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“Um teatro da Junta de Freguesia 
à Via Láctea”, é o objetivo do agora 
diretor do D.Maria II. Entrevista e 

‘panorâmica’ da nossa mais recente 
dramaturgia, com o percurso de seis 

autores. Um texto de Vera Borges 
 PÁGINAS 13 A 19

Tiago Rodrigues
 e o novo teatro 

português

Patrimónios de influência portuguesa  
Pré-publicação de um texto de Eduardo Lourenço e conversa com Walter Rossa PÁGINAS 23 E 24

Artur Santos Silva
Os 50 anos da Gulbenkian em França PÁGINA 4

Manuel Alberto Valente  
Os poemas do editor PÁGINAS 8 E 9  

J. Cunha Rodrigues
As ideias de E. Paz Ferreira PÁGINAS 25 E 26

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.102 (06-08-18 21:15)



Jjornaldeletras.sapo.pt   *   16 a 29 de setembro de 2015

Cenários e figurinos de Graça Morai Em Bragança Oito telões 
criados para Ricardo II, de  William Shakespeare, que foi 
apresentado no Teatro Nacional D. Maria II, em 1995, e um conjunto 
de 18 painéis concebidos para Os Biombos, de Jean Genet, em cena 

no Teatro Experimental de Cascais, em 1992, 
são alguns dos trabalhos  de cenografia de Graça 
Morais que podem ser vistos em Cenários e 
Figurinos, uma exposição que recupera para 
outros ‘palcos’ as incursões teatrais da pintora. 

Inaugura-se em Bragança, no Teatro Municipal, a 18, e no Centro 
de Arte contemporânea Graça Morais, a 19.  Comissariada  por Jorge 
da Costa, irá ainda dar a ver figurinos,  desenhos preparatórios, 
esboços, fotografias e documentários.

 A "obra essencial" de Fernando Pessoa, em nove 
volumes, vai ser distribuída gratuitamente com o 
semanário Expresso, a partir da próxima edição, de 19 
de setembro, até 14 de novembro. A coleção abrange 
os principais heterónimos do poeta e ainda textos 
menos conhecidos como Correspondência e Artigos de 
Imprensa e mesmo Contos Policiais. Cada volume será 
prefaciado por um especialista, as capas e ilustrações 
estão a cargo do pintor Pedro Proença, e uma caixa 
arquivadora que reunirá os volumes foi igualmente por 
ele desenhada. Ouvimos, a esse propósito, coordenador, 
por parte do jornal, da coleção, Henrique Monteiro, 
59 anos, jornalista e escritor, anterior diretor daquele 
semanário, de que continua a ser redator principal e 
colunista.

O que levou o Expresso a tomar esta iniciativa? 
No Expresso sempre nos preocupamos com a divulgação 
de obras culturais marcantes. Foi assim, por exemplo, 
que distribuímos Os Lusíadas, 
Peregrinação ou, até, por exemplo 
Dom Quixote de La Mancha. 
Fernando Pessoa, que para Harold 
Bloom faz parte dos 26 nomes 
mais importantes do cânone da 
Literatura Ocidental, acaba por 
ser um autor óbvio. Tanto mais 
que, apesar de estudado nos liceus 
e muito falado na comunicação 
social, relativamente pouca gente 
ainda conhece o essencial da sua 
obra. 
  
A obra de Pessoa é muito vasta 
e os seus textos, no relativo 
à sua fixação, são por vezes 
'controversos'. Como resolveram essa questão? 
A fixação do texto era de facto um dos problemas 
que tínhamos pela frente. Mas resolvemo-lo bem 
recorrendo ao magnífico trabalho do prof. Ivo de 
Castro, responsável pela edição crítica da obra de 
Pessoa para a Imprensa Nacional - Casa da Moeda. 
Além disso, contamos com um naipe de especialistas 
que escolheram o que de mais de significativo existe na 
vasta obra pessoana. 
  
Cada volume terá um responsável diferente? 
Sim. Fernando Pinto do Amaral é o responsável por 
Mensagem e Outros Poemas; Richard Zenith terá a 
seu cargo a Poesia Ortónima; Nuno Júdice, o Livro 
do Desassossego; António M. Feijó Correspondência 
e Artigos de Imprensa; Ana Luísa Amaral a Poesia de 
Ricardo Reis; Rita Patrício a Poesia de Alberto Caeiro; 
Clara Ferreira Alves a Poesia de Álvaro de Campos; 
Miguel Tamen a Prosa Crítica e Ensaística e, finalmente, 
Pedro Mexia os Contos Policiais. 
  
O facto de Pessoa ser 'muitos' não tornou esta iniciativa 
mais complexa do que as anteriores? 
De certo modo sim, até porque a obra é tão extensa 
e diversa que a escolha é difícil. Mas, por outro 
lado, tivemos a colaboração e apoio de muita gente, 
nomeadamente da editora Alêtheia, da Casa Fernando 
Pessoa e de todas as pessoas já citadas. J

Henrique Monteiro 
Pessoa com o Expresso 

40 FADISTAS NO 
CAIXA ALFAMA

O Festival Caixa Alfama 
volta, pelo terceiro ano, ao 
coração deste bairro lisboeta. 
Esta sexta-feira, 18, Maria 
da Fé e Rodrigo abrem os 
concertos no Palco Caixa, a 
que se seguem Cuca Roseta e 
Raquel Tavares. O primeiro dia 
conta ainda com um tributo 
a Max no Centro Cultural 
Dr. Magalhães Lima, às 23. 
António Chainho apresen-
ta-se com convidados para 
continuar a celebrar os 50 
anos de carreira, no Palco 
Caixa, sábado, 19, às 21h30. Ao 
mestre da guitarra portuguesa 
seguem-se Marco Rodrigues 
e Ana Moura, numa noite em 
que Júlio Resende e convida-
dos atuam no C.Cultural Dr. 
Magalhães Lima e com Pedro 
Moutinho na escadaria da 
Igreja de Santo Estêvão.

DOC’S KINGDOM EM 
ARCOS DE VALDEVEZ

O Doc's Kingdom - Seminário 
Internacional sobre Cinema 
Documental apresenta 14 
sessões e debates entre 
domingo, 20, e sexta-feira, 
25. "Todas as Fronteiras" é o 
tema que orienta o ciclo, que 
decorre na Casa das Artes de 
Arcos de Valdevez. Eyal Sivan, 
Eloy Domínguez Séren, Eric 
Baudelaire, Joana Pimenta e 
Adirley Queirós são alguns 
dos realizadores que marcam 
presença nesta edição e que, 
num grupo até 100 partici-
pantes, assistem a filmes e 
conversam informalmente 
sobre as obras. O alinha-
mento não é revelado até ao 
momento das exibições, mas 
sabe-se que A Raia, do galego 
Iván Castiñeiras, e Le Passeur, 
de Filipa César, integram o 
programa.

CONEXÃO LUSÓFONA 
EM LISBOA

A 4ª edição do Festival 
Conexão Lusófona junta 
artistas consagrados com 
novos músicos dos países 
de língua portuguesa, esta 
sexta-feira, 18, no Coliseu dos 
Recreios, em Lisboa. A noite 
promete o melhor dos ritmos 
lusófonos, desde o semba 
de Don Kikas, passando pelo 
pop de Kataleya, até à música 
popular brasileira de Marcia 
Castro. Pelo palco do Coliseu 
passam ainda Deolinda, 
Costa Neto, Calema, Filipe 
Santo, ZukaTuga, Elida 
Almeida, Binhan Quimor e 
Benvinda de Jesus, num espe-
táculo sob a direção musical 
de P.L.I.N.T. - Pablo Lapidusas 
International Trio. A noite de 
lusofonia começa às 22, com 
os bailarinos do estúdio de 
dança Jazzy.

HAMLET NA 
CORNUCÓPIA

O clássico de William 
Shakespeare na tradução 
de Sophia de Mello Breyner 
Andresen, Hamlet, estreia-se 
a 18, no Teatro do Bairro Alto, 
em Lisboa. É uma co-produção 
da Cornucópia e da Companhia 
de Teatro de Almada, com 
dramaturgia e encenação de 
Luís Miguel Cintra, e cenografia 
de Cristina Reis. A interpreta-
ção é de  Alberto Quaresma, 
Bernardo Souto, Dinis Gomes, 
Duarte Guimarães, Guilherme 
Gomes, Isac Graça, João Reixa, 
José Manuel Mendes, Luís 
Lima Barreto, Luís Madureira, 
Luis Miguel Cintra, Marques 
D’Arede, Nídia Roque, Rita 
Cabaço, Silvio Vieira, Teresa 
Gafeira e Tiago Matias. Em 
cena até 17 de outubro, quarta, 
às 19, sexta e  sábado, às 20, e 
domingo, às 16. 

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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¶ O Festival Internacional de Cinema 
Queer começa esta sexta-feira, 18, 
no Cinema São Jorge, em Lisboa, 
com filmes de temática gay, lésbica, 
bissexual, transgénero e transexual. 
O mais antigo festival de cinema da 
capital arranca às 21h com Praia do 
Futuro, a última longa-metragem do 
brasileiro Karim Aïnouz. O cineasta 
vai estar no Queer para apresentar a 
fita, que conta a história de Donato, 
o salva-vidas que deixa para trás o 
bairro da cidade de Fortaleza e parte 
para a Alemanha, em busca do ho-
mem por quem se apaixonou.

Também do Brasil chegam Filipe 
Matzembacher e Marcio Reolon com 
Beira-Mar. O filme centra-se nas 
memórias dos dois cineastas e retrata 
a transição da adolescência para a 
vida adulta: amizade, sexualidade e 
família orientam a história, que mar-
cou presença no último Festival de 
Cinema de Berlim. Beira Mar integra 
a Competição de Longas-Metragens 
do Queer Lisboa e tem exibições 
marcadas para os dias 25, sexta-feira, 
às 22, e 26, sábado, às 15.

Uma das novidades deste ano é 
que o Queer Art passa a ser uma sec-
ção competitiva, que conta com Marc 
Siegel no júri da categoria. O alemão, 
cuja investigação incide nos estudos 
queer e no cinema de vanguarda do 
pós-guerra, leciona o workshop How 

19º Queer Lisboa leva 76 filmes 
LGBT ao Cinema São Jorge

Do I Look (now)?, que pretende de-
bater o momento atual deste género 
cinematográfico, dia 22, terça-feira, 
às 18h30.

A crise na Grécia, o VIH/Sida 
e a Guerra da Independência da 
Argélia são alguns dos temas em 
destaque nos filmes que integram a 

competição oficial. A 19ª edição do 
Queer Lisboa encerra com Eisenstein 
in Guanajuato, longa do britânico 
Peter Greenaway, dia 26, às 21h. A 
noite continua no Fontória Blues 
Caffe, com uma festa a cargo do 
trio CIMENTO e de Memory Leak, a 
partir das 23h30.J

Praia do Futuro, de Karim Aïnouz O cinema brasileiro em destaque no Queer

 A sétima edição do festival Materiais Diversos decorre até 
sábado, 19, entre Minde, Alcanena e Torres Novas. Com a 
saída do coreógrafo e criador do festival, Tiago Guedes, que 
assumiu a direção artística do Teatro Rivoli, no Porto, o festival 
apresenta-se este ano sob a coordenação de Elisabete Paiva. O 
Materiais Diversos quer ir além da criação artística, e propõe-
-se a promover a "coesão e a renovação do tecido cultural e 
social". O belga Vincent Glowinski apresenta amanhã, 17, o 
espetáculo Méduses, onde através de uma camera instalada so-
bre o palco, os movimentos em cena são projetados num ecrã, 
unindo dança e desenho digital no palco do Teatro Virgínia, 
em Torres Novas, às 21h30. Já o coreógrafo brasileiro Volmir 
Cordeiro estreia-se em Portugal enquanto criador com Inês. 
A peça, que estreou no CCB em março, explora a opressão, a 
humilhação e a miséria na Fábrica de Cultura de Minde, sexta-
-feira, 18, às 21h30.

A programação deste festival de artes performativas termi-
na sábado, 19, com debate, música e dança. O último dia re-
serva espaço para debater as políticas culturais para Portugal, 
no Auditório da Biblioteca Municipal de Torres Novas, às 15. 
Em By Heart, Tiago Rodrigues convida o público a explorar a 
relação entre a memória e a palavra dita, ensinando um poema 
a várias pessoas da assistência, às 21h30 no Teatro Virgínia, em 
Torres Novas. O jazz e a improvisação chegam de mãos dadas 
com os portugueses Slow Is Possible, que lançam este ano o 
seu primeiro álbum. O espetáculo que apresentam no festival 
explora seis obras da cineasta norte-americana Maya Deren, 
na Fábrica de Cultura de Minde, a partir das 23h30.J

Materiais Diversos 
termina em Minde

Bairro das Artes 
em Lisboa

 O Bairro das Artes regressa a Lisboa amanhã, 
17, com uma programação que percorre Chiado, 
Misericórdia, Príncipe Real e Bica. Entre os 
30 espaços culturais que acolhem a iniciativa, 
encontram-se museus, galerias e livrarias que 
prolongam o seu horário de funcionamento até às 
23. Esta é a quinta edição do Bairro das Artes, que 
se apresenta como a "reentré cultural da 7ª colina".
Entre as várias inaugurações que se enquadram 
no programa desta edição, inserem-se a mostra 
Bartoon 25, do cartoonista Luís Afonso, na galeria 
Abysmo, e a coletiva Realismo Mágico, de Rogério 
Araújo, Jorge Valdivia, Lopez Herrera, Victor de 
la Fuente e Nikolay Stoev, na Allarts Gallery. No 
Largo do Calhariz, a Biblioteca Camões apresenta 
Pombo Te Vê, da Produções Cul.pa, e Ímpeto, do 
Coletivo Pergunta-lhes. O Museu de São Roque 
participa nesta edição com um workshop para a 
criação de uma obra de arte contemporânea co-
letiva, e com visitas guiadas à exposição tempo-
rária De Roma para Lisboa – um Álbum para o Rei 
Magnânimo.

O Museu do Chiado, o Atelier-Museu Júlio 
Pomar, o Cinema Ideal e a Faculdade de Belas 
Artes são outros dos espaços que dinamizam 
o Bairro das Artes a partir das 19. O programa 
termina com uma festa no Príncipe Real, a partir 
das 23.J

No próximo dia 4 de outubro haverá eleições legislativas, 
especialmente importantes após quatro anos e meio do 
atual governo e de um ciclo político que ficou marcado 
pela troika e pela austeridade. Após alguma confusão 
e muita negociação sobre que debates, quando, com 
quem e em que moldes as televisões poderiam emitir, 

não violando o justo princípio da igualdade de oportunidades de todas 
as candidaturas, mas não violando também o princípio da liberdade de 
imprensa/ liberdade editorial dos media (questão muito complexa, que 
desde sempre se coloca), as televisões fazem debates nas duas semanas 
anteriores às duas semanas 'oficiais' de campanha, nas quais não se apli-
cam ainda as estritas regras a ela respeitantes, debates só com dirigentes 
dos partidos ou coligações já com representação parlamentar. E entre o 
líder da coligação (PSD/CDS) no poder, Passos Coelho, e o líder do PS, o 
principal partido da oposição, António Costa, acabou por ser acordado 
apenas um debate, de cerca de 90 minutos, transmitido em simultâneo 
pelos três canais de sinal aberto (RTP, SIC e TVI), com três pivots/entre-
vistadores, um de cada um deles. 

Não vou aqui, por razões mais ou menos óbvias, pronunciar-me so-
bre esse debate, os pontos fortes e fracos dos intervenientes, quem o ‘ga-
nhou’ e quem o ‘perdeu’, respondendo à pergunta mais usual nestas cir-
cunstâncias e que aliás peca por um excessivo simplismo… O que quero 
sublinhar é que dele esteve completamente ausente qualquer questão 
sobre a Educação, a Ciência e a Cultura (E/C/C). Completamente! E nas 
entrevistas, também televisivas, que vi com vários líderes das forças 
políticas, bem assim nos debates a dois entre eles, sucedeu o mesmo. 

Ora, creio ser isto de todo incompreensível, para não dizer inadmis-
sível. Bem certo haver muitas questões importantes a tratar, e muitas 

delas interessando de forma mais 
direta, ou melhor: mais imediata, 
às pessoas – como, entre outras, 
as relacionadas com o emprego/ 
desemprego, a segurança social, 
a saúde, os impostos, a situação 
económico-financeira, a dívida 
e a austeridade. Mas omitir ou 
esquecer a E/C/C – ou a Educação 
em sentido amplo, abrangendo a 
Ciência e a Cultura – como tema 
absolutamente essencial para 
o país e seu futuro, como base 
decisiva para vencer os desafios 
que temos pela frente inclusive 
na generalidade daqueles setores 
e aspetos, constitui uma falta de 
visão e um erro imperdoáveis.

Não cabe aqui apontar res-
ponsáveis por tal facto, se são os jornalistas, os políticos ou ambos. O que 
se impõe é chamar a atenção para ele e esperar que daqui até ao fim da 
campanha se acabe com tão 'ruidoso'  silêncio... Desde já no segundo e 
último debate entre Passos Coelho e António Costa, amanhã, quinta feira, 
17, às 10 da manhã, em simultâneo também em três estações de rádio 
(RDP, Renascença e TSF), naturalmente com larga repercussão depois em 
todos os media. (Entre parênteses anoto que imagino se justifique a rea-
lidade atrás assinalada com a falta de tempo. O que, pelo já sublinhado, 
não me parece justificação aceitável. Mas também julgo que, tratando-se 
dos dois únicos frente-a-frente entre os dois - para usar uma impró-
pria mas vulgar designação - “candidatos a primeiro-ministro”, dada a 
amplitude de temas sobre os quais deviam ser ouvidos e confrontarem 
pontos de vista, os debates deviam ser mais longos).  

Falta de espaço temos nós ,aqui no JL, para tratar como desejaríamos, 
na perspetiva subjacente ao que deixei escrito, as próximas eleições. Não 
o podendo fazer, resta-nos tentar outras abordagens, como acontece nas 
nossas páginas de Educação, que nos parecem ter muita e boa leitura.J 

A Educação 
fora das legislativas?...

“Impõe-se, daqui até 
ao fim da campanha 
eleitoral, acabar 
com o 'ruidoso'  
silêncio sobre o tema 
essencial da Educação 
(incluindo a Ciência e 
a Cultura) 

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.102 (06-08-18 21:15)



J4 * destaque   jornaldeletras.sapo.pt   *   16 a 29 de setembro de 2015

Faz agora meio século que a muito prestigiosa Fundação Calouste Gulbenkian abriu a sua 
delegação em França, que também tem prestado relevantes serviços ao nosso país e à nossa 
cultura, assim como à língua portuguesa. A data está a ser, e continuará a ser, assinalada com 
múltiplas atividades, entre as quais se conta a inauguração hoje mesmo, 16, na sua sede, em Paris, 
de uma exposição de arte contemporânea portuguesa - e entre as quais, ainda, avulta uma grande 
mostra da obra de Amadeo de Sousa-Cardoso no Grand Palais, a partir de abril de 2016. Sobre 
a história, o presente e o futuro dessa delegação da Gulbenkian em Paris, aqui escreve o atual 
presidente da própria Fundação, que não tem poupado esforços para a valorizar * 

3

5

Na delegação da Gulbenkian de Paris 
1. André Malraux, na inauguração entre 
Azeredo  Perdigão (à dtª) e Fernando 
Azevedo; 2.Mª Helena Vieira da Silva e 
Arpad Szenes; 3. Mª de Lurdes Belchior 
e Jorge Amado; 4. Manoel de Oliveira; 5. 
Júlio Pomar e Paula Rego

igualmente uma intensa 
atividade editorial com um 
conjunto notável de publicações 
e de estudos sobre a expressão e 
as culturas de língua portuguesa. 
O apoio consistente à tradução 
de autores portugueses, por sua 
vez, manifestou-se na publicação 
de centenas de obras em língua 
francesa. 

Esta extensa atividade 
marcou sem dúvida a paisagem 
cultural parisiense e ajudou 
a construir uma imagem de 
Portugal e da cultura portuguesa 
em França mais equilibrada e 
reconhecida.

Tendo ocupado novas 
instalações no Boulevard de 

 A delegação em França 
da Fundação Calouste 
Gulbenkian, então 
denominada “Centre Culturel 
Calouste Gulbenkian”, foi 
inaugurada em maio de 1965, 
com a presença do ministro 
da Cultura de França, André 
Malraux, na avenue d’Iéna, 
última residência de Calouste 
Sarkis Gulbenkian na capital 
francesa, país com o qual o 
nosso fundador tinha uma 
duradoura ligação afetiva. 
Como afirmou o doutor José 
de Azeredo Perdigão, no seu 
primeiro Relatório como 
presidente da Fundação, 
não podemos esquecer que 
Calouste Gulbenkian “ali 
residiu um longo período 
da sua vida, que nesse 
país reuniu uma parte 
importantíssima das suas 
coleções de arte e que era nele, 
sobretudo nas áleas frondosas 
de 'Les Enclos', perto de 
Deauville, que buscava, 
quase todos os anos, algumas 
horas de tranquilidade e 
recolhimento”.

A decisão de inaugurar 
um centro cultural em Paris 
integrou-se no processo de 
negociação da saída para Portugal 
das obras do fundador que se 
encontravam em França, que 
incluiu igualmente a construção 
da Casa de Portugal André de 
Gouveia no perímetro da Cidade 
Internacional Universitária 
de Paris, que foi doada às 
Universidades de Paris pela 
Fundação, em 1960, e iniciou 
as suas atividades em 1967. De 
acordo com o Acto de Doação 
da Casa, uma percentagem 
da capacidade de alojamento, 
entre 70 a 80%, deveria ser 
obrigatoriamente destinada 
a estudantes e professores 
universitários portugueses. 
Até 1970, Paris era o destino, 
nomeadamente nas artes plásticas 

mas também cursos de língua 
portuguesa quando o Estado 
Português ainda não o fazia. 
Manteve em plena atividade, por 
outro lado, uma biblioteca de 
obras antigas e modernas, em 
particular de autores nacionais.  

Ao longo de quase cinco 
décadas, o Centro promoveu 

La Tour Maubourg a partir de 
outubro de 2011, a Fundação 
ofereceu condições renovadas 
e modernas à Biblioteca, que 
é hoje em dia composta por 
cerca de 90 mil volumes, entre 
livros, revistas e periódicos nas 
áreas das Ciências Humanas, 
sendo, fora de Portugal, a 
mais importante biblioteca de 
autores portugueses, depois da 
do Real Gabinete Português de 
Leitura do Rio de Janeiro. De 
igual forma, a delegação recebe 
um conjunto importante 
de exposições de artistas 
portugueses e internacionais e 
desenvolve ainda um programa 
intenso de conferências 
e debates em torno das 
questões mais prementes 
da contemporaneidade e da 
língua portuguesa. 

Cinquenta anos depois da sua 
inauguração, a delegação em 
França da Fundação Calouste 
Gulbenkian ocupa um lugar 
importante no cenário cultural e 
artístico de Paris. Num momento 
mais exigente da história 
da Europa, é objetivo da sua 
atividade contribuir para o debate 
sobre a identidade europeia e as 
grandes questões do nosso tempo, 
sempre em articulação com 
outras instituições francesas e 
europeias. E sempre com respeito 
pela memória de um fundador 
particularmente aberto ao mundo, 
a Fundação continua igualmente 
a contribuir para a difusão da 
cultura e da língua portuguesa. 
Pretende-se agora, porém, uma 
maior aproximação à diáspora 
portuguesa, aos países que 
integram a CPLP, nomeadamente 
ao Brasil e a Timor-Leste. Também 
se procurará atrair temas de 
interesse para a expressiva 
diáspora arménia em França.

Para comemorar este aniver-
sário foi preparado um conjunto 
de iniciativas, desde exposições 
a colóquios, que esperamos con-
tribuam para afirmar o legado de 
Calouste Gulbenkian neste país 
tão importante para Portugal e 
para o mundo. Salientaria, pela 
sua especial relevância, a partir 
de abril de 2016, quer a exposição 
individual de Amadeo de Souza-
Cardoso, que o Gran Palais vai 
acolher nas suas galerias, quer 
a exposição "Les Universalistes. 
Architecture portugaise 1965-
2015", na Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine. Como afirmava 
o nosso fundador, os sonhos são 
projetos, e cabe-nos a nós concre-
tizá-los.J

* A administradora da Fundação  
com o pelouro da delegaçãp é 
Isabel Mota. A delegação teve 
como diretores, ao longo destes 
50 anos, Pina Martins, Maria de 
Lourdes Belchior, José-Augusto 
França, Coimbra Martins, Francisco 
Bethencourt, João Pedro Garcia e - o 
atual - João Caraça. À sua atividade 
e aos seus projetos voltaremos 
aquando da inauguração da 
exposição de Amadeo

Os 50 anos da Fundação  
Gulbenkian em França

e na música, de um terço dos 
bolseiros da Fundação.

Desde a sua abertura, a 
delegação em França justificou-
se como uma plataforma de 
afirmação da língua e da 
cultura portuguesa, nas suas 
mais elevadas expressões, de 
conferências a concertos, recitais 
de canto e poesia, exposições de 
artes plásticas ou documentais, 

Artur Santos Silva
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Regresso às Grandes
Vidas Portuguesas

Em tempo de regresso à escola, é importante revelar às novas gerações as vidas exemplares 

de personagens incontornáveis da História e da cultura portuguesas. O patriotismo de Alfre-

do Keil, a dedicação incansável à educação infantil de Ana de Castro Osório, a coragem de 

Aristides de Sousa Mendes e a capacidade de dádiva de Azeredo Perdigão podem ser apre-

ciados em quatro novas edições, com a colaboração de alguns dos melhores escritores e ilus-

tradores contemporâneos de livros para crianças. A coleção Grandes Vidas Portuguesas, 

é uma coedição da editora Pato Lógico e da  Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 
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José Blanco homenageado  
pela Casa Fernando Pessoa 

 Apaixonado, estudioso e espe-
cialista do poeta dos heterónimos, 
autor da monumental Pessoana, a 
mais completa bibliografia passi-
va do escritor, José Blanco vai ser 
homenageado na Casa Fernando 
Pessoa na manhã do próximo dia 
25. Tão justa homenagem deve-se 
a tudo que fez pela obra do poeta, 
inclusive como administrador (de 
1974 até se reformar, em 2004) e 
diretor do serviço internacional 
da Fundação Gulbenkian, muito 
contribuindo para a internacio-
nalização dos estudos pessoanos, 
designadamente através da con-
cessão de bolsas de investigação 
a estrangeiros e apoios a univer-
sidades. Mas deve-se também ao 
facto de José Blanco ter oferecido 
à Casa parte significativa da sua 

biblioteca pessoal (livros, perió-
dicos, pastas com os artigos de 
imprensa que compilou ao longo 
de décadas), em breve acessível 
para consulta. 

A homenagem começa com 
uma sessão, das 10 às 11 e 30, 
sobre “José Blanco e a inter-
nacionalização de Fernando 
Pessoa”, com a participação de 
Eduardo Lourenço, Onésimo 
Almeida (coorganizador da ho-
menagem), Richard Zenith e José 
Carlos Vasconcelos (moderador). 
Seguem-se as intervenções de 
Clara Riso e Teresa Monteiro sobre 
a coleção doada e uma última 
sessão sobre “A Biblioteca de José 
Blanco”, com Teresa Rita Lopes, 
Fernando J. B. Martinho, Mariana 
Gray de Castro (moderadora). J

 
José Blanco

Teatro Viriato
 A nova temporada do Teatro 

Viriato, em Viseu, arranca esta 
sexta-feira, 18, com A Tragédia é 
o Melhor Pedaço do Animal, pelo 
Théâtre de la Mezzanine. A peça, 
encenada por Denis Chabroullett, 
centra-se na I Guerra Mundial, e 
sobe à cena sexta-feira e sábado, 
18 e 19, às 21e30.   Um Inimigo do 
Povo, do dramaturgo norueguês 
Henrik Ibsen, sobe ao palco do 
Teatro Viriato sob direção de Tónan 
Quito, marcando o arranque da 
programação do mês de outubro. 
Os testemunhos recolhidos e o 
trabalho de pesquisa feito pelo 
Teatro do Vestido deram origem 
a Viajantes Solitários. Um reflexo 
da vida dos camionistas da região, 
para ver a 21 e 25 de outubro. Já em 
novembro, o Teatro Viriato destaca 
Albertine, o continente celeste, 
a primeira peça escrita a solo por 
Gonçalo Waddington que discute a 
memória e o tempo. J

CIAL 
premiado 

 O CIAL, Centro de Línguas dirigi-
do por Renato Borges de Sousa, que 
tem tido muitas intervenções de 
defesa e promoção da língua por-
tuguesa, como na Expolangue, foi 
agora distinguido com o prémio de 
World Language School 2015, con-
cedido pela Study Travel Magazine 
e que é votado por agentes de 
viagens de estudo de línguas em 
todo o mundo. O CIAL está a apoiar 
a meritória iniciativa do anterior 
Presidente da República, Jorge 
Sampaio, de trazer jovens sírios 
para estudar em Portugal. J

 

Mariano Gago 
 No âmbito dos seus 70 anos, 

o Centro Nacional de Cultura 
organiza, com a colaboração do 
Prof. Manuel Valsassina Heitor, 
um ciclo de quatro encontros 
sobre Cultura, Política e Cultura 
Científica, em memória de José 
Mariano Gago. No primeiro, dia 
30 deste mês, às 18 horas, far-
-se-á o lançamento póstumo de 
Ciência, Judite e Almada: Nomes 
de guerra, HOJE, o último texto 
do prof, cientista e ministro da 
Ciência em sucessivos governos 
do PS, cuja notável obra a favor 
da Ciência em Portugal é por 
todos reconhecida. O segun-
do encontro será no Grémio 
Literário, a 22 de outubro, o ter-
ceiro no IPO, a 5 de novembro, e 
o último, sobre “A Ciência hoje e 
o Conhecimento do Futuro”, no 
Pavilhão do Conhecimento, a 20 
de novembro. J

Jin, retrata o negócio do ópio do 
Reino Unido durante o domínio do 
imperador Daoguang, entre 1820 e 
1850, e passa na quarta-feira, 30, 
às 15h30.
Já o panorama histórico apresenta 
filmes realizados entre 1933 e 1997, 
percorrendo as grandes etapas da 
sétima arte chinesa.  Um dos mais 
célebres clássicos, Primavera Numa 
Pequena Cidade, de Fei Mu, tem 
exibição marcada para sábado, 19, 
às 21h30. No Calor do Sol, de Jiang 
Wen, remonta ao início dos anos 
70 em Pequim. O filme, de 1995, é 
uma adaptação do romance Animal 
Feroz, de Wang Shuo, e passa se-
gunda-feira, 28, às 15h30. A mostra 
termina quarta-feira, 30, com a 
exibição de Histórias da Polícia do 
Povo, de Ning Ying, às 19. J

 A primeira edição da Festa do 
Cinema Chinês decorre no Cinema 
Ideal e na Cinemateca Portuguesa, 
em Lisboa, até 30 de setembro, 
com a exibição de 32 filmes clássi-
cos e contemporâneos. A iniciativa 
assinala os dez anos da parce-
ria entre Portugal e a República 
Popular da China, e abre caminho 
à realização da Festa do Cinema 
Português na China durante o 
próximo ano. O primeiro seg-
mento desta edição, reservado a 
fitas contemporâneas, termina 
hoje, 16, no Cinema Ideal, com a 
exibição de Ária do Rio Amarelo - 

Lao Qiang, de Gao Feng, às 19, e A 
Tomada da Montanha do Tigre, de 
Tsui Hark, às 21h30.
A partir desta quinta-feira, 17, e 
até ao final da festa, a Cinemateca 
apresenta 19 clássicos chineses, 
onde inclui uma retrospetiva 
de Xie Jin, realizador com obra 
reconhecida antes e depois da 
Revolução Cultural Chinesa. A 
Jogadora de Basquete Nº 5 conta a 
história de amor entre a filha do 
dono de um clube de basquetebol 
chinês e um dos seus jogadores, 
amanhã, 17, às 19. A Guerra do 
Ópio, também do cineasta Xie 

1ª Festa do Cinema Chinês

Exposições 
de Martins 
Correia...

 Meia centena de obras de um 
dos mais importantes esculto-
res do modernismo português, 
mestre Martins Correia, numa 
exposição antológica, que se 
inaugura amanhã, quinta-feira, 
17, na Casa da Liberdade Mário 
Cesariny, em Alfama, Lisboa. 
A mostra percorre meio século 
de trabalho, desde os anos 50 
do século passado até à morte 
do artista, em 1999, acompa-
nhando as diferentes fases do 
seu percurso. Autor dos painéis 
da estação do metropolitano de 
Picoas e dos conjuntos escultó-
ricos do Café Império, Martins 

Correia afirmou na policromia a 
identidade de uma obra “inequí-
voca, penetrável na magia das 
formas”, como escreve o curador 
Carlos Cabral Nunes, a propósito 
de Antologia.

... e Fernando 
Lanhas

 Uma exposição de Fernando 
Lanhas (1923-2012)  marca a 
abertura do novo espaço da 
Galeria Quadrado Azul, no Porto, 
com projeto do arquiteto Nuno 
Brandão Costa.  A inauguração 
é amanhã, quinta-feira, 17. Na 
mostra do artista, cujo trabalho 
esteve ligado desde sempre à 
galeria, apresentam-se obras dos 
anos 60. A curadoria é de Lúcia 
Matos. J

Parabéns, 
Artistas 
Unidos

 Os Artistas Unidos celebram 
duas décadas de trabalho a 18, dia 
em que, em 1995, estreou António 
um rapaz de Lisboa, no grande au-
ditório da Fundação Gulbenkian. 
Uma criação que marcou o 
arranque da companhia que viria 
para ficar e trazer um novo fôlego 
ao teatro português.A festa vai ser 
justamente, 6ª feira, a partir das 
19h, com o ensaio, de entrada li-
vre, do novo espetáculo Jogadores, 
de Pau Miró, que irá estrear a 23. 
A encenação é de Jorge Silva Melo, 
a interpretação de Américo Silva, 
António Simão, João Meireles e 
Pedro Carraca, a cenografia e os 
Figurinos de Rita Lopes Alves.  J

 CINZENTO E NEGRO, de Luís Filipe 

Rocha, em antestreia no Teatro Faialense, 

Horta, ilha do Faial, sábado, 19, às 21h30. 

 É IMPOSSÍVEL VIVER, a partir do 

conto Descrição de uma Luta, de Franz 

Kafka, com encenação de Ana Luena, de 

quinta-feira a sábado, 17 a 19, às 21h30, e 

domingo, 20, às 17.

 BENJAMIM regressa aos palcos para 

apresentar o novo disco Auto Rádio, dia 19, 

pelas 19h00, no Arraial Cultural, Oliveira do 

Bairro, e a 26, pelas 22h00, na Galeria Zé dos 

Bois, em Lisboa.

 NOITE EUROPEIA DOS 
INVESTIGADORES, a 25, na Fábrica 

Centro Ciência Viva de Aveiro das 10h00 as 

00h00. Tem como tema principal a ''luz'' e 

várias atividades dedicadas a ciência para 

toda a família, de que se destaca o peddy 

paper, oficinas de ciência e o espetáculo 

Circo Matemático.

 HÁ FADO NO CAIS, COM TERESA 
LOPES ALVES, no CCB, sábado, 19, às 

21h00, no Pequeno Auditório.

 PLAZA, no ciclo de Concertos do 10º ani-

versário da Solar - Galeria de Arte Cinemática, 

em Vila do Conde, sábado, 19, às 18h30. 

 CIDADE DAS TRADIÇÕES, de regresso 

à capital, no Parque de Jogos 1.º de Maio, 

em Lisboa, entre os dias 18 e 20. Recebe 

no palco Amélia Muge, Danças Ocultas & 

Orquestra Filarmonia das Beiras ou Toques 

do Caramulo.

 THE GREAT POETRY TV SHOW, 

cruza poesia e música, seguindo as normas 

de um talkshow, num canal do youtube, 

a 17, pelas 22h30. Conta como mestres da 

cerimónia, com  Filipe Homem Fonseca,  

José Anjos, Nuno Miguel Guedes e Pedro 

Malaquias. Destacam-se ainda os convida-

dos Rui Zink e Joana Amaral Dias.

 A MISSÃO DE ARULALAGAN, um 

texto de Joaquim Paulo Nogueira, pelo 

Grupo de Teatro Comunitário da Casa da 

Achada, no Centro Mário Dionísio, sábado, 

19, às 21h30 

 

 IV EDIÇÃO DO CICLO DE CINEMA 
''IMAGEM E MEMÓRIA'', 70 anos do fim 

da Segunda Guerra Mundial e da Libertação 

de Auschwitz , no Espaço Memória dos 

Exílios, Estoril, até 31 de outubro. 

 RÃO KYAO no Cineteatro Municipal D. 

João V, Amadora, sexta-feira, 18, às 22. 

 FESTIVAL CANTABILE,de 22 e 27 

de Setembro, a organizado pelo Goethe-

Institut, com cinco concertos e programas 

que combinam repertório canónico com 

o contemporâneo – no qual se incluem 

obras de câmara de António Pinho Vargas 

e uma peça para orquestra de Luís Tinoco. 

NascRuínas do Convento do Carmo, na Igreja 

de São Julião, no Palácio Foz e no Goethe-

Institut.

›  b r e v e s ‹
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Luís Ricardo Duarte

Antes da edição, das coleções, dos grandes autores internacionais, da ficção portuguesa, das 
tiragens e da direção de alguns dos mais importantes projetos editoriais dos últimos 40 anos, 
surgiu a poesia. Nos tempos da juventude e sobretudo nos anos universitários de Coimbra e Lisboa, 
quando o verso era também uma arma contra o regime do Estado Novo. Poeta escasso, publicou 
quatro livros, que agora reuniu num único volume, com a devida "poda". Para a sua geração, é 
o reencontro com uma voz empenhada e há muito adormecida pelos afazeres da edição, para 
outros será provavelmente uma surpresa. Em discurso direto, a a poesia de um dos mais influentes 
editores portugueses, hoje à frente da divisão de Lisboa da Porto Editora

Manuel Alberto Valente
Poesia, amor e liberdade

O
"O estudante de Direito foi uma 
fraude", diz, a brincar, Manuel 
Alberto Valente quando é con-
vidado a recordar os seus verdes 
anos, nos quais a poesia surgiu 
com a força da descoberta do 
mundo. Nascido em Vila Nova 
de Gaia, em 1945, ensaiou os 
primeiros versos ainda no Liceu 
Alexandre Herculano. Mas seria 
em Coimbra - a Coimbra das 
grandes manifestações da década 
de 60 de oposição ao regime - que 
a sua veia (e pose, de flâneur, cla-
ro) haveria de se afirmar. Apesar 
de ter concluído o curso mais tar-
de, já em Lisboa, os compêndios 
e os códigos mantiveram-se em 
segundo plano para darem lugar 
ao dirigente associativo, ator, 
companheiro de lutas, frequenta-
dor de cafés, leitor compulsivo e 
sedutor. Tudo isso filtrou através 
de uma poesia que, como reco-
nhece, sempre foi devedora da 
tradição lírica portuguesa e da 
clareza da escrita. Um percurso 
que teve os seus momentos ful-
gurantes, com sessões de leitura 
entusiásticas e a inclusão em 
antologias, 'interrompido' pela 
entrada, em 1981, na D. Quixote e 
no mundo editorial. 

Manuel Alberto Valente es-
treou-se em 1966, com Cartas 
para Elina, a que se seguiram Viola 
Interdita, de 1970, Os Olhos de 
Passagem, de 1976, e Sete (Desen)
cantos, justamente de 1981. Além 
destes livros, a sua poesia reuni-
da, com edição da Quetzal, inclui 
ainda dois grupos de inéditos, uns 
ainda da década de 80, outros já 
deste século. O atual responsável 

pela divisão de Lisboa da Porto 
Editora e pela edição de alguns 
dos grandes nomes da literatura 
portuguesa, como José Saramago 
e Herberto Hélder, não vê este vo-
lume como uma forma de regres-
sar à poesia. Até porque nunca a 
procurou. Para ele, a poesia é uma 
surpresa constante. 

Jornal de Letras: A reunião da sua 
poesia foi ideia sua ou um desafio 
da editora?
Manuel Alberto Valente: Há algum 
tempo que sentia a necessidade 
de organizar a minha poesia, no 
sentido de a podar de tudo o que 
considerava desatualizado ou 

morto, para usar a linguagem das 
árvores. Gradualmente, criou-se 
o corpus desta poesia reunida, que 
como digo no título é “o pouco que 
sobrou de quase nada”. Várias pes-
soas tinham conhecimento deste 
meu projeto e a determinada altura 
o Francisco José Viegas lançou-me 
o repto de realmente publicar o 
livro. Apesar de alguma descon-
fiança interior, aceitei-o. 

Foi uma forma de arrumar a vida?
Não sei se a vida, mas seguramente 
a minha poesia. Embora sem pu-
blicar, nestes últimos anos acom-
panhei tudo o que se escreveu. 
Num certo sentido, no mais íntimo 

mente preocupado. 
É uma relação pacífica com a 
poesia?
Sim. E tenho uma convicção muito 
forte, que de certa forma procurei 
transmitir neste livro: julgo que 
a minha poesia não envergonha 
e que tem uma parte oficinal bem 
construída. Como não tenho a 
pretensão de revolucionar a poesia 
portuguesa ou de apontar qualquer 
coisa de novo, a responsabilidade 
que sinto é muito diminuta. Sou 
mais leitor do que escritor, na 
medida em que o ler é mais impor-
tante do que o escrever. Em suma: 
com igual calma aceitarei a visita 
da poesia ou o seu abandono. 

Reviveu muitas memórias ao 
organizar este livro?
Muitas. Fui criado poeticamen-
te num período muito especial 
da vida política portuguesa, de 
grandes lutas académicas contra o 
regime do Estado Novo. Também 
criado dentro do neorrealismo, 
não o primitivo, de que li tudo, 
mas do que se chamou a segunda 
geração neorrealista. 

De que forma isso influenciou a sua 
poesia?
Contrabalançando a tendência 
para uma poesia empenhada na 
denúncia e no combate social 
com um lirismo que fala do amor 
e da relação entre as pessoas. O 
Eduardo Prado Coelho sintetizou 
essa dupla tendência ao dizer que 
a minha poesia balançava entre o 
amor e a liberdade. Nunca fui um 
poeta completamente de com-
bate, porque essa veia lírica veio 
sempre ao de cima, também pelo 
trabalho da linguagem, na linha 
do Alexandre O'Neill, um autor 
muito importante para mim, bem 
como da herança surrealista, do 
recurso à ironia, do ridículo das 
situações. Não consigo classificar 
o que escrevi, nem falar concre-
tamente da influência deste ou 
daquele autor. Mas não há dúvida 
que bebo dessa grande tradição 
lírica portuguesa. Não sou um 
pessoano, sou muito mais um ca-
moniano. E de uma poesia clara.

Em que sentido?
No sentido dos poetas que 
praticaram uma poesia aberta, 
cujo exemplo maior é a Sophia 
de Mello Breyner Andresen. Em 
mim, essa opção sobrepôs-se a 
uma poesia obscura, menos preo-
cupada com a comunicação direta 
com o leitor. 

PODAR O POEMA
Por que razão não seguiu uma 
organização cronológica nesta 
poesia reunida?
Porque deixei de lado muitos poe-
mas dos meus quatro livros. Do 
primeiro, Cartas para Elina, ainda 
dos anos 60, apenas retive o últi-
mo poema, quase simbolicamen-
te. Dos dois livros seguintes, Viola 
Interdita e Os Olhos de Passagem, 
retirei muitos poemas e por isso 
misturei o que ficou. Aparece 
integralmente Sete (Desen)cantos, 

Julgo que a minha 
poesia não envergonha 
e que tem uma 
parte oficinal bem 
construída. Como 
não tenho a pretensão 
de revolucionar a 
poesia portuguesa ou 
de apontar qualquer 
coisa de novo, a 
responsabilidade que 
sinto é muito diminuta

“
Manuel Alberto Valente  "Não sou um pessoano, sou muito mais um camoniano"

de mim, tinha a sensação de que 
fazia parte desse mundo. Por um 
lado, quis mostrar às gerações mais 
novas aquilo que escrevi, numa 
ambição e necessidade que me 
pareceram legítimas. E, por outro, 
também quis legar ao futuro (que 
tanto é uma coisa abstrata, como 
o meu filho ou o meu neto) uma 
coisa que não só estava completa-
mente desordenada, como perdida 
(praticamente nenhum dos meus 
livros era encontrável, a não ser em 
alfarrabistas). 

Esta recolha anuncia um regresso 
à poesia?
Não se pode dizer que sim, nem 
que não. Nunca se sabe. O espírito 
humano é influenciado por muitas 
coisas e a própria publicação deste 
livro e a sua leitura por outras 
pessoas pode eventualmente pro-
vocar uma prática poética que até 
aqui tem sido muito esparsa. Mas 
nada o indica. Costumo dizer que 
não sou eu que procuro a poesia, é 
ela que por vezes me visita. 

E sai um poema? 
Uns melhores, outros piores, uns 
que ficam esquecidos na gaveta, 
outros que têm um percurso dife-
rente, de melhoria e de trabalho. 
Na verdade, não estou especial-JO
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que considero o meu livro mais 
conseguido e importante, Ao cor-
rer da poesia reunida, é um livro 
muito surpreende.

Na época em que foi publicado 
também. Hoje é difícil ter a noção 
do impacto que esse poema (ou 
conjunto de poemas) teve junto dos 
leitores, muito mais do que da crí-
tica. Lembro-me de uma fantástica 
sessão de leitura no Porto, que mais 
pareceu um comício. É um livro que 
sintetizava as vivências da minha 
geração, a que viveu o fascismo, a 
guerra colonial, o exílio e o 25 de 
Abril. O poema transmitia tudo isso 
numa linguagem nova.

O verso livre dinamitou o poema?
Exatamente. Até porque os poe-
mas anteriores eram de recorte 
clássico. Esse livro representou 
um corte, assumindo eu uma poe-
sia oral, discursiva, planfletária. 
Foi um corte a que não regressei.

Porquê?
Foi um momento único, que re-
cordo bem. Escrever esse livro foi 
uma epifania irrepetível.

O livro inclui alguns inéditos. 
Quando foram escritos?
Os que estavam inéditos em livros são 
dos anos 80. Os que são totalmente 
inéditos, da secção Último Metro, são 
já deste século, até desta década. 

Na nota final diz que alguns 
destes poemas sofreram muitas 
mudanças. De que ordem?
Houve pouca reescrita. Os poe-
mas foram acima de tudo muito 
podados. Por exemplo, o poema 
sobre o 25 de Abril, na época elo-
giado e incluído em antologias, 
era muito maior. Tentei reduzi-lo 
à mensagem e imagem funda-
mentais. A certa altura, cheguei 
a pensar se o reduziria aos versos 
“um cão lambendo/ pátria/ a tua 
longa ferida”. Não fui tão radical 
e deixei mais alguns, mas mesmo 
assim muito menos em relação 
ao original. O trabalho foi dessa 
natureza: poda, poda, poda. O 
Eugénio de Andrade dizia que 
escrevia poemas longos reduzidos 
ao âmago. Foi o que tentei fazer 
neste livro. 

OS CAMINHOS DA EDIÇÃO
Como foi a gestação do poeta que 
surgiu em 1966? 
Fez-se ao longo dos últimos anos 
do liceu Alexandre Herculano, 
no Porto, onde nos últimos anos 
colaborei e depois dirigi o jornal 
dos alunos, o Prelúdio. Aí apa-
recem vários poemas meus, que 
obviamente não estão incluídos 
na poesia reunida. Segue-se um 
momento fundamental para mim: 
a convivência com o Eduardo 
Guerra Carneiro e o Manuel 
António Pina. Publicámos livros 
na mesma altura, apoiando-nos 
mutuamente. Depois foi Coimbra 
e a efervescência política e cultu-
ral dos anos 60. 
O editor matou o poeta?
Não há como negá-lo. Não é por 
acaso que o meu último livro 

publicado coincide com a entrada 
na vida editorial. No meu caso, 
a poesia exigia alguma pose de 
flâneur. Precisava dos cafés, de ler 
e pensar, o que foi abalado pelas 
obrigações de um trabalho das 9 
às 18. Além disso, na D. Quixote, 
começo a ser invadido pela lin-
guagem dos outros. 

Arrepende-se dessa opção?
De forma alguma. A entrada na D. 
Quixote, a convite do Nelson de 
Matos, foi um tempo muito rico 
ao nível das vivências humanas. 
Tínhamos a sensação de estar a 
fazer qualquer coisa de grandioso 
pela pátria. Muitos autores consa-
grados na Europa eram totalmen-
te desconhecidos em Portugal. 

Foi outra revolução através dos 
livros?
Não sei se era outra ou a mesma 
revolução, continuando o que 
tinha sido iniciado em Abril. 

O que mais gosta na profissão? 
Hoje as coisas estão muito dife-
rentes. Nos tempos áureos, era a 
ilusão de que estávamos a moldar 
o que as pessoas liam, numa mis-
são de oferecer o que achávamos 
que era mais importante. A edição 
mudou muito. Com honrosas ex-
ceções, já não se publica o que se 
acha que as pessoas devem ler mas 
o que se pensa que querem ler. 

