
 
  

FRANCISCO BETHENCOURT
A primeira história do racismo global
Vem aí um livro, Racismos, resultado de dez anos de investigação do catedrático  
do King’s College, ex- diretor da Biblioteca Nacional, que em primeira mão  
nos fala da sua importante obra PÁGINAS 27 A 29
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Valter Hugo Mãe,
uma visão de Boston PÁGINA34

Eugénio Lisboa  
e uma ‘frase’ de ALA... PÁGINA 35 

Helder Macedo escreve  
sobre Cleonice Berardinelli PÁGINA 36

B. V. Amaral A. Tavares
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JORNAL 
DE LETRAS, 

ARTES E 
IDEIAS 

Entre filmes de várias 
vedetas mundiais, estreia no 
certame dirigido por Paulo 
Branco, que começa a 6 de 
novembro, o novo filme do 
jovem realizador português.  
O JL entrevistou-o,  
assim como ao conhecido  
produtor - e publica  
ainda a crítica ao filme. 
José Gil fala do simpósio 
internacional de que  
é curador   
PÁGINAS 18 A 23

Lisbon & Estoril Film Festival

JOÃO SALAVIZA
Na primeira ‘longa’, 
o mundo das ‘curtas’

Quem são os vencedores dos Prémios LeYa e José Saramago 
Os perfis de António Tavares e Bruno Vieira Amaral e textos inéditos seus PÁGINAS 6 A 9
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Artur Bual Retrospetiva Um pioneiro da pintura gestual no 
nosso país, com meio século de obra entre a abstração e o 
figurativo, Artur Bual (1926 -1999) é um mestre das artes 

visuais portuguesas. Numa retrospetiva que 
se inaugura a 2, na Casa da Liberdade Mário 
Cesariny e na Galeria Perve, em Alfama, 
pode redescobrir-se o seu importante 
percurso. A exposição, comissariada por 

Carlos Cabral Nunes, apresenta mais de uma centena de peças, 
entre as quais um núcleo pouco conhecido de trabalhos iniciais 
do artista, um autorretrato de 1963 e um retrato de Cesariny. 
Patente até 19 de dezembro.

 Viver "desassombradamente” o património é o convite da Anozero: 
Bienal de Arte Contemporânea de Coimbra, que começa a 31. Família, 
uma instalação do escultor Rui Chafes e do cineasta Pedro Costa, 
no Criptopórtico é uma das obras que vão implicar a cidade num 
contraponto entre patrimonial e contemporaneidade. Ao todo duas 
dezenas de exposições e intervenções de 40 artistas, portugueses e 
estrangeiros, emergentes e consagrados (ver programação completa 
em http://anozero-bienaldecoimbra.pt). O desafio foi lançado pelo 
Círculo de Artes Plásticas de Coimbra (CAPC), quase com 60 anos de 
existência e um ‘património’ respeitável nas vanguardas artísticas 
portuguesas, e aceite pela Universidade de Coimbra,  cuja Alta e Sofia 
foi recentemente classificada Patri-mónio da Humanidade, e pela 
Câmara Municipal. Porque “seria fácil uma cidade de  província como 
Coimbra ficar cheia de si mesmo à sombra de uma ideia de patrimó-
nio mundial”, como adianta ao JL o arquiteto Carlos  Antunes, diretor 
do CAPC, mas o que importa é renovar-se todos os dias: “As cidades 
têm que ser o que  vão ser e não apenas o que foram”.

JL: ‘Roubaram’ ao verso de  Mallarmé o 
tema desta primeira Bienal  de Coimbra, 
“Um lance de dados”. Porquê?
Carlos Antunes: O poema fala das questões 
do acaso e do efémero e pareceu-nos ser 
um bom desafio a uma cidade recentemente 
inscrita como Património da Humanidade.

Em que sentido?
Pensá-la como algo de efémero e não na sua 
dimensão eterna e patrimonial. Tanto mais 
que temos visto como cidades como  Palmira são destruídas como 
um castelo de cartas. O fundamental é que a cidade viva de forma 
desassombrada o seu património, e o país encare com desassombro o 
seu peso  histórico. Essa é uma questão-chave desta Bienal. A História 
é sempre instrumento catalisador de futuro, mas o passado deve ser 
escrutinado, sem sermos laudatórios. A partir desse questionamento 
é que podemos construir e reinventar  a nossa  identidade.
 
A arte contemporânea é um contraponto?
O lugar da arte contemporânea é realmente o oposto da ideia de pa-
trimónio estabilizado nos seus limites.  Interessou-nos essa contradi-
ção. E o facto de poder ter uma dimensão disruptiva, no ensimesma-
mento que  uma cidade tornada património pode criar. Foi a proposta 
que lançámos à universidade, à câmara municipal que aderiram com 
entusiasmo, sinal que a cidade está viva. Há uma relação difícil com a 
arte contemporânea, mas se entendermos que é uma parte essencial 
da inquietação com o mundo, como a ciência ou a literatura, será 
mais fácil perceber os seus mecanismos. E é também para inscrever 
essas práticas artísticas na nossa vida comum que serve o Anozero.
 
A inscrição em lugares patrimoniais foi o desafio lançado aos artistas?
Vamos ter obras especialmente criadas para os diferentes espaços de 
Coimbra, outras como a instalação de Lawrence  Weiner foi redese-
nhada para a Biblioteca Geral. E o que interessa é o diálogo que criam. 
Ver a grande instalação do Rui Chafes e do Pedro Costa no cripto-
pórtico é certamente diferente de tê-la em qualquer outra parte do 
mundo. E  irrepetível, por exemplo, a pintura de Pedro Vaz, que vai 
ser feita durante um ano, no Jardim Botânico, pintando continua-
mente a sua transformação. Vai chamar-se Pentimento, a técnica 
usada no Renascimento, em que o pintor vai sempre corrigindo, 
afinando, na obsessão de representar o mundo e a  mudança, o tempo 
que passa sobre as coisas. É sobre isso que o Anozero reflete. E para 
nós é tão importante o Criptopórtico, que tem dois mil anos, como 
uma obra de Siza Vieira, no Parque Verde. Não interessa  o respeitável 
por Antiguidade, mas a História  em continuidade. J

Carlos Antunes 
Anozero em Coimbra

CICLO DE CINEMA 
''CAMINHOS DA 
INFÂNCIA''

''Caminhos da Infância'' é 
o nome do ciclo de cinema 
programado pela associação 
''Os Filhos de Lumière'', que 
tem como principal objetivo 
pensar a educação através 
de uma seleção de filmes e 
que decorre nos dias 30 e 31 
de outubro, às 21 horas, no 
CAM da Fundação Calouste 
Gulbenkian. Infância e 
Imaginário são os temas 
que emergem dos filmes 
e não necessariamente a 
escola. Trabalhos de Casa, 
de Abbas Kiarostami, e Zero 
em Comportamento, de Jean 
Vigo, serão exibidos a 30 de 
outubro. Já no dia seguinte, 
31, passam My Childhood,  
My Ain Folk e My Way Home, 
de Bill Douglas, e Tarrafal, de 
Pedro Costa.

A BÍBLIA MEDIEVAL 
- DO ROMÂNICO AO 
GÓTICO

''A bíblia medieval'' estará 
em foco no Colóquio 
Internacional de Estudos 
Medievais que se realiza 
nos dias 3 e 4 de novem-
bro. Reunindo diferentes 
especialistas relacionados 
com o tema, o encontro 
debruça-se sobre a im-
portância da produção de 
Bíblias portáteis no século 
XIII. Paralelamente será 
apresentando o catálogo 
dos 35 manuscritos da Bíblia 
Medievais. Além disso, 
na Biblioteca Nacional de 
Portugal será lançado o 
Catálogo das Bíblias por-
táteis, ''Sacra Pagina'', que 
reúne textos e imagens das 
Bíblias portáteis do século 
XIII, que pertence a Luís 
Correia de Sousa.

FOLIO, O FESTIVAL 
DE ÓBIDOS

O Festival Folio, organizado 
pela Câmara Municipal de 
Óbidos, encerrou no  domingo, 
já depois do fecho da gene-
ralidade desta edição, o que 
nos impede de fazer um seu 
balanço. Foram dez dias com 
numerosas sessões, muitas 
simultâneas, e centenas de 
intervenientes - que por falta 
de meios o JL não pôde seguir 
como gostaria. Segundo 
os curadores do certame, 
nomeadamente José Eduardo 
Agualusa (que sobre o certame 
nós ouvimos na nossa edição 
de 8 de julho) tal balanço é 
muito positivo. E o festival, 
único no país, procurará, no 
futuro, corrigir possíveis falhas 
e aprofundar a sua identidade. 
O JL tentará 'voltar' ao festival 
que se propõe  impor Óbidos 
como Vila Literária. 

ESTREIAS DE TEATRO

Com encenação do ator João 
Reis, sobe amanhã, quinta-fei-
ra, 29, à cena do Teatro Carlos 
Alberto, no Porto, Neva, do 
dramaturgo chileno Guillermo 
Calderon. Uma estreia 
absoluta, com interpretação 
de Lígia Roque, Sara Barros 
Leitão e Cristóvão Campos. 
Fica até 15 de Novembro. 
Mais a norte, a Companhia de 
Teatro de Braga vai estrear  a 
12,  no Theatro circo, Oratória 
do vento  -  Lenda de Santa 
Maria Egípcica, de Vergílio 
Alberto Vieira, encenada por 
Rui Madeira. É a  terceira 
produção da companhia neste 
ano em que celebra 35 anos. 
André Laires, António Jorge 
Dias, Carlos Feio, João Chelo, 
Rogério Boane, Solange Sá, 
Silvia Brito integram o elenco. 
Representações de 13 novem-
bro a 3 de dezembro.

2 * destaque
› b r e v e  e nc o n t ro ‹
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¶ O novo (já de 1990...) Acordo 
Ortográfico, que tanta polémica tem 
levantado, sobretudo em Portugal - 
mas que já é aplicado de forma quase 
unânime em todo o Brasil, que repre-
senta 200 dos cerca de 250 milhões 
de falantes da nossa língua - vai ser 
tema de um um colóquio organizado 
pela Academia das Ciências de Lisboa, 
através do seu Instituto de Lexicologia 
e Lexicografia, nos próximos dias 9 e 
10 de novembro, e que decorrerá no 
salão nobre da sua sede. Interessante 
título do colóquio: "Ortografia e bom 
senso"...

Segundo a instituição, que com a 
sua congénere Academia Brasileira 
das Letras teve papel importante nos 
trabalhos que viriam a consubtanciar 
o acordo, com a iniciativa preten-
de-se "envolver as comunidades 
científicas lusófonas numa questão 
de transcendente importância para 
o futuro da língua falada e escrita, no 
respeito e valorização das tradições 
nacionais, sem prejuízo de eventuais 
aproximações aconselhadas pelo 
uso comum do mesmo idioma em 
circunstâncias idênticas." 

Intervirão, como oradores, espe-
cialistas e personalidades favoráveis e 
desfavoráveis ao acordo. Entre os pri-
meiros estão, naturalmente, alguns 
dos que foram dos seus principais 
obreiros, como o reputado filólogo e 
gramático brasileiro Evanildo Bechara  

Acordo Ortográfico em debate 
na Academia das Ciências

e o português João Malaca Casteleiro, 
e entre os segundos Maria Alzira Seixo 
e Carmen de Frias e Gouveia. Há in-
tervenções de caráter geral, e há ou-
tras sobre aspetos muito específicos, 
desde os relacionados com o ensino 
aos relacionados com a edição. 

