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Garcia de Orta nasceu em Castelo de Vide por volta de 1500. Com cerca de
quinze anos, escolheu seguir a profissão de médico. Obteve a sua formação nas
universidades de Salamanca e de Alcalá de Henares, diplomando-se em Artes,
Filosofia e Medicina. Regressado a Portugal, foi médico na sua terra natal e só
depois na capital do reino. A curiosidade de Orta em conhecer novos mundos,
determinou uma mudança decisiva na sua vida aos 34 anos. A 12 de Março de
1534, partiu numa demorada viagem de Lisboa à Índia na companhia do seu
patrono e amigo Martim Afonso de Sousa, Capitão-Mor do Mar das Índias.
Datam provavelmente desta época as suas primeiras observações do mundo
natural asiático. Em 1538, decide estabelecer-se como médico em Goa, capital do
Império Português no Oriente, onde viria a falecer em 1568. Foi nesta cidade que
escreveu os Colóquios, um dos livros mais importantes e emblemáticos da história
da medicina e da botânica, que foi publicado em 1563. Foi nessa obra que Luís de
Camões, amigo de Orta publicou, pela primeira vez, um dos seus poemas.

Os Colóquios dos simples e drogas da Índia não são um tratado enfadonho
sobre as propriedades médicas das plantas, frutas, especiarias e drogas encontradas em várias terras e mercados da Índia. Com o seu livro, o Autor pretende
instruir e persuadir, através da arte do diálogo. A obra é constituída por uma série
de conversas – colóquios – entre o próprio Orta e o seu principal interlocutor,
Ruano, um jovem médico ávido de novos conhecimentos e dá ainda voz a outras
figuras da sociedade goesa da época. A forma coloquial escolhida transmite, de
um modo dinâmico e estimulante, o conhecimento médico e científico adquirido
por Orta ao longo da sua experiência no Oriente. Proporciona também a abordagem de matérias não científicas, tais como os costumes locais de Goa. Embora
sendo uma obra eminentemente científica e médica, os Colóquios são também
um livro com histórias e até fábulas. Muitas das conversas entre Orta e Ruano
desenrolam-se à mesa, o que não é de estranhar pois os vários alimentos tinham
na época não só um papel fundamental para uma boa saúde, como também se
usavam no tratamento de diversas doenças.

Garcia de Orta,
o sábio prático
O sábio protagonista desta peça, talvez refugiado na Índia, pertenceu à geração
dos Renascentistas portugueses que souberam, na ciência, na aventura marítima,
no campo artístico e literário e na gestão do estado, cultivar a experiencia, madre
de todas as cousas e criar um convívio ético com todos aqueles cujo heroísmo,
inteligência e sofrimento produziam a grandeza da Pátria. Por isso o ligámos
com o seu amigo Camões e com a escrava Bárbara, estabelecendo a ponte entre o
estudo, a criatividade, o humor e a afetividade. É uma homenagem simples a uma
época e a figuras da nossa história absolutamente excecionais.

Hélder Costa é dramaturgo, encenador e diretor do grupo de teatro A BARRACA.
Autor de mais de 50 peças de teatro, tem textos em cena em vários países e dirigiu
espetáculos em Espanha, Brasil, Dinamarca e Moçambique. Autor de “Encontros
Imaginários”, conversas ficcionadas entre figuras da História Universal em exibição em várias cidades portuguesas, Madrid e em preparação em Barcelona e
Brasil. Foi autor e encenador das peças O professor de Darwin, estreada na Fundação Calouste Gulbenkian a 21 de fevereiro de 2009, integrada na Exposição
A Evolução de Darwin e As peúgas de Einstein, com estreia nos dias 7 e 8 de novembro em Sobral e Fortaleza, Ceará, Brasil, integrada no Ano Mundial de Astronomia da ONU. Em Portugal, esta peça estreou na Barraca a 13 de abril de 2011.
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