O que determinou essa mudança?
O aparecimento das chamadas 
industrias culturais. E o facto de, 
sobretudo nas grandes empresas 
do livro, primeiro no estrangeiro e 
depois por cá, a edição se ter tor-
nado um negócio. Antigamente, as 
editoras eram iniciativa de alguém 
que gostava muito de livros e que 
tinha as suas próprias escolhas. 
Nessa altura, o centro da edição era 
o autor, mas passou a ser o leitor. 
A máquina editorial começou a 
perguntar o que o leitor gostava. E 
se queria romances à Dan Brown ou 
Sombras de Grey pouco importava 
quem era o autor, desde que fizesse 
qualquer coisa de semelhante. 
Tirando alguns acampamentos 
gauleses, a edição perdeu meta-
de da graça. Mas apesar de tudo, 
é possível continuar a fazer uma 
edição de grande qualidade. E se 
for necessário publicar três livros 
que não aquecem nem arrefecem 
para publicar um livro que eu acho 
realmente importante então vale a 
pena. JL

› Manuel Alberto Valente
POESIA REUNIDA
Quetzal, 104 pp, 13,30 euros

Consulte o programa em www.cm-odemira.pt
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 “O que em mim sente está 
pensando” é uma afirmação de 
Fernando Pessoa que implica uma 
complementaridade ou acordo 
entre o pensamento e a emoção. Ela 
exprime, dentro do contexto do nosso 
Modernismo, uma reação ao subje-
tivismo não raro levado ao extremo 
quando, nas primeiras décadas do 
século passado, muitos poetas não 
se furtavam a um derramamento 
emocional que se diria vindo do 
Ultra-Romantismo. Sem dúvida que, 
conforme nos aproximamos dos nos-
sos dias, a situação vai-se tornando 
diferente. Mas a “intelectualização 
das emoções” e a “emocionalização 
das ideias”, a que Pessoa também se 
referia, não deixa de estar presente 
quando é sobre a poesia que se reflete.

Jorge de Sena esteve sempre 
atento a esta questão. Ele pertence 
a uma geração, geração essa onde 
sobressaem Ruy Cinatti, Sophia de 
Mello Breyner Andresen, Eugénio 
de Andrade ou Carlos de Oliveira, 
cuja obra começa a ser publicada nos 
anos 40, mas que ganha toda a sua 
força nas décadas seguintes. Depois 
de Poesia 1, que inclui todos livros de 
Sena publicados em vida do autor, sai 
agora Poesia 2 que colige a sua obra 
poética póstuma. Ficam, assim, reco-
lhidos finalmente todos os poemas de 
Jorge de Sena, numa edição prepara-
da por Jorge Fazenda Lourenço.

Considerada na sua totalidade, a 
poesia de Sena manifesta uma força 
expressiva que vai ao encontro de um 
lirismo especulativo onde logo vêm à 
superfície tensões dramáticas muito 
marcadas, como ele disse, por “um 
comprometimento humano da poesia 
pura”. Há na sua escrita um sentido 
extremamente lúcido – porque a 
poesia de Sena é também pensada – 
que se torna vigilante, muitas vezes 
voltada para uma realidade angus-
tiante e adversa. 

Talvez seja a partir deste to-
nus que se terá desenvolvido uma 

certa direção que ganha corpo neste 
segundo volume agora publicado. 
Poesia 2 estende-se por 900 páginas 
e obedece a uma ordenação crono-
lógica que principia numa juvenilia, 
seguida de um alargado conjunto de 
outros poemas cuja escrita corres-
ponde ao tempo de publicação dos 
seus livros, desde Peregrinação até 
Exorcismos e Conheço o Sal, mas 
que não foram incluídos neles. Há 
ainda outros conjuntos de poesias, 
nomeadamente as que correspondem 
ao livro póstumo Dedicácias e vários 
novos inéditos.

Diga-se desde já que esta Poesia 2 
assume um carater que se diria mais 
documental, por vezes quase memo-
rialístico, na medida em que muitos 
dos poemas são uma direta ou espon-
tânea reação a momentos de natureza 
circunstancial ou uma transposição 
desabusadamente temperamental que 
se tornam extremamente cortantes, 
cruzando-se com um confessionalis-
mo por vezes amargo e desencanta-
do. Que assim é, este excerto de um 
poema que vem de 1939 parece, aliás 
dolorosamente, dizê-lo: “Confessar 
tudo!... / E o mundo que fosse uma 
folha de papel como esta / e pudesse 
ser rasgado / como este poderia sê-lo 
/ desde que eu abandonasse o palmo 
de altura / entre o chão e os pés / do-
loridos por pensarem o chão para os 
outros / quando afinal é p’ra eles /eles 

Poesia pensada e poesia sentida

CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

Sena na fotografia de Fernando Lemos 
A obra poética póstuma

› Jorge de Sena
POESIA 2
Guimarães, 912 pp, 43 euros

› Joana Lapa
DEUSA DA 
TRANSPARÊNCIA
Afrontamento, 130 pp, 14 euros

› Francisco José Craveiro de 
Carvalho
AS SAPATILHAS DE 
USAIN BOLT & OUTROS 
TERCETOS
Companhia das Ilhas, 84 pp, 10 euros

Outubro de1913), reúne agora em livro 
poemas ali já publicados, aos quais 
acrescenta outros inéditos. O livro 
intitula-se As Sapatilhas de Usain Bolt 
& Outros Tercetos. Será de não es-
quecer que estamos frente a um poeta 
cuja formação é matemática, como 
é referido numa nota biográfica que 
acompanha o livro. Daí o desenvol-
vimento, em muitos destes poemas, 
de um imaginário em que o universo 
da matemática ou da geometria se 
faz sentir, muitas vezes diferido ou 
voltado ao avesso por uma figuração 
irónica, como se pode ler num dos 
tercetos: “ Bonito realmente era o friso 
/ dos cinco sólidos platónicos. / Pena o 
pó ou uma teia de aranha”.

/ e para mim – na lama, no líquido, 
que eu sou, / em busca da horizontali-
dade… / na lama donde nem a própria 
poesia me salva!...”

Joana Lapa acaba de publicar o 
seu segundo livro de poesia intitula-
do, Deusa da Transparência, o qual é 
acompanhado pela reprodução de vá-
rias fotografias de Manuel Magalhães. 
Esclareça-se desde já que ela, a auto-
ra, é também a crítica de arte Maria 
João Fernandes, como se depreende 
da nota biográfica que numa das 
badanas do livro se pode ler.

 É no limiar deste seu livro que 
podemos encontrar um texto do poeta 
e critico francês Robert Bréchon que 
é, sem dúvida, um bom caminho para 
que à sua luz sejam lidos estes poemas. 
Chama-se aí a atenção para a dimen-
são expressiva que a palavra transpa-
rência, a qual logo aparece no título, 
representa ao longo dos poemas. Neles 
há uma constante referência a uma 
jovem junto do mar, a qual ganha uma 
evidência ou liuminosidade dada pelo 
ar e pela água que, como diz Bréchon, 
a torna “em cosa mentale”. 

Descreve-se, como se diz num 
poema, uma presença “mineral e 
aérea, marinha e vegetal”. Essa pre-
sença alarga-se para outras imagens 
como estas: “coluna libertada”, as 
“pupilas de terra”, “a simetria da 
brancura”, uma “mesa de sal”. Ao 
mesmo tempo, surge reiteradamente 
a alusão àquela jovem que, como diz 
Maria João Fernandes – num texto 
que, ao lado do de Bréchon serve 
de limiar aos poemas – ganha “um 
sentido de amor e transcendência”. Se 
se considerar o que ficou apontado no 
início desta crónica, será este, portan-
to, um exemplo que nos é dado não 
através de uma poesia pensada mas, 
sobretudo, de uma poesia sentida… 

Francisco José Craveiro de 
Carvalho, cuja poesia já tinha apa-
recido na revista Relâmpago (nº3, 

 Neste momento existe em Portugal 
uma dinâmica editorial inusitada em 
banda desenhada, não só em quanti-
dade e qualidade, mas em termos 
de veículos editoriais (de bancas 
a coleções com jornais) e tipos de 
livros produzidos, incluindo alguns 
excelentes (“O árabe do futuro” de 
Riad Sattouf ou “Pyongyang” de 
Guy Delisle). Desse ponto de vista é 
também importante manter esteios 
como a BD clássica de inspiração 
europeia, que a Arcádia tem vindo a 
trabalhar. 

A premiada série “Blacksad” 
dos espanhóis Juan Díaz Canales e 
Juanjo Guarnido, de que foi editado 

o quinto volume (“Amarillo”) é 
talvez a mais conhecida, embora 
esteja na fase de ser considerada 
“passé” em alguns círculos. A 
novidade de usar animais antropo-
morfizados (e as suas caraterísticas 
“naturais”) para criar personagens 
complexas num mundo que recria 
o policial negro americano dos 
anos 1950 talvez se tenha esgotado 
um pouco, e é certo que nem sem-
pre se podem ter ideias fabulosas, 
como a de usar animais de pelo 
branco como protótipos de uma 
espécie de Ku Klux Klan ariano 
e racista (em “Artic Nation”). E, 
como noutros casos, as citações 

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

Blacksad Animais no mundo do policial 
negro americano 

mais ou menos óbvias do argu-
mento de Canales poderão ser con-
sideradas inteligentes ou pedantes 
consoante o posicionar do leitor 
perante a obra. Por “Amarillo” 
passam interpretações não muito 
lisonjeiras dos escritores “Beat” 
(Jack Kerouac, Allen Ginsberg, 
William S. Burroughs), de “Freaks” 
(e da tradição do circo/”carni-
val”), ou da mais “recente” Patty 
Hearst. Intui-se que o manuscrito 
de Chad/”Keraouc”, que tem um 

curioso papel secundário, 
será “On the Road”, dado o 
tema de viagem transmeri-
cana, patente também nas 
referências à mitologia da 
Route 66.  

Não é mentira que haja 
exageros no argumento e 
“muletas” para resolver a 
narrativa nos limites de cada 
álbum, mas “Blacksad” não 
esquece a obrigação de cons-
truir personagens e histórias 
convincentes, e mantem 
uma qualidade que só pode 
ser recomendada. E que é 
potenciada pelo excelente e 
ainda surpreendente dese-

nho de Juanjo Guarnido, sobretudo 
pelo modo como alguns elementos 
secundários são trabalhados. O 
papagaio tagarela e inconvenien-
te, o koala preciso e calculista, o 
flamingo “Burroughs”, o bisonte 
“Ginsberg”, as “aparições” do 
Papaléguas e do Coiote, da revista 
“MAD”, ou até a capa amarela a 
citar o nome da cidade texana que 
dá nome ao álbum. 

Curiosamente outra das apostas 
da Arcádia numa editora francó-

fona menos divulgada (a Bamboo) 
tem o mesmo tópico da viagem 
transmericana. “O comboio dos 
órfãos” de Charlot e Fourquemin 
parte de factos reais, a distri-
buição de crianças abandonadas 
recolhidas por instituições de 
caridade nas metrópoles do Leste 
(sobretudo Nova Iorque) nos anos 
1920, de modo a ajudar a povoar o 
Noroeste rural. Naturalmente que 
há equívocos e mistérios, revela-
dos décadas mais tarde, à medida 
que as antigas crianças procuram 
conhecer (e ajustar contas com) as 
suas origens. Se a premissa é forte e 
intrigante, e a história se desenvol-
ve com correção bem intencionada 
ajudada pela edição ser composta 
por dois volumes da série origi-
nal, “O comboio dos órfãos” tem 
duas fragilidades importantes: um 
desenho demasiado infantil para 
a sua temática, e, sobretudo, um 
argumento para lá de previsível. 
Este seria o tipo de BD que alme-
jaria em tempos ajudar leitores 
jovens a evoluir para histórias mais 
“sérias”. Mas é muito duvidoso que 
essa seja hoje uma estratégia váli-
da, ou se não valerá mais a pena a 

Transamericano
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poesia de As Sapatilhas de Usain 
Bolt ser muito diferente, há nela 
igualmente o comprazimento no 
jogo verbal, no modo como se re-
corre a desvios irónicos que aca-
bam por fraturar as imagens ou o 
sentido das palavras. Poderíamos, 
então, dizer: “Por um só poema / 
compro o livro. / É para isso que 
eu viajo”. E vemos, agora, que 
precisamente a poesia neste livro 
é pensada… J

Outras vezes há uma espécie de 
acertar no alvo de um enunciado 
mais ou menos filosófico como no 
terceto que se segue com uma vaga 
reminiscência do “penso, logo 
existo” cartesiano: “Latir não é su-
ficiente / para intervir. / Mas o cão 
pensa”. Ou, ainda, numa transfi-
guração de uma figura geométrica: 
“A circunferência tem prazer / 
em ser a a cara da mulher / que a 
criança acaba de fazer”.

À margem de um dos terce-
tos, pode ler-se uma referência 
a Alexandre O’Neill; apesar da 

Esta Poesia 2 assume 
um carater que se diria 
mais documental, 
por vezes quase 
memorialístico, na 
medida em que muitos 
dos poemas são uma 
direta ou espontânea 
reação a momentos

“

› Philippe Charlot e Xavier 
Fourquemin
O COMBOIO DOS 
ÓRFÃOS 1: JIM E HARVEY
Arcádia. 96 pp, 20,80 euros

› Juan Díaz Canales e Juanjo 
Guarnido
BLACKSAD 5: AMARILLO
Arcádia. 60 pp., 15 euros

esses mesmo leitores saltarem di-
retamente para “Blacksad”, cujas 
mensagens básicas de decência e 
generosidade “humanas” são inde-
pendentes do descodificar das suas 
referências. J

“

 › Margarida Palma
VEIO DEPOIS A NOITE 
INFAME
Casa das Letras, pp. 448, 16,90 euros

Margarida Palma “está 
em casa” no romance 
histórico de arquitetónica 
republicana, dominando 
figuras históricas e 
ambientes citadinos, bem 
como na caracterização 
social das personagens

Margarida Palma publicou este Verão o 
seu segundo romance, Veio Depois a 
Noite Infame, a história de um conjunto 
de famílias portuguesas moradoras nas 
avenidas novas de Lisboa (Praça Duque de 
Saldanha, Av. Duque d’Ávila, Rua Miguel 
Bombarda…) no horrível ano de 1921, re-
pleto de ataques bombistas dos anarquistas 
e anarco-sindicalistas, de sublevações 

militares e de escassez de bens alimentares, forçando as habitantes 
mais pobres a invadir lojas e armazéns. Como coroamento desta Lisboa 
republicana caótica, aconteceu o fenómeno da “camioneta fantasma” 
na “noite sangrenta”, que findou com o assassínio do Presidente do 
Ministério (primeiro-ministro) António Granjo, de Carlos da Maia e de 
Machado Santos, os dois últimos oficiais do 5 de Outubro de 1910 na 
Rotunda.  

Margarida Palma é licenciada em História e professora desta dis-
ciplina no ensino secundário, sólida garantia da recriação literária da 
atmosfera lisboeta de costumes e dos conflitos políticos e militares repu-
blicanos na terceira década do século XX, e autora 
de um anterior romance histórico, A Morte do Rei 
(2007, que não lemos). Com efeito, a generalização 
do eléctrico, do automóvel, do telefone, da luz 
eléctrica na capital, a subida da saia das senhoras 
até meio da canela, a liberalização dos costumes 
femininos (mulheres frequentam café e salões de 
chá – Beatriz; as mais novas andam sozinhas na 
rua – Madalena; …), a solidificação do sentimen-
to religioso popular prestado pelas Aparições de 
Fátima de 1917 (Fortunata) após a laicização das 
escolas, a proibição de participação de militares e 
políticos em cerimónias religiosas e a propaganda 
positivista e racionalista republicana com o fito 
de extirpar a religião do coração do povo (Filipe 
Ribeiro) - constituem elementos fundamentais 
para a consistência da acção, que a autora trabalha 
com grande à vontade narrativo, e prestam um 
fundo descritivo historicamente fidedigno e denso 
ao romance. Nota-se com evidência que Margarida Palma “está em 
casa” no romance histórico de arquitectónica republicana, dominando 
figuras históricas e ambientes citadinos, bem como na caracterização 
social das personagens, monárquicas e republicanas, homens e mulhe-
res, ateias e religiosas. 

Neste sentido, Veio Depois a Noite Infame ostenta um amplo leque 
de personagens de natureza sociológica e psicológica cujo cruzamento 
literário evidencia o conjunto de habitantes de Lisboa da década de 1920: 
Beatriz, a mulher de elite, “moderna”, parisiense, europeia, mas sem 
sufragismos militantes, convivente com a alta-roda financeira emergida 
especulativa e artificialmente pelos negócios advenientes da participação 
portuguesa na Primeira Guerra Mundial, elite sem pruridos morais rela-
tivamente à população pobre; Fortunata, mulher supers-
ticiosa, tocada pelo fenómeno de Fátima, sintetizando o 
pensamento negativo da Igreja Católica face à República; 
Filipe Ribeiro, médico, republicano, ateu, homem solitá-
rio, participante no Corpo Expedicionário Português em 
Flandres que, com Eugénio Furtado, empresário honesto, 
viúvo e morador numa moradia no Saldanha, conserva 
os ideais puros de liberdade, solidariedade e companhei-
rismo fundadores da República, adversos ao enriqueci-
mento súbito, por via de negócios do Estado e do Partido 
Democrático, de uma nova classe amoral e interesseira 
que vive em permanente hedonismo, desinteressada da 
existência da maioria da população, analfabeta, mise-
rável, tuberculosa, que encontra na emigração a única 
solução para a sua existência; D. Teotónio, monárquico 
constitucionalista, desavindo com a República mas tam-

bém com os monárquicos miguelistas que, desde a Monarquia do Norte 
(1919), de Paiva Couceiro, se assumiam como legítimos representantes 
da Casa Real; Maria Inácia, senhora da burguesia clássica, temerosa dos 
pronunciamentos militares e das rebeliões dos operários, que se expande 
no longo mês de férias na Ericeira entre amigas e chás; Madalena – o me-
lhor desenho psicológico do romance, caracterizada entre a necessidade 
de expansão amorosa do corpo e a contenção do decoro familiar -, irmã 
de Beatriz, filha de Eugénio Furtado, aberta aos costumes europeus mas 
dotada de uma educação moral sólida; uma “família” de russos brancos 
imigrada via Paris para Lisboa, cuja representação social adverte para o 
espectro do medo da tomada do poder pelos comunistas ou anarco-sin-
dicalistas; Adelino, taberneiro, protegido de Filipe Ribeiro desde que fora 
ferido na Flandres sob o comando deste, que lhe montara uma taberna 
na Rua Miguel Bombarda; a optimista e socialmente colorida Pituras, 
casada com Mendes, típico funcionário público da pequena burguesia, e, 
finalmente, o escândalo moral da moradora Elisa, vedeta do teatro, su-
bida do fundo lodoso da sociedade à custa do seu corpo e de uma óptima 
representação cénica, mulher sem preconceitos sexuais (exemplo moral 
nefasto para as meninas de Lisboa), mas desejosa de respeito público, 

amante do latifundiário alentejano José António. 
As relações entre as personagens destacam o 

fundo militar caótico de Lisboa e a desagregação 
das instituições políticas pós-Sidonismo e pós-
-Monsanto, agravados com a febre pneumónica 
de 1918, a tuberculose grassante e a carência de 
alimentos, retidos pelos comerciantes açambarca-
dores e especuladores. Todas as personagens vêem 
as suas convicções políticas abaladas, fragilizando 
a sua personalidade e levantando um amplo medo 
do futuro. Algumas temem sair à rua, mesmo 
para passear a Sancha, a cadela de Madalena. A 
Guarda Nacional Republicana, batalhão preto-
riano do Poder, assume a condução do Estado, 
militares e outros republicanos revoltam-se, o 
Partido Liberal, não comprometido com o estado 
de coisas, sobe ao Governo, Barros Queiroz tenta 
um empréstimo financeiro internacional para pôr 
ordem nas contas públicas, não consegue por falha 

de Afonso Costa, a residir em Paris, António Granjo, homem impoluto, 
torna-se Presidente do Ministério e…, sob este pano de fundo caótico, 
cumulando 11 anos de ineficácia e descrédito das instituições republi-
canas, dá-se a “noite sangrenta” de 19 para 20 de Outubro de 1921, a 
“noite infame”, tendo como protagonista um conjunto de marinheiros e 
soldados rufiões e rudes, cruéis, que decidem, por si próprios, fazer uma 
depuração social assassinando republicanos ilustres. 

Óptimo romance histórico escrito ao modo clássico. Margarida Palma 
não ensaia experimentalismos literários, não intenta ser esteticamente 
“inovadora”. Vê-se que se sente bem no registo da narrativa tradicional. 
Constrói personagens caracterizando-as física, social e psicologicamente 
(e até religiosamente), como o fazia Camilo ou Eça, Ferreira de Castro ou 

Fernando Namora. Cria um enredo socialmente funda-
do em personagens sólidas, a que agrega um horizonte 
histórico verosímil e consistente. Manipula uma lingua-
gem semanticamente clara, sem necessidade de entor-
ses sintácticas. Finalmente, não dramatiza o suspense 
relativo às cenas finais (“noite infame” e união Madalena/
Filipe Ribeiro), não acelera ou condensa a acção ao modo 
telenovelesco. Pelo contrário, exibe no seu romance 
uma voluntária lentidão literária, um vagar estético, que 
só encontramos em Júlio Diniz e Eça, uma necessidade 
de manifestar o pormenor de um salão de chá, de uma 
bainha de vestido, da baixela de um jantar, da descrição 
topográfica entre o Saldanha e a Baixa em 1921, das ruas 
e praias da Ericeira, da frequência de tabernas... E foi esta 
indolência e bonomia na escrita, simultaneamente simples 
e complexa, que nos encantou como leitor. J

Escrever com os clássicos

OS DIAS DA PROSA
Miguel Real
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publicado em vida pelo também abolicionista 
escritor, em 1888. Considerado um clássico, 
como salienta Gilberto Araújo na introdução, 
"o interesse do livro não reside na trama, 
mas memórias e reflexões do narrador-
personagem Sérgio sobre os dois anos 
de internato no colégio homónimo do 
romance", com um "mergulho psicológico 
em detrimento da anedota" que aproxima 
Pompeia de Machado de Assis. A edição tem 
as ilustrações originais do próprio escritor, 
sobre as quais escreve, em posfácio, José 
Paulo Paes. 

Recorde-se que os anteriores títulos 
publicados, além da poesia de João Cabral 
foram Os Romances de Machado de Assis, Os 
Sertões, de Euclides da Cunha, e Dialética da 
Colonização, de Alfredo Bossi.J

através dos seus versos vibrantes, contra a 
escravatura e a favor do abolicionismo, com 
poemas tão famosos como "Navio Negreiro" e 
"Vozes de África". Esta antologia, com sele-
ção, organização e posfácio de Antonio Carlos 
Secchin (poeta, ensaísta, prof., membro da 
ABL e coordenador desta coleção, na qual já 
foi o responsável pela organização da Poesia 
Completa de João Cabral de Melo Neto), tem 
ainda como adicionais motivos de interesse o 
prefácio de Alberto da Costa e Silva, Prémio 
Camões 2014, além de também poeta e ensaís-
ta grande especialista de História de África, e 
a introdução de outro estudioso da poesia bra-
sileira, Alexei Bueno - além de uma cronologia 
de Olívia Barros de Freitas.

Quanto a O Ateneu, de Raul Pompeia 
(1863-1895), é o terceiro e último livro 

Clássicos do Brasil

› Castro Alves
ANTOLOGIA POÉTICA
Academia Brasileira de Letras/
Glaciar, 248 pp, 25,44 euros

› Raul Pompeia
O ATENEU 
Academia Brasileira de Letras/
Glaciar, 360 pp, 29,68 euros

 Na coleção em boa hora lançada em Portugal 
por iniciativa da Academia Brasileira de Letras 
(ABL), em colaboração e com a chancela da 
Glaciar, destinada a editar entre nós grandes 
obras de escritores do país irmão, aparecem 
dois novos títulos: Antologia Poética, de Castro 
Alves, e O Ateneu, de Raul Pompeia. 

Castro Alves (1847-1871) é, como se sabe, 
um dos nomes de referência, e mítico, da lírica 
brasileira, apesar de ter morrido com apenas 
24 anos - e foi um poetas mais populares e 
celebrados, em particular pela sua luta tenaz, 

› Mário de Carvalho
A PAIXÃO DO CONDE 
DE FRÓIS
Porto Editora, 216 pp, 14,40 euros

› O HOMEM QUE 
ENGOLIU A LUA
Porto Editora, 32 pp, 10,90 euros

o Conde de Fróis agarra-se à honra 
e à bravura para defender o lugar 
perante as invasões espanholas e 
francesas. "Este jovem conde de 
Fróis era homem de serralhos, de 
cavalos e de touros, e prezava mais 
tropelias, estúrdias e solturas que 
os cuidados do regimento onde fora 
colocado e que deixava alegremen-
te entregue a sargentos plebeus, 
devassos e piteireiros", lê-se na se-
quência de abertura. A mesma Porto 
Editora lança aquele que é o primei-
ro livro infanto-juvenil de Mário de 
Carvalho. Ilustrado por Pierre Pratt, 
fala-nos, como sugere o título, do 
homem que engoliu a lua. Ganhou, 
obviamente, muito volume. E tantas 
coisas para contar. O caso correu 
no Beco das Sardinheiras, palco de 
outros escritos do autor, celebrizado 
pela sua prosa e semântica variega-
das. JL

 Com A Paixão do Conde de Fróis, a 
Porto Editora dá sequência à reedição 
das obras de Mário de Carvalho, 
projecto que tem vindo a cumprir 
com assinalável regularidade, a 
par da edição de novos títulos do 
escritor, um dos mais importantes da 
literatura atual portuguesa. Romance 
histórico lançado pela primeira vez 
em 1986, este foi um livro que reno-
vou o género literário, influenciando 
o interesse que outros autores viriam 
a revelar por esses anos. Centra-se na 
vida de um jovem nobre do tempo do 
Marquês de Pombal que é desterrado 
para uma longínqua praça militar. 
Apesar de não ter valor estratégico, 

Dupla de Mário de Carvalho

FICÇÃO

A. D. Miller
 O Casal Fiel é o 

segundo romance de 
A. D. Miller e também 
o segundo a ser pu-
blicado em Portugal. 
Jornalista de profis-
são, o escritor inglês 
ganhou notoriedade 

com a nomeação da sua estreia 
literária, Quando a neve começa 
a derreter, para a shorlist do Man 
Booker Prize. Aguardado com mui-
ta expectativa, O Casal Fiel narra o 
encontro de dois jovens britânicos 
na Califórnia, em 1993. Ambos es-
tão prestes a atingir a idade adulta. 
Conhecem-se num hostel em São 
Diego e seguem costa da Califórnia 
acima numa amizade que os 
entusiasma e consome. Anos mais 
tarde, porém, Neil Collins e Adam 
Tayler vão arrepender-se de muito 
do que fizeram na altura, cruzando 
essa experiência com os destinos 
que as suas vidas vieram a cum-
prir. Começa assim: “Ele queria 
concentrar-se na rapariga, mas 
deu consigo a olhar de relance para 
o homem jovem no canto do pátio. 
Ela falava-lhe do seu curso na 
Universidade Estatal da Califórnia, 
e os pormenores, quando ele os 
apanhava, eram razoavelmente in-
teressantes, mas no homem havia 
qualquer coisa que o distraía.”

› A. D. Miller
O CASAL FIEL
Tradução de Ana Cunha, Jacarandá, 288 pp, 
16,50 euros

Hans Keilson
 Prosador, poeta 

e psiquiatra, Hans 
Keilson foi um ativo 
membro da resistên-
cia holandesa à ocu-
pação nazi. Nascido 
na Alemanha, em 
1909, e falecido na 

Holanda, em 2011, foi de resto um 
dos escritores mais conceituados 
da sua geração, sobretudo devido 
aos seus romances que tomavam 
como pano de fundo a II Guerra 
Mundial. Exemplo da sua qualidade 

e ousadia literárias é esta Comédia 
em modo menor, um dos seus 
livros mais conhecidos. Humor e 
ironia são postos ao serviço de uma 
história que foca temas centrais 
do destino europeu do século XX, 
sem contudo ser demasiado sério. 
Ao sorriso que o escritor impõe no 
leitor corresponde uma crença no 
ser humano. Nesta comédia negra 
em tempo de guerra, um casal 
que resiste à ocupação nazi vai ter 
um problema sério para resolver. 
Acolheu um judeu mas ele acaba 
por morrer de pneumonia. O que 
fazer ao corpo?

› Hans Keilson
COMÉDIA EM MODO 
MENOR
Tradução de Carlos Leite, Sextante, 128 pp, 
14,40 euros

Romain 
Puértolas

 Para Romain Puértolas, escritor 
francês de muitas profissões, atual-
mente a viver em Espanha, a toada 
maravilhosa e fantástica dos seus 
livros começa no título. No primeiro 
romance, lançou-nos A incrível via-
gem do faquir que ficou fechado num 

armário IKEA. Agora, 
regressa com A me-
nina que engoliu uma 
nuvem do tamanho da 
torre Eiffel. E o título 
diz de tudo, não da 
história, mas da forma 

como este ex-inspetor da polícia, 
professor de línguas, comissário de 
bordo, mágico e DJ encara a litera-
tura: uma forma de sonhar e de falar 
de assuntos contemporâneos. Nas 
suas narrativas, não faltam emigran-
tes, refugiados e explorados, mas 
todos se agarram à vida com uma 
força inquebrantável. Neste novo 
romance, é Providence Dupois, uma 
carteira parisiense, que precisa de 
viajar rapidamente para Marraquexe, 
para resgatar a sua filha adotiva que 
está gravemente doente. Mas como 
as viagens que Puértolas descreve 
nunca são lineares, haverá pelo meio 
um vulcão islandês, muitos voos 
adiados, monges, chineses que falam 
como se fossem piratas, jovens apai-
xonados e sobretudo muitas ideias 
aparentemente inconcretizáveis. 

› Romain Puértolas
A MENINA QUE ENGOLIU 
UMA NUVEM DO TAMANHO 
DA TORRE EIFFEL
Tradução de Inês Amado, Porto Editora, 200 pp, 
16,60 euros

OUTROS

Isabela 
Figueiredo

 “O Caderno de 
Memórias Coloniais 
relata a história de 
uma menina a cami-
nho da adolescência, 
que viveu essa fase 
da vida no período 
tumultuoso do final 

do império colonial português. 
O cenário é a cidade de Lourenço 
Marques, hoje Maputo, espaço no 
qual se movem as duas perso-
nagens em luta: pai e filha”. Eis 
como Isabela Figueiredo sintetiza 
este seu caderno, que surge agora 
em nova edição, a sexta. Além do 
texto original, revisto e aumen-
tado pela escritora, o volume 
inclui dois novos prefácios. Um 
de Paulina Chiziane, outro de José 
Gil. No primeiro, pode ler-se: 
“Saúdo a Isabel por esta obra que 
é um apelo à construção de um 
mundo mais justo entre todas as 
raças. É uma exortação para que 
as mãos dos brancos e dos pretos 
se unam na construção de uma 
civilização livre do terror e da 
opressão”. No segundo: “Nenhum 

livro restitui, melhor do que este, a 
verdade nua e brutal do colonialis-
mo português em Moçambique.” 

› Isabela Figueiredo
CADERNO DE MEMÓRIAS 
COLONIAIS
Caminho, 224 pp, 10,90 euros

Anne Frank
 Não é uma edição 

crítica, que talvez 
dificultasse o acesso 
ao grande público, 
mas a versão definitiva 
de O Diário de Anne 
Frank, organizada 
por Otto H. Frank 

e Mirjam Pressler. Neste volume 
constam todas as entradas do diário 
da jovem holandesa judia que 
durante a ocupação nazi viveu dois 
anos escondida, com a família, num 
sotão. Até ser denunciada por uma 
vizinha, o que levou à sua morte (só 
o pai sobreviveu), Anne escreveu 
um diário, dando testemunho da 
sua sobrevivência, dos sonhos em 
tempos sombrios e do ambiente 
que então se vivia. Devidamente 
demarcados estão os acrescentos 
que a jovem foi escrevendo ao lado 
de entradas mais antigas, reforçan-
do ou contradizendo sentimentos 
e sensações. "Escrever um diá-
rio é uma experiência realmente 
estranha para uma pessoa como 
eu. Não só porque nunca escrevi 
nada antes, mas também porque 
me parece que, mais tarde, nem eu 
nem ninguém estará interessado 
nos devaneios de uma rapariga de 
13 anos", afirma a certa altura. Para 
nossa sorte, escreveu também: "Oh, 
enfim, não importa. Apetece-me 
escrever, e tenho uma necessidade 
ainda maior de desabafar todo o 
tipo de coisas." Integrado no Palno 
Nacional de leitura, livro recomen-
dado para leitura orientada na sala 
de aula no 8.º ano, O Diário de Anne 
Frank é um livro indispensável para 
se perceber e transmitir a História 
do século XX. 

› Otto H. Frank e Mirjam Pressler 
(org.)
O DIÁRIO DE ANNE FRANK
Tradução de Elsa T. S. Vieira, Livros do Brasil, 
448 pp, 16,60 euros
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Manuel Halpern

É o mais novo diretor artístico do Teatro Nacional D. Maria II de todos os tempos. A escolha 
de Tiago Rodrigues (TR), 38 anos, correspondeu à coragem de uma aposta na sua figura e 
no reconhecimento de uma nova geração, a que pertence, do teatro português - incluindo 
dramaturgos, de seis dos quais traçamos o percurso. E dramaturgo também TR é, além do 
encenador que  inicia a sua "aventura" no Dona Maria com três tragédias gregas reescritas e 
dirigidas por si (em cena até 8 de outubro), cuja crítica, já pode ler na p. 19. "Um megalomania 
low cost", como lhe chama. E já anunciou que o TNDM vai acolher mais peças portuguesas, 
com especial incidência nos autores mais jovens. O JL entrevista-o, e publica ainda um texto da 
socióloga Vera Borges sobre as atuais tendências da dramaturgia portuguesa, em destaque nas 
Leituras do Mosteiro, organizadas pelo Teatro Nacional São João, no Porto

Tiago Rodrigues
Um teatro ‘da Junta de Freguesia 
à Via Láctea’

n
No Teatro Nacional Dona Maria 
II ninguém se atreve a pronun-
ciar o nome Macbeth. Aquando 
do incêndio de 1964 a peça de 
Shakespeare estava em cena 
e, já se sabe, quanto a malta do 
teatro é supersticiosa. Chamam-
lhe então a peça escocesa para 
não atiçar a má sorte. Tiago 
Rodrigues, que diz ter entrado 
no TNDM com o pé esquerdo 
mas com muita vontade de 
trabalhar, também tem um 
projeto em torno da fatídica 
peça de Shakespeare. Não terá o 
atrevimento de a repor em cena, 
mas antes de promover visitas 
escocesas. "É uma visita em 
que se representa o Macbeth às 
escondidas pelos corredores do 
teatro, quando alguém aparece, 
disfarça-se". 

Esta é uma das muitas ideias 
do mais jovem diretor artístico de 
sempre do TNDM. Se a energia e o 
dinamismo é um atributo da juven-
tude, Tiago tem para dar e vender. 
Chega cedo, sai depois da meia-
-noite. Enquanto está no TNDM en-
cena as três óperas que leva a cena  
na abertura de temporada e trata de 
mil outros assuntos. Tem um plano 
delineado, mas confessa-se apren-
diz. E basta passar alguns minutos a 
seu lado para nos deixarmos conta-
minar pelo seu imenso entusiasmo. 
O TNDM não só está a mudar como 
permanece em movimento.

Tiago Rodrigues recebeu 
com natural surpresa o convite 
para a direção. Fundador da 
Companhia Mundo Perfeito, 
nunca teve casa própria, apesar 
de ser reconhecidamente um dos 
maiores nomes da sua geração. 
Filho de um jornalista e de uma 
médica, chegou ao teatro quase 
por acaso. Não terminou o curso 
do Conservatório Nacional, 
optando por uma via alternati-
va, inspirada em cursos de Jorge 
Silva Melo e da companhia belga 
STAN. Até formar a sua própria 
companhia. É um contador de 

histórias e um comunicador 
nato. Um dos seus grandes obje-
tivos é tornar o Teatro local, na-
cional e internacional. E, como 
se vê por estas três tragédias na 
abertura, o próximo triénio do 
D. Maria terá o seu rosto.

O cargo de diretor do TNDM 
costuma ser atribuído em jeito de 
consagração a alguém com uma 
carreira mais longa. Tem apenas 
38 anos e um longo percurso 
pela frente. Ficou surpreendido? 
Sente que é uma grande 
responsabilidade?

Recebi o convite com uma enorme 
surpresa. Até porque na minha 
geração haveria outras hipóteses 
para assumir este risco. Convidar 
alguém mais jovem é invulgar na 
cultura organizacional portu-
guesa. Eu ainda tenho promessa 
dentro. Interpretei a nomeação 
como um convite ao risco. Muito 
mais interessante do que se o 
convite me fosse eventualmente 
endereçado daqui a 30 anos como 
um prémio de consolação por um 
percurso.

Sente a necessidade de encontrar 
um ponto de equilíbrio entre 
uma certa sobriedade própria de 
uma instituição e essa vontade de 
mudança?
Mais do que sobriedade fala-
mos de excelência. Não se trata 
apenas de dirigir um teatro. 
Qualquer decisão aqui é muito 
debatida, porque se trata de um 
teatro muito importante. Esse es-
crutínio dá-nos atenção. Mas não 
há qualidade na criação artística 
sem que esta esteja grávida do 
risco. Não apenas do risco de ser 
novo, mas de maneiras únicas de 
continuar a expressar as ideias e 
os sentimentos da espécie huma-
na. Ao imaginar um projeto para 
os próximos três anos vamos ao 
encontro da ideia de abertura, 
com um teatro plural com uma 
grande diversidade de estéti-
cas. Um espelho do que se faz 
em Portugal, mas também um 
motor: para desbravar caminhos 
novos, para que o teatro continue 
a ser necessário e urgente para as 
pessoas.

Há uma posição de rutura?
Queremos fazer muitas coisas no-
vas, mas há outras que queremos 
continuar. O João Mota, o Diogo 
Infante e direções anteriores 
fizeram obras importantes. O João 
Mota fez um enorme trabalho 
junto das escolas: há mais de 500 
professores com que trabalha-
mos regularmente. A direção do 
Diogo Infante desenvolveu um um 
trabalho enorme na área do pa-
trimónio - temos uma biblioteca 
arquivo essencial para os estudio-
sos - e reforçou a área editorial. 
Há áreas que nós queremos inau-
gurar. O TNDM tem que ser uma 
casa para todo o país. Queremos 
voltar a estar mais próximos de 
cidades e comunidades. Para tal 
criámos o programa Eunice, uma 
rede para ir a sítios onde não há 
teatro com regularidade. É uma 
homenagem a Eunice Muñoz, que 
começou a sua carreira no teatro 
itinerante.

Aqui tem um papel muito mais 
vasto do que ser diretor de 
uma companhia, vai desde as 
publicações à limpeza do lustre da 
Sala Garrett (que acontece uma 
vez por ano), passando por uma 
alta componente burocrática. Isto 
enquanto encena três tragédias 
gregas. Tem braços para tudo 
isto?
Por vezes pensa-se que um teatro 

Há uma altura em 
que temos que decidir 
arregaçar as mangas 
e tentar fazer alguma 
coisa, em vez de de 
ficar confortavelmente 
à margem, a dizer que 
a pessoa certa não tem 
as chaves na mão

“
Tiago Rodrigues  O novo diretor do TNDM inaugura nova temporada com três tragédias gregas reescritas e encenadas por si
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com mais de 80 trabalhadores é 
uma máquina monstruosa que 
nos vai triturar. Eu já sabia que é 
uma casa de uma extraordinária 
competência, com uma equipa 
apaixonada pelo que faz. Há um 
conhecimento muito grande da 
sua história. E entrei acompa-
nhado de um novo conselho de 
administração com as competên-
cias de gestão. O gravador está 
apontado para mim, mas é um 
trabalho de equipa com mais de 
80 trabalhadores. Estes últimos 
seis meses têm sido em diálogo 
para que o novo projeto não seja 
uma política de terra queimada. 
É uma casa com muitas frentes 
de trabalho, ambições e esperan-
ças. Há uma febre de mudança, 
que inspira mais do que cansa. 
O cansaço da meia-noite e meia 
é de um dia de trabalho festivo, 
com muitas conquistas. Mas é 
uma aventura nova. Sempre fui 
um artista nómada, e subitamente 
foram-me entregues as chaves da 
maior tenda do acampamento. Há 
uma altura em que temos que de-
cidir arregaçar as mangas e tentar 
fazer alguma coisa, em vez de de 
ficar confortavelmente à margem, 
a dizer que a pessoa certa não tem 
as chaves na mão. 

É para provar tudo isso que 
na estreia encena e rescreve 
três tragédias gregas de uma 
só vez. Não há aqui uma certa 
megalomania?
É uma megalomania low cost. 
Fazemos as três tragédias com a 
equipa e o dinheiro com que se 
faria uma peça barata no TNDM. 
Não deixa de ser arriscado. A 
nossa loucura é a da urgência e 
do risco. Temos pouco orçamento 
para o final de ano, felizmente 
conseguimos obter um reforço. 

Fazer isso tudo isso com pouco 
dinheiro ainda torna mais 
espetacular...
É a educação da minha geração: 
conseguir uma grande dinâmica 
sem dinheiro. A minha geração 
foi educada na precariedade, na 
engenharia financeira, na falta 
de recursos, mas ainda assim a 
combater tudo isto com muita 
atividade. Uma parte do risco 
de fazer coisas é continuar a 
fazê-las. 

E assume também as suas 
responsabilidades de autor...
Não se esqueçam que o diretor 
artístico do TNDM é essencial-
mente um artista, que continua 
o seu trabalho autoral nesta casa. 
Essa marca é importante por-
que também dialoga com outras 
estéticas  presentes. Pensei que a 
minha primeira peça deveria ser 
algo simples de montar, mantendo 
esse caráter de espetacularidade. 
Isto não quer dizer que a falta de 
recursos seja uma oportunidade. 
Não tenho nada o discurso de que 
a crise é um interruptor para a 
criatividade e que o desemprego 
aguça o engenho. Sou contrário a 
esse discurso. Não quero que o D. 

Maria tenha um funcionamento 
low cost, mas que saiba aproveitar 
todos os seus recursos. Tentando 
que a nossa monumentalidade seja 
outra, a do nosso tempo, com uma 
outra distância e ironia. Talvez 
não consigamos chorar em palco 
com a mesma facilidade, mas que-
remos encontrar uma maneira de 
falar com urgência às pessoas.
São tragédias com muito humor, 

acessíveis, como uma certa 
leveza.
Já sabemos o que vai acontecer e 
podemos concentrar-nos em como 
vai acontecer. Já sabemos que 
Efigénia será sacrificada. Nós não 
queremos descobrir se ela morre, 
mas sim como é que ela morre des-
ta vez. E esse 'como' fala do nosso 
tempo. A nossa Efigénia já leu as 
várias efigénias escritas ao longo 
da História, portanto tem uma 
ironia sobre o que lhe vai acon-
tecer. Há uma ironia em relação 
aos grandes sentimentos, que não 
arrefece a ideia dos sentimentos 
que estão na tragédia. Apesar de 
ter um ricochete com a atualidade, 
a ideia de sacrifício é intemporal e 
perdura ao longo dos tempos. 

Prova disso será a frase: "Aos 
desesperados não resta nenhuma 
solução senão a violência"?

Ao lermos o Electra do Eurípedes, 
a Flávia deu uma opinião. E eu 
escrevi o que ela disse na peça. 
Foi essa a forma de trabalhar. A 
escrita foi feita através da relei-
tura dos originais. Essa frase da 
Electra condensa toda a violência 
ao longo da história. A Europa já 
não se lembra porque é que existe 
e a tragédia grega lembra-nos 
agudamente porque existe uma 

Europa.

A direção do TNDM não é um cargo 
político, mas é uma nomeação 
política. E o Tiago esteve envolvido 
nos protestos contra a quebra de 
subsídios para o teatro e também 
na campanha das primárias 
de António Costa. Como é que 
lida com esta nomeação por um 

governo de direita?
Em primeiro lugar a direção ar-
tística do TNDM é um cargo ar-
tístico. O convite é feito pelo go-
verno, por um político, mas não 
por motivos políticos, mas antes 
artísticos e técnicos. Quando 
fui convidado fiz essa reflexão. 
O que significa o facto de estar a 
ser convidado por um governo 
quando eu não sou da mesma cor 
política? Publicamente assumo-
-me de esquerda e tenho assumi-
do posições críticas em relação 
a vários governos, sobretudo a 
políticas culturais ligados ao tea-
tro e ao apoio à criação... Fiz uma 
reflexão antes de aceitar. Conta 
o facto de que o cargo é desem-
penhado com toda a liberdade 
artística, o único constrangi-
mento é o orçamento. Além disso 
reconheço-me na lei orgânica do 
Teatro. O TNDM não é refém de 
políticas governativas. Tem uma 
missão e uma direção artística 
que age em liberdade, não estão 
sob alçada política do governo 
em funções. E achei particular-
mente saudável para a demo-
cracia que o governo convidasse 
alguém de outra área do espetro 
ideológico.

Enquanto for diretor artístico 
não se se sentirá constrangido a 
exercer essa mesma cidadania, 
opondo-se a políticas culturais 
ou manifestando apoio a outros 
quadrantes políticos?
É um contexto diferente. As 
minhas convicções e os direitos 
cívicos permanecem intactos. 
Mas existe uma responsabili-
dade institucional. O que disser 
pode ser interpretado como em 
nome do TNDM. E tenho que ter 
uma solidariedade institucional 
com as tutelas - Ministério das 
Finanças e secretário de Estado 
da Cultura -, qualquer crítica 
pública a uma das tutelas só 
poderia ser feito após um debate 
com as mesmas. E os debates 
com as tutelas têm sido bastante 
produtivos. 

Há ambição de ser local, nacional 
e internacional. Isso é possível?
Acredito que sim. É uma ideia 
fundamental para qualquer 
grande teatro existir em várias 
escalas da junta de freguesia 
à via-láctea. Essa é também a 
natureza da relação artística. 
Das dezenas de milhar de tra-
balhadores que saem da Estação 
do Rossio e diariamente passam 
aqui à porta quantos sentem 
que têm o direito a entrar nesta 
casa? Como podemos dizer-
-lhes que lhes pertence? E que 
o acontece aqui é urgente para 
as suas vidas? Também vemos 
o sem-abrigo que dorme na 
nossa fachada. A nossa equipa 
de frente de porta conhece o 
nome de todos os sem abrigo do 
Rossio. Estamos aqui no Largo 
de São Domingos, marcado pela 
intolerância (e agora tolerância) 
religiosa, e por muitas etnias e 
comunidades. Como programa-

mos para eles? A urgência de es-
tarmos com a nossa rua é a mesa 
de estarmos com uma rua de 
Beirute, Helsínquia ou Buenos 
Aires. A criação artística tem o 
poder de ser local e universal.

Esse é uma das grandes linhas. 
Quais são as outras?
Há mais duas ou três ideias fortes. 
O aprofundamento do trabalho 
com infância e juventude, com 
famílias ou escolas, com particu-
lar atenção à adolescência, porque 
acreditamos que é uma idade 
abandonada pelo teatro. A ideia de 
continuar a ser uma casa da cul-
tura teatral, uma biblioteca viva. 
Reforçámos o projeto editorial. 
Vamos editar mais títulos do que 
nunca. Tornar acessível o grande 
reportório universal (apostamos 
em desafiar artistas e companhias 
com linguagens contemporâneas 
a relacionar-se com o reportório 
universal) E promover a drama-
turgia portuguesa. Temos uma 
quantidade inédita de teatro es-
crito em português e não apenas 
na sala estúdio. Fazemos também 
um laboratório de dramaturgia e 
ao fim da temporada serão apre-
sentadas seis novas peças. 

A juventude é uma das apostas...
No teatro português a juventude 
tem-se eternizado. Se eu não 
tivesse no TNDM ainda seria 
chamado jovem artista. Assim 
atrasa-se a emergência dos 
verdadeiros jovens  O TNDM 
não pode ser só onde se chega 
para uma legitimação. Temos de 
estar lá nos primeiros passos. 
Por isso teremos um programa 
chamado recém-nascidos.

Pensou que alguma vez seria 
possível chegar aqui? O Tiago 
tinha tudo para ser jornalista, 
mas depois descobriu o teatro. 
Como tudo aconteceu?
No teatro posso contar histórias 
com menos constrangimen-
tos, sem verificar os factos. A 
minha relação com o teatro 
acontece por acidente. Desde 
muito cedo sabia que a úni-
ca coisa que me sentia capaz 
de participar no mundo era a 
palavra. Sendo filho de um jor-
nalista pensei que seguiria essa 
profissão. Passei muito tempo 
em redações quando era miúdo. 
No liceu da Amadora havia um 
grupo de teatro. E achei na al-
tura que era a melhor forma de 
me expressar. Tentei a minha 
sorte no Conservatório também 
porque não tinha notas para 
entrar em mais lado nenhum. 
Depois, ao fim de um ano, um 
aluno sofrível, experimen-
tei, no verão, oficinas com o 
Jorge Silva Melo e os STAN, e 
descobri um outro teatro onde 
me sentia feliz. Quando dei 
por mim já era profissional no 
teatro, para alguém que gosta 
de fazer muitas coisas dife-
rentes. Não sei se eu faço feliz 
o teatro, mas o teatro faz-me 
muito feliz.J

Tiago Rodrigues O mais novo diretor artístico de sempre do TNDM assume que vai 
correr riscos

“Não quero que o 
Dona Maria tenha um 
funcionamento low 
cost, mas que saiba 
aproveitar todos os 
seus recursos”

“
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Teatro com todos

 A observação e a análise 
dos contextos quotidianos de 
criação e trabalho teatral e a 
literatura produzida sobre a arte 
e a cultura em geral sugerem oito 
tendências evolutivas que ajudam a 
contextualizar o nosso teatro:

 1. A sua forte territorialização, 
a abertura e a cumplicidade dos 
artistas com os seus públicos, 
socialmente mais diversificados. 
No teatro, as práticas artísticas 
assentam hoje em conceitos 
cada vez mais alargados do 
que é arte e cultura. Grupos, 
+artistas, instituições e municípios 
ampliam o escopo das atividades 
que desenvolvem em conjunto, 
conferindo-lhes uma definição 
mais antropológica, e capaz de 
articular política cultural local, 
política urbana, educação, entre 
outras;

2. O envolvimento dos grupos 
de teatro, dos seus parceiros e 
comunidades locais deixa uma 
marca importante - ultrapassa 
a esfera pessoal dos diretores e 
equipas de artistas, mas assenta 
em importantes redes de capital 
social -, dá acesso a outras formas 
de cultura e envolve os indivíduos 
nas decisões que são tomadas. 