Os outros intervenientes são Artur 
Anselmo (presidente da secção de 
Letras da Academia), José Carlos 
Gentili, Manuel J. Lemos de Sousa, 

Ana Salgado, José Eduardo Franco, 
Aida Sampaio Lemos, Fernando 
Paulo Baptista, Teresa Cadete, Ivo 
Miguel Barroso, Francisco Dequi, 
Francisco Miguel Valada, António 
Fernando Nabais, João Almeida 
Flor, Carlos Fernandes, Celso A. 
N. da Conceição, Telmo Verdelho, 
Manuel A. Rodrigues, Mário Vieira de 
Carvalho, Maria Regina Rocha e Rolf 
Kemmler.   J

Língua Portuguesa Um colóquio sobre "Ortografia e bom senso"

 A obra de Luís de Camões é o tema do novo curso da 
área de Literatura e Humanidades do Centro Cultural de 
Belém, que começa amanhã, 29, e se prolonga até dia 3 
de dezembro, sempre às quintas-feiras (excepto dia 26 
de novembro), entre as 18 e as 19 horas. A formação está 
a cargo de Isabel Ameida, professora da Faculdade de 
Letras da Universidade de Lisboa e especialista em litera-
tura renascentista e maneirista. "Cada obra é única, e no 
entanto relaciona-se com outras, de múltiplo e intenso 
modo. (...) No século XVI, em tempo de Renascimento e 
Maneirismo (isto é, em tempo de constante diálogo com 
os clássicos), valorizou-se a imitação", escreve a investi-
gadora na apresentação do curso. "Na poesia de Camões, 
pratica-se, assim, um jogo audaz e difícil: há que ser 
semelhante e ser diferente; há que insinuar ou mostrar de 
onde se parte e aonde se chega, porque é nessa sintonia 
ou nesse desencontro que em larga medida o significado 
se constrói. Quer isto dizer que a leitura tem de estar 
atenta, ser curiosa e capaz de escutar as vozes que se 
cruzam, flagrantes ou discretas, num texto." É o exercício 
proposto, confrontando a obra de Camões com textos de 
referência no século XVI ou escritos nessa época. "Nunca 
entraremos em pleno na oficina do poeta, mas podemos 
entrever as suas escolhas e fazer perguntas que abram 
caminhos de entendimento. Será esse o nosso trabalho, 
explorando exemplos da lírica, da épica e do teatro", 
acrescenta Isabel Almeida. J

A obra de Camões 
em curso do CCB

Repressão, literatura 
e arte em colóquio

 As ligações entre a política, nomeadamente em con-
textos de ausência de liberdade, e a literatura e outras 
artes vão estar em debate no colóquio internacional 
promovido pelo Centro de Estudos Comparatistas da 
Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que 
decorre na Fundação José Saramago nos próximos dias 
28, 29 e 30. Criação, repressão política e censura no âmbito 
ibérico e iberoamericano junta especialistas e investi-
gadores europeus e sul americanos, em 10 sessões de 
conferências. Ao longo do colóquio haverá ainda confe-
rências plenárias, a de Jon Kortazar, da Universidade do 
País Vasco (dia 29, às 16 e 15), e a de Esperanza Guillén 
Marcos, da Universidade de Granada (dia 30, às 17), além 
de um encontro com os escritores Harkaitz Cano e Karla 
Suárez (dia 29, às 18). Entre os vários temas aborda-
dos, destaque-se o enfoque dado ao Prémio Nobel da 
Literatura português na primeira mesa, dia 28, às 11 e 30: 
Orlando Grossegesse falará sobre “verbalizar a violência 
do campo de concentração. De A Centelha da vida ao 
Ensaio sobre a cegueira”, enquanto Margarida Rendeiro 
se debruçará sobre “a criação literária como censura 
à impossibilidade da existência do outro”. Já Raquel 
Baltazar centrar-se-á no "compromisso sociopolítico 
de Levantado do Chão de José Saramago”. Por último, 
Celina Martins compará as obras de Julio Cortázar e 
José Saramago, sublinhando "a literatura em tempos de 
repressão censura”. J

Pode um país ‘zangar-se’ com outro país, amigo, porque neste 
país há quem, dentro do respeito pela legalidade e pela demo-
cracia, por múltiplos meios se manifeste contra uma violação 
dos Direitos do Homem nele verificada e em solidariedade com 
as vítimas de tal violação? Mais, tentando salvar a vida de uma 
delas, que para protestar contra a ultrapassagem do prazo de 

prisão preventiva sem acusação encetou uma greve da fome que, quando es-
crevo estas linhas (2ª feira, 26 de outubro) vai no seu 36º dia, não se podendo 
prever o que terá acontecido quando chegarem ao leitor.

A resposta àquela pergunta só pode ser um rotundo “não”. Não pode, 
ou pelo menos não deve. E, no entanto, a avaliar designadamente pelo que 
escreve no oficial ou oficioso Jornal de Angola e pelo que diz o embaixador 
de Angola em Portugal, parece que pode – e deve!... O que se me afigura  
extraordinário e muito preocupante.

Creio que a generalidade dos nossos leitores sabe do que falo. Mas 
admitindo haver alguns, fora de Portugal e de Angola, que o não saibam, 
recordarei que a 20 de junho foram presos em Luanda 15 jovens “ativistas”, 
surpreendidos pela polícia a em conjunto ler e/ou comentar dois livros: Da 
Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, e Ferramentas para Destruir o Ditador 
e Evitar Nova Ditadura, de Domingos da Cruz. 

Face a tão subversiva atividade, foi-lhes imputado qualquer coisa como 
uma tentativa de rebelião contra o Estado e de atentado contra o Presidente. 
E, após três duros meses de cárcere, o preso mais conhecido, o rapper Luaty 
Beirão, começou a greve da fome, que com uma notável determinação e co-
ragem tem mantido, suscitando uma já enorme solidariedade internacional. 

E então, enquanto entre nós, de par com as manifestações de protesto 
e apoio aos presos, se criticava o governo português por não tomar uma 
atitude mais firme em relação ao caso, em Angola, uma vez mais naquele 

jornal, o seu diretor despejava ab-
surdas acusações e insultos ao nosso 
país. Designadamente por alegada 
intromissão nos assuntos internos 
de Angola: segundo ele, até uma 
visita, autorizada pelos "respon-
sáveis" angolanos, do embaixador 
português a Luaty, ultrapassou 
todas as "marcas" e constitui um 
precedente grave; por sua vez, o 
dito embaixador acusava Portugal 
de estar, como de hábito, a querer 
"diabolizar" Angola!

Ora, nada disto faz sentido. Para 
começar, desde quando é que pro-
testar contra a violação de Direitos 
Humanos noutro país, para mais 
um país amigo, e tentar salvar, tal-

vez da morte, um jovem que luta pelo que entende ser a liberdade e a justiça, 
significa uma abusiva ingerência nos seus assuntos internos? O que é que 
em todo o mundo, em todos os tempos, têm feito aqueles que combatem por 
ideias e ideais? E o que seria do mundo e de todos nós se não fosse assim?

Em Angola parece haver quem esqueceu a lição de Agostinho Neto, 
que - como Amílcar Cabral e outros símbolos maiores das lutas nacionais de 
libertação - sempre distinguiu o regime ditatorial e colonialista do povo por-
tuguês: este um amigo e aliado, aquele o inimigo comum. Foi assim, é assim 
e será assim... Os governos, mesmo os regimes, passam, os povos ficam. 
Ficam os convergentes combates travados, os laços históricos e culturais, as 
relações de afeto, a língua e os interesses comuns. E se em entre nós o que 
acontece em Angola repercute tanto, é exatamente por tudo que nos liga, 
pelo muito que queremos ao país e ao seu povo. 

Em Portugal, quem se rege por ideais de liberdade, justiça social, pro-
gresso, olha para Angola, insisto, como país amigo ou mesmo irmão, e não 
como um lugar para negócios ou de novos milionários que convém invistam 
em Portugal. E é desse "campo" a imensa maioria dos que se têm manifes-
tado neste caso: ninguém quer diabolizar Angola; ao invés, pretende é que 
Angola não se diabolize. J

Luaty, Angola  
e Portugal

“Se em entre nós o que 
acontece em Angola 
repercute tanto, é 
exatamente por tudo 
que nos liga, pelo 
muito que queremos 
ao país e ao seu povo

JOSÉ CARLOS DE VASCONCELOS

EDITORIAL
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Vinho da Casa é o trabalho 
apresentado por Hugo Pedro Serra, 
23, que se encontra a terminar 
o Mestrado em Food Design em 
Milão. A peça adapta as fases de 
produção de vinho à habitação 
contemporânea. A representar a 
literatura portuguesa estão José 
Trigueiros, 30, com Êxodo, e Álvaro 
Seiça, 32, que apresentou Cidades 
Indigitadas e #Immigrants.  

No ano em que celebra o seu 
30.º aniversário, a mostra preten-
de debater a realidade dos países 
que circundam o Mediterrâneo. 
A ideia de a arte ser um elemento 
potenciador da Paz foi salvaguar-
dada pela organização da Bienal e 
por representantes da Comuna de 
Milão, no momento de abertura 
oficial realizado na passada quin-
ta-feira, 22. J RITA ALVES DOS SANTOS

 Tiago Mesquita, Marta Leite, 
Hugo Pedro Serra, Teresa 
Carvalheira, Álvaro Seiça, José 
Trigueiros e Diogo Goes são os 
jovens criadores que represen-
tam Portugal na Mediterranea 
17 - Bienal de Jovens Artistas, 
que decorre em Milão até 22 de 
Novembro. A Fabbrica del Vapore, 
centro de produção de cultura 
jovem, recebe o trabalho de cerca 
de 300 jovens criadores oriun-
dos de vários países da Europa e 
do Mediterrâneo, sob o lema No 
Food's Land. 

No segmento das artes aplica-
das, Teresa Carvalheira, 23, apre-
senta a coleção To Preserve. Através 
de tintura de iodo, Betadine e 
açafrão da Índia, a designer de 
moda explora a sustentabilidade, 
a identidade e a relação desig-

ner-produto. Diogo Goes, Marta 
Leite, e Tiago Mesquita apresentam 
projetos na área das artes visuais. 
Diogo Goes, 26, natural do Funchal, 
participa nesta Bienal com Totem 
/ Extra Virgens, da série Primeira 
Comunhão, onde trabalha antigas 
fotografias de família através do 
desenho. Paisagem de Referências, 
de Marta Leite, 32, explora os 
conceitos de paisagem e lingua-
gem. A jovem integrou ainda uma 
residência artística que decorreu no 
bairro milanês de San Siro, e cujo 
resultado foi também apresentado 
na Fabricca del Vapore. O projeto 
de Tiago Mesquita, 30, Heart - The 
Art of Living, começou há quatro 
anos, altura desde que armazena 
recordações da sua vida num chip 
que introduzido no corpo, junto ao 
coração.  

Bienal de Jovens Artistas em Milão

Imagem da mostra A máquina de escrever de Fernando Pessoa entre os ‘objetos’ 
expostos, com originais seus ao lado

edições, umas delas, recente, em 
Israel, onde está ou esteve entre os 
livros do género mais vendidos, e 
uma próxima em Itália. 

A curadoria da exposição é de 
Renata Pimentel, profª de Literatura 
da Un. Federal de Pernambuco, e um 
dos seus objetivos, além de difundir 
ainda mais a obra e a história do 
escritor, consiste em homenagear 
Pessoa nos 80 anos da sua morte, 
que passam no próximo dia 30 de 
novembro. A mostra será acompa-
nhada e valorizada com iniciativas 
paralelas, entre as quais se destaca 
outra exposição, no mesmo Museu, 
com quadros sobre ou a partir do 
poeta dos heterónimos de quase cem 
artistas daquele Estado brasileiro. 
Além do Museu, e de outras insti-
tuições de Pernambuco, a exposição 
tem designadamente o apoio da 
embaixada portuguesa no Brasil e do 
Instituto Camões. J

 Uma das maiores exposições de 
sempre sobre Fernando Pessoa abre no 
próximo dia 6 de novembro no Recife, 
no Museu do Estado de Pernambuco, 
onde estará patente durante um mês. 
A mostra integrará originais, objetos 
pessoais, um grande número de pri-
meiras edições e edições raras dos seus 
livros (só de Mensagem nove edições), 
bem como de jornais e revistas em 
que colaborou, retratos, etc. Incluindo 
o que se junta sob a designação de 
"Pessoamania": esculturas, agendas, 
cadernos de notas, canetas e centenas 
de outros objetos. Mais, há o que tem a 
ver com os companheiros do Orpheu e 
com amigos, e até com o que é desig-
nado como "figuras importantes para 
Pessoa". E quem diz figuras diz obras, 
e na exposição há nove edições, até ao 
século XXVII, de Os Lusíadas, entre as 
quais a primeira, de 1572 e a chamada 
"dos Piscos", de 1584.

Tudo que consta da exposição é 
de um colecionador, não identifi-
cado em nenhum dos materiais da 
mostra, e que num deles, assinado 
só por "colecionador", escreve: ''O 
passado é o presente na lembrança'', 
disse Fernando Pessoa em uma das 
Odes de Ricardo Reis. Aqui temos um 
passado que passou. E lembranças 
que hoje voltam, por um momento 
breve, a ser presente. Essa Coleção 
é o juntar peças de um enorme 
quebra-cabeça, pedaço por pedaço, 
num desenho nem sempre lógico. 
Com a intenção de, a partir da ima-
gem que for sendo composta, melhor 
conhecer os caminhos percorridos 
por um poeta que sonhou todos os 
sonhos do mundo. Até porque diz, 
em O Marinheiro, que 'falar no passa-
do deve ser belo, porque é inútil e faz 
tanta pena...'

Há homens que morrem quando 
morrem, assim pensava. Outros 
morrem aos poucos, na lembrança 
dos amigos ou no que escreveram 
pela existência. Só que há, nos céus 
imprecisos e distantes, aqueles 
escolhidos pelos deuses. Diferentes. 
Eternos. Como Pessoa. São os que 
restarão vivos, para sempre, na me-
mória de seu porvo e de sua língua. 
Esta Coleção contém registros de 
sua passagem terrena. Reafirma sua 
permanente presença, entre nós. E é, 
sobretudo, um ato de devoção."

