
Manet, que tinha visto recentemente no Musée d’Orsay, 
em Paris, onde ainda estava a viver na altura. “E se fosse a 
Olímpia a ler o Dubuffet? Ai!, não!, que horror, aí é que me 
caiem todos em cima, sacrilégio à pintura, etc. etc...”. (...) 

Excerto de texto sobre Olympia de Vera Mantero (1993).
Disponível em orumodofumo.pt

A dança é uma matéria perecível mas é também nessa 
condição de efemeridade que reside a sua potencia 
incandescente, de pensamento que toma forma, 
que se apodera de corpo, que dança. Do objecto 
coreográfico, que desaparece aos olhos do público 
(quando este acredita que algo está a surgir à sua 
frente), o que resta - a matéria de património - é 
uma substância de acção do tempo, de movimento 
sem o corpo. As obras da Vera não fogem a esta 
realidade, antes, compõem-se desta matéria e daí a 
sua singularidade, de nos colocar no mais presente 
possível, naquele agora que nos toca e nos foge;  
e que coincide com a energia de existência (que bem  
se poderia chamar a dança do existir). É essa matéria 
de existência que aqui se convoca, esse espectro  
de corpo-pensamento que se solta dos arquivos  
da coreógrafa e interage com a luz dos dias de hoje.

https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/olympia-de-vera-mant_13
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/olympia-de-vera-mant_13
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Os seus dossiers manuscritos são manuais vivos  

da criação, onde anota obsessivamente questões, 
referências, desejos, ideias de práticas, listas  
e categorias de coisas de que procura distinguir 
naturezas. A organização dos seus dossiers reflete 
a lógica de importância dos aspectos que considera 
essenciais para cada peça (estrutura, forma, 
movimento, temáticas, sonhos, textos conteúdo,  
textos fonéticos, sons; por exemplo). As temáticas,  
as referências, as ferramentas de exploração, a 
selecção e o tratamento dos materiais e a composição, 
passam pelo crivo do seu questionamento artístico 
e pessoal (cada vez mais vivo e talvez por isso, cada 
vez mais doloroso). Procura incessantemente o seu 
processo (e cada processo cria a sua obra), procura 
com o conjunto de pessoas com quem trabalha e 
procura incessantemente por si.

Olhando as peças da Vera Mantero percebe-se que nunca 
nos é possível adivinhar o que nos traz a seguir. Uma 
luz mínima, a voz, água, plantas, máquinas, cuidados 
animais, interrogação. Pensar. Não pensar. Destruir. 
Parar. Rir. Chorar. Tirar coisas da cabeça. Objectos 
essenciais para nada. Ficar pendurada. Desenhada. Falar 
de vontades. Uma canção. Sabe dançar mas não dança 
uma dança qualquer. Quase nada. Muita gente e só.

Vamos seguir com uma selecção de escritos da Vera 
sobre o que pensa, o que lê, o que procura, o que a 
encanta, o que a atormenta. Um exercício eucologia, 
repisando palavras (segundo Artaud), cada sílaba, 
refazendo um corpo. (Re)valorizar o que já foi escrito.

(...) A existência da dança é algo de praticamente 
impossível. É o que tenho vindo a constatar e que 
não consigo deixar de constatar. (Mas que tenho a 
esperança de vir a deixar de constatar um dia.) Por 
enquanto é assim. Quanto mais se dança mais se 
percebe que é impossível dançar. Mas isso é bom, 
porque quanto mais se pensar que a dança é possível 
mais impossível é a dança que se cria.

Outra questão que não me larga é a de saber se a dança 
é uma coisa que se possa pôr em cima de um palco. 
Mesmo que eu não queira: mal se trata de encenar 
uma dança (pôr uma dança em cena) não há maneira 
de ela não ficar contaminada por esta questão. Danças 
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contaminadas. Além de que a existência do próprio 
palco me parece também de questionar, aquele 
deserto esquisito e cúbico para o qual uma data  
de gente fica a olhar. Pisar um deserto assistido.