Muitos destes grupos, estruturas, 
eventos e festivais são parceiros 
de municípios ajudam também 
a programar atividades nos 
cineteatros mais próximos. Não 
fazem funcionar plenamente esses 
cineteatros, por falta de meios ou 
porque não é esse o objetivo dos 
intervenientes locais na gestão 
cultural, no entanto, colaboram e 
são exemplos de formas de gestão 
multi-locais bem-sucedidas 
(noutros casos, nem por isso…);

3. A forma como os grupos de 
teatro trabalham hoje sugere 
um comentário sobre as 
transformações que vão ocorrendo 
na própria natureza da prática 
artística contemporânea que é, em 
geral, ainda mais colaborativa. Tive 
a oportunidade de acompanhar 
experiências culturais e artísticas 
onde a participação dos públicos é 
espontânea e informal. Os públicos 
tornam-se assim co-curadores 
de projetos nos territórios onde os 
“grupos de bairro” se localizam 
e respondem aos interesses dos 
residentes e aos desafios dos 
artistas;

4. No fundo, os grupos de teatro 
fazem uma avaliação daquilo 
que é a cultura no território onde 
trabalham, interpretando as 
missões de cada comunidade e 
extraindo os sentidos daquilo 

que é localmente relevante para 
os indivíduos. Em conjunto 
estão a fazer a sua “arte” assente 
em práticas participativas, 
de convivência, socialmente 
comprometidas com um território 
e uma comunidade local (mas 
atenção, também se trabalha em 
envolventes regionais mais amplas, 
abarcando mais do que uma 
comunidade intermunicipal);

5. Este trabalho local, colaborativo, 
não se opõe à internacionalização 
do nosso teatro; da mesma 
maneira que o seu dinamismo 
criativo e artístico não se opõe às 
atividades formativas, conexas, 
que organizam (não me parece 
que estas atividades fragilizem 
os grupos de teatro nem os seus 
profissionais, se for essa a sua 
vocação). Estas dinâmicas não são 
contraditórias, são cada vez mais 
complementares, pela tendência 
para o reforço da territorialização 
da nossa cultura e das suas equipas; 
pelo reforço do cosmopolitismo de 
grupos e artistas portugueses que 
podem trabalhar numa pequena 
vila e ter presença assegurada 
em teatros, encontros e festivais 
internacionais;
6. Em geral, tem-se notado a 
permeabilidade do nosso teatro 
a outras formas de produção 
simbólica como o urbanismo, 
ativismo ambiental, cívico, 

trabalho social, educação pelo 
teatro, destacando-se teatro e 
comunhão, à volta de uma mesa 
que proporciona a convivência 
entre artistas, equipas e públicos 
no caso das experiências teatrais e 
gastronómicas como a degustação 
dos melhores produtos de uma 
região durante a apresentação de 
espetáculos, ciclos e festivais de 
teatro;

7. As práticas artísticas dos 
nossos grupos de teatro fazem 
a ponte entre a identidade local 
(as histórias contadas pelos 

participantes trazidas para o palco, 
o público convidado a assistir ao 
espetáculo que é agora levado a 
outra cidade, são alguns exemplos) 
e a contemporaneidade, num 
contexto cada vez mais global, 
aproximando-se a população das 
suas raízes ao mesmo tempo que 
lhe apresentam novos conceitos 
e artes (interessante a ligação do 
teatro ao novo circo e aos novos 
públicos, por exemplo). Aliam-
se assim as práticas artísticas e 
culturais “da nossa terra”, à ideia 
de sustentabilidade e vivência de 
uma cidadania ativa, que aponta 
para a ligação entre a identidade 
tradicional local e o mundo 
global, onde a informação e a 
divulgação on-line tão bem servem 
a participação dos indivíduos 
(que podem, em certos casos, 
acompanhar a construção da 
escrita do texto e visionar até alguns 
excertos do trabalho em cena).

8. Faz-se pois mais teatro com os 
outros, construindo-se pequenas 
comunidades com espaços de 
convivialidade e informalidade 
de grande valor e impacto na 
qualidade de vida de um círculo 
(pequeno, mas pode tornar-se 
maior) de habitantes locais.J

Socióloga, investigadora do 
DINÂMIA’CET-ISCTE-IUL e 
investigadora associada do ICS-UL. 

“Se uma janela se abrisse”

É  no contexto de  um teatro 
colaborativo que entra o 
trabalho de Tiago Rodrigues 
(TR), fundador, diretor artístico 
e encenador do Mundo Perfeito 
(2003), hoje diretor do Teatro 
Nacional D. Maria II. O seu 
trabalho tem um passado 
reconhecido. TR manteve 
uma colaboração regular 
com os STAN desde 1998, 
promoveu múltiplas e sólidas 
experiências de trabalho e 
redes colaborativas com outros 
grupos e artistas. A criação de 
espetáculos com profissionais 
portugueses e estrangeiros 
marcaram o seu “mundo 
perfeito” e permitiram-lhe 
trazer cá uns e levar lá fora 
outros. Assinalo dois momentos 
chave do seu percurso que 
coincidem com dois trabalhos 
capitais.

“Long Distance Hotel” que 
dirigiu e co-criou com artistas 
de diferentes países - o croata 
Goran Sergej Pristas, o belga 
Gilles Pollet, a francesa Judith 
Davis e o inglês Leo Preston e 
o português Tónan Quito, com 
produção, edição vídeo e foto-
grafia de cena de Magda Bizarro. 
TR levou também o seu teatro a 
Stavanger, Bergen, Amesterdão, 
Groningen e Utrecht. Os espe-
táculos foram bem recebidos 
no Grand Theater Groningen, 

no Theater Frascati, no Theater 
Kikker. Ao longo do tempo, TR 
revelou-nos o potencial do alar-
gamento do trabalho dos grupos 
de teatro a novas práticas de 
colaboração com outros grupos 
e instituições culturais. Na cida-
de de Lisboa com o Teatro Maria 
Matos, Culturgest, Alkantara, 
ou noutra amplitude geográfica, 
n’O Espaço do Tempo; com a 
co-produção de outros, Ana 
Pereira.PedroGil, ou a Truta; 
e noutra dimensão no Espaço 
Sérgio Porto do Rio de Janeiro, 
ou na escola de dança contem-
porânea PARTS de Bruxelas, 
com destaque para a companhia 
holandesa Dood Pard.  

Por fim, “Se uma janela se 
abrisse”, espetáculo que estreou 
em 2010 no Teatro Nacional D. 
Maria II e que TR construiu com 
Claúdia Gaiolas, Paula Diogo, 
Tónan Quito, DJ ALX, a partir 
dos versos de Alberto Caeiro 
- “Há só uma janela fechada, 
e todo o mundo lá fora / E um 
sonho do que se poderia ver se a 
janela se abrisse (…)” . Sim, TR 
abre de novo a janela do Teatro 
Nacional, agora aproxima-o das 
pessoas, vai à rua e convida-
-nos a entrar. Em setembro 
e outubro, estarão em cena a 
sua reescrita de três tragédias 
gregas – Ifigénia, Agamémnon e 
Electra.J V. B.

Vera Borges

Tiago Rodrigues com colaboradores ‘Transformações que vão ocorrendo na própria natureza da prática artística contemporânea’

“As práticas artísticas 
dos nossos grupos  de 
teatro fazem a ponte 
entre a identidade local 
e a contemporaneidade, 
num contexto cada 
vez mais global, 
aproximando-se a 
população das suas 
raízes ao mesmo tempo 
que lhe apresentam 
novos conceitos e artes”

“
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Alexandre Sarrazola
A escrita como partitura

 O teatro é, para ele, um “enorme 
desafio poético”, uma “demanda 
incessante” de uma voz própria, tanto 
mais que também escreve poesia e 
ficção. Alexandre Sarrazola, 44 anos, 
é arqueólogo de profissão e escava em 
cada texto uma identidade.  

Publicou os livros de poemas 
Thaumatrope (2007), View-Master 
(2013), as ficções Neófitos, Um quarto 
na Pensão Beziehungswahn (2014), 
com Mafalda Capela, as peças Domingo 

(2012) e Retratinho de Guerra Junqueiro 
(2013). Trabalhou com a companhia 
Entrés de Jeux e regularmente com o 
teatromosca. Nas Leituras no Mosteiro, 
desvendou excertos de Avercamp, 
ainda por publicar. 

JL: O que levou o poeta a experimen-
tar o teatro? 
Alexandre Sarrazola: À semelhança 
da poesia e da ficção, comecei a es-
crever em criança/ adolescente. Antes 
do fim da adolescência tinha escrito 
péssimos poemas, um livro de contos 
desastroso e um romance que não me 

atrevo a mostrar a ninguém, assim 
como uma peça de teatro muito boa 
para servir de acendalha para lareiras. 
A pulsão de escrever, o caráter lúdico 
da narrativa, acompanham-me desde 
sempre. Porém, ter escrito coisas más 
em adolescente foi muito bom. 

Porquê? 
Dotou-me de disciplina, método, há-
bitos rigorosos e confrontou-me com 
o falhanço e a necessidade de corrigir 
(que nesse tempo não praticava por 
imatura presunção). De forma que 
depois de adulto essa disciplina estava 
já em mim. Quando fiz uma forma-
ção em Escrita para Cinema com o 
Luís Falcão no Centro em Movimento 
(tão generoso nos elogios como feroz 
na crítica) e durante o trabalho de 
discussão dos textos com encenadores 
e atores (sobretudo no teatromosca, 
saudavelmente exigente), não só 
aceito bem a crítica como fico grato 
(costumo dizer por blague que "não 
tenho estômago, tenho uma moela"). 
Que procura com o seu teatro? 

A escrita para Teatro é um dos 
maiores desafios poéticos, no sen-
tido aristotélico do termo, para um 
escritor que, como eu, seja também 
ficcionista e poeta: é uma escrita 
de partitura. Só existe com corpos, 
vozes e movimento. Mesmo nos 
casos de textos de gigantes como os 
de Sófocles, Tchekhov ou Pinter (que 
valem por si só) esta noção - do texto 
dramatúrgico como partitura - não 

Seis autores,  
seis percursos

edição das leituras que, desde 2011, 
contabilizaram cerca de cinco mil 
espetadores e por onde já passaram 
145 criadores teatrais, grande parte 
portugueses. De 'veteranos' como 
Jaime Salazar Sampaio, Jaime Rocha e 
Luísa Costa Gomes, aos 'consagrados' 
Jacinto Lucas Pires, José Maria Vieira 
Mendes, Miguel Castro Caldas ou 
Patrícia Portela, aos ditos 'emergentes' 
e já 'valores seguros' Tiago Rodrigues, 
Mickael de Oliveira, Jorge Palinhos, 
Sandra Pinheiro, Cláudia Lucas Chéu, 
Marta Freitas, Luís Mestre, Rui Pina 
Coelho e muitos outros. 

O número afere, aliás, um certo 
“élan” dramatúrgico a que assis-
timos, como faz notar Fernando 
Giestas. Diferentes autores, com 
propostas diversas, que asseguram a 
continuidade da escrita para palco, 
que para trás teve nomes como Prista 
Monteiro, Jaime Gralheiro, Jaime 
Salazar Sampaio, Miguel Rovisco, 
e ainda no 'ativo' Norberto Ávila, 
Carlos J. Pessoa, Abel Neves, Regina 
Guimarães, Armando Nascimento 
Rosa. Uma herança de palavras 
também de Natália Correia, José 
Saramago, Hélia Correia, Mário de 
Carvalho, entre outros. 

E poder-se-á falar de uma nova 
dramaturgia portuguesa? Jorge 
Louraço Figueira diz que talvez ainda 
seja cedo para o avaliar, mas lem-
bra uma obra recente de António 
Conde, Fresco Bruegeliano: dez estudos 
e um ensaio sobre dramaturgias 
portuguesas entre 1990 e 2010, que 
em seu entender dá “pistas” para 
uma possível análise. “O autor tenta 
relacionar o contexto histórico com as 

obras e desenvolve alguns conceitos 
para caracterizar essa nova dramatur-
gia, como a ideia de 'tragédia menor'. 
A ideia de Fresco Bruegeliano, com o 
que ela tem de crítica e festa, é algo 
que eu gostaria que descrevesse as mi-
nhas peças e espetáculos”, diz ao JL.

Sónia Baptista, por seu lado, 
entende que não existe uma nova 
dramaturgia, sublinhando apenas o 
facto de haver mais mulheres a es-
creverem para teatro e performance, 
mas ainda um “número insuficiente”. 
E André Murraças diz não gostar 
desse “carimbo”: “Confesso que até 
me faz morder a tampa da minha 
melhor Bic”. E acrescenta: “Essa 
necessidade institucional de catalogar 
algo como novo destrói a sobrevi-
vência de quem lá está e se aguenta 
como pode, muitas vezes a custo. É 
perigoso e nocivo. E muitas vezes esse 
novo mais não é do que alguém que 
já está a mostrar trabalho há muitos 
anos”. É o seu caso. “O meu primeiro 
texto é de 1998. Já não sou novo, 
emergente, o que seja. Então sou o 
quê?”, interroga-se.

“Eternos novos dramaturgos”, 
salienta Giestas, que gostaria de 
poder dizer simplesmente como 
ouviu um dos Dead Combo desaba-
far: “Até os nossos pais já gostam da 
nossa música”. Que é como quem 
diz, que dispensassem o rótulo nova 
ou novíssima e se admirasse apenas 
a dramaturgia portuguesa, indepen-
dentemente de arrumações geracio-
nais. O JL ouviu seis dramaturgos e 
faz a ‘marcação’ do teatro que estão a 
escrever.J MARIA LEONOR NUNES COM RITA 

ALVES DOS SANTOS

deixa de fazer sentido. 
  
Que lugar tem o teatro na sua escrita? 
Na poesia e na ficção é possível chegar 
relativamente cedo a uma voz própria 
enquanto autor, o teatro exige uma 
demanda incessante. Como já disse 
noutro lugar: “Caminharemos sem 
parar até que ouçamos uma voz que 
nos continue a indicar o caminho. 
Não a reconheceremos de imediato 
porque, como bem sabem, nunca 
conseguimos reconhecer imedia-
tamente a nossa própria voz nas 
gravações”. 

Curiosamente, escreveu uma peça 
de teatro radiofónico. Como foi a 
experiência? 
Sim, Domingo foi escrita para a 
Antena 2, com realização de Luís 
Francisco Parreira, direção de Pedro 
Coelho e com os atores Paula Só e 
António Fonseca. Depois foi editada 
pelas edições Mosca Morta. É um 
confronto entre efabulação e realida-
de em que os protagonistas desen-
terram do passado os fragmentos de 
histórias que entroncam num forçado 
presente vivido em comum. É talvez 
o mais violento dos textos que escrevi 
para teatro (o António Fonseca voltou 
a fumar nos ensaios após ter deixado 
de ser fumador...), inusitadamente 
escreveu-se quase sozinho. 
  
Em que sentido? 
Tenho por costume planificar os tex-

tos minuciosamente antes de iniciar 
o processo de escrita propriamente 
dito. Neste caso garatujei duas ou três 
linhas num caderno e avancei cami-
nho fora. Também por hábito leio em 
voz alta o que escrevi após cada sessão 
de trabalho. A minha ex-mulher, que 
inevitavelmente ouvia a leitura, co-
mentava «Não percebo como escre-
ves uma passagem dessas e vens para 
a mesa com esse sorriso e a galhofar». 
O texto estava a escrever-se sozinho a 
partir dos mais subterrâneos recessos 
da minha alma. Talvez me estivesse a 
defender de mim próprio ao dar-lhe 
essa liberdade. Depois cortei dois 
terços da peça até atingir a forma em 
que foi estreada e publicada. 

Também trabalha dramaturgica-
mente sobre grandes textos literá-
rios, como recentemente n’ O Som 
e a Fúria, de Faulkner. Como é essa 
‘reescrita’? 
Nesse caso, foi um desafio irrecusável 
do Pedro Alves, diretor e encenador 
do teatromosca. Até pelo facto da 
literatura americana constituir, de 
uma forma geral, a minha literatura 
de eleição. Autores como Faulkner, 
Capote ou McCullers estão para mim - 
como o Twain, evidentemente - entre 
os nomes cimeiros da ficção. Já no que 
se refere ao trabalho dramatúrgico de 
adaptação a resposta é muito simples: 
é por demais difícil entrar na mundivi-
dência ficcional de outrem e construir 
algo que seja o mais possível nosso.J

 A nova dramaturgia portuguesa 
abriu em grande a temporada das 
Leituras no Mosteiro, uma iniciativa 
do Teatro Nacional de S. João (TNSJ), 

coordenada por Nuno M. Cardoso e 
Paula Braga, que se realiza no Mosteiro 
de S. Bento da Vitória, no Porto. Em 
'cena' peças curtas de sete drama-

turgos: Alexandre Sarrazola, Ana 
Moreira, Luís Mário Lopes, Ricardo 
Neves-Neves, Rui Catalão, Sónia 
Baptista e Tiago Patrício. É a quinta 

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.102 (06-08-18 21:15)



J 16 a 29 de setembro de 2015  *    jornaldeletras.sapo.pt NOVAS DRAMATURGIAS  artes * 17
Jorge Louraço Figueira
Celebrar a vida

 Tem “fé” no teatro como “um 
meio de conhecer e transfor-
mar o mundo”, e na história do 
teatro como “uma coleção de 
modos de ver que pode ser útil 
para interpretar os mais diver-
sos episódios da nossa história e 
da nossa vida particular”. Jorge 
Louraço Figueira, 42 anos, forma-
do em Relações Internacionais e 
Antropologia Social, foi drama-
turgo residente de O Teatrão, 
em Coimbra, é crítico de teatro, 
professor da Escola Superior de 
Música e Artes do Espetáculo e 
prepara atualmente o seu douto-
ramento.

Algumas peças: Flash Motel 
(2004), Cabaré da Santa (2008), 
República/s (2010), Arruinados 
em três atos (2014), Cassandra de 
Balaclava (2013), Águas Passadas 
(2013), Xmas qd Kiseres (2002).

Dirigiu Conta-me como é, para 
O Teatrão, a partir de textos de 
Jorge Palinhos, Sandra Pinheiro e 
Pedro Marques (2014).
 
JL: Como começou a escrever 
para teatro? 
Jorge Louraço Figueira: Lembro-
me de a ideia ter sido plantada na 
minha cabeça por um colega que, 
depois de um exercício de impro-

visação no Teatro Universitário 
do Minho, em Braga, puxada pelo 
Rogério de Carvalho, que à altura 
nos ia encenar n’O Despertar da 
Primavera, de Wedekind, exercí-
cio em que eu falara sem cessar, 
me perguntou se eu já tinha 
pensado em escrever para teatro. 
Mas comecei em 1999-2000, na 
Oficina de Escrita Teatral dirigida 
por Antonio Mercado e promo-
vida pelo Dramat, um programa 
específico do Teatro Nacional de 
São João. A oficina decorreu em 
grande parte no Teatro Rivoli. A 
peça chama-se O Espantalho Teso, 
e é uma farsa (herdeira do teatro 
popular mirandês, de Gil Vicente 

e de Ariano Suassuna) sobre o 
conflito entre o Portugal moderno, 
se é que alguma vez fomos mo-
dernos, e o país arcaico, que amo, 
com a sua exuberância própria. A 
peça estreou em 2001, no ano da 
Capital Europeia da Cultura no 
Porto, num ciclo de Dramaturgias 
Emergentes, e de vez em quando 
ainda é feita por aí.
 
O que procura no seu teatro?
Celebrar a vida e, em particu-
lar, a experiência que me é mais 
próxima: memórias de infância, 
amores juvenis, as ruas das cida-
des onde vivo, as pessoas desco-
nhecidas que me são estranhas e 
tão próximas ao mesmo tempo. Os 
amigos, as suas falas, os seus ges-
tos, as suas histórias, aparecem 
muitas vezes também travestidos 
nas minhas peças, transformados 
em personagens do meu teatro 
pessoal. Procuro que esse meu 
teatro pessoal seja visto por todos 
e assim transforme um bocadinho 
os outros e me transforme radi-
calmente a mim.

Quais as preocupações?
Uma grande preocupação é a de 
encontrar um motivo que inte-
resse às pessoas, uma sequência 

de ações que revele algo sobre o 
modo como agimos e busque os 
porquês dessa ação -- isto tudo 
segundo o meu ponto de vista, 
que é tão distorcido quanto pre-
ciso. Outra é encontrar a lingua-
gem, o dialeto, digamos assim, 
daquela peça, porque as ações 
e as personagens, resumem-se, 
em última análise, a esse idioma 
particular, feito de palavras pró-
prias, ritmos, trejeitos e interjei-
ções, enfim, um vocabulário cujo 
desenho, fala a fala, e figura a 
figura, vai distinguindo as ações e 
as personagens. Finalmente, que 
essas palavras contenham força 
para interpelar o outro, e que essa 
força possa causar movimento 
físico, desde um simples sorri-
so até atravessar a sala ou olhar 
para a plateia, que tenha potência 
de movimento, uma potência 
que cabe aos atores e encenador 
descobrir e/ou inventar, para que 
surja dos seus corpos com a maior 
inteireza possível.
Escreve sempre para a cena?

Nos últimos anos escrevi 
sobretudo para o palco, confor-
me dava vazão aos pedidos da 
companhia onde fui dramaturgo 
residente uns seis anos, O Teatrão, 
em Coimbra, e aceitava uma ou 
outra encomenda, um ou outro 
desafio. Alguns textos acontecem 
mais involuntariamente e vão 
crescendo como ervas dani-
nhas até que eu as arranque e as 
coloque num palco ou numa peça 
com forma própria. Mas o palco é 
o primeiro destino do texto, e os 
atores concretos - nomeadamen-
te os do Teatrão, nestes últimos 

anos - foram muitas vezes origem 
e destinatário das personagens 
que inventei para eles. Acho que 
se tornou um vício e hoje, mesmo 
quando escrevo para a gaveta, 
invento a minha companhia ima-
ginária que em breve vai montar 
o texto, nem que seja na minha 
cabeça.
 
Qual o lugar da escrita teatral no 
seu trabalho?
É um lugar radical: serve para 
dar aulas, analisar espetáculos, 
escrever outros tipos de texto que 
não teatrais... enfim, é uma prá-
tica que tenho para me relacionar 
com o mundo como outros têm 
hábitos, superstições, truques, 
manhas, métodos científicos, etc.

Em que está a trabalhar?
Estou a escrever um texto baseado 
em factos reais: num teatro no 
centro de Lisboa, no fim dos anos 
60, uma trupe de comediantes 
famosos, do cinema e do teatro 
portugueses, ensaia a peça À 
Espera de Godot. Os atores não 
estão muito convencidos e tentam 
trocar alguns pedaços da peça 
original por números de sucesso 
que fazem habitualmente nas 
suas peças ou fizeram nos filmes. 
O encenador (Ribeirinho, que 
estreou a peça em Portugal) tenta 
entusiasmá-los com a notícia da 
estada de Beckett em Portugal 
(o autor refugiou-se em Cascais 
durante três invernos seguidos) e 
com a promessa de o autor assistir 
a um ensaio. A peça passa-se 
enquanto estamos à espera de 
Beckett.J

Luís Mário Lopes
Poderoso fingimento

 O dramaturgo também é um 
fingidor e, num tempo em que 
a realidade é imposta como 
uma “mais-valia”, agrada-
lhe o “fingimento” do teatro. 
Luís Mário Lopes, 49 anos, um 
“bicho do mato” confesso, que 
se “enreda no denso mistério 
da criação” teatral, para se 
relacionar com os outros. 
Também escreve para cinema, 
nomeadamente argumentos 
para João Mário Grilo, Manuel 
Mozos e Luís Alvarães.   

As suas peças A casa 
dos Anjos e Traição foram 
distinguidas respetivamente 
com o Prémio de Teatro 
Português 2009 e Prémio 
Autores 2010 na categoria 
Teatro – Melhor Texto 
Português Representado, e 
com o Prémio de dramaturgia 
Luso-brasileira António José 
da Silva 2013.

Nas Leituras no Mosteiro 

foi lida Vou dar Luta, uma peça 
que escreveu para Custódia 
Galego, no Teatro Rápido, 
em 2013. Depois de A Boa 
Alma, está a trabalhar em Sete 
Pecados Capitais, a partir de 
Brecht para Monica Calle, na 
Casa Conveniente/ Zona não 
Vigiada. 
  
JL: Que procura na escrita 
teatral?  
Luís Mário Lopes: O mesmo 
que em tudo o que escrevo em 
termos de ficção: relacionar-
me com os outros. Estaria até 
tentado a dizer amorosamente. 
Tenho dificuldade em fazê-lo 
ao vivo, e a escrita, em especial 
a ficção, é um poderoso 
instrumento de mediação. 
Sinto muitas vezes que sou 
mais eu naquilo que escrevo 
do que naquilo que os outros 
podem conhecer de mim. A 
lentidão da escrita faz com 

que o que digo ande a reboque 
do que penso e sinto. Ao vivo, 
acontece ser ao contrário, o 
que muitas vezes não me é 
confortável. 

O que o levou ao teatro?  
Sou capaz de identificar melhor 
o que me seduz na escrita para 
o teatro (e que me faz querer 
continuar a escrever) do que o 
que me trouxe até ao teatro. 

E que é? É diferente da escrita 
para cinema? 
Agrada-me que o texto exista 
independentemente de ser 
representado (o que não 
acontece tanto na escrita para 
cinema), agrada-me que o 
texto carregue uma vontade 
de que outros corpos – os dos 
atores – se apropriem dele 
e que outros criadores – os 
encenadores – o utilizem como 
instrumento para criar outras 

obras (o que não acontece tanto 
num conto ou num romance), 
agrada-me o fingimento 
intrínseco ao teatro. 

Em que sentido?
Nos tempos que correm em 
que parece haver uma mais-
valia em tudo aquilo que se 
apresenta como sendo “a 
realidade”, em tudo aquilo que 
finge melhor ser real, o teatro 
mantém a proposta de sempre: 
convida os espectadores a 
entrarem numa sala onde 
umas pessoas – os atores – vão 
descaradamente fingir ser 
outras. Para mim, isso não só 
é maravilhoso como poderoso: 
perante a segurança de existir 

o fingimento, de existir a 
máscara, as defesas dos 
espectadores relaxam e mais 
facilmente podem render-se 
ao que o texto instila, mesmo 
que ponha em causa os seus 
preconceitos.  

Prefere escrever 
diretamente para a cena ou 
independentemente do palco? 
Ainda escrevi pouco. À parte 
uma ligação recente à Casa 
Conveniente / Zona não 
Vigiada, sou completamente 
exterior ao meio teatral. Por 
isso as minhas duas primeiras 
peças, A Casa dos Anjos e 
Traição, como para mim não 
faz sentido escrever sem ter a 
expectativa de vir a ser lido, 
escrevi-as para concorrer a 
prémios que felizmente vim 
a ganhar. Gosto de escrever 
independentemente do palco, 
mas entristece-me que quase 
nunca tenha conseguido 
ter resposta quando tentei 
mostrar o que escrevo a 
encenadores; poucos me 
responderam, quase nenhuns 
quiseram ler o que escrevi. 
Por isso não aceito que digam 
que não há atualmente bons 
dramaturgos portugueses; 
não podem saber.J
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Fernando Giestas
Ao serviço  
dos atores

 Entre a poesia e o teatro, a “ora-
lidade levada ao extremo”, sempre 
“ao serviço dos atores”, é assim o seu 
teatro. Primeiro foi jornalista e diz que 
nunca deixará de o ser. Depois, passou 
das notícias aos atos. Fez um curso de 
formação de atores, no Teatro Viriato, 
em Viseu e com a formadora Rafaela 
Santos constituiu família e a Associação 
Amarelo Silvestre. Fernando Giestas, 
37 anos, é ator às vezes, dramaturgo 
sempre. O que é que o pai não te contou 
da guerra?, é a sua última peça, es-
treada em Março, no Porto, numa co-
produção com o Teatro Nacional São 
João. A 3 de outubro, apresenta-se 
em Ovar. É autor de Sangue na Guelra 
(2013), Mar Alto Atrás da Porta (2013), 
Raiz de Memória, João Torto, coprodu-
ção Teatro Nacional D. Maria II (2012), 
e Sonhos Rotos. Participa atualmente 
na segunda edição do Laboratório de 
Dramaturgia do Teatro Meridional, em 
Lisboa.

JL: Como chegou à escrita teatral?
Fernando Giestas: Costumo dizer que 
cheguei com um certo olhar infantil 
sobre as coisas, uma permanente dis-
posição para me surpreender, fazer 
perguntas, também para me indignar 
e fazer agir. Como sou muito tímido, 
sempre quis fazer teatro, apesar de ter 
visto pouco em Espinho, onde nasci 
e cresci. Acabei por experimentar já 
com 20 e tal anos.

E nunca é tarde para o teatro.
Pois não. Com a Rafaela Santos fiz 
um primeiro espetáculo, O Mestre, 
depois fundámos a Amarelo Silvestre 
e fomos por aí fora, nós na encenação, 
eu na escrita. Um caminho trilhado 
pela minha parte sempre com muitas 
dúvidas.

Sobre o quê?
Justamente sobre o que é escrever 
para teatro. Havia uma certa angústia, 
a sensação de que, apesar de vir das 
palavras escritas, não pertencia a este 
lugar. Agora, já tenho algum trabalho 
feito e julgo que pelo menos consigo 
identificar o caminho, sei o que quero 
escrever e como o quero fazer.

E como é?
Ultimamente, tenho trabalhado 
o texto como se ele não existisse 
previamente, como se nascesse da 
cena. Interessa-me criar nas pessoas 
essa ilusão de que estão a ouvir al-
guém dizer palavras que não estavam 
escritas. Como se fosse um texto em 
tempo real. 

Procura trabalhar sobretudo a ora-
lidade?
Gosto dessa ideia, do trabalho do 
ator que torna real o texto. Um dia, 

no Brasil, quando fizemos Mar Alto 
Atrás da Porta, um título que tirámos 
de um verso do Fernando Lemos, e 
a Rafaela dizia um texto que escrevi, 
baseado na história de vida da minha 
mãe e da minha tia, um encenador 
brasileiro veio perguntar-me se aque-
le pedaço de texto não era mesmo 
dela. Isso deixou-me feliz e realizado. 
Porque no palco eu não existo real-
mente enquanto dramaturgo. O texto 
está ao serviço dos atores. O teatro 
faz-se com os atores, como apren-
di com o Rogério de Carvalho. Claro 
que assim me condeno enquanto 
autor… Há que trabalhar o momento 
ao extremo, explorando ao máximo 
a linguagem, procurando também 
a musicalidade, a poética do texto. 

Quer dizer que só escreve a pensar 
nos atores?
Sim, não escrevo para a gaveta, mas 
para a cena. No início, com O Mestre, 
pedíamos ideias, improvisações aos 
atores, material a partir do qual es-
crevi. Já com Sangue na Guelra, o tex-
to surgiu a priori. Para chegar a esse 
patamar, para mim tão importante, 
foi fundamental ter participado numa 
oficina, no Porto, com o dramaturgo e 
encenador Jean-Pierre Sarrazac, onde 
de resto pude encontrar vários dra-
maturgos portugueses com trabalhos 
muito diferentes.  

Um encontro com os seus pares?
Sim. É bom olhar para o lado e ver-
mos que não estamos sozinhos. 

Uma nova dramaturgia portuguesa?
Não sei bem. Há realmente um certo 
‘élan’, se calhar uma moda. Outro 
dia, o Mickael de Oliveira dizia que 
com a ida de Tiago  Rodrigues para o 
D. Maria é a nova dramaturgia por-
tuguesa que toma o poder. A verdade 
é que já não somos assim tão jovens, 
muitos já têm uma obra, curiosamen-
te as minhas primeiras referências 
foram José Maria Vieira Mendes e 
Miguel Castro Caldas, que têm poucos 
mais anos do que eu. Falta talvez uma 
aposta na dramaturgia portuguesa.J

André Murraças 
Organizar mundos
 As imagens e o texto foram desde 

cedo uma “pulsão crescente” e nele 
tudo está ligado. André Murraças, 38 
anos, dramaturgo, encenador, ator, 
cenógrafo, toca todas as ‘teclas‘ do 
teatro, para “organizar” o passado ou 
mundos imaginados. Criou, entre ou-
tras, as peças Os Pássaros, Cândida – 
uma história portuguesa, Três Homens 
Sós, Film Noir, Os Inconvenientes, 
CinemaScope. Acrescentam-se ainda 
os textos Miss Portugal, Todas as 
Noites a Mesma Noite e O Espelho do 
Narciso Gordo. Também é guionista 
de televisão. Está a preparar Santos 
e Pecadores, a estrear na Rua das 
Gaivotas 6. 

JL: À encenação e cenografia, soma 
a escrita dos seus espetáculos. Como 
começou a escrever teatro? 
André Murraças: Faço teatro desde o 
liceu. Andei no TeatraDançando, um 
grupo onde começaram também a 
Cláudia Jardim e o Tiago Rodrigues, 
para dizer alguns. Aquilo que sempre 
me seduziu foi o espetáculo como for-
ma peculiar de um grupo de pessoas 
se juntar para partilhar algo. Portanto 
desde cedo que a escrita e as imagens 
foram uma pulsão crescente e, conse-

quentemente, a encenação. Depois fiz 
o conservatório em Cenografia, mas 
sempre a escrever em paralelo.  

E escreve logo para a cena? 
Como trabalho formatos diferentes 
(escrever para outros, escrever para 
me encenar depois) nunca há um ca-
minho de trabalho definido. Às vezes 
é uma coisa fechada diretamente para 
cena, outras vou mudando com os 
ensaios. Ou então trabalho com ima-
gens, muitas, e só depois vem o texto. 
E é trabalhar e moldar. Por norma 
é isto. Não há grande encanto nem 

glamour. É sentar e escrever, dores 
nas costas e vista cansada.  

Que procura com o seu teatro?  
Sempre escrevi seguindo a minha 
vontade e o instinto. Faço as peças 
que posso o que significa que nem 
sempre escrevo o que quero. Muitas 
vezes o texto que vai ser encenado foi 
escrito há anos, ou a oportunidade 
aparece e o texto é escrito na altura, 
imprevisto. Tirando essa dependência 
não sei muito bem o que procuro. 
Acho que não procuro nada a escrever 
senão organizar. Organizar o passado, 
mundos imaginados, pessoas que 
não conheço, referências. O Simon 
Stephens disse-me uma vez que 
escrever é nostalgia. Não há melhor 
definição.  

E quais as preocupações? 
Não há uma preocupação a não ser a 
de tudo fazer sentido, nem que seja 
para mim. Depois é uma partilha. 
Penso sempre montar um espetáculo 
onde o texto tem o mesmo peso que 
o resto. 

Está a trabalhar num espetáculo a 
estrear no espaço do Teatro Praga?
Chama-se Santos e Pecadores e é um 
monólogo onde me vou encenar. É 
um regresso aos meus solos de teatro 
onde faço tudo. Tem texto e cenografia 
também de minha autoria. Trata-se de 
um espetáculo sobre - e sim, não lhe 
estou a chamar "um texto sobre" - o 
papel da religião e do sexo na constru-
ção da ficção e consequentemente na 
destruição da realidade.J
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Sónia Baptista
Movimento na escrita
 Há “movimento” no que escreve, 

“narrativa” no corpo que coreografa. 
Dança, literatura, teatro, música, ví-
deo, anda tudo ligado, tudo se conta-
mina, no seu trabalho. Sónia Baptista, 
42 anos, tem um intenso percurso nas 
artes performativas, como intérprete 
e criadora. Trabalhou com Laurent 
Goldring, Patrícia Portela, Aldara 
Bizarro, Vera Mantero, Thomas 
Lehmann, ou com o Teatro Cão 
Solteiro. Haikai Zoo Kino, Peaufine, 
Alva 7.0, Tempus Fugit, O Processo dos 
Peregrinos Deslizando pela Água, in 
the fall the fox, e na queda raposar são 
algumas das suas performances. 

Tem escrito peças curtas e publicou 
de água por todos os lados, E hoje, é um 
Esquilo? e Tempus Fugit, com a artista 
Bárbara Assis Pacheco. Apresentou a 
sua nova criação, A falha de onde a luz, 
no recente Festival Cumplicidades. 

JL: Quando começou a escrever as 
suas peças? 
Sónia Baptista: Comecei a escrever 
para performance em 2001/2002. 
Durante alguns anos os textos, mais 
curtos, mais ou menos poéticos, 

faziam conceptualmente parte de cada 
uma das performances e não conside-
rava sequer que tivessem outra vida, 
publicada. Com o tempo isso mudou. 
O texto escrito, dito, tomou lugar cada 
vez mais importante e crucial na cons-
trução das minhas peças e por isso 
considero os textos das três últimas 
performances publicáveis, com direito 
a vida outra que não a de palco. 
 
Como articula o teatro, a dança, a 
performance? Está tudo ligado?

Todos os elementos que constituem 
as peças que crio estão intimamente 
ligados e contaminam-se uns aos 
outros. Há movimento naquilo que 
escrevo, narrativa no corpo que 
coreografo, uma imagética que passa 
das palavras, pelas ideias, para as 
imagens em vídeo ou filme. Acho que 
existe uma intenção ético-filosófica 
no discurso poético que digo, outra 
dimensão discursiva na estética dos 
projetos de cena, nos figurinos, adere-
ços das peças, etc. 

Que peça sua integrou as Leituras no 
Mosteiro? 
Uma peça inédita, de uma conferên-
cia/performance ainda não encenada/
coreografada/materializada: Assentar 
sobre a Subida das Águas. 

Acha que se pode falar de uma nova 
dramaturgia portuguesa? 
Honestamente, não. Acho sim que 
começam a existir mais mulheres a 
escrever para performance ou teatro 
e isso parece-me mais importante, 
sendo que esse número ainda não é o 
suficiente. J
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  A 19 e 20 de Setembro, a Fundação 
de Serralves apresenta novas 
performances no espaço do Museu.

Não é a primeira vez que a Funda-
ção de Serralves acolhe objetos per-
formativos. No ciclo Improvisações/
Colaborações, por exemplo, obras de 
Deborah Hay e de Trisha Brown foram 
exibidas, permitindo a revisitação do 

experimentalismo norte-americano 
dos anos setenta. Com efeito, por esses 
anos, a dança tinha, à semelhança do 
que se ia fazendo nas artes plásticas e 
na música, interrogado os limites da 
sua própria linguagem e experimenta-
do outros espaços, que não simples-
mente os teatros convencionais. 

Nesta lógica de programação, 

No Museu 

Em Serralves  Explorar a transdisciplinaridade entre as artes visuais e as 
artes performativas

DANÇA
Daniel Tércio

Serralves tem também estimulado os 
criadores portugueses (por exemplo, 
Joana Providência) oferecendo-lhes a 
possibilidade de intervirem por exem-
plo nos seus magníficos jardins. Assim 
se vai manifestando a capacidade de 
explorar novos lugares de apresen-
tação tirando partido da magnífica 
diversidade espacial de Serralves.  

O novo eixo de programação -O 
Museu como Performance -- agora 
proposto por Cristina Grande, Ricardo 
Nicolau e Pedro Rocha inscreve-se 
naquela atitude e explora a transdisci-
plinaridade, nomeadamente entre as 
artes visuais e as artes performativas. 

No início deste texto utilizei a ex-
pressão “objetos performativos” -o 

que pode soar estranhamente. Num 
sentido corrente, o termo “objeto” 
pressupõe um grau de tangibilidade 
que conflitua com o pressuposto 
da intangibilidade da performan-
ce. A dança, por maioria de razão, 
seria incompatível com a condição 
objectual. 

Será que é assim? 
William Forsythe, um dos grandes 

nomes da cena da dança contempo-
rânea, tem por exemplo um conjunto 
de peças que designa como objetos 
coreográficos. Assumindo a dife-
rença entre coreografia e dança, ele 
concebeu e produziu recentemente 
instalações para espaços expositivos 
que proporcionam aos espetadores 
experiências sensoriais complexas.  

Na verdade, qualquer espaço 
expositivo -- seja este o museu do 
Louvre, o museu de Serralves ou 
uma pequena galeria municipal 
-- propõe uma certa coreografia 
em que o espetador é o perfor-
mer. Vendo de fora, não será difícil 
identificar modelos de deslocação 
espacial. Poderíamos, para dar dois 
exemplos díspares, reconhecer 
que, num certo caso, um grupo de 
espetadores se movimenta como um 
carreiro de formigas e aquele outro 
grupo, naquele outro lugar,  como 
uma nuvem de mosquitos. Ora, se 
nos exemplos referidos os espetado-
res-performers podem ignorar  as 
suas próprias coreografias, sabemos 

que o modo como a exposição está 
organizada é fator determinante do 
desenho coreográfico. 

Digamos pois que o museu é ine-
vitavelmente lugar da performance. 
Mas podemos também assumir que 
o próprio museu pode acolher outras 
performances que dialogam com 
as existências prévias. E que deste 
diálogo entre os objetos do museu e 
as performances surgem outros ob-
jetos performativos que estimulam 
novas sensorialidades e questionam 
o espetador acerca dos limites das 
categorias artísticas. 

O projeto O Museu como Per-
formance retoma estas questões e 
propõe-nos conjuntos de criadores 
que vão operar no espaço expositivo 
de Serralves. Entre estes artistas 
estão o poeta e coreógrafo Alex 
Cecchetti, cuja prática artística 
inclui coreografia, dança, escultura, 
vídeo, performance e pintura, Maria 
Hassabi, uma artista e coreógrafa 
sediada em Nova Iorque que tem de-
senvolvido uma prática coreográfica 
centrada na relação do corpo com a 
imagem e definida pela fisicalidade 
escultural e pela extensão temporal, 
e a dupla Kóvacs/O’Doherty, cujas 
instalações artísticas minimalistas 
duracionais com som e movimento 
têm sido exibidas em locais como 
Sophiensæle (Berlim), Ausland 
(Berlim) e o Bakelit Multi Art Center 
(Budapeste), entre outros. J 

Do diálogo  
entre os objetos 
do museu e as 
performances  
surgem outros  
objetos performativos 
que estimulam 
novas sensorialidades

“

 O Teatro Nacional D. Maria II com 
nova direção, nesta temporada volta 
aos grandes tragediógrafos gregos: 
Ésquilo, Sófocles e Eurípedes. Até 4 
de outubro podemos assistir a três 
tragédias, Ifigénia, Agamémnon e 
Electra, pela mão do novo diretor 
artístico, o dramaturgo, encenador e 
ator Tiago Rodrigues, que as reescre-
veu e encenou.

O jovem encenador (1977) já di-
retor artístico da estrutura Mundo 
Perfeito (que criou com Magda Bi-
zarro em 2003) que apresentou de-
zenas de espetáculos em Portugal 
e no estrangeiro, e foi prémio SPA 
Autores em 2012 na categoria Me-
lhor Espetáculo de Teatro com Três 
dedos abaixo do joelho, metáfora 
das memórias da censura teatral 
em Portugal, estreada justamente 
na sala estúdio do TNDMII; conta 
no seu percurso artístico com 
cinco anos junto da companhia 
belga tgSTAN, em busca de uma 
outra prática de teatro fortemente 
baseada na criação colectiva.

Nesta trilogia trágica do ciclo 
troiano, Tiago Rodrigues mantém-se 
fiel ao seu estilo inovador e inventivo, 
de facto reescrevendo para o jogo na 

cena, a corresponder à sua ideia de 
teatro de representação, ou de tornar 
presente outra vez e em constante 
atualização os mesmos enigmas que 
continuam a interpelar-nos: a guer-
ra, o poder, o amor, o ódio, a morte, 
a vingança, a traição.

Em Ifigénia (estreia hoje, 16), a 
reescrita de Tiago Rodrigues sobre a 
leitura de Ifigénia em Aulis de Eurí-
pides, incide sobretudo na meditação 
do exercício do poder, na inevita-
bilidade do destino e na capacidade 
de sacrifício. A dramaturgia adotada 
permite às personagens relembrar 
algo já acontecido, confere distancia-
mento, ao mesmo tempo que atualiza 
a ação e deixa transparecer do mito 
as estruturas da psique. A correspon-
dência cenográfica enfatiza a forma 
dramatúrgica por meio de uma grande 
tenda de campanha bem iluminada, 
a conceder a visão em sombras das 
cenas que nela têm lugar, e a remeter 
para Platão e para a Alegoria da 
Caverna, ou seja para a confrontação 
com a ilusão da realidade e para com 
os pressupostos de como representar a 
tragédia. E explora as potencialidades 
musicais da linguagem recorrendo às 
repetições líricas.

Em Agamémnon (estreia a 23), 
segundo Ésquilo, é com regresso do 
personagem titular, dez anos após 
a partida para Troia, que contem-
plamos a fachada do palácio onde 
Clitemnestra e seu amante Egisto 
governam Argos. É uma magnífica 
cenografia como cortina em tiras 
por onde se entra e sai sem pertur-
bar a ordem aparente, a denotar a 
fragmentação da família real (e dos 
argivos) concretizada no assassínio 
de Agamémnon e de Cassandra, pela 
vingança de Clitemnestra do sacri-
fício de Ifigénia preconizado pelo 
oráculo de Artemis.

Em Electra (estreia a 30), segundo 
Sófocles, paira sobre a cena uma enor-
me nuvem cenografada que adquire as 
cores das atmosferas de acordo com o 
pathos da protagonista. Importante na 
sua significação dramática a banheira 
florida como fantasma de Agamém-
non, tal como a solução dramatúrgica 
simbólica da descrença nos discursos 
em modo interrogativo. E de novo o 
tema da vingança e do ódio filial, mas 
igualmente do casamento como sacri-
fício e do reconhecimento dos irmãos.

A componente coletiva é sempre 
forte com este encenador que pro-
cura igualmente uma verdade teatral 
pelo contributo performativo dos 
atores, que para este elenco juntou 
aos seus colaboradores habituais 
os atores residentes do TMDMII, a 
exigir uma articulação suplementar 
pela variedade de estilos de repre-
sentação. Aliás, pareceu evidente 
uma certa subversão relativamente 
à forma convencionada de estar em 
cena na tragédia, contida e depura-
da e a concentrar a ação no uso da 

› IFIGÉNIA,  
AGAMÉMNON, ELECTRA
de Tiago Rodrigues, segundo a leitura de Eurípedes, 
Ésquilo e Sófocles, encenação Tiago Rodrigues, música 
original Gabriel Ferrandini, cenografia Ângela Rocha, 
figurinos Magda Bizarro, Ângela Rocha, desenho de 
luz Nuno Meira, desenho de som e sonoplastia Sérgio 
Henriques, assistência de encenação Filipa Matta, com 
Ana Água, Ana Tang, Ana Valente, Flávia Gusmão, 
Isabel Abreu, João Grosso, José Neves, Lúcia Maria, 
Manuel Coelho, Marco Mendonça, Maria Amélia 
Matta, Miguel Borges, Paula Mora, Sandra Pereira, 
Victor Yovani. Interpretação musical ao vivo em 
Agamémnon Gabriel Ferrandini (bateria e percussão), 
Pedro Sousa (saxofones). Produção TNDMII, coprodu-
ção Teatro Viriato.

Ifigénia de 16 a 20 de setembro, Agamémnon de 
23 a 27 de setembro, Electra de 30 de setembro a 4 
de outubro. Teatro Nacional D. Maria II – quarta 
às 19h30, quinta a sábado às 21h30, domingo 
às 16h30.

Nota: este texto reflete a minha presença nos 
ensaios para a imprensa.

TEATRO
Helena Simões

Reinventar a tragédia

Miguel Borges e Flávia Gusmão Nos ensaios da trilogia clássica de Tiago Rodrigues

palavra (por exemplo na representa-
ção do velho por Maria Amélia Matta) 
em contraponto com o coloquial e 
permanente gesticular ou a colocação 
das mãos nos bolsos (por exemplo 
por Flávia Gusmão e outros elemen-
tos do Coro).

Projeto ambicioso levado a bom 
termo pela coesão poética, dramatúr-
gica, igualmente plástica da cenogra-
fia, dos figurinos, da iluminação e da 
música (ao vivo em Agamémnon).

À semelhança das Grandes Dioni-
síacas na Atenas do século V a.C., onde 
durante três dias os poetas concorriam 
com três tragédias (até nós chegou 
completa apenas a trilogia Oresteia 
de Ésquilo), nos passados 11,12,13 de 
setembro, em cada dia se represen-
tou uma tragédia e o TNDMII abriu o 
Teatro à polis. J
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de efeitos pictóricos de 
algumas das suas pinturas. 
Na gravura, foi um operador 
de grande capacidade 
de execução, capaz de 
complexidades fascinantes, 
entre procedimentos, hábil 
entrosamento no quadro da 
respetiva imagética em parte 
evocativa da própria pintura.

UM AUTOR PORTUGUÊS
Apesar das suas viagens 
ao estrangeiro, derivas 
e paragens, relações 
humanas e estéticas 
encontradas, Charrua 
reaparecia sempre como 
integralmente português. 
Évora nunca  deixou de o 
ver dessa maneira. Expõs 
coletivamente na Noruega, na 
Alemanha, na Finlândia, em 
Madrid e Tóquio, sobretudo 
pintura e gravura. Esteve 
presente nas importantes 
exposições da Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1957, 
1961, instituição de quem foi 
bolseiro, sobretudo tendo em 
conta viagens pela Europa, 
ainda nos anos 60.

A atual exposição 
antológica integra, como 
é natural, grande parte 
de representações no 
domínio da pintura, 
género através do qual 
Charrua mais intensificou 
a experimentação dos 

António Charrua
A força da terra e do homem

 Não sei exatamente porquê, 
mas sempre senti em António 
Charrua (1925-2008) — 
sempre que o encontrava, 
sempre que falava com ele, 
e sobretudo sempre que 
percorria as suas exposições 
e obras públicas — uma 
impressão persistente, das 
coisas que vêm da terra, que 
a representam ou nos legam 
memórias humanas, gente, 
lugares, vozes. Era isso o 
que me ocorria, um pouco 
de mistura com imagens 
das pinturas mais amplas e 
decisivas do pintor. Talvez 
isso se relacionasse com a 
própria figura do artista, 
arquiteto, escultor, pintor, 
que trabalhou dentro e fora 
do país, vivido e vivendo em 
Évora e Lisboa, recorrendo 
a formas tridimensionais 

“lacustres” para as adicionar 
ou suspender da pintura, 
escalas maiores, Liechenstein 
transitoriamente do Alentejo. 
Não sei, mas era assim e 
nem sempre gostava da sua 
migração plástica.