Trata-se, no entanto, de um 
segredo difícil de guardar, ou de 
Polichinelo, pois uma coleção de tal 
vulto, mesmo que a exposição não 
fosse no seu Recife natal, só poderia 
ser a que ao longo do tempo o pes-
soano José Paulo Cavalcanti foi cons-
tituindo. E, de facto, a excecional 
coleção é do autor da obra Fernando 
Pessoa. Uma biografia - já com várias 

No Recife, um grande exposição
sobre Fernando Pessoa DAVID FONSECA apresenta novo 

álbum 'Futuro Eu'', todo em português, no 

CCB, a 30 , às 21, e no Teatro de Vila Real, a 

7, às 21 e 30. 

 RUI VELOSO comemora 35 anos de 

carreira, no Meo Arena, a 6 , às 21 e 30. 

 LÍDIA, coreografia de Paulo Ribeiro para a 

Companhia Nacional de Bailado, a 30 e 31, às 

21 e 30, no Teatro Viriato, em Viseu. 

 TOTAL ECLIPSE OF THE HEART, peça 

de Kassys, em cena na Culturgest, Lisboa, de 

5 a 7 de novembro, às 21  e30. 

 TRIBUTO A AMÁLIA RODRIGUES, 

com fados tradicionais, música popular por-

tuguesa e êxitos da fadista, por Maria Mendes 

e Jorge Baptista da Silva, no Cineteatro D. 

João V, Amadora, a 31, às 21 e 30. 

 CAPICUA em Torres Novas, no 59º ani-

versário do Teatro Virgínia, a 31, às 21 e 30.  

 BONECOS DE SANTO ALEIXO em di-

gressão, com "Auto da Criação do Mundo'': 

a 27, às 20, na sede da Peripécia Teatro na 

Aldeia de Coêdo, Adoufe, Vila Real; a 5, às 

21 e30, no Palácio D. Manuel, em Évora, às 

21h30; e a 6, às 21 e 30, Teatro das Beiras, no 

âmbito do Festival de Teatro da Covilhã. 

 EMÍDIO GUERREIRO (1899-2005) 

homenageado nas Conversas com café, a 31, 

às 11, na Sociedade Martins Sarmento, em 

Guimarães. 

 GUIMARÃES JAZZ, na 24ª edição, no 

Centro Cultural Vila Flor, entre os dias 5 e 14 

de novembro, com Oregon, Brian Blade and 

The Fellowship Band, Cholet Känzig Papaux 

Trio, Jason Moran, The Taylor Ho Bynum 

Quinteto e Joshua Redman, entre outros.

 LER NO CHIADO NO PORTO, na 

Bertrand do Shopping Cidade, a 29, às 18 e 

30, com o escritor Mário Cláudio à conversa 

com Anabela Mota Ribeiro sobre o seu 

romance Astronomia. 

 DÁ VOZ À LETRA, concurso da Fundação 

Gulbenkian, da Porto Editora e da Câmara 

Municipal do Porto, com inscrições até dia 30.

 ADRIANA QUEIROZ apresenta o novo 

álbum 'Tempo' no CCB, em Lisboa, dias 30 e 

31, às 21, com acompanhamento ao piano de 

Filipe Raposo. 

 CLAÚDIA FISCHER E MANUEL 
COSTA CABRAL em conversa sobre as 

exposições do projecto Aulosten, na Galeria 

Belo-Galsterer, em Lisboa, a 31, às 17 e 30. 

 BOCA ABERTA, projeto de leituras 

dedicado a famílias com crianças dos 3 aos 

6 anos, todos os sábados do mês de novem-

bro, no Salão Nobre do Teatro Nacional D. 

Maria II, às 16. 

 NUNO LORENA com pinturas recentes 

na Galeria Diferença, em Lisboa, a partir de 

dia 7 de novembro, às 16. 

›  b r e v e s ‹  MARIA JOÃO E MÁRIO LAGINHA, 

na Culturgest, para um concerto integrado 

nas comemorações dos 40 anos do Provedor 

de Justiça, a 6, às 21 e 30.  

 MOVIMENTO OPERÁRIO 
PORTUENSE, de Vítor Ranita, apresentado 

na Associação de Jornalistas e Homens de 

Letras do Porto, a 5, às 18 e 30. 

 O ÚLTIMO ROSTO DE 
CARAVAGGIO, de Rui Vieira, lançado 

amanhã, 29, às 19, no Bar a Barraca, em 

Lisboa, com apresentação de Miguel Real.

 JOÃO PAULO CUENCA em diálogo com 

Pedro Vieira, a propósito do seu novo roman-

ce, Descobri que estava morto, hoje, quarta-

-feira, 28, na Lx Factory, em Lisboa, às 19. 

 O QUE É O HOMEM?, colóquio na 

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 

Universidade Nova de Lisboa, a 31, a partir 

das 9 e 30. 

 QUATRO FOTÓGRAFOS DE 
MOÇAMBIQUE, exposição de Moira 

Forjaz, José Cabral, Luís Basto e Filipe 

Branquinho, na Galeria Municipal de Arte, 

Almada, a partir de amanhã, 29, às 18 e 30.

 
 ARQUIPÉLAGO, com imagens das 

ilhas de São Vicente e Santo Antão de João 

Ferreira, na Galeria Arquivo, Bens Culturais, 

em Leiria, a partir de dia 31, às 16. 

 CABUL, criação de Rui Horta em conjunto 

com a Orquestra Metropolitana de Lisboa, 

no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, 

a 30 e 31, às 22. 

 AS CRIADAS, de Jean Genet, com ence-

nação de Paula Pedregal, em cena até dia 8, 

na Casa de Teatro de Sintra. 

 MOSTRA ESPANHA com duas iniciati-

vas na Bienal AnoZero de Coimbra: ''Energia 

Psíquica'', exposição no Círculo de Artes 

Plásticas (com inauguração a 31) e ''Encontro 

sobre Colecionismo'', na Biblioteca Joanina da 

Universidade de Coimbra, a 1 de novembro. 

 A CANTORA CARECA, de Eugène 

Ionesco, em cena até 1, no Teatro da 

Trindade, em Lisboa 

 BE WITH ME NOW, percurso amoroso 

através da ópera europeia, estreia-se a 10, às 

21, na Fundação Calouste Gulbenkian. 

 HAMLET, com encenação de Luís Miguel 

Cintra para o Teatro da Cornucópia e a 

Companhia de Teatro de Almada, no Teatro 

Municipal Joaquim Benite, em Almada, até 

dia 15. 

 À TARDE NO MUSEU, ciclo comis-

sariado por Ana Paula Russo, com o Trio 

Tarantella, constituído por Susana Valente 

(clarinete); Tiago Canto (flauta) e Pedro 

Ramos (piano), amanhã, 29, às 19, no Museu 

Nacional da Música.

 LE BUTCHERETTES, trio da mexicana 

Teri Gender Bender, apresenta o novo disco 
A Raw Youth, a 6 de novembro, às 22 e 30, 

no Sabotage Club, em Lisboa.
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A-B-C-D-Eça

Novos autores e novos verbetes integram a 

terceira edição do monumental dicionário, 

com mais de 1400 páginas, do verdadeiro 

poço sem fundo de novidades e surpresas 

que é a narrativa queiroziana. Tanta riqueza 

resulta não só da enorme obra de Eça de 

Queiroz, mas também do seu estilo sofisticado 

que, por calculada simplificação, oculta segre-

dos e sinais, revelados apenas com releituras 

atentas. Coordenado por A. Campos Matos, 

autor de uma vasta obra de investigação e di-

vulgação, com mais de trinta títulos publicados 

sobre a vida e obra do escritor, o Dicionário 

de Eça de Queiroz, é uma edição da 

Imprensa Nacional-Casa da Moeda. 
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›  Pr é m io  Jo s é  Sa r a m ag o  e  Pr é m io  L e Ya  ‹

Luís Ricardo Duarte

Os vencedores de dois dos mais importantes prémios literários portugueses, em prestigio e valor pecuniário, foram agora 
conhecidos. Bruno Vieira Amaral recebeu o José Saramago, para autores até 35 anos, pelo romance As primeiras coisas, 
que se tornou uma das obras mais premiadas da literatura em língua portuguesa dos últimos tempos, pois já recebera o 
Fernando Namora, o Pen Clube de Narrativa e o da revista Time Out. Por seu turno, António Tavares, vice-presidente da 

Câmara Municipal da Figueira da Foz, foi distinguido com o Prémio LeYa pelo romance original Coro dos Defuntos, que será 
publicado ainda este ano. O JL entrevista e traça o perfil dos dois escritores, juntando ainda textos inéditos seus: o A a Z de 

Bruno Vieira Amaral e o Diário de António Tavares

Bruno Vieira Amaral
Um bairro, muitas personagens

h
Há muito que não se via um livro 
assim, capaz, em simultâneo, de 
chamar a atenção dos leitores e de 
conquistar o louvor unânime da 
crítica, tudo isto traduzido numa 
assinalável soma de distinções. 
Lançado pela Quetzal em 2013, 
As primeiras coisas, romance 
de estreia de Bruno Vieira do 
Amaral, venceu quase tudo o 
que tinha para vencer. Foi livro 
do ano para a revista Time Out, 
vencedor do Prémio Pen Clube 
Narrativa, do Prémio Fernando 
Namora e agora do Prémio José 
Saramago. É obra. E da boa, 
assegura o júri. “Um trabalho 
muito original assente sobre uma 
geografia de camadas sobrepostas 
que constituem o chão do Bairro 
Amélia que tão bem suporta as 
personagens e a memória que as 
sustenta. A construção do texto 
deixa escapar uma erudição que 
afasta o gratuito e a citação fácil.”, 
afirmou a escritora angolana Ana 
Paula Tavares, a quem coube, 
como membro do júri, o elogio 
do livro na cerimónia de entrega 
do galardão, que decorreu na 
Fundação José Saramago, no 
passado dia 20. 

“O equilíbrio global deste 
notável romance resulta de 
uma maturidade de escrita 
que não se consente nenhuma 
facilidade, mas não foge do 
prosaísmo de vidas mais 
ou menos marginalizadas. 
Conseguir com este material e 
este método uma obra de ficção 

tão poderosa e interessante 
não é o menor dos méritos do 
autor. Pelo contrário: é aí que 
reside a chave do seu encanto, 
que é o de qualquer grande 
texto literário”, defendeu, 
na sua justificação, António 
Mega Ferreira, numa opinião 
acompanhada pelos restantes 
jurados: Manuel Frias Martins 
(“O efeito de real é tão forte na 
figuração do Bairro Amélia que o 
leitor é literalmente puxado para 
dentro de uma espécie de filme 
da memória de todos os bairros 
populares de um Portugal”), 
Nazaré Gomes dos Santos (“O 
autor vai desafiando o leitor com 
inovações formais - imensas 
notas de rodapé, que contrariam 

a sua função convencional -, 
conseguindo ainda surpreender 
com um belo e emocionante 
epílogo, de caráter elegíaco”), 
Paula Cristina Costa (“Um livro 
que fascina desde a primeira 
página pela arte de saber contar 
bem uma história, dezenas de 
histórias, dos habitantes do 
Bairro Amélia, numa linguagem 
bela, culta e cirurgicamente 
delicada”), e Nélida Piñon 
(“As páginas, lavradas por 
Bruno Vieira Amaral, criador 
de talento, talham um mundo 
perturbador. Oferta-nos um 
bairro que é a metáfora de uma 
comunidade condizente com 
um país. E cuja construção, sem 
falhas, expressa a invenção do 

real. A matéria, enfim, que jaz 
em nós e nos emociona”). 

Estreia fulgurante, As primeiras 
coisas revelam-nos um escritor 
atento à realidade que o circunda, 
o que ficou ainda mais claro na 
intervenção que fez na cerimónia 
de entrega do prémio. A par 
dos agradecimentos habituais 
nestas circunstâncias, Bruno 
Vieira Amaral enumerou o nome 
dos vizinhos dos sete andares 
do bloco 63 do Bairro Fundo de 
Fomento do Vale da Amoreira, 
onde cresceu e onde encontrou a 
matéria-prima para o primeiro 
romance. “Dediquei-lhes o 
prémio”, afirma o escritor no A a 
Z que escreveu para o JL, “porque 
não só inspiraram algumas 
das personagens e situações do 
livro mas também porque me 
recordava dos nomes de todos (ou 
quase todos) e vi nisso o sinal de 
um tempo muito diferente daquele 
em que vivemos.”