Para além disto, a existência é uma estranha situação. (...) 
Excerto da sinopse de Sob de Vera Mantero (1993).
Disponível em orumodofumo.pt

(...) Neste novo trabalho quis investigar, ou provavelmente 
confirmar, a necessidade vital para os seres humanos, 
para a sua sobrevivência psíquica, de uma desordem 
que se alterne à ordem, de sujidade no meio daquilo que 
aparentemente parece limpo. 0 medo de nos sujarmos/
desordenarmos impede-nos o acesso à intensidade. Há 
mais questões. Há sempre mais questões, é impossível 
nomeá-las todas neste espaço. 0u em qualquer espaço. 
Entusiasmo-me e resigno-me a procurar através delas 
um fio que explique a nossa incapacidade de saber. 
Incapacidade de sabermos mover-nos, existir,  
agir nesta condição de seres humanos.

Excerto da sinopse de Para enfastiadas e profundas tristezas 
de Vera Mantero (1994).  Disponível em orumodofumo.pt

Uma dança da adequação. Adequar-se a um espaço, 
adequar- se a uma existência.

A dança do concreto. Uma dança daquilo  
que não é articulável por palavras.

Uma dança do estar aqui, só estar. A dança do impossível, 
daquilo que é.

Uma dança do prazer do absoluto rigor entre espaço  
e tempo. A dança que quer saber o que é estar  
de facto aberto.

A dança do profundo prazer de estar em palco  
(ah! que sorte que eu tenho, caramba!).

Uma dança do silêncio.
Excerto da sinopse de A Dança do Existir de Vera Mantero (1995).  
Disponível em orumodofumo.pt 

(...) Claro que assim que pensei em pintar-me de negra 
adorei a ideia, porque na altura (e talvez ainda agora) 
interessava-me muito a ideia de metamorfosear o meu 
corpo. Adoro tudo o que seja mudar o nosso aspecto 
enquanto seres humanos, mudar a nossa imagem, 
transformando o que somos habitualmente, sendo 
outros seres, ainda que por pouco tempo.

Assim que pensei nisso também gostei imenso da ideia 
porque me apercebi imediatamente do efeito fortíssimo 
que uma pessoa ter duas cores ao mesmo tempo iria 
criar. Especialmente ser negra e ser branca ao mesmo 
tempo. Já não há nem um lado nem o outro, há os dois 
lados numa única entidade, duas “raças” num só corpo. 
“Recebo a tua cor em mim”. Há ainda a vibração ou 
fricção que a impossibilidade e o paradoxo criam.

E há ainda, pelo menos, mais uma razão para esta “mulher 
de duas faces”, que é eu ter de me confrontar com a 
“missão” de fazer um solo sobre alguém (já tive este 
problema ao fazer um solo sobre o Nijinsky): como 
faço para assumir esta missão? Falo apenas da outra 
pessoa? Ou deverei falar também de mim? (...) 

“(...) e.e.cummings escreveu sobre ela [Josephine Baker] 
o seguinte: “uma misteriosa Coisa, nem primitiva nem 
civilizada, ou para além do tempo, no sentido em que  
a emoção está para além da aritmética”.

Excerto da carta de Vera Mantero a Aylin Ersoz.
Disponível em orumodofumo.pt

A primeira questão que se me pôs foi: “Bolas!  
Tanta pobreza de espírito!”.

A segunda questão que se me pôs foi: “Saberei  
eu o que é riqueza de espírito?”

O que é riqueza de espírito??
Pus-me à procura. Por uma incrível coincidência aqueles 

a que me dirigi falam todos pelo menos de uma mesma 
coisa: a necessidade de deixar o ego para trás, de o 
abandonar sem dó nem piedade. Isto do Freud ao Buda, 
dos malucos dos psicadélicos ao razoável e delicioso 
Kenneth White. Alguns fragmentos: (...) 

Sinceramente*
Acredito sinceramente que a dança contemporânea é 

a arte do futuro. A única e último resíduo em que vejo 
resolvido o velho e fundamental problema do pobre 
ser humano: corpo e espírito finalmente juntos( 1). O 
único sítio também em que as pessoas se tocam neste 
sociedade (um verdadeiro fenómeno nesta sociedade!), 
em que se permitem esse elemento fundamental da 
relação humana.

Além disso agradam-me nela (apesar de poder também 
encontrar isso pelo menos nas artes visuais e na poesia) 
a não obrigação de linearidade, de narratividade, de tipo 

https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/sob-de-vera-mantero-_50
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/sob-de-vera-mantero-_50
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/para-enfastiadas-e-p_49
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/para-enfastiadas-e-p_49
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/para-enfastiadas-e-p_49
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/a-danca-do-existir-d_28
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/a-danca-do-existir-d_28
http://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/uma-misteriosa-coisa_4
http://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/uma-misteriosa-coisa_4
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de linguagem, a enorme liberdade na construção,  
o que permite de facto o contacto com universos 
nossos nos quais raramente nos aventuramos.  
E que são fundamentais para a nossa sobrevivência.