INVULGAR AVENTURA 
CRIATIVA
António Charrua nasceu 
em Lisboa, em 1925. Os 
seus estudos decorreram 
na Escola de Belas Artes 
de Lisboa, ainda  antes 
da reforma de 1957. Fez 
o curso da arquitetura,  
atravessou também 
escultura, mas foi à 
pintura que deveu o vasto 
currículo que o caracteriza 
como artista, embora 
tenha produzido obra de 
escultura com qualidade.

Foi em 1953 que Charrua, 
pela primeira vez, se 
apresentou no Porto com 
obras de pintura. Por 
volta de 1956 expunha 
com regularidade nas 
Exposições Gerais de Artes 
Plásticas (SNBA) e naquele 
ano participou também 
no “Salão dos Artistas de 
Hoje”, e em 59 no “Salão dos 
Independentes” (50 artistas), 
abrindo sensivelmente 
a sua pesquisa e as suas 
participações em eventos 
públicos deste género. Mais 
fixado na pintura, no desenho 
e na gravura, alterando 
neste caso os seus pontos 
de referência e convocando 
formulários bidimensionais 
que permitiam imaginar 
soluções tridimensionais, 
como aconteceu em alguns 
casos, nas várias esculturas 
de maior porte e decisiva 
qualidade. Antes de tudo, no 
caso a escultura, Charrua 
acedeu à colagem na própria 
base pictórica, expressionista, 
prolongando elementos 
tridimensionais, papéis e 
objetos, caixas, molduras, 
tudo num ruído espacial que 
misturava aparências caóticas 
com regulares contrapontos 
entre o plano e um equilíbrio 
dos volumes.

É bom acentuar que 
Charrua se dedica, em 
menor grau mas com o 
mesmo afinco, à cerâmica e 
à escultura, com 'objectos' 
expostos em 1962. Charrua 
procurava uma modernidade 
que em parte lhe escapava, 
em parte o ultrapassava na 
veemência, no gesto, nessa 
espécie de grito da terra, 
memória do fundo de cada ato 
do fazer. As suas inspirações 
diversificam-se na pesquisa 
intensa, num caminho 
de veredas e estradas 
apaixonadamente rasgadas

Apesar da pintura 
ter maior ascendente 
no seu percurso, o autor 
não descurou nenhum 
dos géneros assinalados. 
Foi escultor apreciado, 
realizando peças metálicas 
de bom desenho, 
abarcando bem o espaço 
de implantação, repetindo 
ou desdobrando imagens 
conotadas com a perceção 

meios e da encenação das 
formas, da suspensão e da 
gestualidade contrastante, 
ousada, sonora. É festiva, 
grave, brutal e mansa, 
moderna e memorialista. 
Habilíssima no fazer e em 
certos efeitos visuais, essa 
pintura tende a demonstrar 
a validade de novos 
processos técnicos, o valor 
da abstração no campo da 
imagética. Por volta dos anos 
80, o artista “aprofundou a 
pesquisa sobre as relações 
entre formas e símbolos, a 
génese da transformação da 
consciência, acentuando, a 
partir de então, uma busca de 
sentido para a humanidade. 
São sobretudo desta fase as 
obras menos conhecidas, 
de um dramatismo e uma 
sobriedade ímpares, segundo 
Ana Ruivo.

Charrua é português e 
mostra como a arte mais 
experimental do século 
XX não perdeu identidades 
culturais relacionadas com a 
geografia dos povos.J

› EXPOSIÇÃO 
ANTOLÓGICA 
de  António Charrua – Centro  
de Arte Moderna da Fundação  
Calouste Gulbenkian, até 26 Outubro. 
Horário: todos os dias,  
exceto segunda, ente as 10 e as 19h  
(sábado 20h).

Escultura de António Charrua "Apesar da pintura ter maior ascendente no seu 
percurso, o autor não descurou nenhum dos géneros" 
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estimulante reflexão sobre a 
condição humana, com a ironia 
de um incréu. É hitchcockiano 
na forma como expõem os 
elementos de modo a ganhar a 
cumplicidade com o espectador: 
o mistério sobre quem cometeu 
o crime (isso sabemos logo) 
é substituído pelo suspense 
da iminência de ser caçado. 
Por outro lado, levantam-se 
em termos práticos grandes 
questões da humanidade, num 
terreno bastante palpável, 

Homem Irracional, de Woody Allen
Mato logo existo

CINEMA
Manuel Halpern

 O próximo projeto de Woody 
Allen, já se sabe, será uma 
série de seis episódios de 30 
minutos, encomendada pela 
Amazon, para o seu serviço de 
streaming. Um salto sem rede 
para o realizador que, segundo 
o próprio diz, não vê séries nem 
sabe ao certo o que "streaming 
service" significa. Exemplo da 
vitalidade de Allen que, aos 79 
anos, insiste em fazer um filme 
por ano, sempre ao seu estilo, 
mas com versatilidade suficiente 
para adaptar o argumento ao 
local que lhe ofereça melhores 
condições de produção. 

Em Homem Irracional filma 
em Rhode Island, num ambiente 
universitário, centrando-se 
num professor de filosofia 
excêntrico e deprimido. Desta 
vez, a personagem cola com 
o ator. Ao contrário de o que 
costuma acontecer, Abe não 
é um alter-ego de Woody 

Allen. Dá ideia que o papel foi 
escrito a pensar em Joaquin 
Phoenix ator que, depois do 
golpe de cinema I'm Still Here 
(2010), passou a encaixar 
preferencialmente no papel de 
falhado. O filme vale em parte 
pela sua atuação: barrigudo, 
desbarrigado e corcunda, sem 
perder uma certa áurea de 
mistério e carisma próprio de 
um intelectual semiacabado. 
O filme joga com a sua própria 
previsibilidade, encaminhando-
nos, inicialmente, para uma 
esperada tensão sexual, com 
desfecho óbvio, uma anunciada 
relação professor-aluna, cliché 
de género, em que a imagem 
Lobo Mau - Capuchinho 
Vermelho inverte-se e reverte-
se com hábil dinâmica

Em pano de fundo há um 
debate filosófico, em que o 
verdadeiro conflito está entre as 
teorias da realidade e a realidade 

propriamente dita. Abe não é 
um epicurista, simplesmente 
um bêbedo. Acredita no saber 
de experiência feito, pelo que, 
teoricamente, as suas teorias 
assentam na vida.

A um terço do filme, Woody 
Allen dá um golpe de asa, 
transformando-o em algo 
bastante mais interessante, 
aproximando-se de outros 
filmes seus que têm uma 
componente policial mas 
sempre acompanhada por uma 

revendo as premissas 
dostoievskianas (não só as de 
Crime e Castigo, do medo de 
ser apanhado, mas também da 
questão do insuportável peso 
da consciência do criminoso) 
confundindo um homicídio com 
uma boa ação. Num empolgante 
desafio moral, Allen torna-o 
um ato libertador: não há 
sombra de arrependimento 
ou constrangimento, apenas 
a regeneração de um homem 
através de um homicídio 
que este crê benéfico para a 
sociedade. Há um mato logo 
existo. Essa euforia regenerativa 
só é travada por Jill (Ema 
Stone) que representa a moral 
vigente, antimaquievélica, 
que não acredita que os fins 
justificam os meios. A moral dos 
sãos, portanto. Se bem que em 
momento nenhum se consegue 
explicar o que torna o arrojado 
conceito moral de Abe inválido.

E é assim que Woody 
Allen, num filme distante do 
brilhantismo de outras obras, 
cheio de elementos facilitistas 
como a estruturação narrativa 
na voz off, consegue, num abrir 
e fechar de olhos, com humor e 
ironia, fazer uma estimulante 
reflexão sobre a própria 
condição humana.J

› HOMEM IRRACIONAL 
de Woody Allen, com Joaquin Phoenix, 
Emma Stone, Parker Posey, 95 min

Homem Irracional Joaquin Phoenix (com Emma Stone), num interpretação que 
foge do estilo de Woody Allen
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CLÁSSICAPor aqui tudo bem, de Pocas Pascoal
Lisboa de outros refúgios

Por aqui tudo bem Um olhar angolano sobre Lisboa dos anos 80

 A tendência cíclica da História 
faz com que algumas visões do 
passado se tornem subitamente 
pertinentes, em leituras 
regeneradas. A realizadora 
angolana Pocas Pascoal, na sua 
primeira longa-metragem de 
ficção, vem a Lisboa para filmar 
uma história dos anos 80, em 
que duas irmãs se refugiavam 
da devastadora guerra civil. 
Os tempos eram outros e 
Angola não era o país próspero 
e pacífico (relativamente) em 
que portugueses se 'refugiam' 
da crise económica, mas 
antes um país dividido e 
altamente perigoso. É neste 
contexto que encontramos 
duas irmãs, mandadas para 
Lisboa pela mãe para ficarem 
a salvo do conflito armado, 
sofisticadas, orgulhosas e sem 
nenhum interesse especial pelo 
país. É uma história sobre o 
crescimento, a mais violenta 
passagem para a idade adulta, 
mas também sobre a sempre 
difícil relação com o país 
acolhedor. Às tantas, uma das 
personagens exclama: "Antes 
morrer do que ser português". A 
outra contesta: "Ser português é 
muito melhor, têm-se direitos, 
subsídios..." Em 1980, quando 
a ação se passa, a memória 
do colonialismo ainda está 
muito próxima, assim como os 
fantasmas da guerra civil, pelo 
que o ressentimento em relação 
à ex-metrópole é premente.

O filme é corajoso na sua 
abordagem, sem pruridos, 
revelando os seus naturais 

preconceitos, mas localizando-
se bem na época, não só ao 
nível do décor, mas sobretudo 
emocionalmente. Lisboa é um 
purgatório amaldiçoado pelo 
qual as jovens, crescidas na 
euforia revolucionária, têm 
que passar. O Eden por elas 
idealizado é outro, a França, 
por onde passaram os seus pais, 
e onde a própria realizadora, 
Pocas Pascoal, hoje reside. 
Assim há sempre uma adaptação 
pesada a um meio, que nunca 
deixa de ser hostil, incompleto 
e por vezes incompreensível. 
Levanta-se a questão: onde é o 
refúgio do refúgio?

Apesar de ser um filme 
com algumas imperfeições, 
sobretudo derivadas de uma 
abordagem algo ingénua 
(natural numa primeira 
obra), opta bem por um olhar 
naturalista, cheio de bons 
pormenores e acaba por se 
tornar uma das mais relevantes 
obras do cinema angolano 
contemporâneo, ao mesmo 
tempo que permite aos próprios 
lisboetas um olhar diferente 
sobre a cidade.

Por Aqui Tudo Bem foi 
premiado no IndieLisboa e já se 
estreou em França. Tem agora 
exibição comercial no nosso 
país enquanto a realizador está 
prestes a concluir um segundo 
filme, com o título Menina.J 
MANUEL HALPERN

› POR AQUI TUDO BEM 
de Pocas Pascoal, com Cheila Lima, Ciomara 
Morais, William Brandão e Vera Cruz, 94 min

"La Rappresentatione di 
Anima, e di Corpo", de Emílio 
de Cavalieri, foi posta em cena 
em Florença, na viragem para 
o século XVII, quando a orató-
ria e a ópera, como mais tarde 
seriam concebidos, eram ainda 
um vislumbre, uma premonição, 
a suspeita de uma possibilidade 
a explorar. Na cidade italiana, 
Cavalieri, compositor, bailarino, 
coreógrafo, era então o principal 
dinamizador da Camerata Corsi, 
centro de debate de caminhos 
por vir.

Quando surgiu esta “repre-
sentação da alma e do corpo” – e 
“representação” é palavra-chave 
–, Cavalieri somava já duas de-
monstrações das possibilidades 
dramáticas da música, do seu uso 
como agente do drama: "Satiro 
e la disperazione di Fileno" e 
"Gioco della cieca".  

Em "La Rappresentatione di 
Anima, e di Corpo",  com libreto 
do padre Agostino Manni, o 
compositor advertia desde logo 
para a necessidade de "recitar 
cantando", com indicações pre-
cisas ao nível cénico e dramático. 
A música ganhava a capacidade 
de imitar os movimentos da 
alma. E foi essa capacidade que 
veio alargar as suas próprias pos-
sibilidades, enriquecendo-a em 

cromatismos, em modulações, 
em ornamentos expressivos que, 
mais tarde, hão de materializar 
a ópera de Monteverdi ou – na 
emancipação dos instrumentos a 
que o processo conduz – a sofis-
ticação do concerto.

Nos últimos quinze, vinte 
anos, o resgate da obra de Ca-
valieri deu já origem a notáveis 
interpretações em disco, quase 
sempre após outras notáveis 
interpretações ao vivo. Christina 
Pluhar e L’Arpeggiata, Marco 
Longhini e Le Institutione Har-
moniche, Sergio Vartolo e La Ca-
ppella Musicale di San Petronio 
di Bologna são formações que ar-

riscaram essa representação. 
René Jacobs completa agora 

o percurso sem se poupar em 
drama. As personagens ganham 
vida, intensidade dramática, 
como nunca. Anima, Corpo, In-
telletto, Angelo Custode, Tempo, 
Consiglio, Piacere, Vita mon-
dana, Mondo e todas as outras 
figuras se confrontam com as 
eternas questões da humanidade, 
as questões que põem em causa 
Corpo e Alma (Anima), como 
acontece na apoteose final. 

Pela mão de Jacobs, os instru-
mentos da Academia de Música 
Antiga de Berlim (Akademie 
für Alte Musik Berlin) ganham 
igualmente dimensão teatral. 
Tudo é invenção e clama pelo 
maior virtuosismo dos intér-
pretes, que se mostram à altura:  
Marie-Claude Chappuis, Johan-
nes Weisser, Gyula Orendt, Mark 
Milhofer,  Kyungho Kim, Marcos 
Fink, Luciana Mancini, Christina 
Roterberg, Elisabeth Fleming, 
Benno Schachtner e Florian Feth.

E também o baixo-barítono 
português Hugo Oliveira (Anime 
beati,  Angeli), antigo aluno da 
Escola Superior de Música de 
Lisboa e do Conservatório Real 
de Haia, que também passou 
pelo Estúdio de Ópera do Porto – 
Casa da Música, e que já cantou 
Mozart, Wagner, Brahms, Stra-
vinsky, também Henry Purcell, 
Monteverdi e Johann Sebastian 
Bach, além dos portugueses Cha-
gas Rosa e Luís Tinoco. J MARIA 

AUGUSTA GONÇALVES 

Alma e corpo num só

› Emílio de Cavalieri 
LA RAPPRESENTATIONE 
DI ANIMA, E DI CORPO
Akademie für Alte Musik Berlin, dir. 
René Jacobs
2CD Harmonia Mundi

Psicadélica 
cerebral

 Desde que 
em 2012 os 
Tame Impala 
ocuparam 
os lugares de 
topo das listas 
dos melhores 
discos do ano 

das revistas da especialidade, 
com Loneirism, que se tornaram 
um dos vetores principais do 
neo-psicadelismo. Foram feitas, 
muito naturalmente, pontes com 
os Pink Floyd dos anos 60 e 70,  
Spaceman 3 ou Neu! Contudo, para 
surpresa de muitos, a Loneirism 
seguiu-se um interregno que só é 
terminado agora com este Currents. 
Um disco sólido e cerebral, de um 
psicadelismo frio e calculado, em 
que a beleza está no impressionante 
cuidado com que tratam dos 
pormenores. A banda australiana 
aposta num psicadelismo altamente 
complexo, mas vocal, em que as 
composições se tecem em linhas 
complexas que convidam sempre a 
uma nova audição.

› Tame Impala
CURRENTS
Modular
MANUEL HALPERN

Geminal
 Este é bem capaz 

de ser o melhor 
duo de gémeas 
franco-cubano 
da atualidade. 
Produto da socie-
dade global, claro 
está, dos fluxos 

migratórios e da fluidez da troca de in-
formação. Ibeyi, nome do duo e do seu 
primeiro disco, revelam o extraordi-
nário objeto miscigenado, de encontro 
de culturas, quente e racional, que 
assenta na profundidade das vozes, mas 
sobretudo na sobriedade dos arran-
jos. Apesar do pai das gémeas ser um 
conhecido músico cubano, elemento da 
trupe Buena Vista, o som das Ibeyi está 
distante do ritmo latino, embora inte-
gre elementos de cariz étnico, que tan-
tos nos remetem para a ilha encontrada 
como para uma África mais profunda. 
Aliás parte do disco é cantado em 
Iorubá, uma língua africana que chegou 
a Cuba. Ao mesmo tempo, aproxi-
mam-se de uma sofisticação vocal e 
ao nível dos arranjos, que se aproxima 
de Björk ou Juana Molina. São intensos 
temas como Mama Says (entrando no 
soul-blues) ou River (espiritual). Ibeyi é 
um dos grandes discos de 2015.

› Ibeyi
IBEYI
XL

POP

Benjamim
 As letras das 

canções valem 
muito ou não 
valem nada. Em 
alguns casos têm 
uma função me-
ramente funcio-
nal: existem para 

servir a melodia de voz e procuram ser 
neutras ou discretas. Lamentavelmen-
te em Tarrafal, o primeiro teledisco de 
Auto Rádio, de Benjamim (antes Wal-
ter Benjamim) a letra destrói a canção. 
O mau gosto é tal que contamina tudo 
em volta. E se normalmente se enal-
tece o esforço de escrever letras em 
português, aqui passa-se ao contrário. 
É pena, porque musicalmente o álbum 
é muito interessante e vale a pena 
ser escutado. O timbre de Benjamim 
tem a candura certa, os arranjos são 
cuidados e de excelência, as melodias 
são simples e eficazes. Talvez falte um 
certo amadurecimento, não necessa-
riamente do artista, mas de algumas 
ideias, que torne tudo mais sóbrio. 
Confirma-se a ideia de que Benjamim 
é um nome a ter em conta na música 
independente portuguesa.

› Auto Rádio
BENJAMIM
Pataca
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Eduardo Lourenço

No próximo dia 24, às 18, no Auditório 3 da Fundação Calouste Gulbenkian, é lançado o livro 
Patrimónios de Influência Portuguesa: Modos de Olhar, que sintetiza o trabalho que tem vindo 
a ser feito no projeto e respetivo curso de doutoramento Patrimónios de Influência Portuguesa. 
A organização é de Walter Rossa e de Margarida Calafate Ribeiro e reúne contributos de 
diversos especialistas e investigadores, com ensaios que propõem uma nova abordagem, plural 
e dialogante, às manifestações artísticas, arquitetónicas e sociais de expressão portuguesa 
espalhadas pelo mundo. O JL antecipa um excerto da entrevista que organizadores fizeram a 
Eduardo Lourenço sobre a questão o património num contexto pós-colonial e, em caixa, apresenta 
as linhas de força do volume, ouvindo para o efeito Walter Rossa

Património: comunicar com o diferente

N
2015 é, para Portugal, o ano do 
aniversário das descolonizações afri-
canas. Nos ensaios deste livro, o con-
ceito de pertença é estudado a partir 
deste momento fraturante e ainda por 
pensar que foi as descolonizações. 
Como repensar o património a partir 
das independências africanas? O tema 
é vastíssimo mas, depois da publica-
ção do seu livro Do colonialismo como 
Nosso Impensado, é uma pergunta de 
que não nos podemos eximir...

 
Não sei se não teremos de colocar a 
questão “quem era património de 
quem?”, uma espécie de questão 
excêntrica, aparentemente exterior. 
Nós podemos falar, com alguma 
autoridade, do que foi esse império 
como património, porque assim o 
tivemos, mesmo se só um pouco 
onírica ou virtualmente. A maneira 
de o ter deve ter sido muito diferente, 
para os diversos portugueses. Aqueles 
para quem o império existiu verdadei-
ramente como coisa vivida e aqueles 
para quem não existiu, para quem 
foi uma inexistência, uma coisa tipo 
mítica, da qual se sabia se se tives-
se o mínimo de consciência do que 
tinha sido o percurso histórico dos 
portugueses. Claro que a certa altura o 
império aparece-nos, porque este país 
pequenino não estava destinado, em 
princípio, a ser um império, fosse do 
que fosse, dadas as suas dimensões, a 
sua situação na Europa e no quadro da 
Península Ibérica. O império foi uma 
espécie de surpresa contínua, para nós 
próprios algo de ordem mítica, que já 
se tinha mitificado antes que houvesse 
alguma mitologia consistente interna. 
E essa dimensão expressou-se na 
chegada ao Oriente, sem dúvida 
nenhuma. No quadro europeu, esta 

apresentação à Europa foi feita com a 
embaixada a Roma (1514). Roma era o 
centro do mundo ocidental e isso não 
passou desapercebido. Passamos a ser 
gente porque “ Roma ainda é Roma”, 
embora estivéssemos nas vésperas de 
entrar num período que iria modificar 
toda a relação que o próprio Vaticano, 
o catolicismo, tinha consigo próprio. 
A verdade é que, no tempo, a embai-
xada a Roma foi um passo importante 
e essa era a primeira grande revolução 
interna, numa Europa, até então, 
organicamente cristã. E é assim que o 
nosso estatuto se percebe e é apreen-
dido na Europa. 

Falamos assim de Património, que 
primeiro é conhecimento e depois o 
gozo do diferente. O diferente com o 
qual nós comunicamos desde cedo 
e isso, provavelmente, é o maior pa-
trimónio, um património que nós não 
conquistamos — no sentido próprio do 
termo — mas que se produziu do con-

tacto de nós com povos que conhece-
mos, uns com presença guerreira — o 
caso do Albuquerque na Índia — mas 
também com uma certa naturalidade, 
de povos diferentes que se encontram 
e que encontram maneira de ficarem 
aí vários séculos uns com os outros, 
e onde deixámos as nossas marcas, 
pela mistura que proporcionaram.  A 
avaliação dessas marcas incumbe a 
quem viveu ou sofreu essa presença, a 
diversos níveis. Quanto à nossa, é toda 
a nossa literatura. Entre as coisas mais 
extraordinárias temos a historiografia, 
mas a nossa historiografia, em geral, 
tem um certo handicap, ainda tem os 
reflexos de estar sempre a descrever 
uma epopeia, sempre no centro das 
coisas. Nós não temos é um olhar 
do outro, que descreva o que é que 
nós representamos para eles. Deve 
haver várias versões disso... e deve 
haver urna literatura nesse capítulo 
incomparável, pela sua precocidade, 

pela novidade, pelo insólito desse 
contacto, que não foi só superficial, 
mas foi profundo.

Por exemplo, em relação à China, 
a quantidade livros nossos, da época, 
que há sobre a China é uma coisa que 
para os chineses — e cada vez mais — 
não são livros mortos, não são relatos 
mortos, são o passado que eles vão 
reler outra vez, para se conhecerem 
a eles próprios e para conhecerem 
aquela gente com quem eles entra-
ram em contacto. É muito curioso 
porque, de há uns anos para cá, essa 
coisa que aqui em Portugal deixou de 
ter visibilidade — há muito tempo, se 
é que alguma vez a teve, à altura do 
que está em causa — mas que Michel 
Chandeigne, editor francês que é fi-
nanciado pela Fundação Gulbenkian, 
tem vindo a produzir e a publicar 
em edições estupendas em francês 
sobre o Japão, a China, o Oriente. 
Uma quantidade livros absolutamente 
fantásticos e nenhum povo, naque-
le momento, tem nada parecido. O 
único que poderia ter alguma coisa 
parecida era a Holanda, que seguiu 
os traços de Portugal, mas represen-
tando já outro momento, o momento 
das "duas Europas". Foram, aliás, 
os nossos inimigos; não teriam sido 
tanto se não tivessem sido inimigos 
de Espanha, por um lado, e ao mesmo 
tempo nós, inimigos deles, por causa 
da Espanha. Eles depois também lá 
os combateram, porque de um lado 
são os calvinistas ou luteranos e nós 
somos os cristãos e pagamos a conta 
toda de uma vez. 

O que é curioso é como uma 
parte da história europeia se desloca, 
de repente, para um outro espaço, 
que é uma coisa que nunca é muito 
sentida. É mais vista agora do que 
naquele momento, em que não havia 
leitura para este movimento, para esta 
deslocação. Eram acontecimentos 
importantes e que tinham visibili-
dade na Europa. Provavelmente um 
dos mais extraordinários deve ter 
sido todas as tentativas de conquistar 
Diu e da defesa dos portugueses de 
Diu, que foram celebradas, aqui, com 
grande pompa, quando essas notícias 
vieram e foram celebradas no centro 
da cristandade porque, naturalmente, 
então a Igreja Católica já estava na fase 
contrarreformista ou de Pós-reforma 
e estava na defensiva. Começa aí em 
espaço europeu, mas também ex-
traeuropeu, uma espécie de muralha 
da China, de outro género, e nós, ago-
ra, percebemos o que isso pode dizer. 
A Companhia de Jesus é uma espécie 
de resposta teológica, religiosa, a uma 
outra formulação da tradição cristã, 
e ao mesmo tempo compensada na 
realidade pela evangelização dum tipo 
novo. É a novidade da evangelização, 
desde que é uma evangelização “prá-
tica”, muito moderna, que faz dos 
jesuítas uma ordem cosmopolita. Eles 
“treinaram-se” primeiro com a Índia, 
com o Japão e depois, curiosamente, 

O império foi  
uma espécie de 
surpresa contínua, 
para nós próprios  
algo de ordem 
mítica, que já se 
tinha mitificado 
antes que houvesse 
alguma mitologia 
consistente interna. 
E essa dimensão 
expressou-se na 
chegada ao Oriente

“
Eduardo Lourenço  "Nós não temos é um olhar do outro, que descreva o que é que nós representámos para eles" 
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com a América do Sul, sobretudo no 
Brasil e nos territórios que pertenciam 
a Espanha, para compensar a perda 
de influência na Europa. Portanto, as 
nossas coisas passaram a ter sig-
nificados diferentes em função de 
uma outra história, que já não é uma 
história só europeia, porque as coisas 
se passam noutros espaços. Isto é uma 
expressão de património diferenciada. 

Quando foi da Batalha de Alcácer 
Quibir, Portugal chorou muitas 
lágrimas reais, verdadeiras, e realizou 
as cerimónias do Portugal que era, 
porque ficou órfão do seu rei. Mas o 
poema mais extraordinário sobre a 
morte de D. Sebastião é de um espa-
nhol, Fernando Herrera, que é um 
belo poema. Nele é evocada uma per-
da como símbolo da cristandade, não 
como uma coisa local. De resto, nós 
não nos podemos queixar da Espanha, 
inclusive de D. Filipe. D. Filipe avisou 
claramente D. Sebastião de que ele ia 
para o desastre e mandou um homem 
importante acompanhá-lo. E foi de 
facto uma catástrofe, não só nacional, 
mas uma catástrofe do mundo católi-
co. O representante máximo do cato-
licismo, nessa época, era a Espanha e 
nós estávamos numa frente que, quer 
quiséssemos, quer não, a nossa figura 
matricial, enquanto pequena nação 
que nós somos, foi desde a origem a 
de estado-cruzada. Nascemos de um 
contexto de reconquista e de cruzada. 
A missão dos nossos primeiros reis, 
na luta pela independência, foi fazer 
recuar os árabes o mais possível, 
conquistar mais espaço em função de 
uma ordem política, que tinha con-
sequências no triunfo ou não triunfo 
de uma religião sobre outra, ou de 
uma cultura sobre outra. As religiões 
têm a sua autonomia própria, mas 
são as formas culturais diferentes que 
distinguem e condicionam o futuro e 
a cultura dos países onde esses fenó-
menos se produzem. Somos cruzados, 
a última cruzada — a Guerra Colonial, 
no entendimento do regime de então 
— foi já sem objeto e sem causa legi-
timante, transcendente. Ainda houve 
uma tentativa de englobar a defesa do 
Ocidente na defesa do Império, mas 
não tivemos eco nenhum, já tinha 
passado o tempo. Estávamos em plena 
descolonização, a universalidade das 
coisas era um fenómeno irresistível e, 
portanto, a cegueira era nossa, que foi 
paga cara, muito mais cara do que nós 
imaginávamos. 

Os últimos livros que eu escrevi, 
como Do Colonialismo como Nosso 
Impensado, são livros que não sei clas-
sificar, são livros que me doem. Não os 
escrevi com o intuito de os publicar, 
se não fosse a Margarida Calafate 
Ribeiro e o Roberto Vecchi, estes livros 
nunca tinham aparecido à superfície. 
Eu próprio, quando me deparei com 
eles, fiquei surpreso, porque eu não 
teria coragem de os publicar. Aqueles 
textos doem-me e eu escrevi-os 
para que isso não acontecesse, mas 
entretanto as coisas já aconteceram. 
São textos póstumos a tudo e têm um 
peso, esse peso do irrevogável. Eu 
nem me atreveria, nem estarei em 
condições de imaginar minimamen-
te, só eles, do outro lado. Lerão as 
mesmas coisas, mas de outra maneira 
e em função não só do que já passou, 

mas do futuro que eles se imaginam 
para legitimar, virtualmente, pois 
a insurreição foi criadora de novos 
países. Paradoxalmente, eu escrevi 
isso para me convencer a mim próprio 
de que não perdemos aquilo que já 
tínhamos perdido. É a mesma atitude 
que eu tenho em relação ao Brasil. Mas 
o Brasil é mais fácil, porque nós não 
podemos perder o Brasil, porque o 
Brasil não nasceu de uma insurreição 
contra nós, como os outros países. 
É uma situação em que, realmente, 
fomos vencidos, quando pensávamos 
que tínhamos um tipo de relaciona-
mento que podia ter impedido essa 
tragédia brutal e caramente paga do 
nosso lado e pelo outro lado, e ainda 
em tudo o que está por vir... Pode ser 
que consigam resolver as coisas, com 
mais eficácia do que a América Latina 
fez durante quase duzentos anos... di-
tadores que sucedem uns aos outros, a 
permanência da desigualdade e sobre-
tudo o sofrimento para os povos. Neste 
momento, dos países europeus que 
colonizaram o mundo, o único pais 
que não está em acusação nítida eu-
ropeia — embora pudesse estar, tanto 
como os outros e às vezes até mais do 
que todos, porque era maior, porque 
era verdadeiramente iniperialista, no 
sentido forte mas eficaz do termo — é 
a Inglaterra. Mas a Inglaterra é uma 
espécie de Estados Unidos do passado, 
não só porque nunca perdeu nada 
que fosse verdadeiramente impor-
tante para ela, como se retirou dos 
sítios onde dominou, ficando lá, de 
outra maneira. É incontornável. O 
que a Europa fez no mundo — do tipo 
inglês, e o que nós fizemos, na versão 
portuguesa — são coisas que deixam 
uma marca inapagável. O pecado 
capital da cultura europeia, enquanto 
tal, moderna, é o facto de que o reino 
longo se promoveu da escravidão dos 
povos com os quais a Europa entrou 
em contacto — os que ela pôde es-
cravizar, não pôde escravizar a Índia, 
não pôde escravizar a China, mas há 
outras maneiras de subordinar. 

A Inglaterra teve sempre a sabe-
doria fantástica de não reinar por 
discursos teóricos e transcendentes e 
ofensivos das coisas. Antes, pelo con-
trário, a Inglaterra já andava na altura 
com um grande fascínio “pelo outro”. 
É um paradoxo dos ingleses, porque 
eles têm uma identidade tão forte 
que não pode ser afetada, mas têm o 
fascínio dos outros. Nós devemos aos 
ingleses o retrato dos feitos por onde 
eles andaram e toda uma cultura, que 
é uma parte da literatura moderna 
inglesa, que está cheia do fascínio 
do espírito indiano, das aventuras, 
de aprofundar o que aquele pensa-
mento elabora. Nós não entrámos 
em contacto com culturas com esse 
conteúdo, com essa profundidade, 
a nossa troca com essas culturas foi 
muito anterior e, na modernidade 
europeia do século XIX, foi uma troca 
superficial. Além do mais, nós nunca 
pudemos conquistar tanto, ficamos 
sempre na beirinha das coisas, dado 
que éramos muito poucos. O espanto 
é como é que tão pouca gente deixou 
tanta marca e com pouca organização. 
O segundo colonialismo — que é o 
verdadeiro e o grande, sobretudo o 
segundo imperialismo — é muito dife-

rente do primeiro. O primeiro é ainda 
quase um subproduto da emigração 
de um outro género, por razões óbvias 
— ir procurar vida noutro sítio, mas 
sem nenhum conteúdo dominante, 
ideológico, para além do religioso, 
que se traduzia em “salvar as almas”, 
num prolongamento do espírito 
cruzadístico. A verdade é que, apesar 
desta nossa fraqueza, deixámos essas 
marcas, que são marcas de diferença 
dos outros — aos olhos dos outros e 
aos nossos próprios olhos. Os agentes 
da nossa civilização, em geral, não 
tinham grande cultura humanísti-
ca. No fundo, a nossa presença é de 
dois géneros, uma missionária, que 
se interessa por questões que dizem 
respeito às formas de religião diferen-
tes, impondo e defendendo um certo 
património que é nosso, para quem os 
ídolos são qualquer coisa que não tem 
leitura positiva. 

Camões, nesse aspeto, é a grande 
marca. Em primeiro lugar, numa fa-
mosa expressão do Fernando Pessoa, 
Camões “errou para certo”. "Errou 
para certo", porque há ali uma obje-
tividade quase técnica de um objeto 
que tem uma tal solidez de construção 
– mesmo se o sujeito é um outro de 
uma outra época e com outras cono-
tações –  que há um fascínio objetivo 
da qualidade propriamente técnica 
daquele objeto, como um palácio dife-
rente, que é construído, que tem uma 
solidez que poucas obras na literatura 
têm. Em cada linha, tudo está feito 
de uma maneira que não há réplica, 
não precisa de ter réplicas, exerce um 
fascínio estético quase puro. Talvez os 
outros que este poema também tocou 
não tenham provavelmente ainda a 
alma camoniana, mas tem a expressão 
que lhes faz crer que estão à altura 
de produzir um “Camões deles”, ou 

qualquer coisa que se identifique e que 
tenha a mesma função mítica e sim-
bólica de um poema, como aquele em 
relação à nossa própria tradição. Mas 
terão, embora não precisem, e penso 
em particular nos angolanos ou mo-
çambicanos — porque para mim estão 
próximos — em que os quadros cultu-
rais em termos literários escritos não 
são muito diferentes. Quanto ao caso 
dos brasileiros, as coisas são diferen-
tes. Diferentes porque a continuidade 
aí é muito afirmada. Não precisam de 
Camões, o culto do Camões é comum 
ao brasileiro, provavelmente até é 
mais cultuado lá, como uma espécie 
de resumo a tudo quanto devem, ou 
não devem, às raízes de onde eles 
saíram e que lhes oferece um passado 
que eles não tiveram, mas onde tam-
bém estão incluídos. De uma forma ou 
de outra todos serão os Homeros de si 
próprios. JL

Não é um plural inocente, garante Walter 
Rossa que, com Margarida Calafate Ribeiro, é o 
responsável pela edição do volume justamente 
intitulado Patrimónios de influência Portuguesa: 
Modos de Olhar. "É um plural que garante não 
só a inclusão de vários tipos de património, 
do linguístico ao edificado, mas também a 
sua pluralidade intrínseca", afirma, ao JL, 
o professor da Universidade de Coimbra e 
investigador do Centro de Estudos Sociais da 
mesma instituição. Foi aí que surgiu o curso de 
doutoramento que está na origem do volume que 
agora se publica, com um somatório de vários 
estados da questão sobre a temática. Com uma 
abordagem multidisciplinar, essa formação 
pós-graduada, dirigida a estudantes de todo o 
mundo, tem procurado novas formas de estudar 
áreas científicas tradicionais. A mudança de 
perspectiva passou, adianda Walter Rossa, por 
pensar os vários patrimónios de influência 
portuguesa como "um todo", convocado saberes 
de várias ciências, da literatura à arquitectura, 
passando pela história, sociologia ou urbanismo. 
Com o curso de doutoramento, pretendeu-se 
alargar essa aproximação metodológica a uma 
comunidade mais vasta. A publicação deste 
volume, com o resultado de investigações de 
professor e alunos, é o primeiro sinal de um 
caminho cada vez mais consolidado. "Tivemos 
sempre a ideia de que estávamos a pisar terreno 
novo, sem paralelo, e a publicação deste livro 
é uma forma de confrontarmos as nossas 
conclusões com a opinião dos outros", acrescenta 
o docente. 

Com mais de 500 páginas, o volume abre 
com uma primeira parte dedicada aos conceitos, 
com ensaios de Helder Macedo (Língua, 
comunidade e conhecimento), Renata Araujo 
(Influência, origem, matriz), Roberto Vecchi 
(Identidade, herança, pertença), António Sousa 
Ribeiro (Memória), Miguel Bandeira Jerónimo 
(Colonialismo moderno e missão civilizadora) 
e Francisco Bethencourt (Colonização e pós-
colonialismo: as teias do património). Na segunda 
parte, intitulada "Discursos e Percursos", reúnem 
estudos temáticos, que expressam a variedade dos 
patrimónios de influência portuguesa. Margarida 
Calafate Ribeiro escreve sobre  literaturas de 
língua portuguesa, Francisco Noa sobre o poder do 
discurso e a arte da narração, Sílvio Renato Jorge 
sobre leitura, citação e tradução, Graça Santos 
sobre corpo, voz e língua, Maria Fernanda Bicalho 

sobre historiografia, Luís Filipe Oliveira sobre 
documentos, Sandra Xavier e Vera Marques Alves 
sobre etnografia e antropologia, Mirian Tavares 
sobre cinema, Ana Maria Mauad sobre fotografia, 
Luís Trindade sobre desenho, José Pessôa sobre 
arquitetura e Walter Rossa sobre urbanismo. 
A mediar as duas partes, uma entrevista 
com ensaísta Eduardo Lourenço de que pré-
publicamos, nestes páginas, um excerto.

Em todas as abordagens a questão chave, 
para Walter Rossa, é saber de quem são estes 
patrimónios. E a resposta, neste caso, também 
só pode ser plural. "Nenhum país pode reclamar 
uma posição hegemónica. E o património apenas 
cumpre a sua função se for reconhecido por 
todas as partes: por quem o construiu, quem o 
usufriu e quem prolonga a sua memória. Só assim 
poderemos promover o diálogo e contribuir, no 
caso português ou lusófono, como em todo o 
mundo, para a construção da paz"J. 

Patrimónios comuns

Mesquita de Porto Novo, no Benin Um exemplo dos muitos 
patrimónios portugueses espalhados pelo mundo

› Walter Rossa e Margarida Calafate 
Ribeiro
PATRIMÓNIOS DE 
INFLUÊNCIA PORTUGUESA: 
MODOS DE OLHAR
Imprensa da Universidade de Coimbra, 534 pp
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Eduardo Paz Ferreira
Análise(s) em várias frentes
Um novo livro, a chegar às livrarias, do catedrático de Direito, e presidente do Instituto Europeu  
e do Instituto de Direito Económico, Financeiro e Fiscal, com conhecida intervenção cívica,  
aqui lido e comentado por outro jurista, conselheiro, procurador-geral da República entre 1984  
e 2000, e depois juiz do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, autor também de vários livros 
da especialidade

 A ambivalência é uma desordem da 
linguagem que produz desconforto 
a quem se vê incapaz de interpretar 
adequadamente uma situação e de 
optar entre alternativas. Nas palavras 
de Zygmunt Bauman,1 é um subpro-
duto do trabalho de classificação e 
exige uma atividade tanto autodes-
trutiva como autopropulsora.

A luta contra a ambivalência cria 
os seus próprios problemas enquanto 
os resolve. O “outro” do Estado é 
terra de ninguém ou o opositor. O 
“outro” do intelecto é a polissemia, a 
dissonância cognitiva, as definições 
polivalentes, a contingência ou os 
significados sobrepostos.

A pós-modernidade, com a sua 
ambição de suprimir tudo o que 
não pode ser definido com precisão, 
ampliou as questões suscitadas pelo 
intuito de conferir racionalidade às 
classificações.

Uma consequência do trabalho 
de desconstrução da ambivalência é 
a tendência para os protagonistas se 
projetarem a si próprios, na afirma-
ção de que “depois de nós, o dilúvio” 
(Bauman).

Com a massificação e a instanta-
neidade da informação, a manipu-
lação da transparência pode levar à 
destruição dos padrões de compara-
ção e ao pensamento único. Veja-se o 
arsenal estatístico com que, hoje, nos 
confrontamos, em que os mesmos 
números podem significar, para uns, 
uma coisa e, para outros, exatamente 
o seu contrário.

O potencial de aniquilamento 
da liberdade de escolha não deve 
contrariar-se com argumentos do 
mesmo teor mas com a consciência 
de que o trabalho de reconstrução é, 
ele próprio, ambivalente e só respei-
tará a autodeterminação individual 
se não cultivar a ideia de verdades 
definitivas, antes se escorar no pres-
suposto da tendencial obsolescência 
das verdades de ontem. O “saber 
estabelecido” e o “conhecimento bu-
rocratizado” ganham terreno quando 
não são combatidos com a demo-
cracia, o pluralismo, o respeito pelos 
direitos fundamentais e a promoção 
do progresso.

Neste sentido, a pós-modernidade 
significa a destruição da ideia carac-

teristicamente moderna de superar 
a ambivalência instalando a “clareza 
monossémica da uniformidade”.

Eduardo Paz Ferreira (EPF) é um 
dos intelectuais que, com maior 
clarividência e coragem, tem acom-
panhado os conturbados tempos em 
que vivemos. Profere conferências, 
organiza colóquios e seminários, 
escreve artigos de opinião e convoca 
para o debate especialistas de dife-
renciados setores ideológicos.

No núcleo do seu pensamento, 
está a ideia de que a austeridade se 
tornou parte do problema, não da so-
lução. A afirmação não será evidente. 
EPF não necessitou, todavia, de 
elevar a voz para que a sua opinião se 
generalizasse. Traz, agora, a lume um 
livro que nos sugeriu as reflexões com 
que iniciámos este texto.

A sociedade portuguesa vive um 
momento delicado, em que o pen-
samento único prospera à custa da 
ambivalência e de opções ideológicas 
que se escondem por detrás de racio-
nalidades instrumentais.

Para muitos (cada vez menos, no 
entanto), a austeridade era inevitá-
vel. À luz deste motivo, despejam 
sobre nós números e estatísticas 
que servem a quem melhor os quer 
ou pode utilizar. A vigilância do 
big brother, também denominado 
“troika”, “sindicato de credores” ou, 
muito eufemísticamente, “parceiros”, 
transformou-se em guarda do medo. 
O cidadão anónimo, que não tem 
biblioteca nem sabe de finanças, não 
sabe em quem acreditar mas sente, na 
pele, que para pior já basta assim….

EPF enfrenta o medo, relativiza os 
“dogmas” e abre janelas.

Adverte-nos, com Olivier 
Blanchard e Lawrence Summers, que 
podemos estar na iminência de uma 
“estagnação secular”, se não forem 
tomadas medidas.

Cita os trabalhos importantes de 
Robert Kuttner, Mark Blyth, Joseph 
Stiglitz, Paul Krugman, Martin Wolf e 
outros que puseram a nu as fragilida-
des das políticas de austeridade.

É especialmente acutilante 
na evocação de Martin Wolf para 
lembrar que a dívida pública é, de 
facto, “incómoda” mas, no entanto, 
a Inglaterra tinha, em 1816 (ano que 
antecedeu a Revolução Industrial) 
uma dívida que correspondia a 290% 
do PIB, tendo sido graças a ela que os 

mercados financeiros se desenvol-
veram.

Exautora as ideias de culpa e ex-
piação que colam mal quando, mes-
mo na religião, o bom Papa Francisco 
apela ao dom da misericórdia…

Mostra como autores “sagrados”, 
como os chamados Boconni Boys, 
perderam credibilidade científica nos 
seus estudos sobre a austeridade.

Nas políticas europeias e nomea-
damente nas conceções geoestra-
tégicas dos dirigentes europeus, o 
livro alude ao “possibilismo”, uma 
maneira niilista de afrontar as difi-
culdades e de publicitar os ganhos de 

J. Cunha Rodrigues

uma forma resignada, do tipo: “pelo 
menos, atingimos os mínimos”.

Paz Ferreira é um europeísta. 
Não hesita, porém, em apontar à 
construção da Europa erros gené-
ticos que localiza especialmente na 
fragilização do Estado Social por uma 
afirmação progressiva e incontrolada 
da concorrência e pela erosão das 
soberanias nacionais. Recorda Pierre 
Mendés-France com o entusiasmo 
de alguns eurocéticos mas com um 
objetivo diferente. Não põe em causa 
a integração europeia mas a sua in-
completude e falta de monitorização, 
particularmente quando se avançou 
para a união económica e monetária.

Os últimos desenvolvimentos ca-
racterizaram-se, para EPF, por uma 
absurda burocratização do conceito 
de soberania feita por tecnocratas 
anónimos. A crise será, em bom 
rigor, antropológica.

O livro reúne importantes con-
tributos sobre a reestruturação da 
dívida pública. O que a perceção de 
EPF tem de singular é a necessidade 
de uma análise interdisciplinar com 
apelo a fatores jurídicos, económicos, 
éticos e políticos.

Neste e em pontos afins, estão 
em oposição duas perspetivas que 
têm como denominador comum o 
crescimento. Para uns, o objetivo 
estaria em gerar confiança (pelo 
reforço da consistência das contas 
públicas) para incitar ao investimento 
e promover o emprego e o cresci-
mento. Para outros, sem prejuízo 
de exigências de boa arrumação das 
contas públicas, deveria prestar-se 
atenção ao investimento produtivo 
e ao consumo como condições do 
crescimento e do emprego e garantias 
incontornáveis da realização do 
Estado Social. EPF faz uma análise 
crítica das diversas correntes, sem 
se hipotecar a pormenores que, no 
estado do debate, relevam, por vezes, 
menos de conceções ideológicas que 
do mito do “saber fazer”.

Uma última observação, também 
retirada de Wolf, é de que a carga 
tributária não reflete o desempenho 
económico de um país. Apenas tra-
duz as diferentes preferências sobre 
o papel social do Estado. Com muito 
maior relevo, vêm nomeadamente a 
cultura, a qualidade das instituições 
(incluindo o Direito), os níveis de 
educação, a qualidade dos negócios e 
a abertura ao comércio.

Foi meu objetivo chamar a aten-
ção para uma obra que não obedece 
a uma unidade temática. Compila 
escritos produzidos em diferentes 
tempos e lugares, embora possuindo 
o mesmo fio condutor.

O autor conhece a natural ambi-
valência de alguns dos seus pontos de 
vista. Anima-o a vontade de não dei-
xar a estrada ocupada por pretensos 
donos da verdade e a preocupação de 
dar o seu contributo para alavancar 
uma Europa “encostada à parede” 
em que as desigualdades disparam 
e os Estados mais fortes parecem 
ganhar com a crise.

O seu desassombro, que vem de 
há anos, tornou-se profético quando, 
nas últimas semanas, explodiu a tra-
gédia de milhares de populações des-
locadas. A comunidade internacional 

Os anos recentes 
foram caracterizados, 
no plano político 
e legislativo, por 
movimentos de 
domesticação e 
desconstrução do 
Direito. Escasseiam 
juristas, predominam 
artífices de leis que 
ignoram as aquisições 
seculares da ciência 
e da cultura jurídica

“

Eduardo Paz Ferreira 
“Enfrenta o medo, relativiza 
os ‘dogmas’ e abre janelas”

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.102 (06-08-18 21:15)



Jjornaldeletras.sapo.pt   *   16 a 29 de setembro de 201526 * ideias   LIVROS, CRÓNICA

A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

e, designadamente, os dirigentes 
europeus, que tinham placidamente 
deixado o Mediterrâneo transfor-
mar-se num cemitério, arriscam-se 
a converter a Europa num campo de 
refugiados.

Como noutras obras, o livro evoca 
o papel do Direito e esclarece que o 
pensamento só se torna operativo 
quando possui raiz e projeto.

Em muitos países, e especifica-
mente no nosso, os anos recentes 
foram caracterizados, no plano 
político e legislativo, por movimentos 
de domesticação e desconstrução do 
Direito: o não respeito por direitos 
adquiridos, a multiplicação de leis 
retroativas, a suspensão de direi-
tos, a marginalização de princípios 
estruturantes, a precarização das 
relações jurídicas ou a fratura de 
relações grupais fizeram vicejar um 
Direito tático que obedece e coorde-
nadas ideológicas pouco explícitas 
mas sintomaticamente próximas do 
ordoliberalismo.

Escasseiam juristas. Predominam 
artífices de leis que ignoram as aquisi-
ções seculares da ciência e da cultura 
jurídica. Este ponto merece espe-
cial reflexão e Eduardo Paz Ferreira 
extrai consequências. Só sairemos da 
condição de “encostados à parede”, 
se o Estado restaurar as parcelas de 
soberania que gratuitamente (pois os 
Tratados não o exigiam) alienou e os 
cidadãos se empenharem seriamente 
na defesa dos seus direitos. É por esta 
via que se ganhará transparência e 
clareza nas ordens parcelares que ca-
racterizam uma democracia pluralista 
e se esconjurará a tentação securitária 
da lei e da ordem. Di-lo de várias e 
convincentes formas e utiliza a metá-
fora para tornar a leitura sugestiva.