SOMBRAS REAIS… 
O tempo a que Bruno Vieira 
Amaral se refere é o do PREC, 
o processo revolucionário em 
curso de 1974/75, o de um país 
em reboliço constante e em 
permanente efervescência. Um 
país, também, de encontros 
improváveis, como o que juntou 
os seus pais. Talvez tenha 
começado aí o seu jeito para a 
literatura, que se revelou bem 
cedo em pequenos versos (aos 12 
anos, num exercício de trabalhos 
manuais, chegou a dar a um 
caderno o título de “poemas 
fundamentais”). O Bairro em 
que nasceu, no Barreiro, foi uma 
invenção dos seus habitantes. 
Ainda os prédios não estavam 
concluídos e já tinham sido 
ocupados. Num andar, o seu pai, 
que procurava nova terra a que 
pudesse chamar sua, depois de 
ter vindo na ponte aérea que 
trouxe muitos retornados de 
Angola, onde nasceu, em Novo 
Redondo. De um momento para 
o outro tinham perdido tudo 
e o choque, sobretudo para o 
avô de Bruno Vieira Amaral, 
foi violento. Por isso, o pai, 
ainda novo, assumiu as rédeas 
da família, deixando para trás 
o Hotel Roma onde tinham ido 
parar. Noutro andar, de outro 
prédio, a família da sua mãe 
também encontrou abrigo. 
Viviam no Bairro da Serafina, 

Alguns escritores 
acham que o mais 
importante é contar 
uma história de 
sucesso. Mas, para 
mim, sempre  
foi mais interessante  
ir à procura  
do trilho deixado  
pelas pessoas  
comuns ou  
anónimos

“
Bruno Vieira Amaral “Somos, inevitavelmente, as primeiras coisas e sítios onde crescemos”
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Um escritor de A a Z
A de Amor 
“Bom é mesmo amar em paz / 
Brigas nunca mais” 

B de Bairro 
Uma família de estranhos, 
o lugar onde crescemos e 
que acompanha as nossas 
transformações, o nosso 
primeiro mundo. 

C de Crítica literária 
O bom crítico literário é aquele 
que ajuda o leitor a ver o que 
este, sozinho, não consegue ver 
ou a pôr em palavras aquilo que 
o leitor intui mas não é capaz de 
exprimir. 

D de Deus 
Existe no coração dos que n’Ele 
acreditam. 

E de Editorial (mundo) 
Como todos os outros, é um 
mundo de pequenas tribos e 
grandes intrigas, de exageros, 
de cordialidade protocolar e da 
indispensável invejazinha. Mas 
também tem coisas más. 

F de Família 
O princípio, o meio e o fim de 
tudo. 

G de Geração 
Conjunto de pessoas 
condenadas, por fatalidade 
cósmica, a recordar os mesmos 
programas de televisão. 

H de Hábitos 
O chão necessário para os 
buracos da originalidade. 

I de Infância 
Uma ferida que alimentamos. 

J de José Saramago 
 e outras influências 
De Saramago, As Pequenas 
Memórias, e o exemplo de 
alguém que nunca rebaixou a 
literatura à função de veículo 
ideológico. Era escritor e 
era comunista. Nunca foi 
escritorcomunista. 

K de Karenina vs Keila 
Infelizmente o adultério já 
não é trágico. Pelo contrário, 
é quase obrigatório. Hoje, só 
a fidelidade é trágica, quase 
patológica. 

L de Literatura 
A vida em segunda mão. 

M de Música 
No meu livro tem uma função 
importante: desde os metaleiros 
do bairro a Roberto Carlos, de 
Fernando Farinha a Sérgio e 
Madi, de Paulo Flores ao meu 
guitarrista Gica Sampaio. 

N de Notas de rodapé 
Foi surpreendente ver como 
uma opção formal provocou 
reacções tão apaixonadas em 
alguns leitores.  

O de Ocupação 
Os habitantes do Bairro 
Amélia foram os verdadeiros 
okupas, sem ideologia, sem 
mensagem política, apenas a 
vida a acontecer na mais natural 
das soluções aritméticas e 
geométricas: casas sem pessoas 
+ pessoas sem casas = casas com 
pessoas. 

P de Personagens 
O sangue dos livros. 

Q de Quetzal 
Um prazer trabalhar um 
catálogo tão notável e uma 
honra fazer parte desse 
catálogo. Mérito de uma equipa 
de excelentes profissionais que, 
acima de tudo, amam os livros. 

R de Revolução 
Não vai ser transmitida na 
televisão. 

S de Saudade 
Do que não vivi? 

T de Treme-Treme (do 
próximo livro) 
Joãozinho Treme-Treme era 
personagem do livro anterior, 
muito vagamente inspirada 
num primo meu, João Jorge. O 
próximo livro, sim, será sobre 

o caso do homícidio de João 
Jorge.  

U de Últimas coisas 
Espero que estejam longe. 

V de Vizinhos 
Dediquei-lhes o prémio porque 
não só inspiraram algumas 
das personagens e situações 
do livro mas também porque 
me recordava dos nomes de 
todos (ou quase todos) e vi 
nisso o sinal de um tempo 
muito diferente daquele em que 
vivemos. 

W de Web 
Deus e o Diabo, uma ferramenta 
de trabalho indispensável e uma 
máquina de produzir ruído e 
distracção. 

X de Xerazade 
Quando os escritores se queixam 
de bloqueio criativo ou da 
pressão dos prazos deviam 
lembrar-se da situação de 
Xerazade, obrigada a contar 
histórias para salvar a vida. 

Y de Yang-Tsé em Chamas 
Lembro-me de ver esse filme 
na rubrica de cinema da RTP, 
Lotação Esgotada, há muitos 
anos. Era com o Steve McQueen 
e não me recordo de mais nada. 

Z de Zzzzzzzzzzzzzz 
“Eu faço samba e amor até mais 
tarde / E tenho muito sono de 
manhã” J

Bruno Vieira Amaral Com Pilar del Río

em Lisboa, e souberam das 
ocupações na Margem Sul. “Não 
havia água, nem luz, nem portas, 
nem se podia sair de casa para 
não perder a ocupação”, descreve 
o escritor. 

Foi uma aventura digna do 
faroeste. “Pessoas com histórias 
de vida tão distintas chocaram 
numa panela, que podia ter sido de 
pressão, mas que nunca se revelou 
como tal”, adianta. “Mesmo 
sabendo que olhamos para trás 
sempre com nostalgia, a verdade é 
que naqueles tempos convivíamos 
mais uns com os outros, tudo 
improvisado, com muita vida, 
muitas iniciativas, muitas lojas, 
algumas barracas”. Nunca se 
afastou desse desenvolvimento, 
com a curiosidade de quem gosta 
de observar. Na licenciatura 
de História Moderna e 
Contemporânea, que haveria 
mais tarde de concluir no ISCTE, 
em Lisboa, percebeu, aliás, a 
importância das vidas comuns, o 
que moldou fortemente a futura 
pena literária. “Alguns escritores 
acham que o mais importante é 
contar uma história de sucesso. 
Mas, para mim, sempre foi mais 
interessante ir à procura do trilho 
deixado pelas pessoas comuns ou 
anónimos, que é bem mais difícil 
de identificar do que o dos grandes 
homens ou Napoleões”. Para isso, é 
preciso ter alma de "índio" e saber 
complementar os factos com a 
imaginação. “Mesmo quando se 
lida com personagens históricas, 
não nos podemos limitar ao que 
é conhecido. O escritor tem de 
fazer uso dos seus instrumentos, 
que passam pela imaginação e 
a sensibilidade”, acrescenta. O 
bailado de um empregado de 
mesa num café, o lugar deixado 
vazio por uma pessoa, uma morte 
misteriosa, um sonho adiado - não 
faltam “sombras” em As primeiras 
coisas, uma imagem que Bruno 
Vieira Amaral foi buscar à Bomba 
de Hiroxima, citada no livro. Depois 
da explosão, tudo desapareceu, os 
corpos e os objetos vaporizaram-
se. Apenas restaram sombras 
projetadas na parede. É dessa ténue 
marca que se faz o seu romance.  

… E FRUTOS LITERÁRIOS
No início, portanto, estiveram os 
vizinhos e outros habitantes do 
Vale da Amoreira. Começaram 
por ser a paisagem da sua infância 
e juventude, para depois se 
transformarem em personagens 
de um livro que foi crescendo 
aos poucos. Primeiro, como 
pequenos ensaios publicados na 
internet, mais tarde como base de 
um projeto literário ambicioso, 
um “dicionário incompleto” de 
géneros humanos, à moda dos 
carateres ou catálogos clássicos. 
O seu objetivo, contudo, nunca 
foi o de apresentar tipos. “Nunca 
procurei que cada personagem 
fosse a ilustração de uma ideia”, 
assegura. “Quis, sim, que 
tivessem vida própria, que fossem 
como são, com a sua dignidade, 
as suas tragédias, as suas 

conquistas e derrotas”. Também 
assumiu como sua a liberdade de 
juntar numa única personagem 
características de várias pessoas 
que conheceu, de fundir e de 
misturar. “Não tenho disciplina 
para tomar notas, por isso a 
realidade e a ficção misturaram-
se muitas vezes. Há até uma 
pessoa que hoje só conheço pelo 
nome que lhe deu enquanto 
personagem no livro. Tudo se 
confundiu com a escrita”, afirma. 

Assim nasceu o Bairro Amélia, 
uma urbanização inexistente que 
é a súmula de todos territórios da 
sua infância. “Pus nesse bairro 
fragmentos de vários bairros 
que conheço, numa construção 
mais pessoal do que real”, diz. O 
realismo, aliás, também não lhe 
interessa excessivamente, pois 
na literatura não procura uma 
abordagem social ou antropológica, 
embora também estejam presentes. 
“Partindo da realidade, quero 
beneficiar da liberdade da ficção”, 
garante. Se é verdade que leu 
muitos estudos sobre a margem 
sul, nunca abdicou da força de 
um certo realismo mágico, que 
reclama enquanto “nova forma de 
contar”, com soluções literárias que 
permitem, no seu caso, apresentar 
com mais propriedade “a perceção 
que o narrador tem da realidade”. 

A unir todas as personagens 
(apresentadas por ordem 
alfabética, de A a Z) está a ideia de 
“regresso”. Com um casamento 
falhado e sem emprego, o narrador 
de As primeiras coisas volta a 
casa. Com a sensação de derrota, 
confronta-se com o mundo que 
sempre conheceu e do qual, 
provavelmente, sempre quis 
fugir. “A ideia de regresso obriga o 
narrador a pensar naquele mundo, 
mas também em si próprio”, 
descreve Bruno Vieira Amaral. “O 
que aconteceu àquele bairro? E o 
que se passou com ele?”. A escolha 
de histórias fracassadas não é tanto 
um gosto especial do escritor, 
embora reconheça nelas material 
para boas narrativas, antes a lente 
escolhida pelo narrador. “O facto 
de as histórias estarem ligadas à 
forma como as pessoas lidam com 
a perda e a derrota, tem sobretudo 
a ver com o olhar do narrador, 
que na derrota procura outros 
vencidos.” 

O olhar de Bruno Vieira Amaral 
é muito diferente. Se brinca com 
estas personagens é porque as 
reconhece como suas, sendo este 
romance também a afirmação 
da sua identidade. “Somos, 
inevitavelmente, as primeiras 
coisas e sítios onde crescemos, 
por muito que queiramos fugir 
deles”, adianta. “Tenho um 
espírito aberto e cosmopolita, não 
sou nada nacionalista ou patriota 
cego, mas acredito que há de 
facto uma ligação à terra, sincera 
e verdadeira, que tanto pode ser 
um lugar, como uma memória, as 
lembranças iniciais, a forma como 
vimos o mundo pela primeira 
vez”. Das raízes até ao fruto, eis o 
caminho da sua literatura.J 
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A conquista da liberdade

 À segunda foi de vez. Depois de, em 
2013, ter sido finalista, com As palavras 
que me deverão guiar um dia, António 
Tavares foi o vencedor da edição deste ano 
do Prémio LeYa. Com o romance inédito 
O coro dos defuntos, o escritor e vice-pre-
sidente da Câmara Municipal da Figueira 
da Foz convenceu o júri constituído por 
Manuel Alegre (presidente), Nuno Júdice, 
Pepetela, José Castello, José Carlos Seabra 
Pereira, Lourenço do Rosário e Rita 
Chaves. “Estamos perante um romance 
que tem uma construção sólida, condu-
zindo o leitor através de uma escrita que 
inscreve em paralelo o percurso do país 
e o do mundo ficcional, sem que um se 
sobreponha ao outro”, lê-se na nota de 
justificação. “O romance reanima, com 
conhecimento empático e com ironia, 
uma ruralidade ancestral - flagrante nos 
ambientes e nos modos de viver, nos hori-
zontes de crença e nos saberes empíricos, 
na linguagem e na imaginação mítica. 
E é sobre esse fundo ancestral que vêm 
inscrever-se as notícias das transforma-
ções aceleradas do mundo contemporâneo 
e o jogo de alusão e de metáfora sobre o 
devir da nossa sociedade e o agonizar do 
antigo regime político – até ao anúncio da 
revolução.”