*uma declaração de propaganda à dança contemporânea
( 1) possível de encontrar também em algum teatro 

experimental feito longínquamente.
Excerto de texto sobre A Queda de um Ego de Vera Mantero (1997).  
Disponível em orumodofumo.pt 

Liberdade. Imanência.
(de onde me surgiu esta ideia de liberdade?)
Liberdade como disponibilidade para as pulsões, 

disponibilidade para as ouvir e disponibilidade para 
as levar a cabo de alguma forma. Ouvir essas pulsões 
em nós, e abraçá-las, abre um campo enorme de 
possibilidades, cria uma energia para construir, dá uma 
sensação de sentido, há sentido para fazer as coisas, 
ou a energia cria sentido.

Gosto desta ideia, a energia cria sentido.
Pareceu-me que a liberdade é aquilo que torna possível 

entrar-se na imanência.
Provavelmente sem liberdade não se pode entrar nela.
Deve ser por isso que estou sempre a cair na ideia de 

abandono, um largar das amarras à nossa volta, na  
ideia de abandono e de abertura, e todas suas afins.

Excerto da sinopse de Poesia e Selvajaria de Vera Mantero (1998).  
Disponível em orumodofumo.pt 

(...) Vera Mantero reuniu neste projecto uma série de 
performers, artistas e pensadores determinados  
a pôr em prática, e através de diferentes campos,  
a ideia de uma vida potente.

(...) propôs-se pensar em conjunto (uma das sua 
actividades favoritas!). 

(...) Durante quatro semanas as questões giraram à volta 
de: como surge a energia? O que nos faz mover na 
vida, o que é que põe um ser humano em movimento? 
O que é que cria a curiosidade, o que é que a põe em 
movimento? Como atravessar uma vida que de facto 
aproveita a força de toda a sua potência?

(...) Num processo de um mês reflectiram, falaram, 
improvisaram, observaram, trocaram e criaram ligações 
entre palavras, acções, movimentos, sons, espaços 

ou objectos. Um espectáculo criado por artistas de 
diferentes campos e que toma, sucessivamente ou 
simultaneamente, várias formas: o concerto, a conferência, 
a coreografia, a instalação... e onde o público encontrará 
assim também o seu lugar sob diferentes formas, seja  
em termos de espaço, de tempo ou de percepção.

Excerto de texto sobre Um Estar Aqui Cheio de Vera Mantero 
& Convidados (2001).  Disponível em orumodofumo.pt 

(...)
o transe é uma escolha
o transe é uma decisão
o transe é uma posição

amor amor
Excerto de texto sobre Sentir Muito de Vera Mantero e António Poppe (2001)
Disponível em orumodofumo.pt 

eu persigo uma coisa de facto, uma coisa específica.
infelizmente é coisa tão imbricada que às vezes  

a perco de vista.
(...)
também vislumbro essa tal coisa quando oiço, por 

exemplo, o que se passa no canto e na poesia e na arte 
do Caetano Veloso; oiço ali algo que está muito perto 
do trágico e da generosidade, da dor e do amor,  
da morte e da possibilidade.

Excerto da sinopse de ... k(ә) su’pσrtɐ i s(ә)̍ paɾɐ i kõ̍ tɐj uʃ dojʃ mũ’duz‿i õ’dulɐ *  
de Vera Mantero & Convidados (2002).  Disponível em orumodofumo.pt 
* in “A Cidade Queimada”, de Mário Cesariny

[a partir de] uma pequena improvisação [de 2006] ao som 
da voz de Gilles Deleuze dando uma aula sobre Espinoza 
e o seu conceito dos três tipos de conhecimento 
possíveis ao ser humano (o discurso em causa centra-se 
no 1º tipo de conhecimento, e mais básico, aquele em 
que quase todos se movimentam...). (...) baseei o meu 
movimento na insistência e no grounding, um corpo que 
pressiona e empurra espaços e vai todo em direcção 
ao chão. Esta proposta apresenta-se na linha de vários 
outros trabalhos que tenho feito, em que proponho 
multiplicidades que põem em interacção filosofia  
e intuição, verbal e não-verbal, racional e irracional.