Finalmente, a obra insere crónicas 
de cinema que nos revelam, pela arte, 
o mundo de luz e de sombras em que 
nos podemos redescobrir. O Terceiro 
Homem, de Carol Reed, O Esplendor 
na Relva, de Elia Kazan, O Leopardo, 
de Luchino Visconti, O Homem que 
matou Liberty Valance, de John Ford, 
Roma Cidade Aberta, de Rossellini, 
Citizen Kane, de Orson Welles, 
Filadelfia, de Jonathan Demme, 
ou Morangos Silvestres, de Ingmar 
Bergman, são alguns dos filmes co-
mentados. A leitura do livro valeria só 
por estas crónicas. Particularmente 
oportuna a citação de O Homem que 
matou Liberty Valance, uma admi-
rável parábola que nos transporta ao 
âmago dos problemas da comunica-
ção social nas sociedades modernas: 
“When the legend becomes fact you 
print the legend”.J

› Eduardo Paz Ferreira
ENCOSTADOS À PAREDE
Quetzal, 344 pp, 17,70 euros

Há muitos modos de interpretar o sentido histórico 
de uma cultura, como a portuguesa, que, nascida 
no ocidente peninsular, se projetou universal-
mente. Alexandre Herculano foi alguém que 
procurou, de modo sistemático e exigente, 
dar-nos uma chave sobre a nossa existência 
histórica, sem a pretensão de a tornar definitiva 
ou infalível. A historiografia mais recente sente a 
sua influência – como o reconheceu, melhor do 

que ninguém, José Mattoso, ao considerar que a melhor marca que o velho 
historiador nos deixou não foi a da ideologia ou das suas conclusões, mas 
a da obrigação crítica, aliada ao rigor do método centrado nas fontes. Só 
seremos, pois, fiéis à lição herculaniana se prosseguirmos a sua visão crítica, 
centrada na procura da objetividade dos factos e dos acontecimentos. 

E se refiro a palavra procura é porque muitas vezes há domínios em 
que nos defrontamos com a dúvida ou com 
o dilema, quando não com a lacuna, sendo 
necessário não cair na tentação de simplificar 
ou de deduzir apressadamente. A vontade dos 
barões portucalenses, a importância dos mu-
nicípios, o moçarabismo, a construção gradual 
do Estado moderno mercê da aliança entre o 
poder real e os municípios em contraponto ao 
alto clero e à alta nobreza, os efeitos contra-
ditórios do Império, o liberalismo ideológico 
e político, a influência romântica – tudo isso 
constitui a marca própria do historiador que 
quis abrir horizontes críticos, muito para além 
das suas conclusões ou intuições. Por isso, a 
ciência historiográfica mudou profundamente 
desde o momento em que o Mestre lançou, 
mercê de aturado trabalho e pesquisa, bases 
novas. E a verdade é que esse seu indelével 
sinal continua presente…

Como o próprio Herculano confessa, 
disputou palmo a palmo a sua vida intelectual. 
Empenhou-se na Sociedade Propagadora 
dos Conhecimentos Úteis a defender o que 
hoje designamos, numa lógica ampla, como 
património cultural, a partir dos textos funda-
mentais da História e da cultura, das ciências 
e das artes, de modo a garantir uma instrução 
voltada para o melhor conhecimento de quem 
somos, não numa lógica fechada e retrospeti-
va, mas aberta e orientada para diante. Assim 
nasceu, em 1837, O Panorama – Jornal Literário 
e Instrutivo, para cuja redação Herculano foi 
convidado por António Feliciano de Castilho. O jornal saía aos sábados e 
constitui uma referência fundamental no cuidado pela instrução popu-
lar, pela herança e pela memória. Aí se publicaram algumas das Lendas e 
Narrativas, e se pôs na ordem do dia a necessidade de proteger o património 
artístico e arqueológico. 

Se nos lembrarmos que O Panorama chegou a vender cinco mil exem-
plares, tendo o historiador sido redator principal de 1837 a 1839 e de 1842 a 
1844, percebemos que estamos diante de um extraordinário exemplo pio-
neiro, que seguiu os passos do The Penny Magazine, de Londres, da Society 
of Diffusion of Useful Knowledge… (1832-1845) - sendo a própria rainha 
D. Maria da Glória a sócia maioritária, num capital de 10 contos de réis. 
Compreendia-se, assim, ao mais alto nível que uma sociedade moderna 
e cosmopolita deveria começar por proteger e salvaguardar o que lhe era 
próprio. 

De facto, o papel desempenhado por Herculano neste órgão de im-
prensa, essencialmente cultural, foi da maior relevância, merecendo essa 

coleção uma revisitação nos dias de hoje. Aí se levanta a voz contra a glória, 
o lucro e os interesses imediatos, lembrando as vagas de destruição do 
Renascimento e do pombalismo, apesar da desculpa neste caso da ocorrên-
cia da tragédia do terramoto. Havia, no fundo, que contrariar o «instinto 
bárbaro», «a malevolência selvagem» e a «filosofia da brutalidade». As 
muralhas antigas da Guarda, Moncorvo, Santarém e Porto eram destruídas. 
O arco e a torre de Álvaro Pais, em Lisboa, na cerca fernandina, junto a S. 
Roque, foram arrasados. E o cidadão Herculano levanta a sua voz na defesa 
da memória e da liberdade de imprensa. Dentro da mesma coerência, mais 
tarde, na Regeneração, encontrá-lo-emos no jornalismo político, com O 
País e O Português, a pugnar em nome da necessidade de haver uma opinião 
pública livre, ilustrada e crítica. 

E se falo do património cultural, devo também lembrar Almeida Garrett 
que, por exemplo, em Viagens na Minha Terra insiste especialmente na 
atenção e na necessidade de proteger o património antigo votado ao aban-

dono ou à especulação. Diz-nos o escritor, 
a propósito dos tratos de polé sofridos por 
Santa Maria da Alcáçova, em Santarém: «…Na 
Europa, no mundo todo, talvez se não ache um 
país, onde, a par de tão belos monumentos an-
tigos como os nossos, se encontrem tão vilãs, 
tão ridículas e absurdas construções públicas 
e particulares, como essas quase todas que há 
um século se fazem em Portugal».

O tema do património cultural foi sempre 
controverso. Há a desconfiança de estarmos a 
privilegiar o passado em relação ao presente e 
ao futuro. As organizações internacionais que 
se têm debruçado sobre a matéria têm alertado 
para a complexidade do tema. A UNESCO e o 
Conselho da Europa têm procurado articular o 
património material e imaterial herdado com a 
criação contemporânea. Veja-se a Convenção 
de Faro do Conselho da Europa, agora a fazer 
dez anos –, a dizer que sem respeito pelo que 
herdamos estamos a condenar o que de melhor 
as gerações modernas estão a realizar. Os es-
critores, os artistas, os autores, os inovadores, 
os investigadores, os intérpretes, os atores, os 
artesãos, os críticos sabem-no, melhor do que 
ninguém. 

E, se invocamos os românticos, com a 
autoridade de Garrett e Herculano, fazemo-lo 
porque não encontramos neles a manifestação 
de meros estados de alma, mas a coerência 
entre os indispensáveis estudo e a preservação 
das tradições e dos testemunhos (as lendas, 

os contos, o teatro, os romanceiros) e a atenção aos arquivos e à procura 
da documentação autêntica e coeva. Naturalmente que sabemos as suas 
próprias limitações, mas temos de entender a força do seu apelo, para além 
da fronteira dos tempos. O programa era e é simples: não destruir ou deixar 
estragar o que existe, restaurar o que tem valor, divulgar, conservar, tornar 
acessível… «Nossos pais (dizia Herculano) destruíram por ignorância e 
ainda mais por desleixo: destruíram, digamos assim, negativamente; nós 
destruímos por ideias, ou falsas ou exageradas. Destruímos ativamente, 
destruímos porque a destruição é uma vertigem desta época. Eu ficaria feliz 
se pudesse, ao menos, salvar uma pedra, só que fosse, das mãos dos mo-
dernos hunos. A decadência na época em que vivemos é outra, e mais pro-
funda. Já, não há a corrupção do gosto, o inaplicável das teorias, o erro do 
entendimento. (…) Em nome de um falso progresso não poupam nada»… 

Em Palmyra, assistimos ao inominável, no Mediterrâneo e na Europa há 
uma catástrofe humanitária – aqui limitamo-nos a falar de «uma pequeni-
na luz bruxuleante», para que se salve a memória e se preserve a criação.J

Não destruir, 
não deixar estragar…

Em Palmyra, assistimos ao 
inominável, no Mediterrâneo 
e na Europa há uma catástrofe 
humanitária – aqui limitamo-nos 
a falar de «uma pequenina luz 
bruxuleante», para que se salve a 
memória e se preserve a criação

“
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Refugiados

ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO 

MARQUES

A vaga de refugiados que acode através de 
diferentes rotas ao coração da Europa é um 
daqueles problemas complexos, que desafia 
qualquer raciocínio simplista. É um problema 
estratégico, relacionado com erros de política 
externa do Ocidente no Iraque (2003), na Líbia 

(2011), na Síria (2012-13)? Sem dúvida, mas não é só isso. É um 
problema da guerra secular que divide o mundo islâmico, entre 
sunitas e xiitas? Parece claro que sim, mas é muito mais do que 
isso. 

Nas vagas de refugiados encontra-se gente que foge da 
morte violenta (refugiados políticos), mas também gente que 
foge de sociedades que se deixaram degradar ao ponto de não 
oferecerem a possibilidade de alimentar a sua população. Como 
distinguir um refugiado político e um refugiado económico, se 
ambos fogem da morte? Por entre as múltiplas e entrecruzadas 
causas, espreita também a sombra de longa duração e de 
profundo impacto da crise global do ambiente, e em particular 
das alterações climáticas. 

Na verdade, politicamente, este processo de deslocação das 
placas demográficas foi acelerado com a chamada “Primavera 
Árabe”, começada na Tunísia no início de 2011. Sabemos hoje 
que a Revolução Árabe de 2011, tal como a Revolução Francesa 
de 1789, foi (também) despoletada por uma enorme escassez 
e carestia de alimentos. Em 2010, as ondas de calor anormais 
na Rússia, que incendiaram milhões de hectares de florestas, 
levaram-na a suspender as suas exportações agrícolas. Tal 
como ocorrera em 2007, quando as exportações de cereais dos 
EUA sofreram uma quebra brusca, registou-se um aumento 
acentuado de preços, numa 
combinação de especulação e 
equilíbrio da oferta e da procura 
através do mecanismo dos preços. 

As massas árabes de 2011 
protestavam, em primeiro 
lugar, por pão e não tanto por 
liberdade. Um pão que, com as 
alterações climáticas em curso se 
tornará cada vez mais inseguro, 
dependendo tanto ou mais de 
flutuações climáticas do que de 
jogos de mercado. A atual “crise 
de refugiados” é apenas o sinal 
do perigoso e inquietante mundo 
novo que se abre à nossa frente. 
E estamos apenas no início do 
princípio.J

A atual “crise 
de refugiados” 
é apenas o sinal 
do perigoso e 
inquietante mundo 
novo que se abre 
à nossa frente. E 
estamos apenas no 
início do princípio

“
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É estranho pensar  
que cada poema solicita 
tanto ao seu autor que 
talvez o queira abater. 
O poema absoluto seria 
esse que destituísse 
o autor de voltar a 
escrever.  
Como por um ciúme, 
um ensimesmamento 
que não tolera 
comparações. O poema 
quer levar a essência  
de uma vez por todas

PJ Harvey a recitar um poema na British Library  "Visto-me como um 
alvo"

“
implicados com tempos da minha vida que, não sendo 
completamente infelizes, não quereria repetir. O passado 
enternece-me mas não me convence. Odiaria ignorar o 
que sei hoje. A nostalgia pressupõe uma certa capacidade 
de regresso. Com o que sei hoje, não seria capaz de 
regressar. Vejo os meus primeiros livros como papeis 
mortos. Procurarei lidar apenas com as revisões que 
lhes fiz, onde sobram uns poucos versos, quase nada, e 
esses versos são a memória fugaz de anos, bastam, não 
consigo conservar mais nada da época. Não viveria tudo 
outra vez, viveria o presente mais longamente, se me 
entendem, seria o melhor, os dias de agora passando com 
mais horas, a profundidade toda, uma intensificação que 
me deixasse ponderar longamente a partir de quanta 
consciência tenho de mim e da vida.

Perguntarem-me sobre a poesia, responsabilizando-
me, pôs-me à procura de razões, à procura de 
soluções. Comporto-me estranhissimamente, com 
um problema. Tenho um problema. Não o de resolver 
a ausência dos poemas nas livrarias, mas o de resolver 
a vulnerabilidade que me suscitam. De algum modo, é 
bom que a poesia habite um universo tão paralelo que 
se torne improvável encontrarmos um seu leitor num 
qualquer momento. Dessa forma, suspeitando que seja 
lida, passamos incólumes, somos a causa de uma arte 
que se dissemina apenas com pudor. Por mais absurdo 
ou indecente que seja aspirar a tal coisa. Vale a ilusão. 
Vivemos todos apontados à ilusão. Em alguns dias, no 
entanto, obrigamos as miragens a serem a mais pura 
verdade. Materializamos o impossível. O absurdo nasce 
na normalidade. J

Numa mesa de amigos 
perguntaram-me acerca da 
poesia. Porque desenvolvi um 
pudor meio impaciente com os 
versos que escrevi, parecendo 
evitá-los. Respondi que encaro 
a poesia como uma bastante 
indelicada forma de exposição. 
Solicita demasiada honestidade, 

porque só me interessa por dentro dos ossos, sem limites, 
acaba sempre por me afligir.

A minha desgraça causa beleza aos outros. Foi o que 
respondi à contestação. Sou trágico e aspiro a sonhos, 
coloco-me inevitavelmente enquanto um alvo. Como 
diria a Polly Jean Harvey, visto-me como um alvo.  Uso as 
palavras de modo desesperado. Se falo sobre mim, pioro. 
A poesia trata de levar apenas o que pode até magoar-me, 
como se esfaimasse por me abater. É estranho pensar 
que cada poema solicita tanto ao seu autor que talvez o 
queira abater. O poema absoluto seria esse que destituísse 
o autor de voltar a escrever. Como por um ciúme, um 
ensimesmamento que não tolera comparações. O poema 
quer levar a essência 
de uma vez por todas. 
Ao autor, em princípio, 
restaria nada, senão a 
banalidade posterior, 
uma falência para 
sempre.

Todos os poemas 
sonham com o silêncio 
em seu redor.

Não encontro sossego. 
O mundo deixou de 
proporcionar qualquer 
pacificação, e poema 
nenhum contém um 
absoluto que possa 
sanar a evidência. 
Adianta cada vez 
menos colocar versos 
nas bocas das pessoas. 
São apenas como flores 
artificiais. Embelezam 
por falsidade porque a 
atrocidade do mundo 
prossegue e ninguém 
se coíbe da perversão 
mesmo conhecendo a 
poesia. Para o comum 
das pessoas, os poemas podem ser apenas enfeites do 
pensamento. Artifícios já de hipermercado, usados 
para decoração de interiores e, seguramente, para o 
esquecimento.

Por outro lado, talvez não esteja numa fase da vida em 
que possa permitir a um texto que me abata. O ímpeto 
para a sobrevivência dá-me a oportunidade de repensar a 
arte poética. Pode ser que se revele um ofício com outras 
pertinências ou pertinências nenhumas. Penso muito 
que um dia vou querer não escrever, como se essa fosse a 
única decisão para a sanidade. Ainda não o faço, apenas 
arrisco pensá-lo igual a quem se prepara para uma 
doença inevitável. Como quem se cura antecipadamente 
de uma doença de que irá padecer.

Também é verdade que não tenho a nostalgia dos 
meus primeiros livros. Estou-lhes grato mas vejo-os 

A poesia, outra parte
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MANUEL HALPERN

O HOMEM  
     DO LEME

J
O facebook é pródigo em temas 

fraturantes. Ou melhor, as 
redes sociais, pelas suas carac-
terísticas, são plataformas que 
proporcionam a radicalização 
dos argumentos até à rotura. 

As posições equilibradas têm dificuldades em 
subsistir e a esgrima argumentativa facilmente 
se transforma numa batalha campal, ao exem-
plo dos debates sobre futebol que inundam as 
televisões. Com a diferença que, regra geral, não 
há sequer um equilíbrio de forças. A estrutura 
funciona em grupos. E contrariar uma ideia 
no gueto do adversário, equivale a levar uma 
bandeira do Sporting para o meio da claque do 
Benfica. Tudo isto tem a ver com a proliferação 
das causas. E o cómodo ativismo cibernéti-
co, que também tem a sua eficácia, facilita o 
retratamento dessas causas de fundo como se 
se tratassem de fundamentos religiosos. Isto 
porque a distância da escrita facilita a exaltação 
dos ânimos, sobretudo quando os "oponentes" 
são ilustres desconhecidos com a fragilidade 
empática de avatares. No mundo cibernéti-
co aparentemente tudo se faz com a mesma 
facilidade que se desfaz e as coisas só se tornam 
verdadeiramente mais complexas quando o vir-
tual e o real se atravessam. Ninguém chora o fim 
de uma relação sem pele nem osso, mas quando 
a desmedida verborreia atinge virtualmente um 
amigo real a situação ganha gravidade. E geral-
mente atribui-se a culpa ao próprio facebook.

De um top ten dos temas fraturantes com 
certeza farão parte touradas, acordo ortográfi-
co, José Sócrates, Jorge Jesus... Mas não há nada 
que tenha gerado uma polémica tão crispada 
como a questão dos refugiados. De um lado 
está a emergência de acolher elementos de 
um povo desterrado, em fuga das atrocidades 
que diariamente nos entram casa adentro pela 
televisão. Do outro, estão as grandes fobias, da 
islamização do ocidente à concorrência laboral, 
passando geralmente por uma certa xenofobia. 
Os argumentos daqueles que se opõem à vinda 
de refugiados para o país são muitas vezes 
baseados em mitos e numa ignorância teimo-
sa. Propagam-se de mitos e notícias falsas. 
Algumas de um absurdo ridículo, como a de um 
grupo de refugiados se ter recusado a receber 
auxílio da Cruz Vermelha por motivos religiosos 
(o disparate já foi desmentido, mas continua 
a ser repetido), ou que os países vizinhos não 
recebem refugiados, ou que vão obrigar as 
mulheres portuguesas a usar burka. Uns estão 
em pânico com eventuais terroristas que vêm 
entre a multidão, outros acham desumano 
não acolher aquela multidão em sofrimento. 
Solidarizam-se em grupos separados e quando 
entram em confronto faz faísca. No outro dia, 
dei por uma senhora que era radicalmente 
contra a vinda de refugiados, mas reviu a sua 
posição quando viu a imagem de um migrante 
com um gato. Outros talvez mudem de ideias 
perante as declarações do Papa, ou da UEFA, 
que decidiu dar um euro à causa por cada 
bilhete vendido nas competições europeias. 
Quem sabe? Talvez os refugiados ainda salvem 
a Europa. JL

A coisa das causas

Tal como o rio de Heráclito, uma viagem 
a um mesmo lugar será sempre diferente, 
precisamente porque existe tempo. As 
circunstâncias mudam, as pessoas mudam, 
a paisagem muda e, mais importante ainda, 
nós mudamos. A viagem a um mesmo lugar 
é também um espelho que nos devolve um 
novo reflexo, uma nova identidade

“

Quando se viaja há um 
movimento em direcção ao 
desconhecido e a vontade 
de iluminar território, de 
aniquilar a ignorância. Neste 
sentido, é como ler, ir virando 
páginas, uma maneira de 
conhecer uma história. Ou 
de entrar na escuridão do 

cinema. Ou simplesmente uma maneira de um território 
se despir debaixo dos nossos pés, de voluptuosamente 
se entregar aos nossos 
olhos. Erigíamos, então, 
menires, para nos 
servirem, sobretudo, 
como marcadores, 
pedras que sublinham 
o território e o tornam 
conhecido. Não havia 
estradas ou populações, 
sinais de trânsito, por 
isso a dificuldade em 
reconhecer lugares por 
onde já se passou era 
relativamente grande, 
excepto por determinadas 
formações rochosas, 
quedas de água e pouco 
mais. Mas o território 
é um livro cujo final 
teima em escapar-nos. 
Nicolau de Cusa diria 
que o desconhecido é a 
viagem para Deus (que 
nas Mil e Uma Noites é 
descrito como um cavalo 
mais rápido do que a 
nossa visão, tão rápido 
que precede o destino), 
a procura inacabável, a 
tentativa de chegar a um 
horizonte que teima em 
estar sempre à mesma 
distância, por mais que 
caminhemos na sua 
direcção. E, mesmo 
que o território esteja já 
marcado por menires ou 
estâncias balneares, por 
cromeleques ou catedrais 
góticas, a geografia está impregnada de tempo, e quando 
tentamos repetir uma viagem, o nosso objectivo escapa-
se e falhamos a tentativa de reprodução, de repetição. 
Tal como o rio de Heráclito, uma viagem a um mesmo 
lugar será sempre diferente, precisamente porque existe 
tempo. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, a 
paisagem muda e, mais importante ainda, nós mudamos. 
A viagem a um mesmo lugar é também um espelho que 
nos devolve um novo reflexo, uma nova identidade. 
Percebemos isso claramente quando voltamos a ler 
um livro: apesar de o texto ser exactamente o mesmo, 
alguma coisa mudou no conteúdo, na estética, na forma. 
Evidentemente, fomos nós que mudámos. O retorno é 
avesso à repetição, não funciona como uma fábrica cuja 
finalidade é reproduzir o mesmo objecto da forma mais 

consistente possível. Pelo contrário, a viagem circular 
mostra-nos o tempo a passar, as nossas rugas - na cara 
e nos pensamentos - edificações e ruínas, negando 
tantas vezes a sua própria natureza, a circularidade. Foi 
precisamente isso que permitiu a Homero escrever a 
Odisseia. Se a casa de Ulisses, no seu regresso, estivesse 
igual a quando a deixou, não haveria aquele banho de 
sangue final e não teríamos um desfecho que parece ter 
sido pensado por Tarantino.

Ou como diria Quignard: "Quando o passado retorna 
de modo imprevisível, não é o passado que retorna: é o 

imprevisível".
Por outro lado, a 

descoberta de novos 
espaços, lugares, 
paisagens, pode ser feita 
dentro de um território 
muito limitado. Um 
quarto serve. Tudo o 
que nos rodeia pode 
florir. Perec diz-nos, 
em tom de crítica, que 
"os comboios só existem 
quando descarrilam 
e quanto mais mortos 
houver, mais existem". 
Argumenta que 
cada acontecimento, 
para que capte a 
nossa atenção, terá 
de ser espectacular, 
terrível, monstruoso 
ou escandaloso. E 
acrescenta: " Na nossa 
precipitação por medir 
aquilo que é histórico, 
significativo, revelador, 
deixamos de lado o 
essencial: aquilo que 
é verdadeiramente 
intolerável e 
verdadeiramente 
inadmissível; o 
escandaloso não é o 
grisu, é o trabalho nas 
minas. A 'desigualdade 
social' não é 
'preocupante' em tempo 
de greve: é intolerável 
vinte e quatro horas por 

dia, durante trezentos e sessenta e cinco dias por ano." 
Os terramotos nutrem as capas dos jornais enquanto 
poetas ou artistas se alimentam do habitual, da injustiça 
quotidiana, das dores do dia-a-dia, daquilo que os 
rodeia constantemente, descobrindo nas entranhas da 
rotina, motivo para assombro, quer pela fealdade, quer 
pela beleza.

Lezama Lima, que detestava viajar, disse certa vez: 
"Existem viagens mais fascinantes: aquelas que 

um homem pode fazer pelos corredores da sua casa, 
indo do quarto para a casa de banho, ou passeando-se 
entre parques e livrarias". E também: "A única viagem 
que me é tentadora será aquela que empreenderei 
saltando como um coelho de constelação em 
constelação".J

Saltando como um coelho de 
constelação em constelação

PARALAXE
Afonso Cruz

Fotograma do filme Pela Estrada Fora, de Walter Salles,  
a partir de Jack Kerouac
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PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Uma monumental dádiva biográfica que 
Teresa Martins Marques quis consagrar a 
essa grande figura do intelecto, da acção 
e do coração, que foi Amadeu Ferreira, 
há pouco falecido

“

Nunca faças coisas pela metade.
Provérbio

De uma biografia falo hoje. As 
biografias são uma espécie 
traiçoeira: dizia Wilde que 
todo o grande homem tem os 
seus discípulos, mas é sempre 
Judas quem lhe escreve a 
biografia. Tem-se visto que 
é assim. Mas não é de modo 
nenhum o caso que hoje aqui 

nos traz: a monumental dádiva biográfica que Teresa 
Martins Marques quis consagrar a essa grande figura 
do intelecto, da acção e do coração, que foi Amadeu 
Ferreira, há pouco falecido.

O livro que tenho à minha frente – O Fio das 
Lembranças / Biografia de Amadeu Ferreira – é 
o monstruoso pagamento de uma promessa. É o 
mais improvável acto de generosidade e entrega 
a que, até hoje, me foi dado assistir: 400 páginas 
de texto construído sob o império de uma vontade 
inquebrantável e à pressão de uma terrível urgência 
(concluir a obra, se possível, a tempo de o biografado 
– mortalmente doente – a poder ainda ler), acrescidas 
de outras tantas de testemunhos de amigos, colegas e 
admiradores, arrancados, coligidos e “montados”, com 
uma energia que não é deste mundo. Pacto fáustico 
com o diabo? Sei lá! De qualquer modo, Teresa Martins 
Marques tem o hábito de obedecer ao provérbio que 
dou em epígrafe: “Nunca faças coisas pela metade.” 
As obras dela, começadas, talvez, como coisas para 
dimensões normais, acabam por se lhe expandir, nas 
mãos, alargando-se, pantagruelicamente, até atingirem 
o volume capaz de lá se lhe meter tudo. Viu-se isso com 
a monumental dissertação de doutoramento que dedicou 
a David Mourão-Ferreira, e vê-se, agora, com este 
prodigioso empreendimento, que é o livro que dá nova 
e mais concentrada vida à vida singular desse jurista, 
professor, poeta, romancista, e estudioso e divulgador 
do mirandês – além de “campeador melhorista”, para 
usar uma expressão de António Sérgio – que foi Amadeu 
Ferreira.

Em 2009, a autora desta biografia conheceu o jurista, 
escritor e militante da cultura mirandesa, Amadeu 
Ferreira, num almoço aprazado entre este e o seu amigo 
Ernesto Rodrigues – e logo se deixou enfeitiçar pela 
“luminosidade do olhar, o sorriso franco, a perspicácia 
das observações, a determinação das suas posições, 
a agilidade da sua inteligência.” Depois, ao longo dos 
encontros e das leituras, foi coleccionando outras 
virtudes do futuro biografado: cultura, simpatia, 
bondade, dedicação aos outros (de preferência aos 
“necessitados”), postura cívica impecável. A que 
veio acrescentar-se a admiração pelo poeta, pelo 
ficcionista e pelo campeador da língua de Miranda, 
para a qual verteu a Mensagem e Os Lusíadas. Com a 
empatia profunda, o apelo tornou-se irresistível. Num 
encontro em Bragança, finalmente, tudo aconteceu: 
“num impulso que ainda hoje não sei explicar, disse-
lhe: «Você merece que lhe escrevam a biografia.»” O 
resultado da promessa então feita é este livro, levado 
a cabo a golpes de energia e obstinação. Boa pagadora 
de promessas, Teresa Martins Marques foi dando forma 
e volume à vida verdadeiramente épica e exemplar 
do autor de Tempo de Fogo (La Bouba de la Tenerie, 
em Mirandês). Dizia Virginia Woolf que “biografia é 
dar a um homem uma espécie de forma, depois da sua 
morte”. Foi isto mesmo que fez a biógrafa deste homem 

bom e inteligente (binário improvável), ao longo das 
800 páginas desta obra (porque as 400 de testemunhos 
cumprem exactamente o mesmo objectivo): livro que se 
não pode ler, a não ser com muitas horas disponíveis e 
um pequeno guindaste que o suspenda diante dos nossos 
olhos atónitos e dos nossos braços impotentes…

Segundo Carlyle, o dos Heróis, uma vida bem escrita 
é quase tão rara como uma vida bem vivida. Amadeu 
Ferreira foi, neste sentido, um privilegiado: apesar de 
originalmente pobre, no sentido mais despido do termo 
– oriundo de um berço desacautelado, em Sendim, 
Miranda do Douro – viveu uma vida bem recheada, onde 
nada lhe foi dado e tudo teve que conquistar (e foi muito) 
a pulso e à força de carácter e inteligência, subindo, sem 
golpes nem atropelos, ao topo de uma carreira difícil e 

minada, e deixando, atrás de si, um rasto luminoso de 
seres a quem ajudou, promoveu e libertou. Tendo, no 
final, e contra todas as probabilidades, encontrado quem 
lhe escrevesse a odisseia, uma, talvez, destacando-se 
de poucas mais, idênticas, mas que ficaram, essas, sem 
crónica que as lembre à memória dos homens. Pode 
ser que ser pobre não seja um crime, como rezam uns 
provérbios que andam por aí a tentar amaciar uma 
condição intolerável, mas permitir que a pobreza exista e 
persista – é, por certo, um crime hediondo, que os nossos 
quarenta e um anos de democracia ainda nem sequer 
tentaram resolver, permitindo até que se concentre 
quase toda a riqueza nas mãos de alguns oficialmente 
cristãos, que piamente nos aconselham a vivermos com 
pouco e a resignarmo-nos muito. Que, dos pobres, é o 
reino dos céus, o qual os ricos meticulosamente evitam.

O livro, em boa hora congeminado e redigido por 
Teresa Martins Marques, apoiou-se numa séria e 
abundante consulta de documentos e em muitas horas 
de entrevista filmada pelo excelente e cuidadoso Leonel 
de Brito, entre Novembro de 2013 e Janeiro de 2014 (ao 
todo, 31 horas “densas de pormenores, riquíssimas de 

conteúdo”) – obra que “permitisse entender o pulsar 
da sua inteligência” e, acentua Teresa, “retribuir-lhe a 
atenção que ele sempre dá aos outros.”

Não resisto a reproduzir aqui como tudo isto – a 
filmagem – aconteceu: “A ideia que permitiu escrever 
esta biografia no prazo de um ano partiu dele [de Leonel 
de Brito] como sempre acontece. O Leonel tem belas 
ideias e sabe colocá-las rapidamente em prática, graças 
à sua imensa experiência de cineasta conceituado, que 
sabe fazer belos filmes como Gente do Norte, que voltei 
a ver agora na Cinemateca. Num café ao lado da nova 
CMVM, na Rua Laura Alves, o Leonel, o António Tiza, 
o Rogério Rodrigues e eu esperávamos a chegada do 
Ernesto [Rodrigues] para visualizarmos, com o Amadeu, 
o documentário que o Leonel fizera em Sendim, com 
os pais [do Amadeu], a seu pedido. Discutíamos entre 
nós a melhor forma de dar alegria ao Amadeu, naquele 
momento tão complicado da sua saúde. O Leonel olha 
para mim e pergunta: «E se fizéssemos também um 
filme com o Amadeu?» Sorri e agarrei a ideia no ar. 
Mal entrámos no seu gabinete, na CMVM, ataquei o 
objectivo: «Amadeu, quero pedir-te uma coisa: preciso 
que faças umas gravações com o Leonel, como material 
de base da biografia.» Nem um segundo hesitou: 
«Quando começamos?»”

Eis o que permitiu à biógrafa colher ao vivo, a quente, 
o depoimento, em discurso directo, do biografado – com 
a vitalidade pulsante que nenhum documento transmite.

É quase criminoso fazer uma recensão crítica 
confinada ao cárcere dos 6000 ou 7000 caracteres 
que o JL me concede, quando se trata de um livro tão 
volumoso, tão rico, tão cheio de histórias de exemplo 
e proveito, como é este Fio das Lembranças, que nos 
entrega, generoso, inteligente e palpitante, um dos mais 
singulares passageiros do nosso tempo.

Quero terminar, transcrevendo umas palavras que 
Amadeu Ferreira proferiu, numa entrevista dada, em 
Abril de 2005, ao Programa Nordeste com Carinho, de 
Maria de Jesus Cepeda e Marcolino Cepeda. Ao pedido 
dos entrevistadores – “Fale-nos da sua «Construção do 
Céu», para utilizar palavras suas” – Amadeu Ferreira 
respondeu: “A «Construção do Céu» é um pouco aquela 
ideia que eu teria… eu tenho uma dívida para com a 
sociedade… A primeira imagem de uma sociedade 
perfeita que eu conheci, conheci-a no seminário, que é 
o «Céu» e, portanto, de alguma forma, achei que tinha 
o dever de fazer com que o Céu fosse cá na Terra. De 
alguma forma foi esse o céu em que eu sempre acreditei, 
pelo qual sempre me esforcei e isso passou por várias 
atitudes na minha vida (…)”.

Amadeu Ferreira sentiu, desde muito novo, que tinha 
“uma dívida para com a sociedade” e prometeu a si 
próprio pagá-la. Bom e honesto pagador de promessas, 
saldou, com generoso exagero, essa dívida. Teresa 
Martins Marques, por sua vez, quando o conheceu, 
sentiu que lhe devia uma biografia e prometeu fazê-la: 
também boa pagadora de promessas, cumpriu, à grande 
medida e sem se poupar, a dívida contraída. Duas belas 
histórias de pagamento de promessas, em tempos em que 
muito se promete e pouco se cumpre. Uma pessoa com 
coragem constitui uma maioria, disse Andrew Jackson. 
Duas pessoas com coragem constituem uma imensa 
maioria. J

Pagadores de promesssas

Amadeu Ferreira

jornaldeletras.sapo.pt   *   16 a 29 de setembro de 2015
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A L M A D A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
D Identidade e Multiplicidade
Coreografias de Ana Macara, 
Daniela Andana e Nuno Gomes.
26 de setembro – 21h30
27 de setembro – 16h
E Vitapop
Exposição de pintura de Pedro Almeida.
5ª A SáB., DAS 19H àS 21H30; DOM., DAS 15H àS

19H30. EM DiAS DE ESPETáCuLO A GALERiA ESTá

ABERTA A PARTiR DAS 19H

até 11 de outubro
M Áurea
19 de setembro – 21h30
T Os Músicos de Bremen
A partir do conto dos irmãos Grimm. 
interpretação de André Laires, António Jorge,
Carlos Feio, Sílvia Brito e Jaime Monsanto.
27 de setembro – 16h

A V E I R O

Museu de Aveiro
Av. de Santa Joana. Tel.: 234 423 297
3ª A DOM., DAS 10H àS 17H30

E Reservas do Museu de Aveiro
até 31 de dezembro

B A T A L H A

Mosteiro da Batalha
Lg. infante D. Henrique. Tel.: 244 765 497
TODOS OS DiAS, DAS 9H àS 18H

E Lugares de Oração 
no Mosteiro da Batalha
até 4 de outubro

B R A G A

Museu D. Diogo de Sousa
R. dos Bombeiros Voluntários. Tel.: 253 273 706
3ª A DOM., DAS 10H àS 17H30

E No Museu Acontece 2014-2015
até setembro
E Personagens
Exposição de pintura sobre xisto de Teresa Ricca.
até 5 de outubro

Theatro Circo
Av. da Liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
E Maybe
Exposição de fotografia de Phil Toledano.
26 de setembro a 10 de outubro
M Ralph Towner
17 de setembro – 21h30
M Festival Para Gente Sentada
18 e 19 de setembro – 21h30
M Juntos
24 e 25 de setembro – 21h30
T Memórias Partilhadas
De Abel Neves, Peter Cann e Therese 
Collins. Encenação de Steve Johnstone. 

interpretação de Abel Duarte, 
Eduardo Correia e Paulo Duarte. 
23 de setembro – 21h30

C A L D A S D A R A I N H A

Museu José Malhoa 
Parque D. Carlos i. Tel.: 262 831 984
3ª A DOM., DAS 10H àS 19H

E Desenho, Pintura, 
Escultura e Cerâmica dos 
Séculos XIX e XX em Portugal
até 31 de dezembro
E Projeto MatrizMalhoa –
Museu.Cidade.Arte
até 28 de abril 2016
P Descobrir o Museu 
Através dos Contos Tradicionais
Oficinas pedagógicas destinadas a 
crianças dos 3 aos 5 anos. Marcação prévia.
até 31 de dezembro

C O I M B R A

Museu da Ciência - Laboratorio Chimico
Lg. Marquês de Pombal. Tel.: 239 85 43 50
3ª DOM., DAS 10H àS 18H

E Visões. O Interior do Olho Humano
até 4 de outubro

Museu Nacional de Machado de Castro
Lg. Dr. José Rodrigues. Tel.: 239 853 070
3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E Escrita Íntima: Cartas e Desenhos
até 17 de setembro

E S T O R I L

Casino Estoril
Av. Dr. Stanley Ho. Tel.: 214 667 700
T A Noite das Mil Estrelas
De Filipe la Féria. interpretação de Alexandra,
Gonçalo Salgueiro, Pedro Bargado, Vanessa, 
Rui Andrade, David Ripado, entre outros.
5ª E 6ª, 21H30; SáB., àS 17H E 21H30; DOM., àS 17H

até 31 de outubro

É V O R A

Museu de Évora
Lg. Conde de Vila Flor. Tel.: 266 702 604

3ª A DOM., DAS 10H àS 18H

E Nascido na República. 
100 Anos do Museu de Évora
até 4 de outubro
E Curiosidades de 
D. Frei Manuel do Cenáculo
até 31 de dezembro

Igreja do Salvador
Tel. (info.): 266 769 450
E Igreja do Salvador - Encontro 
Internacional de Arte Jovem
até 30 de outubro

Torre do Salvador
Tel. (info.): 266 769 450
E Reciclar, Reutilizar, Repensar
Design contemporâneo de Margarida Valente.
até 26 de setembro

F A R O

Teatro das Figuras
Horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
E Festival Dance, 
Dance, Dance: Contraluz
Coreografia de Bruno Rodrigues. interpretação
de Adelaide Oliveira, Cecília Hudec, Joana
Gomes, José Lopes,  José Marques, entre outros.
17 de setembro – 21h30
E Festival Dance, 
Dance, Dance: La Voz de Nunca
Coreografia de Luz Arcas. interpretação 
de Luz Arcas, Begoña Quiñones, 
ignacio Jiménez, Juan Manuel Ramírez.
19 de setembro – 21h30
E Festival Dance, 
Dance, Dance: Ponto Zero
Cocriação e interpretação de 
Carolina Cantinho e Margarida Cantinho.
24 de setembro – 21h30
E Festival Dance, Dance, 
Dance: The Very Delicious Piece
Conceito e interpretação de 
Cristina Planas Leitão, Jasmina Krizaj.
26 de setembro – 21h30

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Museu e Centro de 
Artes de Figueiró dos Vinhos
Av. José Malhoa. Tel.: 236 552 195
3ª A DOM., DAS 10H àS 12H30 E DAS 14H àS 18H

E Os Caminhos do Naturalismo em
Figueiró dos Vinhos. Casos e Mistérios
até 30 de outubro

G U A R D A

Museu da Guarda
R. General Alves Roçadas, 30. Tel.: 271 213 460
3ª A DOM., DAS 10H àS 19H

E Museu da Guarda: Coleção de Armaria
até 31 de dezembro

G U I M A R Ã E S

Centro Internacional 
das Artes José de Guimarães
Tel. (info.): 253 424700
3ª A DOM., àS 10H àS 19H

E Demasiado Pouco, Demasiado Tarde
Mostra de trabalhos de Vasco Araújo.
até 27 de setembro
E Suites Monumentais 
e Algumas Variações
Exposição de pintura de José de Guimarães.
até 27 de setembro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
1 6  a  2 9  d e  s e t e m b r o  2 0 1 5

T u r a n d o t
Teatro Nacional São João acolhe fábula chinesa de Carlo Gozzi, numa encenação de João Cardoso. A partir de 24 de setembro

A V E I R O

Reitoria da Universidade de Aveiro
Orquestra Filarmonia das Beiras
19 de setembro – 21h

L I S B O A

Palácio Nacional da Ajuda
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Obras de W. A. Mozart e J. Brahms.
27 de setembro – 17h

Teatro Thalia
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Obras de W. A. Mozart e J. Brahms.
26 de setembro – 21h

M O N T E E S T O R I L

Museu da Música Portuguesa
Orq. de Câmara de Cascais e Oeiras
Obras de Beethoven e J. Haydn-Salomon.
19 de setembro – 18h

O E I R A S

Palácio Marquês de Pombal
Orq. de Câmara de Cascais e Oeiras
Obras de Beethoven e J. Haydn-Salomon.
26 de setembro – 16h

P O R T O

Casa da Música
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Obras de Wagner, Haydn e Brahms.
18 de setembro – 21h
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Concerto comentado por Mário Azevedo.
Obras de R. Wagner, F. J. Haydn.
20 de setembro – 12h
Orquestra Metropolitana de Lisboa
Obras de R. Schumann, L. Berio, J. Brahms.
23 de setembro – 21h
Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Obras de Wuorinen, Schumann-Phantasie.
26 de setembro – 18h

informações em 
www.estacaodasorquestras.pt
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

Museu de Alberto Sampaio
R. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Catapultas e Máquinas de Cerco
Exposição tripartida entre o 
museu de Alberto sampio, Paço 
dos Duques e Castelo de Guimarães.
até 2 de outubro

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
T Pantagruel
Encenação de Gonçalo Amorim. Interpretação
de Ivo Alexandre, marcos Barbosa, Catarina
Gomes, Diana de sousa, Raquel de Lima. 
17 a 20 de setembro – 22h

L I S B O A

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
C As Aves na História Natural, 
na Pré-História e na História
Congresso, organizado pelo Centro Português 
de Geo-história e Pré-histórial, está dividido
em sessões gerais, de caráter cronológico e 
evolutivo, e em sessões temáticas, mais específicas.
23 a 27 de setembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
D Boxnova: Abstand
Conceção e coreografia de Luis marrafa. 
Cocriação de Luis marrafa & António Cabrita.
18 de setembro – 21h
19 de setembro – 19h

Teatro Municipal de S. Luiz
R. António maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
D Mais Novos – Bailarico
De e com Ana Brandão, Carla Galvão, Carla
maciel, manuela Azevedo e sara Carinhas.
20 de setembro – 11h
27 de setembro – 16h

Arquivo Nacional Torre do Tombo
Al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª A 6ª, DAs 9h30 às 19h30 ; sáB., DAs 9h30 às 12h30

E Pena de Morte: da Justiça 
Punitiva à Justiça Corretiva
até 19 de setembro
E Cartulários na Europa 
Medieval: Textos e Contextos
até 19 de setembro

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Joaquim Veríssimo Serrão: 
uma Vida ao Serviço da História
até 2 de outubro
E A Questão do Bom Senso e Bom Gosto
até 2 de outubro
E “Onde os Nossos Livros se 
Acabam, Ali Começam os Seus...”: 
O Japão em Fontes Documentais 
dos Séculos XVI e XVII
até 15 de outubro
E Da Inquietude à 
Transgressão: Eis Bocage…
A Biblioteca Nacional de Portugal associa-se 
às comemorações dos 250 anos do nascimento 
de Bocage, evocando o poeta, o tradutor, 
o dramaturgo e o cidadão.
17 de setembro a 31 de dezembro
E Ramalho Ortigão. 
Um Publicista em Fim de Século
Evocação nos 100 anos sobre a morte 

de Ramalho ortigão (1836-1915), que foi, 
na trajetória do «homem de letras», à 
maneira romântica, exemplo excecional da 
figura do «publicista» de fim de século, na 
sincera e rara expressão de compromisso 
crítico com «o país e a sociedade portuguesa»
25 de setembro a 31 de dezembro

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A Dom.. DAs 10h às 18h; ENCERRA 2ª E fERIADos

E A Linha do Espaço
até 20 de setembro

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª A Dom.., DAs 10h às 18h

E Próximo Futuro: Casa-Arquivo 
no Jardim Gulbenkian
até 27 de setembro
E António Cruz
Exposição monográfica dedicada
à obra do Pintor António Cruz.
até 19 de outubro
E Olhos nos Olhos: 
O Retrato na Coleção do CAM
até 19 de outubro
E X de Charrua
até 26 de outubro
E Tensão e liberdade. Tensión y 
Libertad. Tension and Freedom
até 26 de outubro
E Fantin Latour e Manuel 
Botelho: Meeting Point
até 26 de outubro
E Todos os Livros
até 26 de outubro
E Próximo Futuro: Arte 
em Rede – Lugares-entre-lugares
até 19 de novembro

MUDE - Museu do Design e da Moda
R. Augusta, 24 . Tel.: 218 88 6 117
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Tap Portugal: Imagem de um Povo
até 1 de novembro

Museu de São Roque
Lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
2ª, DAs 14h às 19h; 3ª A Dom., DAs 10h às 19h

E De Roma Para Lisboa: Um 
Álbum Para um Rei Magnânimo

até 25 de outubro
Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado
R. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Hotel Globo de Mónica Miranda
até 27 de setembro
E Eu e os Outros.
Coleção Alberto Caetano
até 4 de outubro
E Echoes on the Wall: Outro dia
Intervenções artísticas de marco Godinho.
até 18 de outubro
E Sousa Lopes 1879-1944. Efeitos de Luz
até 8 de novembro
E Rui Toscano
até 15 de novembro
E Echoes on the Wall: Oikonomia:
uma Questão de Confiança
até 21 de fevereiro 2016
E Narrativa de uma Coleção - Arte 
Portuguesa na Coleção da Secretaria 
de Estado da Cultura (1960-1990)
mNAC – RUA CAPELo

até 12 de junho 2016

Museu Coleção Berardo
CCB. Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A Dom., DAs 10h às 19h

E Your Body is My Body — 
O Teu Corpo é o Meu Corpo
até 27 de setembro
E Novo Banco Photo 2015 
até 11 de outubro

Museu da Eletricidade
Av. Brasília. Central Tejo.
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E 1915, o Ano do Orpheu
até 20 de setembro
E Novos Artistas Fundação EDP 2015
até 20 de setembro
E Posto de Trabalho
Exposição de fotografia de Valter Vinagre.
até 20 de setembro
E Cesariny - Em Casas como Aquela
Exposição de fotografias de Duarte Belo.
até 11 de setembro

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A Dom., DAs 10h às 18h; 6ª, DAs 10h às 12h

E Namban – Retrospetiva de Cohen Fusé
até 27 de setembro

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª, DAs 14h às 18h; 4ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Quem nos Escreve Desde a Serra
até 27 de setembro
E A I Idade do Ferro no Sul 
de Portugal: Epigrafia e 
Cultura. 35 anos, 1980-2015
até 29 de novembro

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E MNAA_Olhares Contemporâneos:
Residência Fundação EDP no MNAA
até 20 de setembro
E Josefa de Óbidos e a 
Invenção do Barroco Português
até 20 de setembro
E Aqua: Faianças da Coleção do MNAA
até 29 de setembro
E Luca Cambiaso e o seu Círculo. Desenhos

até 18 de outubro
E A Sagrada Família com Santa Ana
De Domenikos Theotokopoulos, 
El Greco (1541-1614).
até 10 de janeiro 2016

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, DAs 14h às 18h, 4ª A Dom., DAs 10h às 18h

E 10 Anos Depois: Objetos de Outros
Lugares. Doação Francisco Capelo
até 31 de outubro
E Artes de Pesca: Pescadores, 
Práticas, Objetos Instáveis
até 31 de outubro

Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência
R. da Escola Politécnica, 56/58. Tel.: 213 9121 800
3ª A 6ª, DAs 10h às 17h; sáB. E Dom., DAs 11h às 18h

E Allosaurus: 
um Dinossáurio, Dois Continentes
até 31 de dezembro
E A Aventura da Terra: 
Um Planeta em Evolução
até 31 de dezembro 2016

Museu Nacional do Azulejo
R. madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E A Arte Interior. Siza Vieira 
e o Desenho de Objetos
até 15 de novembro

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Tempos de Dança. Evocação 
do Estúdio - Escola de Dança 
Clássica de Anna Mascolo
até 30 de setembro

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, DAs 14h às 18h; 4ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Coleção Anadia | Traje e Acessórios
até final de setembro

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
E Ricordo di Venezia. Vidros de 
Murano da Casa Real Portuguesa
até 20 de novembro
E Fotografia Tirée par… 
a Rainha e a Fotografia
Exposição de fotografias das coleções do museu-
Biblioteca da Casa de Bragança e do Palácio
Nacional da Ajuda.
29 de setembro a 20 de janeiro 2016

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
3ª A sáB., DAs 15h às 18h; 4ª E Dom., 30 mIN. ANTEs

Do INíCIo Dos EsPETáCULos NA sALA GARRETT.