Na decisão, o júri também sublinhou a 
originalidade da construção romanesca 

de O coro dos defuntos:  “É sempre o plano 
narrativo que predomina, dado através do 
recurso a uma forma inovadora na apre-
sentação da voz narrativa, que alterna en-
tre o quadro da província beirã e o mundo 
da emigração na Suíça e nos Estados 
Unidos da América. À versatilidade na 
composição e no cruzamento de vozes e 
perspetivas corresponde a diversidade 
de personagens – realistas e simbólicas, 
típicas e insólitas -, num estilo que sabe 
combinar matizes tradicionais e atuais da 
língua portuguesa. O que é também um 
aspeto original é o interesse de uma ficção 
que está sempre a surpreender, integran-
do aspetos de crenças e visões do mundo 
popular que tocam o fantástico”. 

Com um arco narrativo que vai de 1968 
a 1974, o romance capta um período deci-
sivo da história recente de Portugal, o da 
conquista da liberdade, a partir de uma 
pequena aldeia beirã. É a população como 
um todo, aliás, que fala, o que explica a 
ideia de coro do título. Sobre a obra, que 
ainda está no segredo do planeamento 
editorial, falará António Tavares quando 
sair. Por agora, dá-nos conta, no diário 
que publicamos nestas páginas, de alguns 
momentos centrais na sua vida e escri-
ta, que começaram, ambas, em Angola. 
Pois foi na rua, onde na verdade cresceu, 
como hoje já não acontece, que António 

Tavares descobriu as primeiras histórias. 
“Naquele tempo, vestia-se uns calções 
e saía-se para a rua para só voltar ao 
final do dia. As crianças trepavam para 
uma árvore e construíam o seu mundo”, 
recorda. 

Esse mundo era o Lobito, onde nas-
ceu, em 1960, e de onde só regressou na 
ponte aérea de 1975. Aí, no entanto, vol-
tou para escrever o seu anterior roman-
ce, As palavras que me deverão guiar um 
dia, que de certa forma marca uma vi-
ragem na sua escrita, mais atenta ao baú 
da memória. Em Portugal, fixou-se no 
Porto, onde concluiu o liceu. Mais tarde, 
rumou a Coimbra, para se licenciar em 
Direito. E nunca mais deixou a zona 
centro. Aproximou-se da costa e lançou 
raiz à terra da Figueira da Foz. Foi pro-
fessor do ensino secundário e antes de 
entrar na política, onde encontra muitos 
paralelos com os enredos criados por Gil 
Vicente, deitou mão à escrita. Primeiro, 
como jornalista amador, mais tarde 
como profissional, em A Linha do Oeste, 
que fundou e dirigiu. Na ficção, arriscou 
inicialmente o teatro (Trilogia da Arte 
de Matar, Gémeos 6 e O Menino Rei são 
algumas das suas peças), numa altura 
em que a sua veia ensaística também 
emergiu, nomeadamente em estudos 
sobre os escritores Luís Cajão, Manuel 
Fernandes Thomás e Redondo Júnior ou 
os temas da liberdade de imprensa e dos 
arquétipos e mitos da psicologia social 
figueirense. 

A política surgiu em 2009, com as 
eleições autárquicas. Foi candidato na 
lista vencedora do PS, com recondução no 
cargo no escrutínio de 2013. Atualmente, 

tem competências nas áreas de Cultura, 
Educação, Formação Profissional, Saúde e 
Ação Social. É responsabilidade suficiente 
para preencher muitas agendas, incluindo 
a da escrita. A solução, percebeu António 
Tavares, passou por tirar férias. Tal era a 
vontade de se lançar ao texto que quinze 
dias bastaram para compor o primeiro 
rascunho de As palavras que me deverão 
guiar um dia, a partir de uma frase de 
abertura: “A vida toda, a minha, sopra 
volátil nas palavras do meu caderno de 
papel pardo, companheiro inseparável 
dos meus poucos dias de meninice até 
aos muitos anos que já vivi. Se as pala-
vras nomeiam as coisas - que o mesmo é 
dizer, este meu mundo - mas também dão 
existência à realidade, aqui fica ela, toda a 
minha realidade”. 

Experiência de escrita intensa que 
repetiu pouco depois, dando origem a O 
tempo adormeceu sob o sol da tarde, que 
recebeu uma menção honrosa no Prémio 
Alves Redol, atribuído pela Câmara 
Municipal de Vila Franca de Xira. Ainda 
inédito, é um romance que espelha 
as dificuldades que Portugal atraves-
sou nos últimos anos, numa espécie de 
contraponto a O coro dos defuntos, que 
acompanha o nascimento de todas as 
utopias lusitanas. Agora, com o Prémio 
LeYa, no valor de 100 mil euros e que em 
edições anteriores foi atribuído a Murilo 
Carvalho, João Paulo Borges Coelho, 
João Ricardo Pedro, Nuno Camarneiro, 
Gabriela Ruivo Trindade e Afonso Reis 
Cabral, vem a “responsabilidade”. Mas a 
essa - a da política e a da escrita - já está 
habituado. É dos que corre e não se cansa. 
Tudo é feito com gosto. E entrega total.J 

António Tavares
Diário de um prémio
OUTUBRO, 1975. 
Não escrevo diários, nunca escrevi 
diários e não tenho intenção de vir 
a escrevê-los, pensava eu. Os diá-
rios aborrecem-me como os dias 
de sol passados a apanhar bananas. 
Sabeis o que isso é? As folhas largas 
das bananeiras ensombram a luz e 
ficamos com a sensação de perder 
o calor agradável que o sol nos 
oferece.

Atravessei Luanda no fim 
de uma manhã de Novembro 
sentado na carga de uma berliet 
militar, depois de ter passado 
a noite no convés de um navio 
cujo nome não me lembro. Na 
viatura, os corpos apertados e 
a estreiteza do espaço não me 
permitiam mexer os braços. 

Não se via vivalma nas ruas 
e apenas se ouvia, ao longe, o 
som dos obuses e da metralha. 
Não havia animais vadios 
ou perdidos e pressentia-
se nas fachadas das casas 
uma ocupação fantasma. De 

repente, após uma curva, no 
passeio estreito, deparei com 
um homem coxo transportando 
com dificuldade um enorme 
cacho de bananas às costas. 
Um refulgente e dourado 
cacho de bananas maduras! 
Percebi, então, que vale a pena 
andar abaixado sob o bananal 
ensombrado. 

NOVEMBRO, 1979.
Alguém decidiu embrulhar a 
faculdad0e de Direito em obras. 
Procurei-a na cidade universitária, 
mas não a encontrei e, no entanto, 
sentia-a perto nos seus muitos 
anos de história. E logo eu que 
tanto queria entrar no mundo das 
leis e da consciência axiológico-
-normativa. 

Quando desimpediram 
a via latina encontrei os 
vetustos claustros e as salas 
emolduradas a azulejo e 
conheci a receita dos Tria 
Praeceta Iuris de Ulpiano, as 

sábias regras da sã convivência 
humana. Até lá, foi num 
anfiteatro de Química que ouvi 
gritar o latino honeste vivere. 

Cedo enveredei pela poesia 
escrita nas madrugadas da rua 
da Matemática e ouvida no café 
Califa, quando o Aurelino subia 
para uma cadeira e fazia soar 
o seu vozeirão à la Régio: "Não 
sei por onde vou, não sei para 
onde vou - sei que não vou por 
aí!" E eu ainda não destinara o 
por e onde deveria ir. 

ABRIL, 1984
Mário estava no palco, amava 
o teatro, mas não sabia o tex-
to. Nunca o saberia na íntegra 
e acabava por decorar melhor 
aquele que ia inventando ensaio 
após ensaio. Apetecia-me gritar, 
da plateia: o palco é a vida! Porque 
era. O palco era mesmo a vida, a 
verdadeira, não aquela da qual o 
O`Neill não queria que se falasse; 
essa era a vidinha, mas a nossa, a António Tavares Troquei a sombra do bananal pelas terras beirãs cravadas de calhaus
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dos tipos do teatro com o sangue 
da juventude a fervilhar nas veias, 
não se confundia com a outra. Isto 
sabíamos.

"Repete Mário, repete, 
vá lá, para que se oiça em 
toda a sala que há um brilhar 
do lado de cá do sol. Grita, 
Mário!" Mas o Mário não 
sabia o texto e faltavam-lhe 
as palavras; embatucava e 
emudecia. Até que encontrou 
no fundo da sala, saído de um 
buraco minúsculo, correndo 
assustado, um pequeno 
ratinho. E Mário gritou: "um 
rato! Um rato!"

Não estava no texto, mas 
o Mário salvava a sua falha, a 
má peça que eu tinha escrito e, 
afinal, era a vida!

 
AGOSTO, 1991
Entrei na pequena sala e via-a 
ao fundo. Era apenas um ponto 
minúsculo, escuro, entre len-
çóis brancos. Estávamos sós na 
sala e nunca nos víramos antes. 
Aproximei-me, de passos lentos, 
com o coração a saltar no peito. 
Quando cheguei perto e lhe pude 
ver o rosto senti que já nos conhe-
cíamos desde o início dos tempos, 
pelo menos desde aquele em que 
os animais falavam. O meu coração 
tinha deixado de bater aos sola-
vancos e talvez eu devesse dizer 
alguma coisa. O que se diz a quem 
vem ao mundo?

Ela abriu um dos olhos e 
fixou-o algures. Ainda hoje, 
volvidos vinte e quatro anos, 
ela jura que não se lembra de 
nada e até deve pensar que 
este encontro não se deu. Mas 
eu estava lá e foi assim. De 
repente, a vida fazia sentido 
mesmo fora do palco e a peça 
era perfeita.

 

MAIO, 2012 
Achei-o simpático. Era magro 
e tinha uma voz melancólica. 
Juntamo-nos no último dia 
de maio num restaurante 
com nome de árvore. Estava 
preocupado; a mulher tinha 
uma dor de cabeça há dias 
e tinha ido ao hospital. Ele 
aguardava que lhe dissessem, 
por telefone, o resultado. Falou-
me dos gatos, das notícias, dos 
poemas, da escrita. Dos gatos! 
Percebi, então, como ele era 
parecido com os gatos: na calma, 
na gentileza, na melancolia. E 
lembrei-me dos versos que ele 
escrevia: "Há em todas as coisas 
uma mais-que-coisa / fitando-
nos como se dissesse: sou eu”.

Partiu já a hora ia tardia; antes 
de entrar para o carro voltou a 
mostrar preocupação pela dor de 
cabeça da mulher e confidenciou-
me que andava farto de tipos 
burros. Deve ter sido por isso que 
em Outubro, sem aviso, se foi 
embora. Era o gato Pina.

AGOSTO, 2013
Fechei-me. Não estava para o car-
teiro, para os homens que contam a 
água e a luz, para os vizinhos, para 
ninguém. Lá dizia a Duras: "Je suis 
seule pour écrire". Convoquei as 
personagens dos livros com quem 
tinha falado vida fora e procurei-
-as nos cadernos amontoados, nas 
folhas soltas abandonadas entre 

as páginas das obras que lera, 
nas agendas de anos já sumidos 
no tempo com tabelas de Deve e 
Haver.

Convinha começar pelo 
princípio. Pelo verbo. “Tenho 
desde pequeno um caderno 
com linhas para que a escrita 
saia direita”, escrevi. Não 
sei que passos dei nas duas 
semanas seguintes, mas 
adivinho que cirandei nas 
pausas da escrita entre um 
canto e outro da cozinha, 
parando na janela a partir 
de onde se via o arvoredo. 
Volvidas 213 páginas terminei 
“Com a Luísa aconchegada 
no meu colo, (…) folheando o 
caderno”.

Para trás tinham ficado as 
palavras; as dos outros, as dos 
livros que me formaram. E 
chamei-lhe: As palavras que me 
deverão guiar um dia.

FEVEREIRO, 2015
Era inverno e tinha uma aldeia por 
minha conta. Embrulhava-me 
num cobertor, madrugada a abrir-
-se, e dava vida aos machacazes 
que aricam as alvercas e os barro-
sais, para delas tirarem o sustento. 
Vou mudando de espaço e de tem-
po e era muitos, como um coro. Fiz 
o que Stanislavski mandava como 
exercício para se ser este ou aquele. 
O escritor é também um actor. E se 
a frase saía mal, logo me lembrava 

do palco e dos apuros de quem não 
sabe o texto: "Grita, Mário!"