Excerto de texto sobre O que podemos dizer do Pierre de Vera Mantero (2011).  
Disponível em orumodofumo.pt 

https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/a-queda-de-um-ego-de_48
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/a-queda-de-um-ego-de_48
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/poesia-e-selvajaria-_46
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/poesia-e-selvajaria-_46
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/um-estar-aqui-cheio-_42
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/um-estar-aqui-cheio-_42
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/sentir-muito-de-vera_43
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/sentir-muito-de-vera_43
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/ksuprt-i-spa-i-kotj-_40
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/ksuprt-i-spa-i-kotj-_40
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/ksuprt-i-spa-i-kotj-_40
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/o-que-podemos-dizer-_1
https://www.orumodofumo.com/pt/em-circulacao/pecas/o-que-podemos-dizer-_1
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toda a peça é povoada de vozes que vêm de longe.
(...) com este “retrato alargado” dos Serrenhos do 

Caldeirão eu falo nesta peça de povos que possuem 
uma sabedoria que perdemos. uma sabedoria na 
ligação entre corpo e espírito, entre quotidiano e arte. 
mas uma sabedoria que podemos (e devemos, para 
nosso bem) reactivar. toda a minha dança final, com  
o meu precioso tronco (de cortiça), remete para isso.

Excerto de texto sobre Os Serrenhos do Caldeirão, exercícios em antropologia 
ficcional de Vera Mantero (2012).  Disponível em orumodofumo.pt 

(...) Duque de Ávila: “Mas não haverá outra maneira de fazer 
as coisas? Porque raio é que eles resolvem precisamente 
adoptar as medidas que mais desigualdade provocam? 
Quem pensam estar a beneficiar?? Por mais voltas que 
dê à cabeça, estes políticos deste novo século são 
para mim incompreensíveis. É que está provado que 
não são só os mais desfavorecidos que sofrem com 
a desigualdade, é a sociedade como um todo que é 
prejudicada!! A desigualdade também prejudica os ricos!!

Duque de Loulé: “Pois, a verdade é que não páram de dar 
tiros nos próprios pés...”.

Excerto de texto sobre Salário Máximo de Vera Mantero (2014).  
Disponível em orumodofumo.pt 

Acho que a única vida é mesmo a do Manuseamento dos 
Materiais do Mundo (e nós seres humanos também 
somos mundo). Manusear objectos, imagens, palavras, 
movimentos, intensidades. Manusear espaços, tempos, 
afectos, desejos, vibrações. Manusear fantasmas. 
Limparmo-nos nesse manuseio. Sujarmo-nos nesse 
manuseio. Manuseio em associações várias, em 
intersecções e acoplagens, manuseio activado em 
acções, corporizações, encarnações (atravessadas 
em espaços e tempos). A vida de uma linguagem outra. 
Linguagem verbal-menos ou, mesmo que verbal-mais, 
pelo menos não-linear. Atravessamentos não-lineares. 
Lugar de abertura e possibilidade, único lugar de 
intensidades, vibrações e outragens. É aí que vejo 
riqueza, é aí que vejo densidade, é aí que vejo material 
de vida, é aí que vejo alimento, é aí que vejo sentido. 
Única coisa a fazer, única coisa possível de fazer,  
única coisa que parece valer a pena fazer.

Excerto de texto sobre O Limpo e o Sujo de Vera Mantero (2016).  
Disponível em orumodofumo.pt 

(...) Conseguiremos convencer as baleias a entrarem num 
regime de reprodução frenética o mais rapidamente 
possível para nos salvarem?... Salvar-nos a nós, que as 
fizemos em fanicos?... Como convencê-las?…

Excerto da sinopse de All you need is plankton de Vera Mantero (2020).  
Disponível em orumodofumo.pt 

O susto é um mundo (2021) é um mergulho ao choro 
profundo, à respiração mínima, ao fio de voz, à 
natureza do que é ser espírito – e a pergunta é como  
o manter vivo? 

Arrisco a definir o método de trabalho da Vera Mantero 
como uma luta corpo a corpo com o encantamento e  
a inquietação do não saber. Isto assusta e faz tremer.

Tudo isto fará sentido.

Vera Santos
Outono 2021

A autora escreve segundo o antigo Acordo Ortográfico.
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