E Música no D. Maria II - 
a Coleção de Partituras
até 31 de dezembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
M Há Fado no Cais: Teresa Lopes Alves
19 de setembro – 21h
M Pedro Mestre – Campaniça do
Despique: Cante Alentejano
22 de setembro – 21h
M Temporada CCB/OSP: 
7.ª Sinfonia, de Gustav Mahler
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Pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a
direção musical de Joana Carneiro.
27 de setembro – 17h
M Tape Junk
28 de outubro – 21h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Camané – Infinito Presente
24 e 25 de setembro – 21h30
M Mette Rasmussen
26 de setembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Solistas do Festival Cantabile
Obras de Beethoven, Rihm, Schubert.
23 de setembro – 19h

Goethe Institut
Campo Mártires da Pátria 37. Tel.: 218 824 510
M Solistas do Estágio 
Gulbenkian para Orquestra
Obras de Dvorák, Ligeti, Piazzolla.
22 de setembro – 19h

Praça do Município
M Orquestra Gulbenkian
Pedro Neves – maestro.
Obras de Rimsky-Korsakov, Ravel.
20 de setembro – 19h

Ruínas do Convento do Carmo
M Orquestra Gulbenkian 
e Solistas do Festival Cantabile
Samuel Barsegian- direção
Barnabás Kelemen - direção e violino
Obras de Bruch, Luis Tinoco, Beethoven.
25 de setembro – 21h

Teatro Municipal de S. Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Baile
Criação de Carla Maciel e Sara Carinhas. 
Interpretação de Ana Brandão, Carla Galvão,
Carla Maciel, Manuela Azevedo e Sara Carinhas.
4ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 17h30
até 20 de setembro
M Recital de Piano 
por Filipe Pinto-Ribeiro
Obras de Carrapatoso, Tchaikovsky e Piazzolla.
23 de setembro – 21h
M Márcia
25 de setembro – 21h
M Uxía
26 de setembro – 21h

Mosteiro de Jerónimos
Praça do Império. Tel.: 213 620 034
P Animais do Rei
Oficina pedagógica dirigida a crianças 
dos 3 aos 6 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Brincando no Mosteiro
Oficina pedagógica dirigida a crianças 
dos 3 aos 6 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Explorando o Mosteiro
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Mistérios da Pedra
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Aventura no Mosteiro
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 8 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
P Quem Sou Eu no Museu?
Oficinas para famílias com crianças 
a partir dos 6 anos. Marcação prévia.
20 de setembro

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
P Pintar um Azulejo!
Oficina de pintura, mediante marcação prévia.
até final de setembro

P Peddy Paper no Museu
Mediante marcação prévia.
até final de setembro

Torre de Belém
Tel.: 213 620 034
P Há Piratas na Torre!
Oficina pedagógica dirigida a crianças 
dos 3 aos 6 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Uma Aventura na Torre
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 8 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P À Descoberta da Torre de Belém
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Enigma da Torre
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
P Cresce e Aparece: É bom Mandar?
Oficina dirigida a famílias com crianças 
a partir dos 8 anos. A participação de 
pelo menos um adulto acompanhante 
é obrigatória. Marcação prévia.
SáB. e DOM., àS 11h

12 a 27 de setembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
T Mujeres y Criados
De Lope de Veja. Direção de Rodrigo Arribas/
Laurence Boswell. Produção Fundación Siglo 
de Oro, Teatro español, Pentación espetáculos.
25 e 26 de setembro – 21h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Uma Mulher sem Importância
2ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 18h30
até 19 de setembro

Teatro da Politécnica
R. da escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T Jogadores
De Pau Miró. encenação de Jorge Silva Melo. 
3ª e 4ª, àS 19h; 5ª e 6ª, àS 21h; SáB., àS 16h e 21h

23 de setembro a 24 de outubro

Teatro da Trindade
Lg. da Trindade, 7A. Tel.: 213 423 200
T ÉS CENA - 2ª Mostra 
Latino-Americana de Teatro
até 19 de setembro
T Sete Pecados Mortais ou 
as Técnicas de Legítima Defesa 
De Miguel Castro Caldas. 
encenação de Rute Rocha. 
4ª A SáB., àS 21h45; DOM., àS 17h

até 4 de outubro

Teatro Municipal de S. Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T O Contrabaixo
De Patrick Süskind. Direção de António 
Mercado. Interpretação de António Fonseca.
4ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 17h30
17 a 27 de setembro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Ifigénia, Agamémnon, Electra
Texto e encenação de Tiago Rodrigues. 
Interpretaçaõ de Ana água, Ana Tang, 
Ana Valente, Flávia Gusmão, entre outros. 
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 16h

até 4 de outubro
T Coleção de Amantes
Conceito e direção de Raquel André. Criação 
de Bernardo de Almeida e Raquel André. 
4ª, àS 19h30; 5ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h30
até 20 de setembro

Ó B I D O S

Museu Municipal de Óbidos
3ª A DOM., DAS 10h àS 13h e DAS 14h àS 18h

E Gravuras de Vieira da Silva
até 26 de outubro

P E S O D A R É G U A

Museu do Douro
R Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190. 
3ª A DOM., DAS 10h àS 13h e DAS 14h30 àS 18h

E O Douro da Casa Alvão
até 27 de setembro
E Douro, Lugar de um Encontro Feliz
exposição de fotografias de António Barreto.
até 28 de setembro

P O N T A D E L G A D A

Museu Carlos Machado
Convento de Sto André
R. João Moreira. Tel.: 296 202 930
3ª A 6ª, DAS 10h àS 12h30 e DAS 14h àS

17h30; SáB. e DOM., DAS 14h àS 17h30

E Natureza em Diálogo
até 18 de outubro
E Canto da Maya
até 31 de dezembro

P O N T E D E S O R

Centrum Sete Sóis Sete Luas 
Av. da Libertade 64-F.
E “Era uma Vez...” O Pastel Conta
exposição de pintura de Sandro Libertino.
até 19 de setembro

P O R T I M Ã O

TEMPO - Teatro Municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro.Tel.: 282 402 470
M A Filarmonia no Abraço a Portimão
Pela Sociedade Filarmónica Portimonense.
19 de setembro – 16h30
Lg. 1.º de Dezembro.Tel.: 282 402 470
T Lado B
25 de setembro – 16h
26 de setembro – 21h30

P O R T O

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
D O Museu Como Performance
19 e 20 de setembro

Casa das Artes
R. Ruben A, 210. Tel.: 226 000 454
SáB., DOM., 3ª e 5ª, DAS 14h àS 19h30

E Ás Coisas Vividas
exposição de desenho e pintura de helder Sanhudo.
até 25 de outubro

Centro Português de Fotografia
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3ª A 6ª, DAS 10h àS 12h30 e DAS 14h àS 18h; 
SáB., DOM. e FeRIADOS, DAS 15h àS 19h

E Fotografia - A imagem em Processo
até 27 de setembro
E Prémio Estação 
Imagem 2015 Viana do Castelo
até 27 de setembro
E Projeto 15
até 11 de outubro

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3ª A 6ª, DAS 10h àS 13h e DAS 14h àS 17h; SáB., DOM.
e FeRIADOS DAS 10h àS 19h

E Yto Barrada: Salon Marocain
até 20 de setembro

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
A a u d i o v i s u a l  »  C c o l ó q u i o s  /  c o n f e r ê n c i a s  »  D d a n ç a  » E e x p o s i ç õ e s »  M m ú s i c a »  M D m u l t i d i s c i p l i n a r e s »  N C n o v o  c i r c o  »  P p e d a g o g i a »  T t e a t r o

O s  J o g a d o r e s ,  e m  c e n a  n o  T e a t r o  d a  P o l i t é c n i c a

0019_2015_agenda_cultural_MC_JL_1173_Agenda Cultural MC JL  09-09-2015  17:43  Página 3

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.102 (06-08-18 21:15)



| A g e n d a  C u l t u r a l  |

Museu de Alberto Sampaio
R. Alfredo Guimarães. Tel.: 253 423 910
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Catapultas e Máquinas de Cerco
Exposição tripartida entre o 
museu de Alberto sampio, Paço 
dos Duques e Castelo de Guimarães.
até 2 de outubro

Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso henriques, 701. Tel.: 253 424700
T Pantagruel
Encenação de Gonçalo Amorim. Interpretação
de Ivo Alexandre, marcos Barbosa, Catarina
Gomes, Diana de sousa, Raquel de Lima. 
17 a 20 de setembro – 22h

L I S B O A

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
C As Aves na História Natural, 
na Pré-História e na História
Congresso, organizado pelo Centro Português 
de Geo-história e Pré-histórial, está dividido
em sessões gerais, de caráter cronológico e 
evolutivo, e em sessões temáticas, mais específicas.
23 a 27 de setembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
D Boxnova: Abstand
Conceção e coreografia de Luis marrafa. 
Cocriação de Luis marrafa & António Cabrita.
18 de setembro – 21h
19 de setembro – 19h

Teatro Municipal de S. Luiz
R. António maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
D Mais Novos – Bailarico
De e com Ana Brandão, Carla Galvão, Carla
maciel, manuela Azevedo e sara Carinhas.
20 de setembro – 11h
27 de setembro – 16h

Arquivo Nacional Torre do Tombo
Al. da Universidade. Tel.: 217 811 500
2ª A 6ª, DAs 9h30 às 19h30 ; sáB., DAs 9h30 às 12h30

E Pena de Morte: da Justiça 
Punitiva à Justiça Corretiva
até 19 de setembro
E Cartulários na Europa 
Medieval: Textos e Contextos
até 19 de setembro

Biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Joaquim Veríssimo Serrão: 
uma Vida ao Serviço da História
até 2 de outubro
E A Questão do Bom Senso e Bom Gosto
até 2 de outubro
E “Onde os Nossos Livros se 
Acabam, Ali Começam os Seus...”: 
O Japão em Fontes Documentais 
dos Séculos XVI e XVII
até 15 de outubro
E Da Inquietude à 
Transgressão: Eis Bocage…
A Biblioteca Nacional de Portugal associa-se 
às comemorações dos 250 anos do nascimento 
de Bocage, evocando o poeta, o tradutor, 
o dramaturgo e o cidadão.
17 de setembro a 31 de dezembro
E Ramalho Ortigão. 
Um Publicista em Fim de Século
Evocação nos 100 anos sobre a morte 

de Ramalho ortigão (1836-1915), que foi, 
na trajetória do «homem de letras», à 
maneira romântica, exemplo excecional da 
figura do «publicista» de fim de século, na 
sincera e rara expressão de compromisso 
crítico com «o país e a sociedade portuguesa»
25 de setembro a 31 de dezembro

Fundação Arpad Szènes - Vieira da Silva
Pç. das Amoreiras, 58. Tel: 213 880 044
3ª A Dom.. DAs 10h às 18h; ENCERRA 2ª E fERIADos

E A Linha do Espaço
até 20 de setembro

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
2ª, 4ª A Dom.., DAs 10h às 18h

E Próximo Futuro: Casa-Arquivo 
no Jardim Gulbenkian
até 27 de setembro
E António Cruz
Exposição monográfica dedicada
à obra do Pintor António Cruz.
até 19 de outubro
E Olhos nos Olhos: 
O Retrato na Coleção do CAM
até 19 de outubro
E X de Charrua
até 26 de outubro
E Tensão e liberdade. Tensión y 
Libertad. Tension and Freedom
até 26 de outubro
E Fantin Latour e Manuel 
Botelho: Meeting Point
até 26 de outubro
E Todos os Livros
até 26 de outubro
E Próximo Futuro: Arte 
em Rede – Lugares-entre-lugares
até 19 de novembro

MUDE - Museu do Design e da Moda
R. Augusta, 24 . Tel.: 218 88 6 117
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Tap Portugal: Imagem de um Povo
até 1 de novembro

Museu de São Roque
Lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
2ª, DAs 14h às 19h; 3ª A Dom., DAs 10h às 19h

E De Roma Para Lisboa: Um 
Álbum Para um Rei Magnânimo

até 25 de outubro
Museu Nacional de Arte 
Contemporânea – Museu do Chiado
R. serpa Pinto, nº 4. Tel: 213 432 148
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Hotel Globo de Mónica Miranda
até 27 de setembro
E Eu e os Outros.
Coleção Alberto Caetano
até 4 de outubro
E Echoes on the Wall: Outro dia
Intervenções artísticas de marco Godinho.
até 18 de outubro
E Sousa Lopes 1879-1944. Efeitos de Luz
até 8 de novembro
E Rui Toscano
até 15 de novembro
E Echoes on the Wall: Oikonomia:
uma Questão de Confiança
até 21 de fevereiro 2016
E Narrativa de uma Coleção - Arte 
Portuguesa na Coleção da Secretaria 
de Estado da Cultura (1960-1990)
mNAC – RUA CAPELo

até 12 de junho 2016

Museu Coleção Berardo
CCB. Pç. Do Império. Tel.: 213 612 878
3ª A Dom., DAs 10h às 19h

E Your Body is My Body — 
O Teu Corpo é o Meu Corpo
até 27 de setembro
E Novo Banco Photo 2015 
até 11 de outubro

Museu da Eletricidade
Av. Brasília. Central Tejo.
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E 1915, o Ano do Orpheu
até 20 de setembro
E Novos Artistas Fundação EDP 2015
até 20 de setembro
E Posto de Trabalho
Exposição de fotografia de Valter Vinagre.
até 20 de setembro
E Cesariny - Em Casas como Aquela
Exposição de fotografias de Duarte Belo.
até 11 de setembro

Museu do Oriente
Av. Brasília, Doca de Alcântara. Tel.: 213 585 200
3ª A Dom., DAs 10h às 18h; 6ª, DAs 10h às 12h

E Namban – Retrospetiva de Cohen Fusé
até 27 de setembro

Museu Nacional de Arqueologia
Pç. do Império. Tel.: 213 620 000
3ª, DAs 14h às 18h; 4ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Quem nos Escreve Desde a Serra
até 27 de setembro
E A I Idade do Ferro no Sul 
de Portugal: Epigrafia e 
Cultura. 35 anos, 1980-2015
até 29 de novembro

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E MNAA_Olhares Contemporâneos:
Residência Fundação EDP no MNAA
até 20 de setembro
E Josefa de Óbidos e a 
Invenção do Barroco Português
até 20 de setembro
E Aqua: Faianças da Coleção do MNAA
até 29 de setembro
E Luca Cambiaso e o seu Círculo. Desenhos

até 18 de outubro
E A Sagrada Família com Santa Ana
De Domenikos Theotokopoulos, 
El Greco (1541-1614).
até 10 de janeiro 2016

Museu Nacional de Etnologia
Av. Ilha da madeira. Tel.: 213 041 160
3ª, DAs 14h às 18h, 4ª A Dom., DAs 10h às 18h

E 10 Anos Depois: Objetos de Outros
Lugares. Doação Francisco Capelo
até 31 de outubro
E Artes de Pesca: Pescadores, 
Práticas, Objetos Instáveis
até 31 de outubro

Museu Nacional de 
História Natural e da Ciência
R. da Escola Politécnica, 56/58. Tel.: 213 9121 800
3ª A 6ª, DAs 10h às 17h; sáB. E Dom., DAs 11h às 18h

E Allosaurus: 
um Dinossáurio, Dois Continentes
até 31 de dezembro
E A Aventura da Terra: 
Um Planeta em Evolução
até 31 de dezembro 2016

Museu Nacional do Azulejo
R. madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E A Arte Interior. Siza Vieira 
e o Desenho de Objetos
até 15 de novembro

Museu Nacional do Teatro e da Dança
Estrada do Lumiar, 10. Tel.: 217 567 410
3ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Tempos de Dança. Evocação 
do Estúdio - Escola de Dança 
Clássica de Anna Mascolo
até 30 de setembro

Museu Nacional do Traje
Lg. Júlio Castilho. Tel.: 217 567 620
3ª, DAs 14h às 18h; 4ª A Dom., DAs 10h às 18h

E Coleção Anadia | Traje e Acessórios
até final de setembro

Palácio Nacional da Ajuda
Lg. da Ajuda. Tel.: 213 620264
E Ricordo di Venezia. Vidros de 
Murano da Casa Real Portuguesa
até 20 de novembro
E Fotografia Tirée par… 
a Rainha e a Fotografia
Exposição de fotografias das coleções do museu-
Biblioteca da Casa de Bragança e do Palácio
Nacional da Ajuda.
29 de setembro a 20 de janeiro 2016

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
3ª A sáB., DAs 15h às 18h; 4ª E Dom., 30 mIN. ANTEs

Do INíCIo Dos EsPETáCULos NA sALA GARRETT.

E Música no D. Maria II - 
a Coleção de Partituras
até 31 de dezembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
M Há Fado no Cais: Teresa Lopes Alves
19 de setembro – 21h
M Pedro Mestre – Campaniça do
Despique: Cante Alentejano
22 de setembro – 21h
M Temporada CCB/OSP: 
7.ª Sinfonia, de Gustav Mahler
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Pela Orquestra Sinfónica Portuguesa, sob a
direção musical de Joana Carneiro.
27 de setembro – 17h
M Tape Junk
28 de outubro – 21h

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Camané – Infinito Presente
24 e 25 de setembro – 21h30
M Mette Rasmussen
26 de setembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
Av. de Berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Solistas do Festival Cantabile
Obras de Beethoven, Rihm, Schubert.
23 de setembro – 19h

Goethe Institut
Campo Mártires da Pátria 37. Tel.: 218 824 510
M Solistas do Estágio 
Gulbenkian para Orquestra
Obras de Dvorák, Ligeti, Piazzolla.
22 de setembro – 19h

Praça do Município
M Orquestra Gulbenkian
Pedro Neves – maestro.
Obras de Rimsky-Korsakov, Ravel.
20 de setembro – 19h

Ruínas do Convento do Carmo
M Orquestra Gulbenkian 
e Solistas do Festival Cantabile
Samuel Barsegian- direção
Barnabás Kelemen - direção e violino
Obras de Bruch, Luis Tinoco, Beethoven.
25 de setembro – 21h

Teatro Municipal de S. Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Baile
Criação de Carla Maciel e Sara Carinhas. 
Interpretação de Ana Brandão, Carla Galvão,
Carla Maciel, Manuela Azevedo e Sara Carinhas.
4ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 17h30
até 20 de setembro
M Recital de Piano 
por Filipe Pinto-Ribeiro
Obras de Carrapatoso, Tchaikovsky e Piazzolla.
23 de setembro – 21h
M Márcia
25 de setembro – 21h
M Uxía
26 de setembro – 21h

Mosteiro de Jerónimos
Praça do Império. Tel.: 213 620 034
P Animais do Rei
Oficina pedagógica dirigida a crianças 
dos 3 aos 6 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Brincando no Mosteiro
Oficina pedagógica dirigida a crianças 
dos 3 aos 6 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Explorando o Mosteiro
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Mistérios da Pedra
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Aventura no Mosteiro
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 8 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro

Museu Nacional de Arte Antiga
R. das Janelas Verdes. 213 912 800
P Quem Sou Eu no Museu?
Oficinas para famílias com crianças 
a partir dos 6 anos. Marcação prévia.
20 de setembro

Museu Nacional do Azulejo
R. Madre de Deus, 4. Tel.: 218 100 340 
P Pintar um Azulejo!
Oficina de pintura, mediante marcação prévia.
até final de setembro

P Peddy Paper no Museu
Mediante marcação prévia.
até final de setembro

Torre de Belém
Tel.: 213 620 034
P Há Piratas na Torre!
Oficina pedagógica dirigida a crianças 
dos 3 aos 6 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Uma Aventura na Torre
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 8 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P À Descoberta da Torre de Belém
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro
P Enigma da Torre
Jogo de pistas dirigida a crianças 
dos 6 aos 13 anos. Marcação prévia.
até 30 de setembro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
P Cresce e Aparece: É bom Mandar?
Oficina dirigida a famílias com crianças 
a partir dos 8 anos. A participação de 
pelo menos um adulto acompanhante 
é obrigatória. Marcação prévia.
SáB. e DOM., àS 11h

12 a 27 de setembro

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
T Mujeres y Criados
De Lope de Veja. Direção de Rodrigo Arribas/
Laurence Boswell. Produção Fundación Siglo 
de Oro, Teatro español, Pentación espetáculos.
25 e 26 de setembro – 21h

Maria Matos Teatro Municipal
Av. Frei Miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Uma Mulher sem Importância
2ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 18h30
até 19 de setembro

Teatro da Politécnica
R. da escola Politécnica, 58. Tel.:  213 916 750
T Jogadores
De Pau Miró. encenação de Jorge Silva Melo. 
3ª e 4ª, àS 19h; 5ª e 6ª, àS 21h; SáB., àS 16h e 21h

23 de setembro a 24 de outubro

Teatro da Trindade
Lg. da Trindade, 7A. Tel.: 213 423 200
T ÉS CENA - 2ª Mostra 
Latino-Americana de Teatro
até 19 de setembro
T Sete Pecados Mortais ou 
as Técnicas de Legítima Defesa 
De Miguel Castro Caldas. 
encenação de Rute Rocha. 
4ª A SáB., àS 21h45; DOM., àS 17h

até 4 de outubro

Teatro Municipal de S. Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T O Contrabaixo
De Patrick Süskind. Direção de António 
Mercado. Interpretação de António Fonseca.
4ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 17h30
17 a 27 de setembro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Ifigénia, Agamémnon, Electra
Texto e encenação de Tiago Rodrigues. 
Interpretaçaõ de Ana água, Ana Tang, 
Ana Valente, Flávia Gusmão, entre outros. 
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 16h

até 4 de outubro
T Coleção de Amantes
Conceito e direção de Raquel André. Criação 
de Bernardo de Almeida e Raquel André. 
4ª, àS 19h30; 5ª A SáB., àS 21h30; DOM., àS 16h30
até 20 de setembro

Ó B I D O S

Museu Municipal de Óbidos
3ª A DOM., DAS 10h àS 13h e DAS 14h àS 18h

E Gravuras de Vieira da Silva
até 26 de outubro

P E S O D A R É G U A

Museu do Douro
R Marquês de Pombal. Tel.: 254 310 190. 
3ª A DOM., DAS 10h àS 13h e DAS 14h30 àS 18h

E O Douro da Casa Alvão
até 27 de setembro
E Douro, Lugar de um Encontro Feliz
exposição de fotografias de António Barreto.
até 28 de setembro

P O N T A D E L G A D A

Museu Carlos Machado
Convento de Sto André
R. João Moreira. Tel.: 296 202 930
3ª A 6ª, DAS 10h àS 12h30 e DAS 14h àS

17h30; SáB. e DOM., DAS 14h àS 17h30

E Natureza em Diálogo
até 18 de outubro
E Canto da Maya
até 31 de dezembro

P O N T E D E S O R

Centrum Sete Sóis Sete Luas 
Av. da Libertade 64-F.
E “Era uma Vez...” O Pastel Conta
exposição de pintura de Sandro Libertino.
até 19 de setembro

P O R T I M Ã O

TEMPO - Teatro Municipal de Portimão
Lg. 1.º de Dezembro.Tel.: 282 402 470
M A Filarmonia no Abraço a Portimão
Pela Sociedade Filarmónica Portimonense.
19 de setembro – 16h30
Lg. 1.º de Dezembro.Tel.: 282 402 470
T Lado B
25 de setembro – 16h
26 de setembro – 21h30

P O R T O

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
D O Museu Como Performance
19 e 20 de setembro

Casa das Artes
R. Ruben A, 210. Tel.: 226 000 454
SáB., DOM., 3ª e 5ª, DAS 14h àS 19h30

E Ás Coisas Vividas
exposição de desenho e pintura de helder Sanhudo.
até 25 de outubro

Centro Português de Fotografia
Campo Mártires da Pátria. Tel.: 222 076 310
3ª A 6ª, DAS 10h àS 12h30 e DAS 14h àS 18h; 
SáB., DOM. e FeRIADOS, DAS 15h àS 19h

E Fotografia - A imagem em Processo
até 27 de setembro
E Prémio Estação 
Imagem 2015 Viana do Castelo
até 27 de setembro
E Projeto 15
até 11 de outubro

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
3ª A 6ª, DAS 10h àS 13h e DAS 14h àS 17h; SáB., DOM.
e FeRIADOS DAS 10h àS 19h

E Yto Barrada: Salon Marocain
até 20 de setembro
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E Sob As Nuvens: 
da Paranoia ao Sublime Digital
até 20 de setembro
E Um Realismo Cosmopolita: 
O Grupo KWY na Coleção de Serralves
até 27 de setembro
E Déjà-vu. Repetição e Diferença
26 de setembro a 3 de janeiro 2016

Museu Nacional Soares dos Reis
R. D. Manuel II. Tel. 223 393 770
3ª, DAs 14h às 18h; 4ª A DoM., DAs 10h às 18h

E Porto Art Fest: 29.ª Exposição 
Coletiva dos Sócios da Árvore
até 20 de setembro

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M Harmos Festival: Birthday Present 
20 de setembro – 17h
M Harmos Festival: Cardo Roxo
20 de setembro – 17h
M Harmos Festival: Merope  
HST | Koen Smits Quintet
20 de setembro – 18h
M Concurso de Música Santa 
Cecília: Recital dos Vencedores 
do Prémio da Edição 2014
Antoine Morinière – guitarra.
obras de J. Rodrigo, N. Coste, 
J. Turina, R. Watanabe, entre outros.
22 de setembro – 19h30
M Fado à Mesa
25 de setembro – 20h30
M Amazing Grace / 
Transgressões e Transcrições
Pelo Coro Casa da Música, 
sob a direção musical de Paul hillier.
obras de h. Purcell, J. Blow, s. Reich, entre outros.
27 de setembro – 18h

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
P Anikibebé
Workshop de primeiros sons para crianças 
dos 0 aos 23 meses (10h30); dos 2 aos 3 
anos (11h45) e dos 4 aos 6 anos (15h).
20 de setembro

P Na Ponta dos Dedos
Workshop de primeiros sons para crianças 
dos 0 aos 23 meses (10h30); dos 2 aos 3 
anos (11h45) e dos 4 aos 6 anos (15h).
27 de setembro

Teatro Carlos Alberto
R. das oliveiras, 43. 223 401 900
T Meio Corpo
Um espetáculo de Ricardo Pais. Pelo Ensemble -
sociedade de Atores. Interpretação de Emília 
silvestre, Jorge Pinto, João Castro, Luís Araújo,
simão do Vale, António Parra e Ricardo Pinto. 
4ª, às 19h; 5ª A sáB., às 21h; DoM., às 16h

18 de setembro a 4 de outubro

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
T Turandot
De Carlo Gozzi. Encenação de João Cardoso.
Interpretação de Beatriz Frutuoso, Bernardo
Ribeiro, Daniel Barros, Edi Gaspar, entre outros.
4ª, às 19h; 5ª A sáB., 21h; DoM., às 16h

24 de setembro a 11 de outubro

SãO JOãO DA PESQUEiRA

Núcleo Museológico do Vinho
Tel. (info.): 254 310 190
E O Douro da Casa Alvão
até 27 de dezembro

S i N E S

Centro de Artes de Sines
R. Cândido dos Reis. Tel.: 269 860 080
ToDos os DIAs, DAs 14h às 20h

E ignoto
até 25 de outubro

S i N T R A

Quinta da Regaleira
Tel.: 219 106 656
D Narrativa interior
Coreografia de Clara Marchana. Interpretação

de ángela Diaz Quintela, Clara 
Marchana, António Torres e Tiago Correia.
6ª E sáB., às 19h

até 31 de outubro
M Saraus de Ópera Com Jantar
Com Isabel Moreira e Angelo Martino.
6ª E DoM.
até 27 de setembro – 20h30
M Fado Na Regaleira com isabel Moreira.
sáB., às 19h

até 26 de setembro
M Fénix
Pelo UniVersus Ensemble.
27 de setembro – 18h30
T Vampíria
Texto de Dionisio Jacob. Encenação de Paulo
Cintrão. Interpretação de Clemente samba,
Fábio Ferreira, Flávio Tomé, Joana Lobo, João
Parreira, entre outros. Pela bYfurcação Teatro. 
5ª E 6ª, às 21h30
até 25 de setembro
T Frankenstein
Texto de Fernando Villas Boas. Encenação 
de sérgio Moura Afonso. Interpretação de
Clemente samba, Érica Rodrigues, Fábio 
Ferreira, Gonçalo Lima, entre outros.
sáB., às 21h30
até 26 de setembro
T Peter Pan
Encenação e adaptação de Paulo Cintrão. 
Interpretação de Clemente samba, Érica
Rodrigues, Fábio Ferreira, Gonçalo Lima, 
Joana Lobo, entre outros. 
sáB., às 16h; DoM., às 11h E 16h; 
até 11 de outubro
T Macte Animo
Conceção e Coordenação de João Cruz Alves.
Texto original de João Cruz Alves, Paulo 
Campos dos Reis. Interpretação de José 
henrique Neto, susana Branco, Clara Marchana,
Filipe Araújo, José Redondo, entre outros.
sáB., às 20h30 (ATÉ 26 DE sETEMBRo)
até 26 de setembro
T Os Lusíadas - Viagem infinita
Adaptação de Paulo Campos dos Reis.
Encenação de Paulo Campos dos Reis e Ricardo

soares.  Interpretação de Ricardo soares. 
sáB., DoM. E FERIADos, às 17h

até 20 de dezembro

T O M A R

Convento de Cristo
Igreja do Castelo Templário. Tel.: 249 313 481
ToDos os DIAs, DAs 9h às 18h30

E Erosão
até 22 de novembro

V i L A F R A N C A D E X i R A

Museu do NeoRealismo
R. Alves Redol, 45. Tel.: 263 285 626
3ª A 6ª, DAs 10h às 19h; sáB., DAs 15h às 22h; DoM.,
DAs 11h às 18h

E Tudo Existe o Que se 
inventa é a Descrição: 
Joaquim Namorado 100 anos
até 20 de setembro

Museu Municipal de Vila Franca de Xira
R. serpa Pinto, 65. Tel.: 263 280 350
E A Arte no Concelho de Vila 
Franca de Xira – Grandes Obras
até 25 de outubro

ViLA NOVA DE FOz CôA

Museu do Côa
R. do Museu. Tel.: 279 768 260
E 2ª Global Print 2015
Exposição internacional de gravura contemporânea.
até 22 de setembro

V i L A R E A L

Teatro de Vila Real
Al. de Grasse3. Tel.: 259 320 000
M Jazz aos Montes
21 de setembro – 19h
M Luísa Sobral: Lu-Pu-i-Pi-Sa-Pa
26 de setembro – 18h

V i S E U

Museu Nacional Grão Vasco
Adro da sé. Tel.: 232 422 049 
3ª, DAs 14h às 17h30; 4ª A DoM., 
DAs 10h às 12h30 E DAs 14h às 17h30

E Aquilino por Pedro Albuquerque
até 20 de setembro
E et cet.er.a.
até 26 de setembro

Teatro Viriato
Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110
2ª A 6ª, DAs 13h às 19h E EM DIAs DE EsPETáCULo

E Viseu A… Não Tropeçar na Cultura
Exposição de fotografias de José Alfredo.
18 de setembro a 19 de dezembro
T A Tragédia é o 
Melhor Pedaço do Animal
18 e 19 de setembro – 21h30
T Vissaium
Direção Maria Gil. Cocriação e Interpretação 
de Graeme Pulleyn, Rafaela santos e Ana Bento.
Produção Teatro Viriato.
25 de setembro – 18h30
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J educação

Em vésperas das eleições legislativas do próximo dia 4 de 
outubro, das quais emergirá, qualquer que seja o seu resultado, 
um novo governo, esta edição do JL/Educação tem um 
‘formato’ diferente do habitual e mesmo do de anos anteriores 
no início do ano letivo. Assim, dedicamos integralmente as 
nossas páginas não só a recolher opiniões e testemunhos 
qualificados sobre problemas, dificuldades e perspetivas 
do ano escolar que agora principia, como também sobre o 
futuro e os caminhos da Educação – ao que se acrescenta 
uma breve síntese dos programas eleitorais, neste domínio, 

dos partidos e coligações com representação parlamentar 
(lamentando, e reconhecendo a falha que isso representa, não 
o fazer em relação a todos os que os que apresentaram algum 
programa para o setor). E, por último, as próprias Inquietações 
Pedagógicas se relacionam com esta temática.

Avultam, sobre aquelas várias questões, dois inquéritos, 
com perguntas só em parte coincidentes. Ao primeiro, com 
que abrimos estas páginas, respondem quatro especialistas, 
todos ex-ministros da Educação, independentes, mas 
dois em governos PSD e PSD/CDS, e dois em governos 

PS. A saber e pela ordem alfabética que se publicam os 
textos: David Justino, prof. da FCSH da Un. Nova, atual 
presidente do Conselho Nacional de Educação e consultor 
do Presidente da República; Guilherme d’Oliveira Martins, 
presidente do Tribunal de Contas e do Centro Nacional de 
Cultura; Júlio Pedrosa, prof. e investigador do CICECO, que 
foi também reitor  da Un. de Aveiro, presidente do Conselho 
de Reitores e do Conselho Nacional da Educação; Roberto 
Carneiro, prof. da Un. Católica, e com um imenso currículo 
nesta área, a nível nacional e internacional

Que futuro para o ensino e as escolas?
Em vésperas de eleições legislativas
Nº 1173  *  Ano XXXV  *  16 a 29  setembro de 2015  *  Diretor José Carlos de Vasconcelos  *  Coordenação Carolina Freitas

› 1. Quais entende serem os principais problemas e as maiores dificuldades 
da Educação – sistema educativo e de ensino e escolas – em Portugal, neste 
momento? 2. A essa luz, para os resolver e as ultrapassar, para concretizar 

o que pensa ser o melhor para o país e seu futuro, o que mais se impõe fazer, 
ao nível das grandes orientações, a curto, médio e longo prazo? 3. E o que 

defende dever ser feito é realizável (total ou parcialmente) com os recursos 
atualmente disponíveis, com a ‘fatia’ ou percentagem do OE afeto ao setor? 

4. Após as eleições de 4 de outubro haverá um novo governo. Qual julga ser a 
sua melhor estrutura, que como se sabe tem mudado bastante, para atingir os 

objetivos desejáveis na(s) área(s) Educação/ Ciência/ Cultura? ‹

David Justino G.d’Oliveira Martins Júlio Pedrosa

David Justino

Para uma cultura de sucesso
1 Há três problemas que me preo-

cupam sobremaneira. O primeiro 
decorre da quebra demográfica, 
especialmente da redução acentuada 
do número de nascimentos. Até 2021 
essa quebra vai-se traduzir numa re-
dução do número de alunos a entrar 

no sistema de ensino, o que poderá 
significar que o esforço desenvolvido 
nos últimos 13 anos de ajustamento 
da rede de escolas à nova realidade 
demográfica terá de ser continuado 
com as evidentes consequências para 
a afetação de recursos, nomeada-

mente de professores.
O segundo problema prende-se 

com o elevado grau de ineficiência e 
de seletividade do nosso sistema de 
ensino, especialmente as elevadas ta-
xas de insucesso. Todos os anos cerca 
150 mil alunos são retidos no ano que 

frequentaram sem sucesso educativo. 
Isto representa 13% da população 
escolar que, na maior parte dos casos, 
são afastados de trajetos escolares 
de sucesso entrando numa autêntica 
espiral de atraso que tende a acabar 
em abandono precoce.

O terceiro problema centra-se no 
que designo por condição docente, 
especialmente o papel decisivo que os 
professores desempenham no desen-
volvimento e qualificação da escola 
pública. Nos próximos 15 anos, um 
terço dos professores que atualmen-
te exercem funções na rede pública 
serão aposentados. Tal poderá ser uma 
oportunidade para o rejuvenescimento 
dos quadros docentes. A pergunta 
que coloco é simples: queremos ou 
não queremos escolher os melhores? 
Será que os atuais critérios de seleção 
e recrutamento permitem escolher os 
melhores? O que é que faz um bom 
professor é só a classificação da forma-
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Júlio Pedrosa

Valorização dos atores educativos

Guilherme d’Oliveira Martins

Compromissos duráveis

1 Portugal é um País muito 
diversificado, desigual, com 

territórios e comunidades que 
requerem respostas políticas 
ajustadas às respetivas 
realidades. Muitas dificuldades 
perturbadoras da missão 
da escola, que educadores e 
professores enfrentam todos os 
dias, têm raízes na diversidade 
de crianças presentes nas salas de 
aula e dos respetivos contextos 
de vida. Existe, ainda, falta de 
cultura de diálogo entre a escola, 
as famílias e as comunidades 
locais, de envolvimento dos 
pais em termos que permitam 
o alinhamento da educação 
familiar e social com o trabalho e 
a missão da escola.

Os agentes educativos que 
trabalham nas creches, nos 
jardins de infância e nas escolas 
enfrentam hoje situações, 
dificuldades e problemas que 
exigem saberes, formação e 
experiência que lhes não são 
proporcionados regularmente.

A organização e estruturas 
associadas à rede escolar 
precisam de ser avaliadas e 
pensadas com sentido de futuro, 

inscritas em estratégias de 
desenvolvimento integrado dos 
territórios. Qualquer destas áreas 
problemáticas e dificuldades 
está associada a perguntas que 
formularia de seguida.

Queremos, ou não, que todas 
as nossas crianças cresçam, se 
desenvolvam como pessoas, 
sejam educadas para saber viver 
com os outros, aprender a ser, 
aprender a conhecer e aprender 
a fazer?

Entendemos, ou não, que 
é na educação de todos os 
portugueses, no desenvolvimento 
dos saberes até ao limite das suas 
capacidades, que está a base 
do desenvolvimento da Nação 
Portuguesa?

Estamos ou não interessados 
em aumentar significativamente 
o nível educativo da população 
adulta? Promover a educação 
profissional secundária 
e superior, ligando-as ao 
desenvolvimento local e regional, 
à investigação aplicada, à 
inovação nas pequenas e médias 
empresas, não deverá ser a 
missão central do Ensino Superior 
Politécnico?

1Em Portugal, e em países com 
nível de desenvolvimento 

semelhante ao nosso, os grandes 
problemas com que se defrontam 
a Educação e as Escolas são de três 
ordens de razões:
a qualidade da aprendizagem, 
o que obriga à diversidade de 
percursos (designadamente 
profissionais e artísticos) e à 
adequada avaliação; o combate à 
exclusão; o abandono precoce da 
escola e a necessária articulação 
da educação, da ciência e da 
cultura.

2 A política pública da educação 
nunca pode ater-se à lógica 

do curto prazo ou das medidas 
avulsas condicionadas pelos 
ciclos políticos. Estamos num 
domínio que exige compromissos 
duráveis, já que os efeitos de 
qualquer medida só se fazem 
sentir pelo menos duas décadas 
depois da sua adoção. Lembremo-

Como podemos nós dispor 
de uma Rede de Universidades 
e de Institutos Politécnicos 
com missões institucionais 
alinhadas com uma estratégia 
para a Educação Superior 
Nacional inspirada nas melhores 
experiências e ideias disponíveis?

2 Um problema que devia 
merecer séria atenção de 

todos os interessados, que 

nos das medidas respeitantes à 
educação pré-escolar ou, antes, 
em 1986, da aprovação da Lei 
de Bases do Sistema Educativo. 
Nesse sentido, é indispensável 
haver compromissos duráveis 
da sociedade, pondo a tónica 

pode ser a base de mudanças 
em áreas que atrás referi é 
a educação para valores e 
princípios orientadores da 
nossa vida em sociedade. Esta 
dimensão da educação tem 
estado ausente do debate e da 
ação na educação familiar e 
escolar. Inscreva-se esta âncora 
de uma boa educação na agenda 
educativa dos próximos quatro 
anos, a partir do estudo de 
casos exemplares que podem 
ser facilmente identificados em 
vários países.

As variadas tecnologias e 
meios de comunicação têm 
evidente impacto no processo 
de desenvolvimento da criança, 
nos comportamentos, hábitos e 
modos de aprender. A escola e 
as famílias poderiam trabalhar 
juntas para se dotarem de 
capacidades e modos de ação que 
respondam a estes desafios.

Os tempos de 
desenvolvimento, os modos e 
ritmos de aprendizagem das 
crianças são muito variados e 
as instituições educativas, os 
currículos, as abordagens de 
ensino e de aprendizagem terão 

da criação de valor educativo, 
científico e cultural.

3 A noção de serviço público 
de educação não se confunde 

com a lógica puramente estatal. 
A rede pública tem de envolver 

diversas iniciativas, a liberdade 
de ensinar e aprender e uma 
racionalização de meios, a fim  de 
evitar desperdícios e de garantir 
a melhor justiça distributiva. 
Cabe ao Estado assegurar que 
a rede seja adequada, que haja 
igualdade de oportunidades – 
numa palavra, que ninguém fique 
de fora do direito à educação de 
qualidade. Os agrupamentos de 
escolas, a racionalização da rede, 
o combate ao desperdício são 
fundamentais. A educação tem de 
ser prioridade da sociedade.  
Não podemos recuar nos níveis  
de escolarização. Temos de 
avançar.

4 No domínio da organização, 
defendo o que sempre defendi. 

Deve haver um Ministério 
envolvendo o ensino pré-
escolar, básico e secundário, as 
universidades e os politécnicos.

Quanto à ciência temos de ter 
presente os excelentes resultados 
da ação do meu saudoso amigo 
José Mariano Gago (que o 
Centro Nacional de Cultura irá 
homenagear, como cidadão e 
homem do conhecimento).

A cultura deverá ter a maior 
dignidade numa estrutura de 
governo, devendo ligar-se aos 
encargos gerais da Nação. Nada há 
de novo no que aqui refiro.J

‘A política pública da educação nunca pode ater-se à lógica do curto prazo’

ção inicial e o tempo de serviço ou terá 
de haver critérios mais rigorosos que 
permitam selecionar os melhores?

2 O primeiro problema não é resolú-
vel no quadro estrito das políticas 

públicas de ensino. Exige uma abor-
dagem mais alargada visando políticas 
sociais amigas da natalidade. Na 
minha opinião essas políticas podem 
concentrar-se sobre dois focos: as po-
líticas de maternidade e as políticas de 
infância. Sem um quadro institucional 
que seja favorável à recuperação par-
cial dos níveis de natalidade anteriores 
à crise, o problema não se supera nem 
se resolve. Para além do mais, pre-
cisamos de crescimento económico, 
estabilidade das opções estratégicas, 
segurança e confiança no futuro.

O segundo problema exige que 
passemos em muitas das nossas escolas 
de uma cultura de retenção para uma 
cultura de sucesso educativo. Isto 
demora tempo e exige muito trabalho 
e dedicação de todos os agentes educa-
tivos, começando nos próprios alunos, 
passando pelos professores, pelos diri-
gentes escolares e pelos encarregados 
de educação. O Ministério da Educação 
tem de ser o facilitador dessas ações 
que terão de partir das escolas e das 
comunidades locais e ao mesmo tempo 
o responsável pela afectação dos re-
cursos necessários a um bom nível de 
concretização desse objetivo.

O terceiro problema resolve-se 
através de uma reforma do quadro 
institucional atual da formação inicial 
de professores, da sua habilitação, 
profissionalização e de desenvolvi-
mento profissional. Esta reforma só é 
possível a partir de um compromisso 
em que se envolvam decisores políti-
cos, associações sindicais e profissio-
nais, instituições de ensino superior e 
escolas do ensino básico e secundário.

3 As medidas que eu preconizo para 
a resolução destes três problemas 

não representam qualquer acréscimo 
do orçamento da educação. Exige uma 
boa afetação dos recursos já existentes 
e algum investimento em formação de 
professores, aproveitando o financia-
mento comunitário.

4 Tudo depende de saber qual 
a estratégia do novo governo 

para o setor. A experiência tem-nos 
ensinado que num Ministério que 
abarque ensino pré-escolar, básico, 
secundário e superior, este último 
nível obtém ganhos relativos enquanto 
o ensino básico e secundário tende a 
ser prejudicado ou desvalorizado. Se 
a estes juntarmos a ciência, aumenta 
o poder reivindicativo do superior. 
Quanto à cultura, a categoria de 
Ministério é meramente simbólica (o 
setor não tem expressão que justifique 
um Ministério se quisermos manter as 
políticas de distribuição de subsí-
dios). O que eu mais desejava é ter um 
Ministério da Educação com uma po-
lítica de desenvolvimento cultural em 
sintonia com as políticas educativas. 
O que Portugal precisa é de capacitar 
as novas gerações a partir de uma 
dimensão cultural e do conhecimento, 
havendo mais públicos culturalmente 
instruídos decerto que seria o melhor 
incentivo à criação cultural.J

Formar lideranças, 
educadores e 
professores para 
enfrentarem com 
sucesso a realidade, 
diversa, das escolas 
que temos é uma frente 
com impacto positivo 
seguro, que não pode 
ser mais adiada

“
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A educação para 
valores e princípios 
orientadores da nossa 
vida em sociedade 
tem estado ausente do 
debate e da ação na 
educação familiar e 
escolar. Inscreva-se 
esta âncora de uma boa 
educação na agenda 
educativa dos próximos 
quatro anos

“

Roberto Carneiro

Por um contrato de regime
1 Nós conseguimos em seis 

décadas passar de uma 
escolaridade obrigatória de três 
anos para meninas e de quatro 
anos para meninos, para uma 
escolaridade obrigatória de 12 
anos para todos, dos seis aos 18 
anos. Mesmo a escolaridade de 12 
anos encontra-se em acelerado 
processo de cumprimento, mercê 
da baixa demográfica que aliviou 
os nossos estabelecimentos de 
ensino da constante pressão 
quantitativa, vivida em tempos 
próximos anteriores. 

É obra! Fica a crédito da 
comunidade nacional.  

No entanto, hoje, em pleno 
3º milénio, e mergulhados no 1º 
quartel do século XXI,  o nosso 
sistema educativo-formativo 
continua a evidenciar claras 
debilidades estruturais. Dentre 
as principais dificuldades, 
destaco as quatro seguintes: 

a) Níveis ainda 

insustentavelmente elevados 
de retenção e de abandono 
escolares - mau grado 
progressos assinaláveis ainda 
estamos longe da meta-
objetivo Europa 2020 de 10% 
de jovens, no máximo, que 
em cada geração não conclui 
estudos secundários (de acordo 
com as últimas estatísticas 
estaremos em torno de 17% de 
abandonos pré-12º ano). 

b) Problemas estruturais de 
fundo com uma organização 
pedagógica e curricular 
fragmentária do sistema 
educativo – o sistema continua 
organizado em torno 4 ciclos 
estanques, com transições 
bruscas entre ciclos, uma 
miríade de disciplinas sem a 
adequada articulação entre 
elas, e um excesso formalista 
que desvaloriza a integração 
dos saberes em experiências 
significativas de vida. 

c) A erosão das rendas 
dos títulos académicos 
universitários não se operou 
ainda entre nós, apesar da 
inflação acelerada da conclusão 

de estudos universitários que 
ronda os 30% de cada coorte 
demográfica e o elevado 
desemprego de diplomados 
universitários, levando assim 

que ser ajustadas aos contextos e 
às pessoas.

Os agrupamentos 
são unidades em que se 
devem introduzir modelos 
organizativos que favoreçam 
o ajustamento das respostas 
educativas a crianças de 
diversas idades e condições. 
Considero que será tempo 
apropriado para organizar 
os agrupamentos em três 
“escolas”: o Jardim de Infância 
(que inclui a creche), para 
acolher as crianças até aos 
cinco anos; a Escola Primária 
(ou Básica), responsável pela 
educação dos seis aos 12 anos, 
organizada em dois ciclos de 
três anos; e a Escola Secundária, 
oferecendo um 1º ciclo geral, 
de três anos, e um 2º ciclo com 
uma opção profissional e uma 
outra de aprofundamento e 
desenvolvimento da formação 
geral.

Esta reorganização exige 
formação de lideranças para 
cada uma das “escolas” e 
para os agrupamentos que as 
integram. Formar lideranças, 
educadores e professores para 
enfrentarem com sucesso a 
realidade, diversa, das escolas 
que temos é uma frente com 
impacto positivo seguro, que 
não pode ser mais adiada.

Proporcionar a educadores 
e professores reconhecimento, 
valorização da sua missão e 
boas condições de exercício 
será uma área de ação 
estratégica de retorno 

garantido para todos os 
portugueses.

Qualquer dos problemas e 
dificuldades apontadas está 
associado a exigências e saberes 
novos para quem trabalha nas 
instituições educativas. Por isso, 
se deve eleger a investigação 
sobre educação e sobre formação 

dos agentes educativos como 
uma outra prioridade da política 
de educação, envolvendo 
instituições de Educação Superior 
que inscrevam a Educação e 
a Formação de Educadores e 
Professores na sua missão.

3 A Educação, em qualquer 
comunidade, é um fator 

crítico, essencial para o 
desenvolvimento humano, 
para a criação de condições 
que permitem a existência de 
sociedades em que a dignidade 
da pessoa humana, a justiça, a 
confiança mútua, a liberdade e a 
solidariedade alimentem o dia-
a-dia das pessoas. Em Portugal, 

vivemos tempos em que é preciso 
trazer estas questões primárias, 
básicas para o nosso dia-a-dia, 
para se pensar as políticas da 
educação, as estratégias e as 
ações para as concretizar.

Dignificar e valorizar 
a missão dos professores, 
aproximar a escola das famílias 
e comunidades locais, investir 

na educação e formação de 
educadores e professores, 
são caminhos prioritários 
a considerar na escolha das 
políticas de educação para os 
próximos anos, requerendo 
recursos ao nosso alcance.

O próximo Governo devia ter 
como prioridade a mobilização e 
valorização do papel dos atores 
educativos: famílias, educadores 
e professores, cidadãos das 
comunidades empenhados 

na educação. Uma ação desta 
natureza tem significado 
acrescido se for associada a 
uma estratégia de mudança 
alimentada por um desígnio 

que as pessoas entendam como 
caminho para uma sociedade 
melhor, alimentada pela 
confiança mútua, a solidariedade, 
o desejo de fazer bem e com 
sentido de responsabilidade, 
alimentada por princípios, modos 
de viver e conviver que façam de 
Portugal um País apetrechado 
para competir em contextos 
exigentes, variáveis e muito 
competitivos.

As instituições de 
Educação Superior devem 
ser responsabilizadas por 
desenvolver a investigação e 
os estudos que fundamentem 
análise prospectiva e políticas 
públicas, com Universidades 
e Institutos Politécnicos que, 
complementando-se, se afirmem 
pela qualidade, no plano nacional 
e internacional.

4 Um Ministério da Educação e 
Ciência, com uma Secretaria 

de Estado da Educação Superior 
e Ciência, uma Secretaria de 
Estado da Educação Secundária 
em que incluiria a formação 
Profissional que hoje está na área 
de responsabilidade de outros 
Ministérios, uma Secretaria 
de Estado do Desenvolvimento 
Infantil e da Educação Básica 
e uma Secretaria de Estado da 
Administração da Educação e dos 
Recursos.

A Cultura deve ser atribuída 
a um Ministério que inscreva na 
sua missão associar a Cultura ao 
desenvolvimento dos portugueses 
e do País todo.J 

ao prolongamento artificial de 
uma acentuada hierarquização 
de vias de estudos nos períodos 
de opção pós-básico: a 
primeira e prioritária, a via 
académica de estudos gerais 
diretamente conducente à 
Universidade; a segunda, 
com estatuto de menoridade, 
de estudos vocacionais e 
profissionais destinada “aos 
filhos dos outros” e aos “menos 
dotados”... 

d) Insuficientes e frágeis 
respostas a populações 
situadas na margem da 
cidade (polis): minorias 
étnicas, população refugiada 
e migrante, jovens e crianças 
com necessidades educativas 
especiais, famílias nómadas ou 
vivendo em regime ambulante, 
grupos religiosos específicos... 