Inventei a paisagem, os 
ruídos, o silêncio. E se um tipo 
se atravessava na minha escrita 
e tinha estado na guerra, logo 
recordava a metralha e os 
obuses. E as ruas de Luanda 
vazias. Eu na Berliet militar, 
o coxo, o dourado cacho de 
bananas. 

Troquei a sombra do bananal 
pelas terras beirãs cravadas 
de calhaus, os pedregais 
onde impera o demo. E tinha 
Aquilino diante de mim. 
Aquilino rima com Luandino. 
Há em todas as coisas uma 
mais-que-coisa. 

OUTUBRO, 2015
Ouvia um coro baixinho. A entrada 
da célebre Carmina Burana de Carl 
Orff, Fortuna Imperatrix Mundi. 
Ah, a sorte e a esperança! Corde 
pulsum tangit. E escrevia: proce-
da-se. Datava e assinava. Proceda-
se. E batiam à porta. E entravam. 
E saiam. E escrevia. E tocava o 
telefone. E tocou: "Vou passar ao 
Manuel Alegre", disse-me uma 
voz. Alegria, pois. 

E lembrei-me, já mais tarde, 
sobre o toque ininterrupto do 
telefone a voz do gato Pina: "A gente, 
às vezes, nem sabe o que escreve." 

Um dia destes, darei comigo 
a escrever um diário?J ANTÓNIO 

TAVARES

Inventei a paisagem, os 
ruídos, o silêncio. E se 
um tipo se atravessava 
na minha escrita e 
tinha estado na guerra, 
logo recordava a 
metralha e os obuses

“

FUNDAÇÃO  
CALOUSTE GULBENKIAN

Avenida de Berna, 45 A 
1067-001 Lisboa
www.gulbenkian.pt

Lourdes Castro 

Catálogo comprovado (raisonné)
Un autre livre rouge 

Livros de artista, já à venda
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 A celebração do centenário da 
publicação da revista Orpheu em 1915 
(a que o JL já dedicou um “Tema") 
veio renovar a atenção do público 
em geral pelo nosso Modernismo. 
Chamaria a atenção para três livros 
entretanto publicados. Um deles 
intitula-se Modernismo Brasileiro 
Modernismo Português, sendo seu 
autor Arnaldo Saraiva. É sabido que, 
entre nós, o Modernismo se insere 
de pleno direito nas movimenta-
ções europeias de vanguarda. Ora o 
Modernismo não é só vanguarda. È 

também modernidade, a qual deriva 
de movimentações anteriores que 
passam pelo Romantismo e pelo 
Simbolismo. Fernando Pessoa esteve 
a elas atento, o que não será alheio ao 
facto da sua formação escolar inicial 
passar pela língua e pela cultura 
inglesas (devido à sua estadia numa 
escola sul-africana, cujo currícu-
lo estaria próximo do seguido nas 
escolas inglesas). Daí a atenção que 
lhe mereceram românticos ingleses 
como Wordsworth ou Coleridge, 
Byron ou Shelley. Ou a influência tão 

decisiva do norte-americano Walt 
Whitman. Por sua vez outras influên-
cias houve de poetas franceses como, 
por exemplo, Baudelaire (e não se 
esqueça que Pessoa possuía a edição 
de 1913 das Poésies de Mallarmé 
devidamente sublinhadas).

A influência destes poetas não 
deve, porém, relegar para um plano 
menos importante as relações que 
houve entre o nosso Modernismo e o 
Modernismo brasileiro. É essa ques-
tão que o livro de Arnaldo Saraiva 
trata exaustivamente, e a importân-
cia desta abordagem justifica que esta 
recentíssima edição seja já a 3ª, tendo 
saído a primeira em 1986 e a 2ª, no 
Brasil, em 2004.

A obra divide-se em duas grandes 
secções: a 1ª trata das relações entre 
os dois movimentos modernistas, 
considerando, por exemplo, o papel 
desempenhado por revistas como 
A Águia, o Orpheu, a Atlântida, a 
Rajada, etc., e o encontro entre 
escritores como Ronald de Carvalho e 
Luís de Montalvor, João Rio e João de 
Barros, Graça Aranha e Nuno Simões, 
Oswald de Andrade e António Ferro, 
Mário de Andrade e José Osório de 
Oliveira.

A 2ª secção recolhe abundante 
documentação, com especial desta-
que para a importância da corres-
pondência travada pelos escritores 

O Modernismo agora 

CRÓNICA DE POESIA
Fernando Guimarães

Pintura de José Pacheco Para o primeiro número da revista Orpheu

› Arnaldo Saraiva 
MODERNISMO 
BRASILEIRO 
MODERNISMO 
PORTUGUÊS
 Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 
704 pp., 30  euros

› Fernando Pessoa
SOBRE ORPHEU E O 
SENSACIONISMO 
ed. Assírio & Alvim, 176 pp, 9,90 euros.

› Arnaldo Saraiva
OS ÓRFÃOS DO 
ORPHEU
Fundação Eng. António de Almeida, 
248 pp, 9 euros

Martins e Richard Zenith fazem uma 
excelente recolha de textos dispersos 
de Fernando Pessoa acompanhados 
por estudos e anotações dos citados 
editores, poderá encontrar-se uma 
excelente abordagem destas primei-
ras manifestações. O Sensacionismo 
surge a partir da reflexão de Pessoa 
e do entusiasmo de Mário de Sá-
Carneiro, o que logo se deixa entrever 
na correspondência que ambos 
mantiveram entre si. Assim, Sá-
Carneiro vê uma dessas experiências 
sensacionistas de Pessoa como “uma 

que se acabou de citar, para além de 
textos de Fernando Pessoa, Augusto 
de Santa-Rita, Eduardo Guimarães 
(que ao lado de Ronald de Carvalho 
colaborou no Orpheu), Jorge de Lima, 
Carlos Drummond de Andrade e 
muitos outros.

Esta obra de Arnaldo Saraiva veio 
dar o devido relevo à consonân-
cia que existe entre o movimento 
modernista português de 1915 e a 
mais tardia Semana da Arte Moderna 
que se realizou em São Paulo no ano 
de 1922. Nessa altura anuncia-se 
plenamente o Modernismo brasileiro, 
o qual, por vezes, vai enveredar por 
uma espécie de desvio polémico em 
relação à influência do Modernismo 
português pelo modo como aquele se 
empenhou em valorizar o nativismo, 
isto é, o que seria o primitivismo e o 
que já era o nacionalismo brasileiro.

Seja como for, não podemos 
esquecer a convergência que apesar 
de tais contingências existe entre 
as duas movimentações modernis-
tas, o que levou o escritor brasileiro 
Cassiano Ricardo a fazer esta decla-
ração: “Doidos de Portugal e doidos 
do Brasil, dada a sem-cerimónia com 
que derrubavam ídolos do conser-
vadorismo. Ninguém lobrigava o que 
seria hoje a glória dos doidos futuris-
tas, 'paulistas' (veja-se bem, originá-
rios do paulismo lusíada) e paulistas, 
brasileiros de São Paulo. Paulistas 
e paulistas se entenderiam muito 
bem”. E note-se que, num dos casos, 
a palavra paulista – se a lermos com 
as suas quatro sílabas – reporta-se 
precisamente ao poema “Pauis”, de 
Pessoa, do qual se derivou, ao lado do 
Intersecionismo e do Sensacionismo, 
o movimento designado entre nós 
por Paulismo. “Pauis de roçarem ân-
sias pela minh’alma em ouro…”, as-
sim começava o poema em questão. 

Ora no livro Sobre Orpheu e o 
Sensacionismo, onde Fernando Cabral 

 Escrever sobre um livro como este 
não é tarefa fácil. Nele se cruzam 
três personagens, apresentadas 
na obra em planos distintos que 
originam três vozes autónomas e, 
no entanto, cúmplices de um todo: 
Anne Gallut-Frizeau, investigadora 
e narradora omnisciente da sua 
própria investigação; D. José Maria 
de Sousa, o Morgado de Mateus, 
investigador dentro da anterior 
investigação, personagem princi-
pal que percorre todas as páginas 
do livro; e finalmente Camões, o 
Poeta, sobre o qual recai o traba-
lho do Morgado e da própria Anne 
Gallut, a personagem dentro das 
outras personagens, como se de 
caixinhas matrioskas se tratasse. E 
depois há Os Lusíadas, eles próprios 

e de Vila Real, tetraneto de D. 
José Maria e pai de D. Fernando 
de Albuquerque, que Anne Gallut 
levou a cabo a sua tarefa. 

Durante duas estadas de oito se-
manas ainda nos anos 60, frequen-
tou a biblioteca do Solar de Mateus, 
consultou documentos e os objetos 
expostos no seu museu: cartas, 
notas e memórias. Pôde também 
folhear um exemplar da edição de 
1817 que pertenceu ao próprio D. 
José Maria de Sousa, verificando 
as anotações e comentários feitos 
à mão nas margens e páginas em 
branco da edição monumental. 
Depois, visitou Mateus já com 
D. Fernando de Sousa Botelho 
de Albuquerque, 4º conde de 
Mangualde, 6º conde de Vila Real, 
5º conde de Melo, atual presidente 
da Fundação da Casa de Mateus. 
Continuou a amar aquela Casa, a 

dedicar muitos dos seus estudos 
ao Morgado e à sua árdua tarefa de 
erigir um monumento a Luís de 
Camões.

A biografia de D. José Maria é 
exaustiva. Anne Gallut teve de se 
apaixonar pela figura do Morgado 
para levar a cabo a tarefa de o seguir 
pelo mundo, de conhecer os espaços 
onde viveu, de fazer da voz do 
Morgado a sua própria voz. Nascido 
no Porto, cedo se mudou para 
Mateus, passando algum tempo na 
quinta das Laranjeiras, em Lisboa. 
Frequentou o Real Colégio dos 
Nobres, onde fez aquilo a que hoje 
chamaríamos estudos secundários, 
transitando, com o encerramento 
do Colégio, para a Universidade 
de Coimbra. Ali estudou retórica, 
filosofia e ciências da natureza, 
terminando a licenciatura em 
Matemáticas, com 20 anos.

Ao escolher a carreira militar, 
afastando-se da sua área do saber, 
D. José Maria chegou a capitão. Mais 
tarde, já depois do falecimento de 
D. Maria Thereza de Noronha, com 
quem casara, abandonaria as armas 
para se dedicar à carreira diplomáti-
ca. Não vou entrar aqui em detalhes 

sobre esta faceta de D. José Maria, 
ministro enviado para a Corte de 
Estocolmo, passando por Inglaterra 
e retido depois na Holanda pelo 
mau estado das estradas. Convido 
os leitores a ler o primeiro capítulo 
e a deliciarem-se com os porme-
nores da sua estadia na Suécia, da 
passagem por Hamburgo e Berlim, 
Copenhaga, Madrid, Londres e Paris. 
A narrativa é acompanhada pela 
situação política de uma Europa em 
efervescência, que Anne Gallut tão 
bem descreve.

Entre estes movimentos, o 
Morgado de Mateus conheceu 
aquela que viria a ser a sua segunda 
mulher, pessoa que influenciaria 
de forma inquestionável as suas 
relações sociais e culturais: Madame 
de Flahault, viúva do conde de 
Flahault, autora do romance Adèle 
de Séange, mulher charmosa, co-
rajosa, realista e coquete, segundo a 
própria Anne Gallut. 

Mas como nasceu a obsessão de 
D. José Maria pelos Lusíadas?Ao 
fazer alusão aos primeiros anos da 
reforma de D. José Maria, o barão 
de Maricourt, biógrafo de madame 
de Sousa, escreve que «monsieur de 

Um raro editor de Os Lusíadas

Maria Carlos Loureiro quase uma personagem também, a 
caixinha mais pequena que é afinal 
a verdadeira caixa de Pandora de 
onde saem não todos os males do 
mundo, mas toda a sabedoria onde 
este livro vai beber.

Anne Gallut fez a sua tese de 
doutoramento sobre O Morgado 
de Mateus,  editor de Os Lusíadas. 
Na introdução alude aos poucos 
elementos sobre o Morgado que 
detinha à partida: um relatório 
da Real Academia de Ciências de 
Lisboa, críticas e elogios de con-
temporâneos do Morgado publi-
cados na imprensa portuguesa e 
estrangeira, e algumas obras que 
faziam referência à edição monu-
mental. Foi através da consulta 
dos arquivos privados do Solar de 
Mateus, na altura sob a direção de 
D. Francisco de Sousa Botelho de 
Albuquerque, conde de Mangualde 

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.101 (06-08-18 21:13)



J LIVROS  letras * 1128 de outubro a 10 de novembro de 2015  *    jornaldeletras.sapo.pt

ticamente mais revolucionária em 
Álvaro de Campos e daquilo que será 
uma forma mais discreta em Alberto 
Caeiro considerado Mestre de ambos. 
Num apontamento de 1915 acerca 
de Alberto Caeiro diz-se que “a sua 
poesia é sensacionista”, porque se 
baseia na “substituição do pensa-
mento pela sensação”.

Por sua vez para Campos, como 
se lê num outro texto, “a sensação 
é tudo”, na medida em que se trata 
não “da sensação das coisas tal como 
são, mas sim das coisas como são 
sentidas”… Seja como for, o que do 
“drama em gente” aqui ficou traçado 
mostra bem como o Sensacionismo 
se imbrica na heteronímia, poden-

do ser lido e entendido sobretudo a 
partir dela. 

Com efeito, Pessoa une os três 
referidos heterónimos. Ficam assim 
traçadas as grandes linhas que estão 
implícitas na poesia que escreveu e 
explícitas nos múltiplos apontamentos 
ou textos de natureza teórica sobre li-
teratura que também escreveu. Destes, 
o leitor poderá encontrar uma ampla 
recolha que vai desde 1914 a 1935 neste 
livro que em tão boa hora Fernando 
Cabral Martins e Richard Zenith 
organizaram, abrindo assim caminho 
para um melhor conhecimento do 
pensamento estético de Pessoa.

Em boa hora também, Arnaldo 
Saraiva publicou um livro de ensaios 
intitulado Os Órfãos de Orpheu. O 
uso destas duas palavras parónimas 
que se encontram no título mostra, 
com alguma ironia, o interesse posto 
na investigação de um conjunto 
de autores que surgem mais ou 
menos numa posição marginal ou 
menos importante relativamen-
te aos grandes nomes da geração 
do Orpheu. Assim, encontramos 
ensaios sobre escritores como Luís 
de Montalvor ou Raul Leal, Albino 
Meneses ou António Ferro. Por outro 
lado, casos de intertextualidade 
quanto a incidências francesas no 
nosso Modernismo ou quanto a dois 
poemas igualmente ravulsivos, pois 
se trata da “Cena de ódio” e de uma 
“Ode ao burguês” que era também 
uma forma de ódio, respetivamen-
te de Almada Negreiros e Mário de 
Andrade. Outros ensaios com igual 
interesse completam este livro que 
nos alerta para aspetos relevantes ou, 
então, menos conhecidos, nomea-
damente um que se refere à gorada 
publicação do número 3 da revista.

Se tivermos em atenção os três 
livros aqui considerados, poderíamos 
repetir o que já foi dito: “Orpheu 
acabou. Orpheu continua”.J

coisa maravilhosa; uma das coisas 
mais geniais que de si conheço. […] É 
álcool doirado, é chama louca, per-
fume de ilhas misteriosas”, enfim um 
poema “onde abundam as garras”…

A partir de um classicismo 
paganizante, Ricardo Reis dirá que o 
Sensacionismo representa “a atitude 
estética em todo o seu esplendor 
pagão”, esplendor esse que, em 
Campos, seria whitmaniano. Este 
enviezamento para o Sensacionismo, 
ocorrendo num poeta que assume 
o cânone clássico como é Ricardo 
Reis, mostra como está em curso a 
aproximação de uma atitude poe-

O centenário da revista 
Orpheu veio renovar 
a atenção do público 
em geral pelo nosso 
Modernismo

“

› Anne Gallut-Frizeau
O MORGADO DE 
MATEUS, EDITOR  
DE OS LUSÍADAS
Fundação Casa de Mateus / Alêtheia, 
390 pp, 18 euros.

Camões. Os Lusíadas tornaram-
-se, desde essa altura, o seu livro 
de cabeceira. Foi desde 1797 que, 
“indignado com o esquecimento in-
grato para onde a nossa nação atirou 
o imortal Poeta que tanto a cantou e 
imortalizou, me veio à ideia de subs-
tituir a ausência de um monumento 
erigido à glória do nosso Camões 
fazendo uma edição monumental 
dos seus Lusíadas”, nas palavras do 
próprio Morgado.

Esta ideia nunca mais o aban-
donou. Anne Gallut segue-lhe os 
passos, adivinha-lhe os pensamen-
tos, regista o percurso de D. José 
Maria como editor. O Morgado leu 
e comparou dez edições diferentes 
dos Lusíadas, confrontando-as para 
decidir qual reproduziria melhor o 
texto do poema, aquela que deveria 
ser seguida. A grande descoberta 
neste seu percurso, foi a existência 
de duas edições prínceps, em 1572, e 
não apenas uma. Duas tiragens com 
diferenças entre elas, no título do 
frontispício, no alvará real, no corpo 
do texto, aumentaram a obsessão do 
Morgado, desejoso de confrontar, 
contra todos os obstáculos, essas 
mesmas diferenças.J

Sousa está cada vez mais absorvido 
pelo estudo do seu poeta preferi-
do, Camões; não pára de ler e reler 
Os Lusíadas». O Morgado, depois 
de ter servido 13 anos no Exército 
e trabalhado 14 na diplomacia, 
ocupava agora, em Paris, os últimos 
tempos livres da sua vida debruçado 
sobre o poema. Fora Anastácio da 
Cunha, seu prof. na Universidade 
de Coimbra, que lhe transmitira o 
gosto pelos clássicos, sobretudo por 

 › Cristina Carvalho
O OLHAR E A ALMA.  
ROMANCE DE MODIGLIANI
Planeta, 140 pp, 14,90 euros.

Em 2012, Cristina Carvalho 
(CC) publicou um ro-
mance sobre a vida e obra 
de Chopin, O Romance 
de Chopin. No verão de 
2015,regressou às biografias 
romanceadas publicando O 
Olhar e a Alma. Romance de 
Modigliani. De certo modo, 

ambos os textos são animados pelo mito do “ar-
tista maldito” legado pelo Romantismo. “Mito”, 
não no sentido de uma narrativa falsa, oposta ao 
conhecimento objetivo e rigoroso da realidade, 
mas no sentido de fabulação de um comple-
xo comportamental que, por corresponder a 
elementos pregnantes da realidade, atravessa o 
tempo e enforma culturalmente a nossa visão do 
mundo, neste caso a visão da vida extraordiná-
ria de um artista, seja Camões ou Bocage, seja 
Chopin ou Modigliani. 

Assim é desenhada a vida deste último pintor/
escultor em O Olhar e a Alma - expressão do “herói 
romântico -, a apresentação do processo de for-
mação e marginalidade de um artista genial que os 
seus contemporâneos não compreenderam, mes-
mo desdenharam, excluindo-o das instituições, 
das tertúlias de pintores e das próprias vanguardas 
estéticas. Apenas um ou outro mecenas (Paul 
Alexandre) ou marchand (Paul Guillaume, Anna e 
Leopold Zborovki) intuiu poder a sua obra singular 
ter superior valor no futuro e o ajudou, não lhe 
furtando de todo a esperança.

É, sem dúvida, uma visão romântica mas 
verdadeira da vida de Modigliani: a busca de uma 
perfeição absoluta por intermédio da pintura, 
uma existência livre de preconceitos morais e de 
constrangimentos sociais, um forte dandismo re-
lativamente às mulheres, a entronização de um Eu 
suposto genial e incompreendido, a visão de uma 
existência sublime que, não atingida, o mergulha-
va no lado trágico e grotesco da vida, expresso em 
sofrimento no corpo e na saúde, arrastando-o para 
a miséria económica, o álcool e a droga.

Como nos seus anteriores romances, a repre-
sentação social nos textos de Cristina Carvalho 
é veiculada esteticamente de um modo disperso 
e fragmentário, como uma roda de luz emitindo 
avulsamente cenas, situações e pensamentos, 
unidos apenas na mente do leitor, que os enlaça 
à sua particular maneira. Assim, como O Olhar e 
a Alma o evidencia primorosamente, as persona-
gens de CC, neste caso Modigliani, estatuem-se 
como seres singulares face à realidade social 
dominante, estátuas estéticas e filosóficas de 
um tempo, incapazes de estabeleceram laços 
afectivos de ligação senão enquanto inseridas 
e adormecidas pela banalidade do quotidiano, 
alienadas pela trivialidade, que Modigliani recusa 
em absoluto.

Do mesmo modo que em outros romances 
seus, sobretudo os relacionados com o tema da 
Mulher, como Ana de Londres e Marginal, são 
figurados momentos de vida epifânicos, sobre-
tudo de Modigliani (nascimento, partida com a 

mãe para Veneza, Roma, Nápoles; encontro com 
as três mulheres da sua vida, regresso a Livorno e 
despedida final, paz no sul de França…), aureola-
dos sempre por atitudes de rebeldia face às estru-
turas normalizantes da sociedade. Cume emotivo 
do romance - epifania quase ontológica da sua 
vida -, a descrição por Modigliani da paixão por 
Jeanne e do suicídio desta (pp. 119/123).

Composto de múltiplos narradores (narrado-
ra-autora; narrador-Modigliani; cartas verdadei-
ras deste; mulheres de Modigliani), seguindo uma 
ordem relativamente cronológica, subvertida de 
quando em vez por invocação do futuro ou socor-
ro do passado, CC tece o percurso biográfico deste 
pintor italiano enquadrando-o entre as categorias 
do desejo e da frustração, da paixão excêntrica e 
do realismo quotidiano, da genialidade e da nor-
malidade, evidenciando ter sido o seu um destino 
tecido de muito talento, gerado de uma inata 
vocação para a Arte, mas igualmente de muita 
frustração, insucesso de vendas, pobreza (mesmo 
miséria) e contínuo fracasso estético, que, como 
cancros malditos, desgastaram e devoraram a sua 
vida.  Na p. 98, este retrato feito de “dor, sangue e 
lágrimas” é registado de um modo perfeito dando 
a palavra ao próprio. 

Desde o seu nascimento em Livorno, salvador 
da ruína da família, até ao momento da morte, 
em Paris, arrastando para o suicídio a sua última 
mulher (Jeanne) e mãe da única filha sobreviven-
te, O Olhar e a Alma retrata de um modo perfeito 
a sua vida como homem e artista, não superior ao 
seu tempo, mas diferente do seu tempo na criação 
pictórica e escultórica (ex.: cap. “Os nus”), no 
desejo de viver em exclusivo e espartanamente 
para a Arte numa Paris de negócios, de diversão 
noturna, de liberalização de costumes (cf., por 
exemplo, cap. “Chez Rosalie”) e de abandono a 
estímulos psicotrópicos consoladores do fracasso 
estético. Acresce ao contínuo ensimesmamento 
de Modigliani, a fragilidade do seu corpo, cravado 
de doenças permanentes, que o haxixe, o álcool 
(absinto logo de manhã), a imundície e sordi-
dez dos antros em que vivia e a péssima e parca 
alimentação mais debilitavam. Uma via crucis em 
nome de uma vocação e um talento superiores, 
retratado de um modo romântico mas perfeito.J

Cristina Carvalho
O artista maldito

OS DIAS DA PROSA
Miguel Real
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  Há romances que demarcam para 
si um espaço tão profundo e firme 
que nunca mais ninguém – que o 
leia – poderá olhar esse referen-
cial de geografia humana com os 
mesmos olhos, e muito menos sem 
rever todo o seu entendimento desse 
território, seja ele dos seus afetos 
pessoais e ancestrais, ou tão-só um 
ponto de luz – ou escuridão – na 
vastidão do mundo, na memória de 
quem o viu ou viveu. Não é o lugar 
que cria ou sequer define a arte, é 
a arte que o espelha numa lumino-
sidade universal a quem olha em 
busca de si próprio.