Em suma, apesar dos 
40 anos de democracia, 
intensamente vividos, e da 
democratização exemplar 
do acesso à escola, o sistema 
educativo português continua 
a reproduzir os paradigmas 
dominantes do regime 
anterior, o Estado Novo: uma 
fortíssima seletividade escolar 
ao invés da tão badalada 
inclusividade; a manutenção 
de uma estruturação do 
sistema nos ciclos do passado 

‘Dignificar e valorizar a missão dos professores’

‘O nosso sistema educativo-formativo continua a evidenciar claras 
debilidades estruturais’
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(4+2+3+3); a secundarização 
social imposta a profissões 
manuais com o consequente 
cortejo de menorizações das 
vias de estudos profissionais; 
a conservação dos tiques 
de um sistema elitista que 
recusa a abertura a crianças 
diferentes, persistindo 
no ideal ultrapassado de 
turmas homogéneas feitas 
de classe média/alta, tipo 
“Foz do Douro” ou “Campo 
de Ourique”; um sistema 
de formação inicial de 
professores que não os dota 
das competências didáticas 
indispenstdemonstramuação 
de hibridismo transicional 
demooriedade de publicaç 
negociados e consensualizados 
entre forças partidevote to 
aáveis; ... Toda esta situação 
de hibridismo transicional, 
em que nos encontramos, 
demonstra quão difícil é 
desenraizar preconceitos do 
passado e instaurar um novo 
ethos escolar e educativo. 

2 Permita-me que saliente, 
a contrario sensu, o que 

penso não deve ser feito: 
Tratar a Educação como se 

fosse uma coutada privativa 
da formação partidária que 
forma governo na sequência de 
eleições. 

Não se põe em causa a 
legitimidade de exercer o 
poder legislativo ou executivo 
em democracia, mas tão só de 
salvaguardar a integridade 
do sistema de forma a ele 
que possa estar defendido de 
arbitrariedades governativas 
que, sem qualquer fundamento 
científico, se comprazem em 
continuadamente mudar, e 
em experimentar ad nauseam, 
novas soluções e alegados 
modelos alternativos de forma 
descontrolada. 

Confundir, deliberadamente, 
funções dos órgãos de soberania. 

Numa democracia operante 
e estável, o poder legislativo 
fundamental caberá ao 
Parlamento. Do Governo, 
espera-se que  governe, e 
bem!  Significará isto que 
os primeiro-ministros, 
ministros e secretários de 
Estado se concentram nas 
tarefas executivas: liderança 
da mudança necessária, 
gestão eficiente dos recursos, 
regulação e prestação 
atempada de contas à nação.  
Tenho dito e repito-o: quando 
um governo não sabe liderar 
e gerir bem, opta por uma 
atividade legisferante prolixa 
cuidando que a norma precede 
– comanda – a vida e que, 
deste modo, deixará a sua 
marca indelével na política 
pública.  Ilusão, posto que, 
como acabamos de provar, o 
sistema educativo não muda 
por portaria ou despacho 
ministerial, sendo muito 
mais resiliente à inovação 

sistémica do que aquilo que 
normal, e ingenuamente, 
pensam os ministros que se 
vão sucedendo na Avenida 5 de 
Outubro. 

Introduzir reformas 
estruturais a meio do ano letivo. 

É necessário respeitar os 
ritmos próprios e peculiares 
de cada sistema e evitar 
cometer o erro fatal de 
querer inovar em janeiro 
ou abril com efeitos no ano 
letivo seguinte. Creio bem 
que os maiores fracassos 
recentemente registados, se 
deveram à incapacidade de os 
governantes reconhecerem 
esta realidade singela, e não 
serem capazes de conter a 
sofreguidão interventora 
– quantas vezes com boas 
ideias – perante a sucessão 

anual e implacável dos ciclos 
estruturais do sistema. 
Um princípio essencial na 
formação dos nossos jovens, 
caído em desuso mas que 
é indispensável recuperar 
com urgência, consiste 
na capacidade de diferir 
gratificação e lidar bem com a 
frustração da impossibilidade 
de a tudo aceder em termos 
imediatos. Proponho uma 
receita idêntica aos nossos 
governantes da “coisa pública 
educativa” para que melhor 
conheçam a centralidade dos 
tempos educativos próprios e 
propícios, seja à inovação, seja 
à conservação. 

Abdicar de negociar aberta 
e corajosamente as medidas 
educativas. 

O espaço educacional 
é tipicamente um terreno 
público de consulta, debate 
e deliberação comunitária. 
Assim sendo todos os 
parceiros educativos – pais, 
professores, autarcas, 
empresários, personalidades 
da área cultural ... – têm 
de ser chamados a intervir 

na pedagogia da formação 
da política educacional e 
assim contribuirem para 
a consolidação de uma 
democracia robusta e 
consciente dos deveres e 
direitos de cidadania. Pede-
se, pois,   aos governantes 
coragem moral de abertamente 
explicar, defender, argumentar 
e negociar as medidas 
educacionais. Considero, a esse 
propósito, sábio e oportuno 
o conselho dado por Bobbio à 
classe política em geral: saber 
governar em maioria com 
espírito de minoria! 

Isto dito, a iniciativa de 
fundo que eu proponho – 
mais do que embarcar numa 
enfadonha lista de medidas de 
política, facilmente compilável 
a partir dos muitos opúsculos 

eleitorais que pululam, 
conjunturalmente, é a da 
celebração de um verdadeiro 
acordo ou pacto social de longo 
prazo onde se veja vertido o 
pensamento e  a vontade da 
comunidade nacional para o 
futuro da Educação, aquela 
que aspiramos para benefício 
da formação das atuais e das 
futuras gerações de cidadãos, 
responsáveis, solidários e 
preparados para assumir a res 
publica. 

O sistema tem de ser 
urgentemente subtraído à 
orgia reformista de qualquer 
novo governo que, legítima e 

democraticamente, assuma 
as rédeas da governação, 
submetendo-o assim ao 
cumprimento de grandes 
objetivos previamente 
negociados e consensualizados 
entre forças partidárias, 
representantes qualificados do 
Estado central e autárquico, 
sociedade civil atuante e 
cidadãos intervenientes. 
Esses propósitos geracionais, 
livremente contratualizados, 
delimitarão a margem de 
pura e simples destruição 
ideológica, ou sectária, do que 
“vem de trás”, sem cuidar de 
saber o que é bom ou é mau. 

Admito que tal contrato de 
regime se venha a consagrar 
por compromisso expresso e 
inequívoco de todos os órgãos 
de soberania: Presidência 
da República, Assembleia 
da República, Governo e 
Tribunais, a todos vinculando 
por igual. E, mais, que sob 
a tutela de um organismo 
independente, na órbita do 
Presidente da República e/ou 
da Assembleia da República, 
sob vigilância judicial,  se 
venha a desencadear um 
esforço sério de avaliação das 
políticas públicas educativas 
(no caso vertente), com 
obrigatoriedade de publicação 
dos seus resultados e de um 
relatório anual tipo “Estado 
da Nação em Educação”. 
Esta avaliação obedeceria a 
critérios científicos de rigor e 
objetividade e submeter-se-
ia, ela própria, ao escrutínio 
rigoroso e implacável de 
instâncias internacionais 
idóneas e reputadas. 

3 As percentagens agora 
registadas do OE (pouco 

acima dos 10%) e do PIB 
(cerca de 4%) e afetas ao setor 
caíram drasticamente na 
legislatura que conhece agora 
o seu termo, atingindo valores 
excecionalmente baixos, em 
Portugal, por comparação 
com os nossos pares da 
OCDE (veja-se, por exemplo, 
Education at a Glance, 2015). 
Por um lado, isso foi fruto da 
intervenção “troikiana”; por 
outro, a queda abrupta da 
demografia portuguesa levou a 
uma necessária reponderação 
dos recursos que a comunidade 
nacional, produtora de 
riqueza, entende ser o ótimo 
em educação. 

Independentemente dos 
méritos do ministro Nuno 
Crato que, esforçadamente, 
levou a cabo a dificílima tarefa 
de combater o desperdício e 
de reduzir as “gorduras” do 
sistema, creio bem que tere-
mos de ponderar a oportuni-
dade de um período de rein-
vestimento no setor educativo 
– veja-se, por exemplo, o 
escândalo que é a depaupera-
ção dos apoios contratuais do 
Estado ao ensino artístico que 

vem gerando uma onda social 
de preocupação generalizada, 
sem precedentes, ou, apenas 
para citar um outro exemplo 
de iminente ruptura, a ma-
nifesta degradação de meios 
afetos à inclusão de alunos 
com necessidades educativas 
especiais. 

 De nada serve 
continuarmos a papaguear 
a prioridade à educação e à 
(re)qualificação dos recursos 
humanos do país, repetindo 
à saciedade  ”fórmulas 
esgotadas” como a de que “na 
Educação se joga o futuro de 
Portugal” ou que “a sociedade 
do conhecimento e da 
inovação exigem um sistema 
educativo forte e eficaz”, 
se essas pias declarações, 
registadas sobretudo no calor 
de campanhas eleitorais, são 
rapidamente desditas perante 
as realidades primeiras da 
governação pós-eleitoral. 
Essa demagogia apenas 
alimenta o descrédito muito 
preocupante que atinge hoje a 
classe política e que representa 
uma gravíssima patologia da 
democracia, ainda sem sinais 
de regeneração. 

  

4 Essa é matéria da 
competência reservada de 

cada Governo e do primeiro-
ministro designado para o 
chefiar, sendo das primeiras 
deliberações de qualquer 
nova formação do Executivo 
saído de eleições, plasmada 
na chamada Lei Orgânica do 
Governo. Por convicção venho 
defendendo o modelo integrado 
– pesado – de Ministério 
que eu próprio experiencei, 
ao menos em parte. Assim, 
advogo um Ministério único 
que contemple todas as áreas 
da educação-formação (do 
pré-escolar à pós-graduação 
universitária, educação ao 
longo da vida, educação e 
formação profissional, ciência, 
cultura, e complementos 
educativos). Não creio que para 
se governar bem tenhamos de 
ter demasiada dispersão de 
titulares responsáveis. Bem 
pelo contrário, defendo que 
se tenha um número reduzido 
pessoas competentes, sérias e 
maduras – sábias – em postos 
chave, descentralizando ao 
máximo possível todas as 
tarefas de prestação ou de 
execução.  

Estou já fora das lides 
governativas, vai para 3 
décadas, mas penso, algo 
teimosamente, que seria 
possível governar-se bem 
um Ministério responsável 
pela Educação, Formação, 
Cultura e Ciência, titulado 
por um ministro e quatro 
secretários de Estado: das 
Qualificações e da Inovação, 
da Administração, da Ciência 
e Formação Avançada, da 
Cultura.J

“Não se deve tratar a 
Educação como se fosse 
uma coutada privativa 
da formação partidária 
que forma governo na 
sequência de eleições

‘Teremos de ponderar a oportunidade de um período de reinvestimento  
no setor educativo’
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›  1 .  Quais  são,  neste momento,  os  principais  problemas e  as  maiores 

dificuldades na área da Educação,  em Portugal? 2.  Quais  as  suas 
expectativas em relação ao ano letivo que agora começa? ‹

Jorge Ascenção

Para todos... e para cada um

Paula Figueiras Carqueja

Por um pacto educativo

1 Confiança, de Compromisso e de 
Corresponsabilidade.
Conseguida a Educação para 

todos, falta conseguir uma Educação 
para cada um. Não podemos es-
camotear, bem pelo contrário, há 
que realçar a evolução que existiu 
em Portugal no sistema educativo. 
Mais e melhores recursos e mais 
consciência da importância das 
aprendizagens e do conhecimento. 
A Educação para todos conseguiu-
-se diria que com relativa facilidade 
até por via legislativa, resolvida a 
condicionante do financiamento 
dos recursos necessários e vencido 
algum do receio do poder instalado 
face ao conhecimento generalizado. 

Mais difícil tem sido conseguir 
o objetivo da inclusão. Na nossa 
opinião porque este passa em grande 
medida pela qualidade do siste-
ma educativo, qualidade esta que 
depende muito de todos os interve-
nientes ativos na Educação das nos-
sas crianças e jovens, nomeadamente 
as famílias, os professores e demais 
profissionais das escolas e claro dos 
responsáveis políticos (autarcas e 
governo). 

Fica-nos ainda aquela sensação 
de que não há sempre uma genuína 

1 A Associação Nacional de 
Professores considera que os 

principais problemas e as maiores 
dificuldades na área da educação, 
em Portugal, são a inexistência de 
uma política educativa definida para 
o presente e futuro com estabilidade 
no tempo e no espaço. Não é consi-
derado o tempo académico/escolar 
mas sim o tempo/espaço legislativo. 
Falta de compromisso entre as dife-
rentes forças políticas no âmbito de 
uma definição estratégica educativa 
a médio e longo prazo. 

Urge implementar uma real polí-
tica de autonomia das escolas tendo 
em conta os contextos geográficos, 
culturais, económicos e sociais 
das mesmas. Valorizar o papel do 
professor no processo de ensino 

vontade política e uma perceção so-
cial de que a Educação deve ser efe-
tivamente para todos e se constitua 
um fator decisivo (a par da cultura) 
de desenvolvimento das pessoas e do 
sentido crítico social. 

Talvez por isso não resulte claro 
ao longo dos anos uma melhoria 
consolidada dos objetivos preten-
didos, e talvez por isso não tenha 
sido possível até hoje estabelecer um 
rumo estável e sustentável a longo 
prazo para a Educação em Portugal, 
o que exige que a nossa Assembleia 
da Republica assuma um compro-
misso politico. 

É também necessário aprofundar 
o envolvimento e conjugar esforços 
entre a Família e a Escola, envol-
vendo o Estado e outros parceiros 
intervenientes no processo edu-
cativo. Os dados mostram com 
clarividência que são das famílias 
que acompanham os filhos na vida 
escolar, aqueles que obtêm melho-
res resultados. Se verdadeiramen-
te queremos uma Educação para 
todos temos que conseguir dar uma 
oportunidade também às crianças 
e jovens cujas famílias são, porven-
tura, mais negligentes, ou que por 
razões várias não são capazes, o que 

aprendizagem, reduzindo a carga 
burocrática a que os docentes estão 
sujeitos diariamente, desgastando e 
desmotivando para a sua principal 
função de Professor/Educador. 

O elevado número de alunos por 
turma continua a ser um fator ge-
rador de provável insucesso escolar 
porque sendo a escola massificada 
não permite atender aos diferentes 
ritmos de aprendizagem nem su-
perar as dificuldades com as quais 
os professores e alunos se con-
frontam no dia-a-dia, originando 
comportamentos desajustados e 
angustiantes entre as partes. 

A municipalização da educação 
em implementação em vários mu-
nicípios sem o envolvimento das 
escolas e dos seus professores, no-

exige mais diálogo, mais cooperação 
e, consequentemente, um traba-
lho social que sobrepuja o conceito 
tradicional de Escola. 

Temos de fazer diferente com 
quem é diferente com o fim de miti-
gar as diferenças e não as agravar. Sei 
bem das dificuldades, pela coragem 
necessária para assumir o bem 
comum, ainda que em detrimento do 
adquirido. 

meadamente dos Conselhos Gerais 
e diretores de agrupamento, é mais 
um fator de destabilização no atual 
contexto educativo em que a escola 
pública sai, mais uma vez abalada 
nos seus princípios de competência 
e autonomia. O desinvestimento na 
escola pública a par da transferên-
cia de alunos para o ensino priva-
do, bem como a falta de recursos 
humanos: professores de educação 
especial, psicólogos, pessoal téc-
nico e assistentes operacionais são 
um problema com o qual as escolas 
ainda se confrontam. 

A escola continua a debater-se 
com um número exagerado de 
projetos, encontros, seminários… 
uma infinidade de trabalhos, aos 
quais será importante fazer uma 

É tempo de tentar um novo 
paradigma. 

Aos governos que deixem as 
Escolas desenvolver os seus projetos 
e apresentarem os resultados a que se 
propõem. O MEC assumirá ape-
nas a sua função de regulador para 
garantir a equidade de todo o sistema 
educativo. 

Às Escolas que assumam com 
a comunidade envolvente e com 
as Associações Parentais o desafio 
da autonomia e do êxito dos seus 
projetos. 

Façamos por dar a cada criança e 
a cada jovem uma Educação que res-
ponda às suas necessidades, às suas 
aptidões e às suas expectativas. 

Falar de Educação é falar da 
pessoa (ser e estar), de conhecimen-
to (saber) e de competência (fazer/
aptidão). É assim assumir a inclusão, 
o social e a autonomia. 

Só em conjunto conseguiremos 
fazer diferente e fazer melhor. É o 
que temos vindo insistentemente a 
tentar conseguir. 

2 Do que respondi à questão ante-
rior, julgo que se perceberá que 

não tenha grandes expectativas de 
que teremos coisas muito melhores 

triagem refletida e avaliativa para 
que toda a atividade a realizar 
seja devidamente contextualizada 
dentro do projeto educativo da 
escola. As constantes alterações 
curriculares (metas curriculares) 
promovem uma instabilidade em 
toda a comunidade educativa pela 
adaptação permanente à qual estão 
sujeitos todos os atores educativos 

2 As expectativas da ANP são 
moderadamente otimistas as 

quais se espera pelo arranque do 
novo ano letivo para se avaliar com 
mais eficácia o que vai acontecer. No 
entanto, salientamos, desde já, que os 
concursos de docentes realizados e a 
realizar decorreram e estão a decorrer 
atempadamente, perspetivando-se 

para a Educação no próximo ano 
letivo. São reformas muito comple-
xas as necessárias e que dependem 
de muitas vontades que nem sempre 
estão ao serviço da comunidade. 
Mas acredito que o tempo permitirá 
que evoluamos no sentido de uma 
Educação inclusiva e de qualidade. 

Aproveito este espaço para deixar 
algumas prioridades que podem ser 
discutidas e postas em prática. 

Formação e dignificação da 
profissão docente (atente-se para as 
classificações de entrada nos cursos 
superiores cuja saída profissional 
será muito previsivelmente a docên-
cia). É preciso repensar seriamente o 
acesso à profissão e não será por via 
de uma prova técnica. 

A avaliação que conduza a proces-
sos de melhoria e não quase exclusiva-
mente de seriação e seleção. Deixaria 
aqui a possibilidade de se discutir 
também a organização de ciclos vi-
gente no nosso sistema educativo. 

Formação e responsabilidade pa-
rental com uma política de informa-
ção e apoio que fomente a perceção da 
importância de participar no processo 
educativo através da participação ati-
va na vida escolar, exigindo também 
às famílias a sua corresponsabilidade 
no processo educativo. 

Implementar medidas eficientes 
para combater as dificuldades de 
aprendizagem e apoiar a educação es-
pecial. Neste tema é essencial atender 
com toda a perspicácia a educação 
infantil, pré-escolar e no 1º ciclo.J

Presidente do Conselho Executivo da CONFAP 
(Confederação Nacional das Associações de 
Pais)

uma abertura normal do ano letivo. 
Relativamente ao concurso efetuado 
para assistentes operacionais, a ANP 
congratula-se com esta medida, 
uma vez que a mesma contribui para 
uma maior segurança e estabilidade 
escolar, contudo alertamos ainda que 
o número de assistentes operacionais 
colocados são insuficientes face às 
exigências e necessidades das escolas. 

A ANP tem vindo a reiterar anual-
mente a colocação de equipas multi-
disciplinares nas escolas, no sentido 
de prevenir em vez de remediar 
situações problemáticas nas escolas. 
Uma outra expetativa para este ano 
letivo vai no sentido de que o MEC 
não legisle e altere constantemente 
a legislação educativa em vigor. 
Atendendo ao processo eleitoral que 
se avizinha, desejamos alguma esta-
bilidade governativa no que à edu-
cação diz respeito, solicitando um 
compromisso de um pacto educativo 
com todas as forças parlamentares 
para que a valorização da educação 
em Portugal seja uma verdadeira 
aposta de presente e futuro. J

Presidente da Associação Nacional de 
Professores 

‘Conjugar esforços entre a Família 
e a Escola’
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Rodrigo Queiroz e Melo

Os principais desafios

Adalmiro Botelho da Fonseca

Autonomia e descentralização

1 A educação em todo o mundo 
ocidental está em transição. A 

escola hoje continua organizada e 
a funcionar de modo igual ao que 
fazia no início do século XX. Mas os 
alunos e as famílias vivem no século 
XXI, têm necessidades do século XXI 
e enfrentam desafios do século XXI. 
Consequentemente, a escola sente 
dificuldade em estar à altura das 
expectativas. Não se trata de criticar 
a escola de hoje mas de compreender 
que o modelo escolar industrial está 
esgotado na sociedade do conheci-
mento. Em Portugal este fenómeno 
é ainda mais notório dado que o 
sistema educativo português uni-
versalizou-se muito recentemente e 
continuamos a estar entre os países 
da OCDE com mais baixos índices de 
qualificação da população. 

Daqui resulta que a maior dificul-
dade do sistema educativo português 
é encontrar soluções para responder 
a três desafios diferentes em simul-
tâneo: (i) reinventar a escola para o 
aluno do século XXI, (ii) combater os 

1 Não geraria alterações se na 
1.ª questão eliminasse “neste 

momento”, pois os problemas e 
dificuldades que envolvem a área da 
educação, no que é fundamental, vêm 
desde há longos anos, sem alterações 
que modifiquem o essencial: ter cons-
ciência que “as políticas públicas de 
amanhã estão dentro das escolas de 
hoje, e a educação é essencial para a 
construção do país que queremos”. 

Aliás, é interessante verificar a 
postura dos ministros da Educação 
dos últimos 40 anos: antes de nomea-
dos, ilustres ideólogos e esperados 
práticos duma mudança efetiva; o 
mesmo, após o exercício do cargo, 
com excelentes propostas de mudan-
ça; interessante, como nada conse-
guem fazer do que defendem durante; 
porventura, pela enormidade duma 
máquina centralizadora que os colo-
ca, inconscientemente, inócuos. 

Ler, escrever e contar, ainda 
por cima na mesma língua, eram 
exigências da organização militar e da 
eficácia laboral, diz António Barreto e, 
desde logo, que a tutela acredite pia-
mente na sua missão educativa e tente 
reorganizar profundamente alguns ou 
todos os graus de ensino. 

preocupantes níveis de abandono es-
colar precoce que ainda temos. Não 
são conceitos incompatíveis, mas 
temos de descobrir como conjugar 
excelência com inclusão, e (iii) por 
as famílias e os alunos no centro do 
sistema. 

Em primeiro lugar, a reinven-
ção da escola. Foram dados passos 
importantes no sentido de dar muito 
maior autonomia pedagógica às es-
colas. As escolas do ensino particular 
e as escolas públicas estatais com 
contrato de autonomia benefi-
ciam hoje de uma larga margem de 
autonomia para se diferenciar. Isto é 
muito positivo. O desafio está agora 
do lado destas escolas: usar a sua 
autonomia para oferecer projetos 
educativos cada vez melhores, mais 
adequados aos tempos que vivemos e 
mais individualizados em função das 
necessidades de cada aluno. 

Em segundo lugar, o combate ao 
abandono. A autonomia é um cami-
nho prometedor. Mas o abandono 
escolar precoce é uma chaga social 

Hoje, não se veem razões bastan-
tes para impedir que os agentes locais 
e regionais assumam a totalidade das 
responsabilidades relativamente às 
escolas, aos professores, à gestão, ao 
funcionamento e ao desenvolvimento 
dos estabelecimentos escolares 

É absolutamente necessário 
que se firme um consenso alargado 
num programa de geração (15 anos) 
que recentre as preocupações na 
escola, em cada escola, e não mais no 
sistema; que faça das comunidades 
locais o princípio de organização e 
de responsabilidade da escola; que 
descentralize para as escolas e para as 
autarquias, as responsabilidades e os 
meios, eliminando, em grande parte, 
a autoridade educativa central. 

O nível de autonomia das escolas 
tem de ser entendido no quadro de 
uma política de descentralização do 
sistema de ensino. Até ao presente, 
o conceito de autonomia das escolas 
não passa de um chavão sem que se 
traduza numa real alteração da parti-
lha de responsabilidades entre o MEC 
e as escolas. Em primeiro lugar por-
que em situação de crise financeira os 
serviços centrais tendem a reforçar o 
seu poder de regulação. Em segundo, 

para a qual se exige uma especial 
atenção e o reforço dos recursos 
afetos a este combate. 

Por fim, existe hoje uma cons-
ciência clara na “maioria silenciosa” 
de que a liberdade de escolha da 

porque entendemos não poder existir 
autonomia sem uma cultura escolar 
que mobilize os recursos disponíveis, 
que reforce a capacidade de iniciativa 
e que leve as escolas a ter maior po-
der, quer na gestão do currículo quer 
na do seu pessoal docente. 

A atual situação deixa uma 
margem de atuação muito re-
duzida. Tudo é excessivamente 

escola tem de ser uma realidade. 
Quer porque as pessoas já não acei-
tam que seja o Estado a decidir por 
elas, quer porque todos sabemos que 
alguma competição saudável entre 
operadores levará a um melhor ser-
viço educativo para todos. Mais; se 
o Estado estiver menos preocupado 
em ser patrão e mais preocupado em 
defender os interesses dos alunos 
e das suas famílias, teremos um 
sistema mais humano e muito mais 
eficiente. 

Temos hoje um sistema educativo 
com recursos humanos e físicos in-
comparavelmente mais qualificados 
que nas últimas décadas, temos uma 
população ativa (os pais dos nossos 
alunos) incomparavelmente mais 
capacitada e temos cidadãos mais 
exigentes. O grande desafio do siste-
ma educativo português é evoluir do 
século XX para o século XXI: manter 
e aprofundar a autonomia das es-
colas, combater o abandono escolar 
precoce e dar a todos a possibilidade 
de escolher a escola dos seus filhos. 

controlado pelos serviços centrais, 
desde a gestão do curriculum 
até aos horários, dimensão das 
turmas, colocação e fixação de 
professores. Julgamos que há 
muito a fazer neste domínio da 
descentralização de competências, 
sem o que a maioria das medidas 
emanadas do MEC são absoluta-
mente ineficazes. 

2 O ensino particular e 
cooperativo viveu e vive muitas 

mudanças que decorrem do seu 
novo estatuto, aprovado no final 
de 2013. O ano letivo que inicia é 
especial pois é o primeiro em que 
temos já em vigor quase toda a 
regulamentação do estatuto. 

Do ponto de vista pedagógico, 
esperamos conseguir neste ano 
letivo consolidar a autonomia 
curricular de que dispomos e 
ver os primeiros resultados das 
modificações curriculares que 
adotámos. 

Por outro lado, do ponto de vista 
da sustentabilidade dos colégios, 
apesar das dificuldades que alguns 
estabelecimentos ainda sentem 
(e nalguns casos são muitas), o 
sector como um todo espera poder 
iniciar uma fase de maior serenida-
de. Por um lado, a melhoria geral 
da situação do país permitirá às 
famílias manter a sua opção pelo 
ensino privado. Por outro lado, os 
novos contratos de financiamento 
celebrados com o Estado têm uma 
vigência plurianual pelo que os 
colégios e conservatórios do ensino 
artístico sabem hoje que contar 
durante os próximos anos letivos, o 
que nos dará uma estabilidade que 
nunca antes tivemos. J

Diretor executivo da Associação de 
Estabelecimentos de Ensino Particular e 
Cooperativo (AEEP) 

O problema da educação é que 
não temos política de educação. 
Teremos políticas avulsas, num 
Estado prepotente, amante da 
técnica e do tecnicismo jurídico, 
do funcionalismo económico, do 
«curriculismo», da recusa a uma 
orientação política coerente e clara. 
Vivemos num rosário enorme de 
medidas. Eventualmente, precisa-
remos de novo modelo de gestão… 
As escolas são entidades periféricas, 
iguais e abstratas. 

Nunca a tutela falou tanto de 
escolas com autonomia. Convinha 
que cumprissem o significado da 
palavra. As escolas não são, como 
deviam ser, espaços de construção, 
de organização autónoma educativa 
escolar, nem precisam os seus atores 
de usarem inteligência; basta que 
cumpram as normas. 

Importante, diria mesmo basi-
lar, é o princípio de que o funda-
mento da educação é a pessoa e não 
a economia e que daqui resulte um 
esforço de renovação ético, em que 
será a liberdade que nos conduzirá à 
autonomia real de cada escola. 

Se o caminho for este de alterar 
o que é e até onde vai a autonomia, 
o que realmente esperamos, temos 
a certeza de que as escolas se 
tornarão verdadeiros centros de 
excelência e qualidade de ensino. 

2 É o que esperamos para este ano 
letivo e o que iremos defender. J

Presidente da Associação Nacional de 
Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas 
(ANDAEP) 

‘Um sistema educativo com recursos  
mais qualificados’

‘Tudo é excessivamente controlado pelos serviços centrais’
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tema de ensino público, visto que 
em relação ao sector privado ao 
subsector público-privado (escolas 
contratos de associação e não só) as 
regras aplicáveis são diferentes. 

Antes de mais, percebeu-se no 
final do ano de 2014-15 que a ava-
liação dos alunos depende muito 
dos “ajustamentos de critérios” 
na elaboração e classificação das 
provas finais e exames em algumas 
disciplinas. Sobem-se e descem-
-se médias a partir de pequenos 
detalhes e praticam-se as mesmas 
habilidades que outrora se critica-
vam a antecessores em nome do 
“sucesso” das políticas. 

Quanto à avaliação dos profes-
sores, temos o modelo mais fingidor 
de sempre, porque se transmite a 
ideia de que ele existe e tem efeitos, 
quando a progressão na carreira dos 
professores está congelada há cinco 
anos (e assim esteve em sete dos 
últimos dez), pelo que a avaliação é 
feita no total vazio. Mantiveram-se 

procedimentos burocráticos antigos 
e simula-se uma avaliação externa 
das aulas, requisitando avaliadores 
na escola ao lado para não pagar 
deslocações, desde que estejam 
num escalão acima do avaliado, 
mas sem especiais aptidões para a 
função. 

Em relação às escolas, a ava-
liação feita pela IGEC sofisticou os 
seus processos, mas tudo isso cai 
pela base quando se faz depender a 
concessão de créditos horários do 
desempenho dos alunos em alguns 
exames e se penalizam as escolas 
que apresentam maiores dificulda-
des e premiando aquelas que disso 
já não necessitariam. 

Tudo isto acontece num contexto 
de redução dos serviços públicos 
(não apenas de Educação) a um 
ponto crítico que praticamente 
convida todos aqueles que tenham 
mais meios a abandoná-lo e a recla-
mar apoios para a sua “liberdade de 
escolha” no sector privado, ao qual 

João Dias da Silva

Propostas de orientações

Paulo Guinote 

Um simulacro de rigor 

1 As mais recentes políticas de 
educação, conduzidas num quadro 

de forte austeridade, produziram 
efeitos muito negativos no setor, 
nomeadamente ao nível do emprego, 
da precariedade e das condições de 
trabalho. Assistimos também a uma 
forte redução do peso do investimen-
to na Educação. 

O nível de insegurança e insa-
tisfação entre estes trabalhadores 
aumentou de uma forma brutal, em 
consequência da enorme redução de 
docentes em serviço, do crescimen-
to do número de desempregados e 
do aumento da precariedade, a que 
acresceu, no ensino superior, uma 
instabilidade inaceitável em termos 
de garantias de financiamento 

A profissão docente perdeu muito 
do seu poder de atração, em função 
do declínio do seu prestígio e da dete-
rioração das suas condições de traba-
lho. Também entre os trabalhadores 
não docentes cresceu a insatisfação 
pelas condições de trabalho e pelas 
remunerações. 

A insatisfação relativamente à di-
minuição da perceção da valorização 
profissional foi o resultado de políticas 
e intervenções que constituíram 
decisões incorretas e desvalorizado-

1/2  Inicia-se um novo ano 
letivo e quase tudo nos surge 

já com as cores envelhecidas e 
conhecidas de outros anos, outras 
rotinas e outras previsões em tom 
menor. 

Um ano letivo que arranca em 
pleno período de pré-campanha 
eleitoral é um ano letivo que, 
quase por definição e obrigação, é 
preparado pelo poder político com 
o máximo de cuidados e caldos de 
galinha. E 2015-16 não foi exceção; 
perante o descalabro no ano pas-
sado, desta vez foi tudo preparado 
com mais tempo e recursos ao 
nível do concurso de colocação de 
professores, enquanto os responsá-
veis políticos quase desapareceram 
do cenário mediático. 

Anteciparam-se os resultados 
das colocações, adiou-se o início 
das aulas, criando-se um período 
destinado a amortecer, na primeira 
quinzena de Setembro, eventuais 
falhas do processo, mesmo à custa 

ras do trabalho de quantos investem 
profissionalmente na Educação: 
- a alteração desleal das condições de 
acesso à aposentação, com particular 
incidência sobre os educadores de in-
fância e professores do primeiro ciclo; 
- as orientações de organização curri-
cular dos ensinos básico e secundário 
sem suficiente sustentação pedagógi-
ca, para além da definição de revisões 
programáticas de muito discutível 
razoabilidade, e ainda um cresci-
mento de exigências de tarefas que se 
traduziram em crescimento excessivo 
do tempo de trabalho; 
- a exigência de dimensões exagera-
das no número de alunos por turma e 
de alunos por professor; 
- a agregação monstruosa de agru-
pamentos, à margem de qualquer 
preocupação de ordem pedagógica. 
Daqui resultou: insuficiência de tempo 
para a preparação das atividades com 
os alunos; excesso de reuniões sem 
utilidade; falta de oferta formati-
va adequada ou de condições de 
frequência da formação contínua a 
que todos têm direito; ausência de 
estímulo/condições para o trabalho 
em equipa. 

A tudo isto se deve ainda juntar o 
registo do crescimento das situações 

da insatisfação de uma confedera-
ção de pais que exigia um menor 
período de férias. Até os mais ati-
vos detratores de todo e qualquer 
ministro em exercício tiveram de 
reduzir o clamor das queixas, por 
evidente falta de matéria polémica 
a abrir o presente mês. 

Só que o ano letivo de 2015-16 
não se limita à colocação de profes-
sores e ao arranque das aulas para 
os alunos, sendo mais um ano num 
longo processo de degradação do 
serviço público de Educação e de 
desfasamento entre uma retóri-
ca centrada num alegado rigor de 
avaliação dos atores do sistema e 
uma prática constante de erosão das 
suas condições de funcionamento, 
agravando fenómenos de crescente 
iniquidade de oportunidades entre os 
mais diretos interessados, os alunos. 

A retórica do rigor, muito repe-
tida durante este mandato, procura 
transmitir uma ideia falsa à opinião 
pública sobre o que se passa no sis-

de indisciplina e até de violência em 
contexto escolar. 

Entretanto, continua a registar-se 
um forte índice de insucesso escolar, 
traduzido na expressiva dimensão das 
retenções ao nível dos ensinos básico 
e secundário. 

Também a questão da garantia de 
condições de equidade no acesso e no 
direito ao sucesso esteve em causa. 

 

2   É fundamental garantir um sis-
tema educativo de qualidade, es-

tável e promotor de sucesso. Cabe ao 

Estado a responsabilidade de garantir 
uma oferta relevante de serviço pú-
blico, gratuito e de acesso universal. 
Só assim será possível promover, em 
equidade, o crescimento dos níveis 
de sucesso escolar, com diminuição 
das taxas de retenção e do abandono 
escolar precoce. 

O novo ano letivo integra o início 
de uma nova legislatura e a entrada 
em funções de um novo Governo. 

Deste modo, abrem-se expetativas 
de que se aproveite a oportunidade 
para corrigir trajetórias erradas e se 

encetar um percurso que deve ter as 
seguintes orientações: 
a) Promover um país de pessoas com 
mais elevados níveis de Educação e 
Formação para a vida e para o traba-
lho, através de: 
- Concretização do princípio do 
acesso universal a uma escolaridade 
básica de 12 anos; 
- Crescimento dos níveis de sucesso 
escolar, com diminuição das taxas 
de repetência e do abandono escolar 
precoce, mas com exigência de 
plena aquisição dos conhecimentos 
e competências associados a cada 
ciclo de escolaridade, tendo o 12º ano 
caráter terminal, e com certificação 
apropriada; 
- Estabelecimento de uma rede de 
ofertas de educação e formação para 
adultos. 

b) Estabelecer um país de educadores 
e professores e trabalhadores não 
docentes valorizados, através de: 

- Eliminação da precariedade laboral 
em todo o sistema educativo; 

- Dignificação da condição docen-
te, com a definição de uma carreira 
atrativa, nas remunerações e nas 
condições de trabalho; 

- Eliminação da Prova de Avaliação 
de Conhecimentos e Competências 
(PACC); 

- Estabelecimento de carreiras especí-
ficas de trabalhadores não docentes. J

Secretário-geral da Federação Nacional de 
Educação (FNE) 

se continuam a conceder apoios 
sem cortes vagamente equivalentes 
aos que se fizeram na rede pública. 

O mais desesperante de tudo 
isto é que, havendo eleições a 4 de 
outubro, poderíamos esperar por uma 
visão alternativa do maior partido 
da oposição em relação a tudo isto, 
mas não a encontramos sem ser em 
detalhes, pois muitos dos processos 
em desenvolvimento foram iniciados 
na anterior governação desse mesmo 
partido e parece existir um enorme 
receio em assumir uma rutura com o 
passado. Prometer o fim das provas 
do 4º ano não é restabelecer uma 
muito ameaçada igualdade de opor-
tunidades. Manter a indefinição em 
relação ao que se designam eufemis-
ticamente como “processos de des-
centralização” da gestão das escolas e 
agrupamentos é algo muito diferente 
de lhes dar real autonomia. Não tentar 
mobilizar os professores para soluções 
partilhadas num futuro próximo é 
manter o muro de total desconfiança 
que se ergueu entre quem decide e 
quem tem a obrigação de executar 
aquilo em que não acredita. 

Em matéria de Educação, até as 
alternativas parecem não passar de 
simulacros. J

Professor do Ensino Básio e Secundário, autor 
de vários livros de História e dinamizador do 
blogue (entretanto desativado) A Educação do 
Meu Umbigo 

‘A profissão docente perdeu muito do seu poder de atração’
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função social, a transformação da escola 
pública numa grande escola profissional 
de qualidade menor e a transferência 
de financiamento público para fundos 
comunitários seriam inevitáveis. 

Portanto, se temos vivido tempos 
em que o discurso governativo para o 
setor é de grande demagogia e mesmo 
mentira, com a ocultação da reali-

dade a ser conseguida através de um 
apertado controlo das escolas por parte 
da administração educativa; se a si-
tuação que vivemos, de grande sufoco 
financeiro no setor, tem inviabilizado 
projetos e atividades muito importan-
tes para as comunidades escolares e 
posto em causa a autonomia das esco-
las em relação a soluções que seriam as 
pedagogicamente adequadas; se todos 
sabem não ser possível a escola ser 
democrática se a sua gestão não for, e 
não é; se o sentimento de injustiça que 
sentem os profissionais da Educação 
cresce todos os dias, devido ao que se 
passa com os concursos, ao bloquea-
mento das suas carreiras, aos cortes 
remuneratórios a que estão sujeitos, 
aos horários de trabalho e a outras 
condições que lhes são impostos… se 
todos esse problemas são sentidos pelas 
comunidades escolares, e os professo-
res, em particular, sentem-nos como 
ninguém, o problema de fundo é um 
e de todos (re) conhecido: a política 
educativa desenvolvida pelo governo 
que cessa agora funções. 

Uma política em que muitos 
dos aspetos que a concretizam não 
tiveram, sequer, de ser criados agora, 

Joaquim Mourato

Crescimento dos Politécnicos

Mário Nogueira

Expectativa de mudanças

1/2 Para além das restrições 
orçamentais, que são conhe-

cidas, e que têm limitado a atividade 
das instituições, temos um problema 
de competitividade da nossa econo-
mia e elevados níveis de desemprego 
que persistem, aliado às dificuldades 
financeiras das famílias, que certa-
mente influenciam negativamente 
a procura de ensino superior – e 
prejudicam, de certa forma, o seu 
futuro. As dificuldades financeiras e 
o desemprego são fatores que podem 
explicar o abrandamento da procura 
do ensino superior nos últimos anos, 
mas estou convencido que podere-
mos, a médio e longo prazo, retomar 
essa procura – como os resultados 
deste ano parecem querer indiciar. 
Continuamos a desenvolver meto-
dologias para a captação de estudan-
tes, a nível nacional e internacional, 
e proporcionando apoio social aos 
estudantes com mais dificuldades 
financeiras.

Num âmbito mais estratégico, 
a autonomia das instituições de 
ensino superior, de forma a garantir 

1 A Educação perdeu, ao longo dos 
últimos quatro anos, mais de três 

mil milhões de euros e, decorrente 
desse fortíssimo corte orçamental, 
mais de 40 mil docentes, entre outros 
recursos humanos, e não só, que 
seriam fundamentais para a boa orga-
nização pedagógica e o bom funciona-
mento das escolas. 

Entre outros problemas destacam-
-se as medidas que, sendo alheias ao 
interesse da Educação, estão a levar 
ao envelhecimento de um corpo 
docente que manifesta grande desgaste 
provocado, não apenas pelo exercício 
continuado da profissão, mas também 
pelas condições em que esta é exercida; 
a desumanização do espaço escola com 
a proliferação de mega-agrupamen-
tos; o empobrecimento dos currículos 
escolares, com a extinção ou fragiliza-
ção de áreas importantíssimas para a 
formação plena dos jovens; a fragiliza-
ção das condições para a inclusão, com 
a imposição de medidas que indiciam 
preocupantes desvios no sentido da 
segregação. 

Com o recente desenvolvimento 
de processos de municipalização e de 
uma crescente contratualização com 

e promover a sua sustentabilidade, o 
território, e a estratégia do país para 
este século devem ser os alicerces 
de uma revisão do Regime Jurídico 
das Instituições de Ensino Superior. 
O reforço da investigação aplicada, 
a fileira formativa dos ciclos curtos 
ao doutoramento profissional, a in-
ternacionalização e o financiamento 
das instituições, são mais alguns dos 
grandes desafios que o ensino supe-
rior politécnico enfrenta atualmente 
e num futuro mais próximo.

Relativamente ao ano que 
agora começa, e tendo em conta o 
aumento do número de candidatos 
ao ensino superior, as expectativas 
para as colocações são positivas. A 
primeira fase já sinalizou uma inver-
são da tendência dos últimos anos, 
com um crescimento do número 
total de candidatos colocados pelo 
segundo ano consecutivo (11,4%), e 
com os politécnicos, concretamente, 
a receber mais 16,7% de colocados, 
em relação ao ano passado.

Nesta primeira fase do concurso 
nacional de acesso ingressaram nas 

operadores privados para a substituição 
de respostas que deverão ser públicas, 
é natural que os problemas tendam a 
agravar-se. Ainda mais quando se sabe 
que, no quadro da designada reforma 
do Estado, esta é das áreas mais atingi-
das e que, a concretizar-se o caminho 
ali previsto, a desresponsabilização do 
Estado por esta sua importantíssima 

instituições politécnicas 15.329 es-
tudantes, mais 2.196 candidatos que 
na mesma fase em 2014, tendo-se 
confirmado a tendência de aumento 
da taxa de colocação de estudantes 
na primeira fase do concurso, pas-
sando de 58% em 2014, para 69% 

em 2015. A este aspeto soma-se um 
crescimento de 13,2% do número de 
estudantes de primeira opção que 
optaram por instituições do subsis-
tema politécnico.

Tal como nos países mais de-
senvolvidos, também em Portugal 

o ensino superior politécnico 
tenderá a ser uma opção prefe-
rencial para um maior número de 
estudantes. Temos de facto um 
ensino de grande qualidade, com 
uma componente prática muito 
desenvolvida, e temos cumprido a 
nossa missão de oferecer cursos de 
cariz profissionalizante. O ensino 
superior politécnico tem ainda uma 
grande adequação ao mercado de 
trabalho, assim como uma ligação 
privilegiada às empresas e ao em-
preendedorismo, o que é uma das 
grandes mais-valias dos politécni-
cos portugueses.

Em relação ao próximo ano 
letivo, e dada a maturidade das 
instituições, creio que iremos ter 
um ano bom, com mais atividade, 
com mais alunos, mais investiga-
ção e mais internacionalização. Os 
Institutos Politécnicos têm uma 
posição e uma atuação cada vez 
mais fortes, e é uma conquista 
que o País não pode desperdiçar, 
já que estas instituições estão 
melhor preparadas do que nunca 
para contribuírem para a quali-
ficação dos portugueses e para o 
desenvolvimento das regiões. A 
internacionalização das institui-
ções é uma prova inquestionável da 
sua credibilidade e maturidade, e 
o futuro só pode ser no sentido do 
seu desenvolvimento. J

Presidente do Conselho Coordenador dos 
Institutos Superiores Politécnicos (CCISP)

pois bastou ao atual governo prosse-
guir, aprofundando, o que anteriores 
tinham iniciado. Isto quer dizer que, 
residindo o problema numa política 
que tem sido alimentada por protago-
nistas diversos, que se sucedem num 
quadro de alternância, há mesmo solu-
ção para o problema, assim queiram os 
portugueses. 

2 Não são muito diferentes das que 
existiam no início dos que estão 

para trás, caso não haja vontade e/
ou coragem políticas para mudar 
profundamente o rumo que tem vindo 
a ser dado ao setor. É natural que, neste 
início de ano letivo, dada a proximidade 
das eleições legislativas, o MEC tudo es-
teja a fazer para “abafar” os problemas 
fazendo com que pareçam menos e de 
menor dimensão, daí, até, o atraso de 
uma semana para a abertura oficial das 
aulas. Mas isso não elimina os proble-
mas que, de sufocados, poderão estalar 
com maior estrondo após 4 de outubro. 

Porém, haja vontade e coragem 
para mudar, desde logo dos portu-
gueses e, depois, dos futuros gover-
nantes e este poderá ser um ano muito 
importante para a Educação, logo, para 
o país. É ainda cedo para falar de expe-
tativas, mas como a mudança depende 
sempre da capacidade que nós temos 
em a provocar, poderei dizer que, da 
parte da FENPROF, vontade e coragem 
são coisas que não faltam e, apesar 
de tudo, um ótimo alimento para as 
nossas melhores expectativas. J

Secretário-geral da FENPROF (Federação 
Nacional de Professores)

‘Ingressaram nas instituições politécnicas, mais 2.196 candidatos que na mesma 
fase em 2014’

‘A Educação perdeu, ao longo dos últimos quatro anos, mais de três mil milhões de euros’
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links das inquietações pedagógicas

pedagogicasinquietacoes@gmail.com 

inquietacoespedagogicasii.blogspot.pt 

www.facebook.com/InquietacoesPedagogicas

www.youtube.com/user/inquietPedagogicas

INQUIETAÇÕES 
PEDAGÓGICAS

 Sai este número do JL-Educação 
pouco mais de 15 dias antes das elei-
ções legislativas e é com curiosidade 
e muita inquietação que se procuram 
as propostas para a educação nos 
programas eleitorais que foram e vão 
sendo apresentados pelos partidos 
e coligações. Com os dois artigos 
que se seguem não se quer - nem 
haveria espaço - analisar as várias 
propostas, o que se pretende é dar 
algumas pistas para facilitar a sua 
análise e tentar descobrir e identifi-
car - num amanhã cor-de-rosa que 
quase todos anunciam - onde estão, 
nem que relativamente encobertas, 
as diferenças que podem suportar e 
devem justificar uma escolha.

João Barroso propõe-nos pro-
curar nos programas as lógicas e as 
opções políticas e ideológicas que os 
suportam, identificando a “matriz 
identitária” de cada um através do 
sentido de algumas medidas/princí-
pios mais significativos para a distin-
ção ”direita-esquerda”. Margarida 
Belchior convida-nos a encontrar 
neles respostas para quatro interro-
gações que formula e que, pela sua 
pertinência e atualidade, considera 
que não podem dispensar uma refle-
xão e uma referência/reação!

Amanhã, quinta-feira, dia 17 de 
Setembro, a partir das 17h30 na Es-
cola Superior de Educação de Lisboa, 
as Inquietações Pedagógicas promo-
vem uma Tertúlia para descobrir o 
que, afinal, os programas eleitorais 
nos propõem e para debater e identi-
ficar “os detalhes” e as “respostas”.

Escolas Uma área em constante debate

são escolhidas por critérios ideológi-
cos “ocultos” que não há condições ou 
legitimidade para impor.

Ao contrário do que os defen-
sores de uma “política baseada no 
conhecimento” querem fazer crer, 
os “conhecimentos” não “pairam” 
sobre as “políticas” à espera de serem 
“capturados” pelos decisores, nem são 
transportados por uma qualquer espé-
cie de polinização. Por isso, a política 
continua, ainda, a basear-se em “po-
lítica”, mesmo quando é feita através 
da mobilização de “certos tipos” de 
conhecimentos, para fundar as suas 
opções e justificar as suas decisões.

Vem isto a propósito dos progra-
mas apresentados pelos partidos e 
coligações concorrentes às próximas 
eleições legislativas sobre os quais a 
equipa das Inquietações Pedagógicas 
me pediu para fazer um brevíssimo 
comentário.

Uma leitura mesmo que super-
ficial dos programas eleitorais (e 
restringi-me aos partidos com assento 
parlamentar, por razões de disponi-
bilidade) mostra que, em Portugal, 
coexistem duas lógicas justificativas 
das medidas propostas. Por um lado, 
todos os programas fazem questão de 
apresentar princípios (de natureza 
política) que os orientam. Isso pode 
ser feito de maneira explícita através 
do seu enunciado ou, de maneira 
mais implícita, a partir do juízo que 
fazem sobre a governação dos últimos 
quatro anos. Por outro lado, quanto às 
medidas concretas que são apresen-
tadas nada é dito sobre a sua funda-
mentação, nem sobre as estratégias 
e processo de concretização. Nuns 
casos elas parecem decorrer dos 
princípios apresentados, noutros são 
mesmo contraditórias, mas na maior 
parte dos casos não existe qualquer 
justificação (muito menos de caráter 
técnico-científico) a não ser a que 
resulta de um eventual protocolo de 
confiança entre as convicções do lei-
tor/eleitor e as ideias dos proponentes. 
Neste sentido, os programas eleitorais 
são elaborados sobretudo a pensar no 
próprio eleitorado de cada partido ou 
coligação e dificilmente servirão para 
captar novos eleitores.

Isto explica por que razão, ao con-

trário do que normalmente acontece 
com a ação governativa (onde as 
verdadeiras intenções aparecem mais 
escondidas), os programas eleitorais 
sejam assumidamente baseados em 
opções políticas e ideológicas e existam 
pouco traços de uma eventual “política 
baseada em evidências”. Por isso, ao 
contrário do que Barack Obama dese-
java para os EUA, continua fazer sentido 
que o debate eleitoral sobre a educação 
(em Portugal, e nos outros países) se 
faça em função do ponto de vista ado-
tado (de “esquerda” ou de “direita”).

Para clarificar essa posição é mais 
útil perceber como são “construídos” 
os problemas a que os partidos se 
propõem dar resposta do que conhecer 
as soluções preconizadas, principal-
mente, como é o caso, quando são 
enunciadas sob a forma de medidas 
genéricas, sem qualquer explicitação 
do seu conteúdo e da estratégia para a 
sua aplicação.

Como se compreende, não há 
possibilidade, no reduzido espaço 
disponível, de ensaiar essa análise 
e muito menos de tirar conclusões. 
O exercício que era necessário fazer 
pressupunha uma análise de conteúdo 
que pusesse em evidência as expressões 
identitárias (do ponto de vista político) 
dos diferentes textos. Isso pode ser feito 
por referência a conceitos (“liberdade 
de escolha”, “escola pública”, etc.), 
ou por referência a medidas políticas 
concretas (“autonomia das escolas”, 
“municipalização”, “avaliação”, etc.), 
conotadas com diferentes posições 
políticas. Neste exercício não está em 
causa a viabilidade ou adequação de 
cada uma das medidas, mas, sobre-
tudo, a sua natureza e sentido.

Um exercício desta natureza per-
mitiria pôr em evidência que a maior 
parte das medidas, pela sua indefinição, 
servem para tudo ou, pela experiência 
obtida, são inevitáveis. Só num número 
reduzido de “princípios” ou “medidas” 
propostas nos programas é visível a dis-
tinção entre “direita e esquerda”. Mas, 
como diz o aforismo, “o diabo mora nos 
detalhes” e, por isso, apesar de poucas, 
elas fazem toda a diferença. JL

* João Barroso é prof. catedrático do Institu-
to de Educação da Universidade de Lisboa
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A educação (como a saúde e o am-
biente) é um dos setores da governa-
ção onde mais se tem feito sentir, à es-
cala global, a pressão para a definição 
de “políticas baseadas em evidências” 
aferidas pelo conhecimento cientí-
fico. A este propósito, é conhecida a 
expressão do presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, que na fase inicial do seu 
primeiro mandato dizia, num discurso 
aos governadores em 22 de Fevereiro 

de 2010: “Estamos cansados da troca 
de argumentos entre a esquerda e a 
direita, entre reformadores e sindica-
tos de professores (…) O que queremos 
é descobrir o que funciona”.

Contudo, por muito aliciante que 
seja este aparente pragmatismo, para 
certos setores de opinião pública, a 
experiência diz-nos que a invoca-
ção, pelos governantes, de critérios 
de racionalidade técnico-científica 
na decisão política tem uma função 
retórica e visa, muitas vezes, justificar 
a adoção de soluções e medidas que 

A educação nos programas 
eleitorais

 A escola não pode fugir nem às 
terríveis realidades que nos entram 
pela casa dentro, a qualquer hora do 
dia ou da noite, nem às medidas po-
líticas “de terra queimada” que tanto 
têm afetado os nossos quotidianos.

A “crise” mundial está mais pre-
sente do que nunca. O Mediterrâneo 
transformou-se num mar de sangue. 
Chegam milhares de refugiados às 
“portas” da Europa em busca da 
sobrevivência, fugindo dos horrores 
da guerra. A União Europeia, mergu-
lhada numa enorme crise financeira, 
perante o autoritarismo e a descon-

‘O diabo mora nos detalhes’

Como ler as propostas

João Barroso

Margarida Belchior fiança impostos pela austeridade, põe 
de lado os seus valores fundadores e 
universais: a solidariedade, a fraterni-
dade, a liberdade, o reconhecimento 
das diferenças, a justiça, a equidade. 
As “novas catedrais” são as sedes de 
grandes grupos financeiros.

Umberto Eco, numa entrevista 
dada em abril, lembra “É impossível 
pensar o futuro se não nos lembrar-
mos do passado. Da mesma forma, é 
impossível saltar para a frente se não 
se der alguns passos atrás.” Recorda 
ainda como “movimentos” popu-
lacionais similares aos que presen-
ciamos estiveram frequentemente 
presentes ao longo da história da 
humanidade. Os ajustamentos foram 

sempre dolorosos e imprevisíveis.
Assim, importa interrogar os pro-

gramas dos partidos para as eleições 
legislativas, na área da educação, 
colocando as seguintes questões:

- Que lugar é dado à “Educação 
para a cidadania”? Num sentido 
amplo de “aprendermos a viver em 
conjunto”, tanto nas escolas, como na 
sociedade em geral, de forma respon-
sável, democrática, inclusiva, em que 
as dimensões individuais e coletivas 
são consideradas complementares 
e os deveres só existem perante os 
respetivos direitos;

- Como se posicionam face às 
questões da avaliação? As escolas fo-
ram contagiadas por uma epidemia de 
“desconfiança”, a “avaliacionite”, na 
qual a “meritocracia” prevalece sobre 
a coesão social e a cooperação. Crê-se 
que tudo pode ser mensurável e que as 
avaliações externas são mais rigorosas 

e fiáveis do que as internas. Os exames 
dos 4.º e 6.º anos e os “rankings”, a 
par de extensas e inadequadas metas 
curriculares, acentuaram uma “cul-
tura de retenções” que de imediato se 
repercutiu na inversão da tendência 
decrescente deste procedimento 
(Parecer do CNE, março 2015);

- Que espaço é previsto para 
o desenvolvimento de projetos 
interdisciplinares? Projetos em que 
as disciplinas como o Português e 
a Matemática adquirem toda a sua 
riqueza, de forma contextualizada 
e criativa, em estreita articulação 
com o conhecimento da História, da 
Geografia e das Línguas estrangeiras, 
sem esquecer a expressividade das 
Artes e o rigor das Ciências Físicas e 
da Vida … Este ano foram anunciadas 
grandes mudanças curriculares neste 
sentido na Finlândia e em colégios dos 
Jesuítas, em Espanha;

- Como são valorizados os profes-
sores e educadores? São considerados 
como profissionais responsáveis, ca-
pazes de se desenvolverem enquanto 
pessoas, cidadãos e profissionais? 
Ou serão considerados apenas como 
peças de uma máquina? Como se 
encara a acentuada precarização deste 
grupo profissional, acompanhada do 
congelamento da carreira docente?JL

* Margarida Belchior é professora do 1.º CEB, 
Agrupamento de Escolas Luís de Camões, 
doutora em Educação
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Em que Educação vai votar?

 “Estabilizar” as políticas educa-
tivas implementadas nos últimos 
quatro anos. Eis o que a coligação 
Portugal à Frente (PàF) se pro-
põe fazer caso seja reeleita, a 4 de 
outubro. A ideia é, então, seguir o 
mesmo caminho, desenvolvendo 
um conjunto de ‘linhas de ação’ já 
em marcha.

AUTONOMIA  
E DESCENTRALIZAÇÃO
A par do reforço da autonomia das 
escolas, a coligação liderada por 
Pedro Passos Coelho quer “apoiar, 
avaliar e dar continuidade” às 
experiências de descentralização do 
Programa Aproximar (processo tam-
bém conhecido como ‘municipali-
zação’). Serão avaliadas as experiên-
cias-piloto do Programa Aproximar 
com vista à sua “otimização”.

AVALIAÇÃO
As provas nacionais no final de cada 
ciclo de ensino são para conti-
nuar, mesmo as do 4.º e 6.º ano. A 
intenção é manter o que designam 
por “uma cultura de avaliação” que 
passa por: complementar a autoa-
valiação das escolas com a externa; 
melhorar o atual modelo de avalia-
ção docente; e avaliar periodica-
mente a adequação do currículo aos 
objetivos da aprendizagem.

ENSINO PROFISSIONAL  
E VOCACIONAL
“Alargar a oferta a todas as regiões 
do país”. É uma de entre as propos-
tas da PàF nesta matéria. Defendem 
ainda uma distinção entre a prática 
em ambiente de trabalho, que 
deverá ser “simulada” no caso dos 
alunos até 15 anos, e no próprio 
“contexto de trabalho” para os alu-
nos do Secundário, com mais de 16.

INSUCESSO E ABANDONO 
Elevar a taxa de sucesso escolar e 
reduzir a de abandono, nos agora 12 
anos de escolaridade obrigatória é, 
segundo a PàF, uma das prioridades 
no caso de vir a formar o próxi-
mo governo. Propõe: um Plano 
Nacional de Combate ao Insucesso 
e Abandono Escolar; a aplicação 
dos fundos europeus do Programa 
Operacional Capital Humano; o 
sistema da atribuição de créditos 
horários às escolas em função dos 

progressos registados na redução do 
número de retenções, na melho-
ria dos resultados e na redução do 
abandono; e dar especial atenção 
às disciplinas “estruturantes” de 
Português e Matemática.

EDUCAÇÃO DE INFÂNCIA,  
ESPECIAL E DE ADULTOS
“Promover o acesso às ofertas de 
creche e jardim-de-infância a 
todas as crianças até aos seis anos” 
é a prioridade apresentada para a 
Infância. Quanto à Ed. Especial, 
defende-se a promoção de uma 
“maior liberdade de escolha” dos 
pais de alunos com necessidades 
educativas especiais (NEE) no senti-
do da opção formativa dos filhos. Já 
no domínio da educação de adultos, 
é apontado o caminho do ensino 
profissional, quer através do “re-
forço” dos Centros de Qualificação 
e Ensino Profi0ssional, quer da 
criação de programas de forma-
ção profissional para adultos e de 
preparação para o acesso a cursos 
politécnicos de Técnico Superior 
Profissional.
 A par do “desenvolvimento” do 
ensino recorrente. 

“Para o PS a educação é um meio 
privilegiado de promover a justiça 
social e a igualdade de oportunida-
des”. As palavras da introdução do 
capítulo dedicado à Educação, do 
programa eleitoral do PS, sinte-
tizam, de algum modo, as suas 
propostas nesta área. Uma política 
educativa que recupera a ideia de 
uma Educação para todos, não só 
em termos de acesso como tam-
bém ao nível do sucesso educativo.

INSUCESSO ESCOLAR
O partido liderado por António 
Costa elege, como principal prio-
ridade da política educativa, “um 
combate sem tréguas ao insu-
cesso escolar”, sobretudo nos 12 
anos de escolaridade obrigatória. 
Para isso propõe, por exemplo: 
estabelecer estratégias a partir 
do conhecimento das melhores 
práticas nacionais e internacio-
nais; mobilizar a sociedade, os 
pais, as autarquias e os agentes 
educativos com vista a uma maior 
participação nas decisões e na 
execução das políticas educa-
tivas; reforçar a qualidade da 

Programas eleitorais As propostas para a Educação dos principais partidos

indeterminado; o aumento dos 
programas e das bolsas de dou-
toramento; e o reforço da rede de 
centros de investigação.

“É preciso refundar a escola 
pública, rediscutir a sua vocação 
e função social”, considera o BE 
cuja proposta para a Educação, é a 
defesa de uma escola de qualidade 
para a inclusão e como centro edu-
cativo aberto à comunidade.

EDUCAÇÃO UNIVERSAL,  
OBRIGATÓRIA E GRATUITA
O BE estabelece, entre outras prio-
ridades o alargamento da educação 
para a infância, universal e gratuita, 
às crianças com três anos; e uma 
escolaridade obrigatória gratuita 
(matrícula, alimentação, manuais e 
material escolar).

QUALIDADE E INCLUSÃO
Entre as propostas para uma escola 
“de qualidade e inclusiva” estão: 
a limitação do número de alunos 
por turma, com, no máximo, 20 
alunos para o 1.º ciclo e pré-es-
colar e 22 para os restantes; o 
reforço de professores, técnico 
especializados e funcionários, com 
contratos estáveis; um horário de 
trabalho que reconheça o aumento 
do tempo de qualidade para todo 
o trabalho docente; a criação de 
equipas multidisciplinares de 
combate ao abandono e insucesso 
escolar, compostas por professo-
res, psicólogos, técnicos de serviço 
social e mediadores culturais; a 
promoção da formação de adultos; 
e uma nova política para os alunos 
com NEE. 

CURRÍCULO
O BE defende uma reorganização 
curricular que: reduza a carga ho-
rária imposta aos alunos; contem-
ple a educação sexual; promova o 
ensino das artes e projetos cientí-
ficos; assegure o ensino multilin-
gue, a Língua Gestual Portuguesa 
e o braille; e universalize o ensino 
da música no 1.º ciclo do Ensino 
Básico. Pretende ainda a revoga-
ção dos programas de Português e 
Matemática implementados pelo 
ministro da Educação e Ciência 
Nuno Crato e o regresso aos progra-
mas anteriores.

AUTONOMIA  
E GESTÃO PARTICIPADA
O partido liderado por Catarina 
Martins defende a interrupção do 
processo de ‘municipalização’, que 
diz ser “perverso”, por permitir a 
“territorialização político-parti-
dária” das escolas. O caminho da 
descentralização será o reforço da 
autonomia e responsabilidade das 
instituições de ensino.J

ENSINO SUPERIOR
O principal partido da oposição 
defende a necessidade de “mo-
dernizar, qualificar e diversificar” 
o Ensino Superior mediante uma 
estratégia que passa por: persistir 
numa política pública apostada na 
qualificação superior, assim como 
no reforço de fundos estruturais 
para sustentar a Ação Social escolar; 
a avaliação e acreditação indepen-
dentes; a aposta na internacionali-
zação; a abertura à sociedade civil 
e aos mercados de trabalho; e a 
flexibilização dos sistemas de gestão 
das instituições.

“Um rumo alternativo para a 
Educação”, é o que defende o PCP, 
criticando a política educativa da 
coligação PSD/CDS, mas também 
o PS. Em causa está, fundamen-
talmente, o empobrecimento da 
Escola pública.

QUALIDADE E GRATUITIDADE
Uma Escola pública “de quali-
dade” e “gratuita”, nos 12 anos 
de escolaridade obrigatória. É o 
que propõe o partido liderado por 
Jerónimo de Sousa, objetivo que 
quer atingir de forma progressiva, 
“num prazo máximo de seis anos”. 
Entre as medidas apresentadas, 
destacam-se: a proposta de uma Lei 
de Financiamento e Autonomia da 
Educação e a reposição dos “mais 
de 2 mil milhões de euros retira-
dos ao orçamento da Educação” 
nesta legislatura; a interrupção 
do processo de ‘municipalização’; 
a reorganização da rede escolar, 
reafirmando o caráter supletivo do 
privado; acesso de todas as crianças 
a partir dos 3 anos à rede pública; 
a reorganização do currículo; o fim 
da PACC; a criação de condições 
de estabilidade do corpo docente 
e demais profissionais das escolas; 
e a aprovação de um modelo de 
financiamento público do ensino 
artístico especializado que garanta 
a estabilidade das escolas e permita 
respeitar os direitos dos seus pro-
fissionais.

ENSINO SUPERIOR
Mais financiamento também para o 
Ensino Superior público, juntamen-
te com a supressão do pagamento 
de propinas; o aumento do valor 
das bolsas de estudo e do número 
de estudantes elegíveis; a criação de 
uma efetiva carreira de investigador 
transformando as sucessivas bolsas 
pós-doc em contratos a tempo 

escola pública; e articular a ‘luta’ 
contra o insucesso escolar com 
programas sociais como o de 
combate à pobreza infantil.
  
ENSINO PRÉ-ESCOLAR, 
BÁSICO E SECUNDÁRIO
Para o Pré-escolar, o PS fala em 
“retomar” o investimento no alar-
gamento da rede e na qualificação 
da educação de infância. Entre os 
compromissos, estão garantir, até 
ao final da legislatura, a universali-
dade da oferta da Ed. Pré-escolar a 
todas as crianças dos 3 aos 5 anos; e 
o desenvolvimento de instrumentos 
de diagnóstico precoce de situações 
de risco como estratégia de preven-
ção do insucesso escolar.

Em relação ao Básico, prevê-se 
uma reavaliação do currículo no 
sentido de promover uma “ampla 
variedade de aprendizagens” que, 
além de Português e Matemática, 
valorize as artes, as ciências sociais 
e naturais, as línguas estrangeiras, a 
educação física e a cidadania.

Propõe-se ainda: mais flexibili-
dade curricular; acabar com a dua-
lização neste nível de ensino; seguir 
o princípio da “Escola a Tempo 
Inteiro”, nomeadamente valorizan-
do as Atividades de Enriquecimento 
Curricular; e reavaliar as provas do 
4.º e 6.º ano.

Já o Secundário deve ser o 
ciclo da “diversificação” da oferta 
formativa, considerando-se ne-
cessário, por um lado, melhorar a 
qualidade dos cursos científico-hu-
manísticos, e, por outro, valorizar o 
ensino profissional e artístico.

AUTONOMIA  
E DESCENTRALIZAÇÃO
O “esforço de descentralização” 
também está na agenda do PS, sendo 
a atribuição de uma maior auto-
nomia pedagógica às escolas e aos 
professores o seu principal pilar. Tal 
traduz-se, por exemplo, na possi-
bilidade de uma gestão mais flexível 
do currículo; na desburocratização 
do sistema educativo; e numa maior 
estabilidade do corpo docente.

Para os professores, o PS quer 
relançar programas de formação 
contínua e rever o processo de 
recrutamento dos mesmos, adian-
tando que, se for eleito, suspenderá 
a PACC. 

EDUCAÇÃO DE ADULTOS
O partido chefiado por António 
Costa compromete-se com a cria-
ção de um Programa de Educação 
e Formação de Adultos e a sua ação 
estratégica para a próxima déca-
da. A ideia é que existam percur-
sos diferenciados em função das 
necessidades de grupos específicos. 
Refere-se ainda a substituição 
progressiva do ensino recorrente 
por cursos de educação-formação 
de adultos.

Carolina Freitas
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Carlos Reis

Língua portuguesa
Coesão em debate em Congresso  
da Universidade de Coimbra

 ‘Daqui a 100 anos vamos todos 
falar português?’. O ‘todos’ 
refere-se aos portugueses, brasi-
leiros, angolanos, moçambicanos 
e restantes populações dos países 
de língua oficial portuguesa e a 
interrogação resume «o grande 
desafio» que, na opinião de Carlos 
Reis, professor da Universidade 
de Coimbra (UC), se coloca nos 
nossos dias à língua portuguesa 
(LP).

A questão da coesão da língua 
portuguesa será certamente um 
dos tópicos a serem debatidos no 
Congresso ‘Língua Portuguesa: 
Uma Língua de Futuro’, no 
quadro do tema ‘Pluralidade e di-
versidade da língua portuguesa’, 
um dos 5 «temas estruturantes» a 
serem objeto de comunicações no 
fórum que, com a parceria de, en-
tre diversas entidades, o Camões, 
I.P., a UC organiza em Coimbra, 
de 2 a 4 de dezembro, próximo, 
no âmbito das comemorações dos 
seus 725 anos. 

Segundo Carlos Reis, coor-
denador da comissão executiva 
do Congresso e um reputado 
especialista da literatura portu-
guesa dos séculos XIX e XX, em 
particular no domínio dos estu-
dos queirosianos, subjacente ao 
espírito deste fórum «está a ideia 
de que a UC, como a universidade 
mais antiga do espaço da língua 
portuguesa, deu ao longo dos sé-
culos um grande contributo para 
o desenvolvimento, a evolução, a 
estabilização e o estudo da língua 
portuguesa». 

Mas para a organização do 
Congresso está também a preocu-
pação de «ordem política, no sen-
tido mais nobre do tema», quanto 
à «importância estratégica da 
língua portuguesa enquanto lín-
gua de conhecimento», um aspeto 
em que o atual reitor da UC, João 

Gabriel Silva, «insiste muito», no 
dizer de Carlos Reis, e que se tra-
duz no facto de o tema ‘A língua 
portuguesa como idioma de co-
nhecimento científico’ ser um dos 
5 temas do Congresso e de uma 
das suas conferências plenárias 
(do catedrático da Universidade 
Nova de Lisboa João Costa). 

Explanado a questão, Carlos 
Reis considera que «sem colocar 
nenhuma ressalva contra nenhum 
idioma, (…) às vezes esquecemos 
que o espaço da língua portu-
guesa é considerável, já capaz de 
produzir conhecimento em língua 
portuguesa, circulável entre as 
instituições, os centros de in-
vestigação e as universidades, os 
investigadores, os académicos» e 
de «ser também – não direi uma 
alternativa – um lugar de língua 
científica paralelo ao inglês». 
Para o professor da UC, esta não 
é uma questão «propagandísti-
ca», e «muito menos nacionalis-
ta». «Tem a ver com aspetos de 
natureza epistemológica, cultural 
e ideológica», diz. «Uma lín-
gua científica é uma língua que 
desenvolve conceitos, raciocínios, 
rotinas de investigação e que as 
desenvolve de acordo com deter-
minadas atitudes culturais, visões 
do mundo, etc., que têm a ver 
com essa língua. Há coisas que 
dizemos em inglês, em francês, 
em português ou em espanhol, 
que dizemos de forma não apenas 
diferente linguisticamente mas 
plasmando outra imagem». «O 
português, como língua cientí-
fica (…), tem a ver com o próprio 
desenvolvimento e afinação con-
ceptual da língua». O estudo da 
língua em ligação com o conheci-
mento produz novos conceitos. 

LÍNGUA DO CONHECIMENTO
O antigo reitor da Universidade 

Aberta e antigo diretor da 
Biblioteca Nacional rebate a ideia 
de que a defesa da utilização do 
português como língua do co-
nhecimento científico ponha em 
causa o recurso ao inglês pela co-
munidade científica portuguesa e 
o esforço que esta fez nos últimos 
anos para se internacionalizar e 
inserir nos circuitos internacio-
nais de publicações científicas. 
No entanto, para ele, em reuniões 
científicas de instituições dos 
países de língua portuguesa, «não 
vamos falar inglês». O uso do 
português nessas reuniões cien-
tíficas obriga a «afinar concei-
tos» e a apurar se aquilo que tem 
uma determinada designação no 
português de Portugal correspon-
de ao que está no português do 
Brasil ou no português de Angola, 
explica. «Há aqui um esforço de 
consolidação pluricontinental da 
língua, sem pôr em causa as dife-
renças, a ver se nos entendemos 
em língua portuguesa». 

Salvaguarda o professor uni-
versitário que, «para certos índi-
ces científicos, estatísticas sobre 
produção científica e rankings 
de investigação é preciso que as 
coisas apareçam em inglês». Mas 
Carlos Reis coloca essa questão 
num outro plano. «Não é preci-
so que toda a reflexão científica, 
mesmo entre gente do universo 
da língua portuguesa, decorra em 
inglês».

Esta procura do desenvolvi-
mento conceptual da LP enquanto 
idioma do conhecimento acaba 
por ter uma ligação óbvia com 
as preocupações sobre a coesão 
da língua portuguesa no longo 
prazo, uma questão decorrente 
da ‘pluralidade e diversidade’ do 
idioma. A «intuição» do atual 
coordenador científico do Centro 
de Literatura Portuguesa da 

Faculdade de Letras de Coimbra 
é que se não forem tomadas 
medidas, a LP pode fragmentar-
-se. «É isso que nós queremos? 
Eu não quero». No seu dizer, isso 
acontecerá tanto pela disper-
são da língua portuguesa por 4 
continentes – em contraponto, 
por exemplo, com a continuidade 
continental latino-americana do 
espanhol, da Califórnia à Terra do 
Fogo – como por opção política, 
sendo que «uma coisa arrasta a 
outra». «Na medida em que haja 
dispersão, essa dispersão gera (…) 
pressões internas e torna-se cada 
vez mais difícil afirmar mecanis-
mos de coesão», afirma.

Carlos Reis admite que o 
Acordo Ortográfico (AO) de 

1990 contribui para manter 
essa coesão, mas ele, «só por si, 
não pode fazer tudo. E esse é o 
grande problema». Do ponto de 
vista do professor de Coimbra, 
«nos últimos anos, nas últimas 
décadas, não houve uma política 
de língua», nem em Portugal, 
nem no Brasil nem na CPLP. «O 
único instrumento que se pensou 
e se desenvolveu e que, de uma 
forma muito tímida, muito re-
ceosa se procurou pôr no terreno 
foi o AO. Mas ele está – como 
dizem os brasileiros – ‘sozinho, 
no mato, sem cachorro’». Só por 
si, o AO não resolve «as tensões 
que emergem da diversidade 
da língua portuguesa», garante 
Carlos Reis. 

Camões, I.P.
Promoção da Leitura na Era Digi-
tal na oferta de ensino a distância

O curso insere-se 
na formação destinada 
a professores de língua 
portuguesa, que inclui 
ainda na sua oferta neste 1º 
semestre o curso de Didática do 
Português Língua de Herança, 
disponibilizado gratuitamente 
no presente ano letivo aos 
docentes da rede de Ensino 
Português no Estrangeiro (EPE).

De acordo com sítio na internet 
do CITI, Centro de Investigação 
para Tecnologias Interativas da 
FCSH-UNL, «aprender a ler não 
é um processo natural, como 
aprender a falar ou a andar. É 
um processo complexo que exige 
bastante acompanhamento. Para 
conseguir ler bem, é necessário e 
indispensável dominar a técni-
ca de leitura e criar uma relação 
positiva com os livros».

São as questões ligadas à 
aprendizagem da leitura que o 
curso dirigido por Isabel Alçada 
aborda, nomeadamente ana-
lisando «políticas, projetos e 
atividades de promoção da leitura 
junto de crianças, de jovens ou de 
adultos, para apreciar a qualidade 

do respetivo impacto», apro-
fundando «a reflexão acerca da 
problemática da leitura na era 
digital», ao analisar as «impli-
cações da utilização de recursos 
em diferentes suportes junto de 
crianças e jovens» e conceben-
do, programando e realizando 
«projetos de promoção de leitura, 
adequados a diferentes públicos, 
que envolvam um alargado uso de 
livros e de suportes digitais».

A plataforma de ensino a 
distância do Camões, I.P. vai tam-
bém no 1º semestre de 2015/2016 
oferecer pela primeira vez entre 
os 21 cursos disponibilizados 
dois cursos na área da coope-
ração, a realizar em colabora-
ção com a UNAVE (Associação 

para a Formação Profissional e 
Investigação da Universidade de 
Aveiro), assim como de um novo 
curso de português para estran-
geiros nos níveis de proficiência 
A1/A2, especificamente dirigido a 
hispanofalantes.

Os destinatários dos cursos da 
área da Cooperação são, generica-
mente, «pessoas de qualquer área 
do conhecimento e de qualquer 
país que queiram envolver-se 
na cooperação internacional». 
Mais especificamente têm como 
público-alvo técnicos que traba-
lham ou desejem vir a trabalhar 
na área da cooperação, nomea-
damente oriundos da sociedade 
civil, visando dotá-los das com-
petências básicas envolvidas nos 

 O curso em linha Promoção da 
Leitura na Era Digital, da respon-
sabilidade da escritora e profes-
sora universitária Isabel Alçada e 
da Faculdade de Ciências Sociais 
e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, vai passar a integrar 
a oferta de formação a distância 
do Centro Virtual Camões (CVC) 
no 1º semestre do ano letivo de 
2015/2016.
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Jornadas do SPE
Educar para uma identidade 
‘dialógica’

pontuam ainda o programa 
do Congresso consultável em 
http://uc725.uc.pt/, a começar 
pela articulação do português 
com o mundo digital. Segundo 
Carlos Reis há que perceber «em 
que medida é que (…) a expansão 
da internet, o mapa mundial 
da internet, o mapa mundial 
da infoinclusão condiciona a 
LP». «A LP tem de ser pensada, 
como já é, mas cada vez mais, na 
era digital». Dá como exemplo 
da importância do digital o 
facto de o VOC ser feito nesse 
suporte, significando que «esta 
é uma ferramenta de que não 
podemos prescindir». Mas 
há ainda outras implicações, 
como seja, refere, a questão de 
saber «em que medida é que o 
facto de as crianças cada vez 
mais aprenderem a escrever 
diretamente num teclado 
de computador condiciona 
a sintaxe e a ortografia» ou 
em que medida o facto de 
os programas informáticos 
terem cada vez mais corretores 
incorporados condiciona a 
aprendizagem da língua.

As dinâmicas de inovação 
da LP são o quinto tema do 
Congresso que ganhará relevo 
na mesa-redonda ‘O português 
como língua literária: inovação, 
pluralidade, diversidade’, com 
a participação confirmada dos 
escritores Lídia Jorge (Portugal), 
Germano Almeida (Cabo Verde) 
e Luís Cardoso (Timor-Leste). De 
novo a mesma preocupação da 
coesão. ‘Coesão’ e não ‘unidade’, 
significando que a língua «tem 
consistência respeitando a 
diversidade». A questão é «em 
que medida a inovação literária 
ajuda, desafia, interpela a coesão 
da língua. Porque aos escritores 
não se pode impor que usem 
estas palavras e não aquelas. Faz 
parte, é da natureza das práticas 
literárias serem subversivas. 
Mas, a subversão das práticas 
literárias tem um limite que 
os escritores conhecem, que é 
o limite da comunicabilidade. 
É interessante ouvirmos o que 
é que os escritores têm a dizer 
sobre isto», sintetiza Carlos Reis.

O PORTUGUÊS  
NA ERA DIGITAL
O coordenador da comissão 
executiva do Congresso 
reconhece contudo que o 
começo da publicação digital, 
em fevereiro deste ano, pelo 
Instituto Internacional de 
Língua Portuguesa (IILP), do 
Vocabulário Ortográfico Comum 
da Língua Portuguesa (VOC), 
que recolhe os vocabulários 
ortográficos nacionais dos 
países de língua portuguesa 
da CPLP, é «um fator de 
unificação possível». Critica 
mesmo os adversários do AO por 
ignorarem a existência do VOC 
e desvaloriza as muitas críticas 
públicas ao acordo, na ausência 
de defensores assumidos, 
falando nos «milhões» que já 
utilizam «tranquilamente» 
o Acordo Ortográfico – nas 
escolas, nos jornais, na 
televisão.

Mas se o VOC é importante 
para uma política da língua, 
no entender de Carlos Reis 
também o é «uma política sobre 
o ensino da língua portuguesa». 
Reconhece que «existem os 
instrumentos, os quadros 
de referência, etc., existem 
cursos, professores de língua 
portuguesa, língua segunda 
e existem investigações, etc., 
etc.», mas lança a interrogação 
sobre se «existe de facto um 
grande diálogo no grande 
espaço de língua portuguesa 
sobre questões de natureza 
didática», como seja, enuncia, 
«sobre a importância que a 
literatura tem para o ensino 
da língua» ou «os diferentes 
contextos do ensino da língua». 
É assim que o Congresso de 
Coimbra aborda, entre os seus 
5 «temas estruturantes», «o 
ensino da língua e da literatura» 
e dedica uma das suas mesas 
redondas ao tema ‘O ensino da 
língua portuguesa: desafios da 
diversidade, com a participação 
do brasileiro Carlos Alberto 
Faraco, do moçambicano 
Gregório Firmino e da 
portuguesa Maria Antónia Mota.

Outros temas obrigatórios 

mecanismos da cooperação para 
o desenvolvimento, incluindo a 
conceção de projetos e a estratégia 
da cooperação portuguesa para 
o desenvolvimento, dotada aliás, 
em 2014, de um novo conceito 
para o período até 2020.

O CVC, um dos instrumentos 
do Camões, I.P. – instituto criado 
em 2012 da fusão do Instituto 
Camões e do Instituto de Apoio 
ao Desenvolvimento –, que tem 
na sua esfera de competência 
a difusão e promoção da lín-
gua e da cultura portuguesa no 
estrangeiro e a cooperação para 
o desenvolvimento, tinha até 
agora apenas cursos na primeira 
daquelas áreas, agrupados em 
4 grandes domínios: português 

para fins específicos, portu-
guês para estrangeiros, cursos 
de especialização (creditados 
com ECTS – Sistema Europeu de 
Acumulação e Transferência de 
Créditos) e formação contínua de 
professores.

Os novos cursos na área 
da Cooperação são Introdução 
à Cooperação Internacional 
para o Desenvolvimento e Boa 
Governação, Cidadania e Direitos 
Humanos. São entendidos como 
sendo apenas os primeiros desta 
área a serem disponibilizados pela 
plataforma de ensino a distância 
do Camões, IP.

Realce também para os cursos 
na área da cultura, a pós gradua-
ção especializada Portugal e os 

Pós-Colonialismos: conceitos, con-
textos, vozes, a realizar em cola-
boração com o Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de 
Coimbra e com a Cátedra Eduardo 
de Lourenço da Universidade 
de Bolonha, bem como o curso 
Estudos Pós-Coloniais: Atlânticos 
Sul.

Findas as inscrições para 
estes cursos, iniciadas a 14 de 
setembro, a seleção de candidatos 
decorrerá a 9 de outubro. O seu 
pagamento tem lugar entre 12 e 18 
de outubro, eventuais substitui-
ções serão a 19 e 20 de outubro e o 
início dos cursos a 21 de outubro. 

Para mais informação consul-
tar a página na internet do CVC 
(http://cvc.instituto-camoes.pt/).

O público-alvo

 O papel da língua e da cultura «como 
fatores de integração ou de construção 
da identidade das crianças e jovens» 
dominou a intervenção feita em nome 
do Camões, I.P., a 24 de agosto, em 
Amarante, nas jornadas do Sindicato 
dos Professores no Estrangeiro (SPE/
FENPROF) pela responsável da direção 
de serviços de língua e cultura (DSLC) 
do instituto, Madalena Arroja, em que 
esta advogou uma educação que dê uma 
dimensão ‘dialógica’ a essa identidade.

«A educação para o caráter funda-
mentalmente ‘dialógico’ da identidade 
como traço essencial da vida humana, 
serão linhas estratégicas no processo 
de sedução das crianças e jovens para 
moldarem a cultura do futuro, sua e 
do(s) seu(s) país(es)», disse a diretora 
da DSLC perante uma plateia consti-
tuída maioritariamente por profes-
sores da rede EPE (Ensino Português 
no Estrangeiro), a quem apresentou 
também um balanço atualizado 
da progressão do ensino da língua 
portuguesa no mundo, bem como da 
execução de políticas linguísticas na 
vertente internacional.

Abordando as questões da iden-
tidade nacional e da língua materna 
dos cerca de 117 mil alunos da rede 
EPE oficial e apoiada, que frequentam 
o programa de ‘Português Língua de 
Herança’, em 17 países de 3 continen-
tes (Europa, América e África) e na 
Austrália, a diretora da DSLC afirmou 
que «aceder a uma língua é aceder a 
maneiras diferentes de pensar, de con-
ceber o tempo, o espaço, as relações 
humanas, as estruturas simbólicas, o 
imaginário, tanto mais profundas essas 
diferentes maneiras, quanto maior for 
a relação intersubjetiva entre a língua 
e a cultura e o seu falante». «O sujeito 
que aprende uma nova língua torna-se 
outro sem deixar de ser ele próprio (…), 
ao mesmo tempo que se interrogará 
sobre a sua própria identidade», con-
siderou. Assim, em seu entender, «é 
imperativo que o ensino do Português 
não se limite a uma alfabetização sim-
ples, mas que se alargue a uma literacia 
de compreensão mútua e comunicação 
recíproca das riquezas culturais dos 
países envolvidos».

Desfiando as ligações entre língua e 
cultura e as suas condicionantes recí-
procas, a responsável do Camões, I.P. 
indicou que «a ação linguístico cultural 
deverá ser simultânea, se não mesmo 
prévia, em relação às ações políticas 
e económicas, e estas devem, por seu 
lado, apoiar e favorecer aquelas», até 
porque, como frisou «a mundialização 
das comunicações e da economia está 
a desencadear assimetrias e perturba-
ções novas».

TRÊS VAGAS
Madalena Arroja caracterizou depois 
os «fluxos migratórios portugueses», 
distinguindo três componentes: «uma 
emigração de longo percurso, que 

 É diverso o público-alvo do 
Congresso ‘Língua Portuguesa: 
Uma Língua de Futuro’ que 
a Universidade de Coimbra 
organiza, com a parceria de 
várias entidades, entre as quais o 
Camões, I.P., de 2 a 4 de dezem-
bro, próximo, em Coimbra, no 
âmbito das comemorações dos 
seus 725 anos. 

Segundo o coordenador da 
comissão executiva do Congresso, 
o professor universitário Carlos 
Reis, à cabeça do público-alvo 
vêm dois grupos, que em parte se 
sobrepõem: professores – que são 
«aqueles que têm como profissão 
pensar a língua portuguesa em 
termos de futuro» - e investiga-
dores, académicos que tragam o 
seu contributo de pesquisa, refle-
xão e diálogo com a comunidade 
científica.

Mas os organizadores do 
Congresso querem também 
trazer pessoas de outras áreas, 
«não apenas do ponto de vista de 
quem vai falar, mas do ponto de 
vista de quem vai ouvir, debater 
e apresentar as comunicações» 
propostas até 15 de agosto, data 
limite para a sua propositura. 
«Queremos trazer, por exemplo, 
informáticos, gente da área das 
ciências cognitivas, criadores, 
pessoas interessadas, pessoas 
cultas, o cidadão que se inte-
ressa pela língua». Ou seja, o 
Congresso quer trazer até si «um 
público diversificado».

Do ponto de vista geográfico, 
os organizadores têm estado a 
fazer um esforço de divulgação 
nos restantes países de língua 
portuguesa e gostariam mes-
mo «que houvesse até menos 
portugueses do que angolanos, 
brasileiros, moçambicanos, 
são-tomenses, cabo-verdianos e 
por aí fora». «Não queria que este 
fosse um Congresso sobre a língua 
portuguesa de Portugal», garante 
Carlos Reis, que indica estar pre-
visto a edição das atas da reunião 
em formato digital e em papel.

deixou Portugal há muito tempo e 
cujas novas gerações estão integradas 
ou inserida nas culturas das sociedades 
em que vivem, com conhecimentos 
residuais do português e, sob o ponto 
de vista cultural, cristalizados por 
ausência de contacto com a realidade 
coeva»; «uma emigração, também 
ela antiga, de caráter menos defi-
nitivo, posto se ter dirigido a países 
europeus»; e «uma emigração mais 
recente, uma grande parte de caráter 
laboral, uma parte de profissionais 
qualificados que, segundo investigação 
recente, por exemplo, no Reino Unido, 
vão trabalhar em bancos, empresas de 
aeronáutica e empresas petrolíferas». 

Focando-se nos migrantes que «se 
fixaram e construíram as suas famílias 
nos países de acolhimento», a diretora 
da DSLC defendeu que a sociabilização 
da criança através da escola local exige 
um «cuidado especial» no sentido de 
ela «falar a língua da escola, sob pena 
de ficar votada ao insucesso escolar e a 
sua integração se tornar problemática e 
comprometer o seu futuro». Por outro 
lado, disse, «uma normal socialização 
escolar integra as crianças nas respeti-
vas culturas, como é desejável». Assim, 
«abraçarem a língua e cultura ‘original’ 
dos pais, ao mesmo tempo que são 
crianças cidadãs de uma outra cultura, 
exige um trabalho estreito entre pais e 
escola, entre pais e políticas linguísticas 
e culturais dos países de origem».

Madalena Arroja considerou que 
«a imagem positiva da cultura e da 
língua dos pais, em interação com a 
imagem positiva da língua e da cultura 
do país de acolhimento, será uma linha 
estratégica no processo de sedução das 
crianças e jovens para fazerem suas 
duas culturas».

«Não nos esqueçamos de que 
Portugal constitui um mosaico cultu-
ral, incorporando a contemporaneida-
de, a cultura histórica e a tradição, os 
saberes e os atos portadores de valor 
e de significação no presente que se 
vive! Cada um de nós, revendo a sua 
História, reconhece nela a importância 
do acolhimento e da apropriação de 
valores dos Outros e reconhece, afinal, 
a existência de momentos de impasse 
na construção da sua heteronímia de 
hoje por que se ‘define’, afinal, a sua 
identidade cultural».
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Camões no Mundo

As inscrições nos cursos do Centro Virtual 
Camões – plataforma de ensino a distância 
do Camões, I.P. – decorrem até 8 de outubro. 
Para mais informação consultar a página 
na internet do CVC (http://cvc.instituto-
-camoes.pt/).

Angola
Exposição e mesa-redonda sobre arquitetura 
com o tema Angola Cinemas, no Centro 
Cultural Português de Luanda. Inauguração a 
29 de setembro.

Argentina/Chile
Condor – exposição do fotógrafo João Pina no 
Centro de Fotografia de Montevideu (até 11 de 
outubro), e no Museu de la Memoria y de los 
Derechos Humanos, de Santiago do Chile (até 
5 de dezembro).

Reino Unido
Exposição sobre Lenços de Namorados  
organizada pelo Camões Centre for  
Portuguese Language & Culture  
e a Adere-Minho, de Vila Verde.  
Inauguração a 14 de outubro, no King’s 
Building, Strand Campus

Cátedra Margarida Cardoso em Nápoles

 A Università degli Studi di Napoli 
“L’Orientale” vai ter uma cátedra 
dedicada à investigação das disciplinas 
da língua e literatura portuguesa para 
os cursos de licenciatura e mestrado, 
que terá o nome da cineasta portuguesa 
Margarida Cardoso, a autora da 
conhecida transposição para a tela 
do romance de Lídia Jorge A Costa dos 
Murmúrios.
A criação da cátedra na Faculdade de 
Línguas e Literaturas Estrangeiras da 
Universidade de Nápoles, no sul de 
Itália, que terá como responsável a 
professora universitária italiana Livia 

Apa, resulta de um protocolo de cooperação assinado em agosto passado 
entre aquela universidade e o Camões, I.P. 
A cátedra Margarida Cardoso desenvolverá a sua atividade de investigação 
em três eixos temáticos: o da tradução literária, promovendo oficinas de 
trabalho com autores e tradutores; o do cinema e artes visuais dos países 
de língua oficial portuguesa, organizando retrospetivas e promovendo 
artistas portugueses e africanos em colaboração com galerias e museus 
existentes em Nápoles; e, por fim, uma reflexão sobre as especificidades 
da língua portuguesa em África, considerada também na sua dimensão 
social e política.
Funcionará ainda em colaboração com alguns centros de investigação 
existentes na Ĺ Orientale, nomeadamente, com o Centro de Estudos sobre 
África Contemporânea, o Centro de Estudos sobre América Latina e o 
Centro de Estudos Pós-coloniais e de Género, bem como com outros fora 
de Itália.

Em cada ano contará também com a presença de um professor 
visitante para integrar as atividades didáticas.

Margarida Cardoso é uma realizadora cuja atividade artística se foca 
sobre a relação entre Portugal e a memória do seu antigo espaço colonial, 
desenvolvendo o seu trabalho nesta forma muito pessoal entre a ficção e 
o documentário.
Foi premiada com o ‘Léopards de Demain’ no 52º Festival de Locarno e a 
sua primeira longa-metragem A Costa dos Murmúrios estreou no Festival 
de Veneza – Venice Days, 2004. Nos últimos anos afirmou-se como um 
dos nomes mais consistentes do cinema português tendo sido, em 2005, 
agraciada com a comenda da Ordem do Infante Dom Henrique. 

Festival de cinema português na Coreia 
homenageia Bénard da Costa

 Até 30 de setembro está a decorrer em Seul, na Coreia do Sul, um 
festival de cinema português que homenageia a figura do antigo diretor 
da Cinemateca Portuguesa João Pedro Bénard da Costa, que faleceu em 
2009 aos 73 anos.

O ciclo, que está a decorrer desde 8 de setembro, organizado pela 
Cinematheque/Seoul Art Cinema em cooperação com a Cinemateca 
Portuguesa e o apoio da Embaixada de Portugal e do Camões, I.P., 
apresenta um total de 17 filmes dos realizadores portugueses.

O público foi convidado a vir conhecer «uma beleza cinematográfica 
única», através do trabalho de cineastas portugueses emblemáticos 
como Manoel de Oliveira, João César Monteiro ou Pedro Costa, mas 
também «daqueles realizadores que são relativamente desconhecidos», 
«joias escondidas» como Paulo Rocha e a dupla António Reis / Margarida 
Cordeiro. Além destes, o ciclo apresenta trabalhos de Fernando Lopes, 
Francisco Ribeiro, João Botelho, Leitão de Barros e Manuela Viegas.

Mas o objetivo especial do festival é, nos 80 anos do seu nascimento, 
lembrar Bénard da Costa, que, «como diretor da Cinemateca Portuguesa 
e como um crítico notável, apoiou os trabalhos dos cineastas portugueses 
e, ao mesmo tempo, apresentou os filmes portugueses ao mundo com 
excelente discernimento e paixão incansável».

Para uma melhor compreensão dos filmes portugueses, o crítico Yoo, 
Un-seong preparou uma palestra sobre a realizadora Margarida Cordeiro.

Semana das Culturas Estrangeiras em Paris
 Uma conferência do 

biólogo António Abreu, 
a projeção de um filme 
de Gonçalo Tocha e 
um ateliê animado por 
Madre de Deus dão 
corpo à participação de 
Portugal  - organizada 
pelo Centro Cultural 
Português em Paris - na 
14ª edição da Semana 

das Culturas Estrangeiras, cuja temática é Nos environnements, de 28 de 
setembro a 2 de outubro.

falam da sua obra, o documentário 
do realizador espanhol, rodado em 
português e legendado em inglês e 
espanhol, aborda ainda, através da 
recolha de uma série de depoimen-
tos de pintores, críticos/jornalistas, 
curadores, galeristas, colecionadores 
e personalidades do mundo da gestão 
das artes, a opinião destes sobre a 
pintura portuguesa da atualidade, 
os problemas que se colocam à sua 
internacionalização, o mercado da 
pintura e a difusão da pintura nos 
meios de comunicação social.

Segundo José Gregorio Martín 
Buenadicha, o documentário surgiu-
-lhe de uma forma «inesperada», 
quando, para um outro filme seu 

José Loureiro no seu ateliê Imagem do documentário Olhares na Distância

Obra de Manuel Caeiro Imagem do 
documentário Olhares na Distância

(Coisas feitas à mão), visitou a Feira 
Internacional de Pintura de Madrid - 
ARCO 2014 e descobriu «um mundo, 
até então desconhecido» para ele - a 
pintura portuguesa contemporânea. 
Foi aí que fez os contactos para este 
documentário.

A escolha destes 4 pintores para 
«dar visibilidade às novas tendên-
cias contemporâneas» da pintura 
portuguesa e às dificuldades que esta 
enfrenta para se internacionalizar é 
justificada pelo autor do documentá-
rio com o facto de aqueles criado-
res pertencerem a «uma mesma 
geração» e terem crédito no espaço 
internacional. Em resposta à pergun-
ta sobre aquilo que os une para além 
da questão geracional, Buenadicha 
admite que possam também ser as 
múltiplas referências das suas obras 
à arquitetura, ou seja uma utilização 
do espaço real ou imaginário, inclu-
sive tridimensional.

No dizer do realizador espanhol, 
«a estrutura do documentário é 
muito simples». Os participantes 
foram convidados a exprimir «a 
realidade atual, o papel que desem-
penham na divulgação, os problemas 
que o setor tem e a soluções que 
podem se adotar». 

Quanto ao papel de museus e 
galerias na difusão desta pintura, 
José Gregorio Martín Buenadicha su-
blinha as diferenças e a complemen-
taridade dos espaços. «Se as galerias 
são o primeiro degrau de nasci-
mento de um pintor, os museus e as 
fundações são o melhor mostruário 
de difusão». «Não nos podemos 
esquecer que, graças à aquisição de 
fundos e à programação nos museus, 
a visibilidade desta pintura é uma 
realidade», acrescenta.

Em resposta à ideia que transpa-
rece no documentário de que a pin-
tura portuguesa contemporânea tem 
um défice de visibilidade internacio-
nal (diferentemente da literatura, do 
cinema e da arquitetura), devido à 
pequenez do mercado e à ausência de 
apoios oficiais à internacionalização, 
Buenadicha defende que, sendo a 
globalização uma realidade, o acesso 
a novos palcos em que a cultura se 
apresenta obriga a participar em 
alianças. «A pintura ibérica deveria 
ter propostas coordenadas de vi-
sibilidade» e aceder aos mercados 
«de forma conjunta». «Espanha 
e Portugal têm um mercado no 
mundo, principalmente na América, 
que deveria ser promovido conjun-
tamente. Esse será o guião de meu 
próximo documentário», diz.

 Apesar dos seus grandes nomes 
vivos – Paula Rego, José Guimarães, 
Júlio Pomar - a pintura parece em 
perda de velocidade em Portugal, 
eclipsada pela visibilidade de 
criadores que apostam em insta-
lações, fotografia, vídeo e outras 
manifestações pluridisciplinares nas 
artes plásticas. Mas o documentário 
Olhares na Distância, da autoria José 
Gregorio Martín Buenadicha, vem 
mostrar aquilo que Ricardo Nicolau, 
da Fundação de Serralves, diz no 
próprio filme e que o realizador 
espanhol cita: «a pintura não está 
morta e nunca deixou de estar viva».

A ilustrá-lo está a obra dos quatro 
pintores portugueses contemporâ-
neos que o documentarista espanhol 
escolheu para foco do seu filme - Gil 
Heitor Cortesão (Lisboa, 1967), José 
Loureiro (Mangualde, 1961), Manuel 
Caeiro (Évora, 1975) e José Lourenço 
(Lisboa, 1975). O lançamento deste 
documentário (Portugal/Espanha, 
2014, 45’) «didático», oferecido 
ao Camões, I.P., que o patrocinou, 
para apoio às atividades da sua rede 
cultural (centros culturais e embai-
xadas e consulados) e de ensino e de 
promoção da imagem portuguesa, 
realiza-se amanhã, em Lisboa, no 
palacete Seixas, sede do instituto.

Apresentando os pintores por-
tugueses desta nova geração, que 

Documentário do espanhol  
José Gregorio Martín Buenadicha
A pintura está viva
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