Arquipélago, o novo romance 
de Joel Neto, o próprio título signi-

ficando logo à partida um conjunto 
de terras desconexas rodeadas de 
mar por todos os lados, não será 
facilmente ultrapassado entre nós na 
sua dimensão formalista e temática, 
na expansividade da sua narrativa, 
no inter-relacionamento das suas 
muitas personagens de várias gera-
ções, no mistério tornado história 
plausível, no seu diálogo com a 
melhor parte da tradição literária 
açoriana modernista. Tanto nas 
epígrafes de certos capítulos como 
na própria prosa  das suas primeiras 
páginas, Arquipélago presta essa 
homenagem a outros escritores, essa 
cortesia de quem está consciente 
das suas raízes intelectuais, da sua 
história, da sua pertença a uma co-
munidade de família e concidadãos, 
das suas influências, pacíficas ou 

Joel Neto 
Odisseia açoriana

Joel Neto Um geografia humana e literária

› Joel Neto
ARQUIPÉLAGO 
Lisboa, Marcador Editora, 2015

dos mais conhecidos romances do 
americano Jonathan Franzen. Vejo 
aqui uma característica narrativa 
que me faz lembrar a prosa lapidar 
do autor de Correções e Liberdade 
– uma complexa trama de relacio-
namentos, incidentes, estados de 
alma, e em particular um mosaico 
comunitário que cobre todas as clas-
ses sociais, com especial atenção a 
figuras cuja originalidade e estilo de 
vida rural açoriano são-nos históri-
cos, permanecem como referências 
de toda uma geração, hoje adulta, 
e até com experiência vivencial e 
cultural do mundo em toda a parte. 
Joel Neto sabe muito bem que o 
realismo literário está de volta, como 
sabe ainda mais que uma narrativa 
referenciada numa cultura de raiz 
católica e supersticiosa como a nossa 
não dispensa nem sua magia nem a 
sua noção do sagrado e do fantástico. 
Representam, quase todas estas per-
sonagens, arquétipos muito nossos, 
desde o criador de gado ao tabernei-
ro de freguesia, a mulheres servis ou 
contestatárias do seu lugar pré-des-
tinado ou imposto pela tradição. São 
de imediato reconhecíveis, mas sem 
nunca em caso algum perderem a 
sua originalidade. O narrador faz o 
que a boa ficção tem de fazer – com 
descrições e observações precisas 
imprime na nossa mente toda uma 
personalidade e vida interior dos 
seus personagens mais relevantes, 

Vamberto Freitas

revistos como homens ou mulheres 
de bem ou do mal, ora de vontades 
e acções livres, ora guiados pela ig-
norância, acreditando em temerosos 
castigos divinos, e escravidão social 
raramente questionada. A persona-
gem de primeira referência é tam-
bém o avô de José Artur, de nome 
José Guilherme Drumonde. À sua 
volta gira a felicidade, o bem-estar 
do seu clã, a casa por ele construí-
da marcando sempre os pontos de 
partida, e anos mais tarde, já muito 
depois da sua morte, sobretudo as 
chegadas. No outro lado da me-
mória e obsessão determinante do 
seu neto regressado à ilha em busca 
de respostas está a morte, nos dias 
após o sismo e envolta em menti-
ras, da menina e amiga de infância, 
Elisabete Dutra, de apelido Sarralha, 
nascida da pobreza e para a pobreza, 
nascida da violência e destinada 
a um sacrifício levado a cabo por 
gente à procura de aplacar deuses e 
demónios do seu pequeno mun-
do. Nunca uma ilha açoriana tinha 
sido transfigurada desta maneira, o 
realismo fantástico levando-nos a 
algo mais do que havia já acontecido 
noutras ficções nossas. Nunca uma 
casa-concha caída e recuperada em 
nome da continuidade geracional, 
escondendo segredos macabros 
tardiamente revelados, significou 
tanto nas nossas melhores páginas 
da literatura, aqui tão memorável, 
a reconfirmação de que a geogra-
fia vale “tanto quanto a história”. 
Arquipélago tem ainda uma estru-
tura policial que nos faz suspender 
a incredulidade, e mais ainda seguir 
um jogo de investigação e especula-
ção contínua sobre a mítica de uma 
Atlântida, alimentada nos nossos 
dias também por supostas e diversas 
descobertas que atestam por toda 
ilha a presença de povos esquecidos, 
que estiveram ou por cá passaram 
muito antes dos portugueses.

O elenco de personagens de 
Arquipélago é extenso, e vem listado 
na sua abertura. Uma das epígrafes 
de capítulo traz uma citação de um 

clamando por respostas. 
A estrutura narrativa de 

Arquipélago é esse labirinto de 
tempos, personagens e cenas que 
eventualmente convergem numa 
só história, levando-nos até fim na 
busca e eventual confirmação de 
um só tema, apesar de um intrin-
cado fio condutor que nos leva a 
prolongadas e inesperadas digres-
sões, a sinuosas veredas, pessoais e 
coletivas, a reações de uns e outros 
a catástrofes aqui transfiguradas em 
acontecimentos ainda na memória 
quase fotográfica de cada um deles. 
Da força das raízes não se livra o 
doutorando José Artur Drumonde, 
regressado de Lisboa à sua terra na-
tal, a freguesia da Terra Chã, onde se 
depara com os mistérios do passado 
da sua gente, mortes por explicar, 
a ilha dolente ainda traumatizada 
por outras violências, uma vez mais, 
indelevelmente gravadas na alma de 
todos, fonte de verdades e mentiras 
da ilha, evidência de que por detrás 
de cada cara inocente ou falas sem 
nexo espreita também a capacidade 
de matar e amar, a humanidade  
atávica enquanto pretendendo a 
modernidade precária do mundo em 
que todos nós vivemos, aqui e além 
dos nossos enevoados horizontes 
ilhéus. No centro do romance está 
o momento mais catastrófico e 
traumatizante das ilhas para esta 
geração – o terramoto de 1 de Janeiro 
de 1980. Os mortos foram enterra-
dos, mas os lares ficaram desfeitos, e 
mais ainda as vidas mergulhadas no 
medo e na incerteza, e sobretudo na 
sabedoria desperta que leva a ques-
tionar todo e qualquer conforto em 
crenças maiores. A ilha será invadida 
por trolhas estranhos que reerguem 
as casas, mas tudo o resto são como 
as manhãs do Outono, o frio por 
entre o nevoeiro, a ameaça cons-
tante de tudo e todos, o silêncio e a 
quietude da natureza, quase sempre 
interpretada como presságio da terra 
tremida ou explosiva. Arquipélago 
é um romance ritualístico, de choro 
e riso, e no qual os antigos serão 

 Algumas personagens, autores 
ou locais tornam-se, por diferentes 
motivos, figuras de culto. A admi-
ração profunda de leitores pode ser 
sinal de um universo fascinante, ou 
de provincianismo geek. Ou algo 
de intermédio. Depende, como 
sempre, da perspetiva de quem 
aborda cada fenómeno, seja visitar 
a Dublin de Joyce, as convenções 
de trekkies (fãs de Star Trek) ou pro-
curar sinais de Corto Maltese em 

Veneza. Mas em banda desenhada 
dificilmente se encontra um fenó-
meno como Tex Willer.

Criado pelo argumentista Gian 
Luigi Bonelli e pelo desenha-
dor Aurelio Galleppini na Itália 
do pós-guerra (1948) à primeira 
vista pouco distingue Tex de outros 
registos em que autores europeus 
recriaram/reinterpretaram o velho 
Oeste norte-americano, como antes 
o escritor alemão Karl May, como 

BANDA DESENHADA
João Ramalho Santos

mais tarde os também italianos 
filmes de Western Spaghetti. Mesmo 
em banda desenhada os exemplos 
abundam, como Jerry Spring (criado 
por Jijé em 1954) ou Blueberry 
(Charlier/Giraud, 1963). Tex tem, no 
entanto, um apelo que transcende 
o mero fascínio pela iconografia do 
western (Gary Cooper terá inspira-
do a personagem) e a sua clássica 
dicotomia Bem/Mal. 

Desde logo o volume de histórias, 
patente ainda hoje nas versões bra-
sileiras em qualquer (sobrevivente) 
banca nacional de jornais e revistas. 
Imitando a estratégia de produção 
em massa dos super-heróis as BDs 
de Tex foram/são criadas por vários 
autores. No entanto há uma manu-
tenção de linha editorial impres-
sionante ao nível do desenho e do 
argumento. Tex pode ser reajustado 
levemente, mas nunca é reinven-
tado, como o foram quase todos os 
super-heróis, a essência mantém-se 
constante. Claro que há autores mais 

talentosos do que outros, mas Tex 
não desce abaixo de um patamar 
mínimo de qualidade; embora esse 
patamar (histórias muito repeti-
tivas e previsíveis, e um desenho 
meramente funcional) apenas seja 
aceitável para os convertidos que 
retribuem a fidelidade, e pouco 
interesse a um leitor de banda dese-
nhada com algum critério.

Então porquê falar de Tex? 
Porque há histórias que trans-
cendem em muito a média. 
Aproveitando a popularidade da 
personagem em Portugal a Polvo 
recuperou uma delas, Patagónia. 
Com um desenho muito elegante 
e detalhado de Pasquale Frisenda, 
no registo realista habitual em Tex, 
o argumento de Mauro Boselli é de 
facto muito interessante. Primeiro, 
desloca a personagem para as 
pampas, fazendo um western mais a 
sul, revisitando situações familia-
res numa nova geografia. Depois 
identifica e trabalha as contradições 

do universo. É que, se Tex é um 
justiceiro freelancer como convém 
a qualquer herói, há uma vertente 
humanista em relação ao que estava 
em jogo na época, refletida no facto 
de a personagem ser igualmente 
“Águia da Noite”, chefe honorário 
dos Navajos. 

Ou seja, Tex é simultaneamente 
“cowboy” e índio. E sabe-se qual 
foi o resultado desse embate, na 
Patagónia como no Arizona, mesmo 
que não transpareça sempre na 
ficção. Boselli não foge ao posicio-
namento contraditório, por vezes 
ingénuo, de Tex. Para além de 
personagens complexas, o tom de 
Patagónia é de um realismo cruel, 
em que a boa vontade e a razoa-
bilidade no diálogo entre culturas 
esbarram na ambição (ou no “rea-
lismo”?). O desmoronar gradual 
da missão justiceira num genocídio 
em que o herói, apesar de cumprir 
tudo o que dele se espera, apenas 
limita o inevitável é uma construção 

Fenómeno
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uma constante, a história de amor 
aqui outro ponto fulcral da narra-
tiva. Luísa, divorciada, oriunda de 
Santa Maria, empresária turística e 
vivendo só com uma filha, inteli-
gente e sensível a tudo que a rodeia, 
são-nos ambas inesquecíveis. 

Por fim, diga-se que a narrativa 
começa no presente e termina com 
um epílogo escrito em 2048 por 
André Gouveia Drumonde, filho do 
protagonista, e residente na casa e 
na freguesia ancestrais. Continuam 
todos a ser daqui, como são de 
toda a parte, ou de nenhures. O 
ciclo açoriano não se fechava com 
a morte das sucessivas gerações, 
perpetuava-se, a memória dos 
que nos seguem tão viva e atuante 
como a nossa, como a de todos os 
antepassados.J

em que até o seu cão de estimação 
se torna inesquecível, Papillon, pois 
claro, cuja missão principal é ficar 
ou fugir da prisão na companhia do 
seu dono, assim como, já agora, faz 
com o velho e hidráulico Citroen, a 
que desde sempre lhe deram a alcu-
nha de Boca de Sapo, carro herdado 
do avô. Nada disto é tão comum 
na nossa literatura como poderão 
pensar, antes teremos personagens 
ao serviço de ideias perecíveis ou 
ideologicamente motivadas, e rara-
mente o contrário. Por outro lado, a 
sensualidade do lugar e das gentes é 

O narrador faz o que 
a boa ficção tem de 
fazer – imprimir na 
nossa mente toda uma 
personalidade e vida 
interior 

“

› PATAGÓNIA
argumento de Mauro Boselli, desenhos 
de Pasquale Frisenda. Polvo. 228 pp, 17 
euros.

inteligente na sua inexorabilidade, 
e o desenho vibrante de Frisenda 
sublinha, com alguma ironia, a 
desilusão inerente. Celebrando 
Tex sem o trair, mas também sem 
negar a História em que se insere, 
Patagónia é um complexo western 
atípico, que se recomenda.J

 › João Tordo 
O LUTO DE ELIAS 
GRO 
Companhia das Letras,  
328 pp, 15,90 euros

 Estreou-se em 2004, com O Livro 
dos Homens Sem Luz. Cinco anos 
depois, conquistou o Prémio José 
Saramago com As Três Vidas. O Luto 
de Elias Gro, oitavo romance de 
João Tordo (JT), é o melhor dos que 
publicou até agora.

Quando nos lançamos à sua leitu-
ra, o mote perfilhado pode ser este: 
cada homem é uma ilha.. O narrador 
– que ao longo de muitas páginas 
será tratado como “o Estrangeiro”, o 
que o deixa ainda mais sozinho e nos 
remete para as desventuras de outro, 
o de Camus – procura o isolamento, 
ora batalhando com o peso trágico 
das suas memórias, ora convivendo 
com elas para se justificar no que 
parece ser o caminho do adeus a 
uma vida em que todas as novida-
des surgem desagradáveis e em que 
todas as surpresas mostram uma 
pesada componente dramática. 

O autor assume conosco, os 
leitores, uma generosidade que não 
concede à personagem. Faz-nos 
chegar a uma ilha ao mesmo tempo 
que lá arriba quem nos conta a 
história. Podemos ler que, segundo 
o escritor, uma ilha é “um excesso 
de terra com nome”. Ora esta ilha, 
sem acaso, não tem nome, dispensa 
a localização nos mapas conven-
cionais. Mas é rude, agreste, quase 
inóspita. Conhecemos os nativos e 
os habitantes locais em simultâneo 
com o recém-chegado. Com uma 
diferença: nós podemos olhá-los à 
distância, intuir desde logo que cada 
um deles (velhos, homens, mulhe-
res e uma criança que nunca mais 
esqueceremos) sabe mais do que 
deixa à vista.

Presa a uma relação desfeita em 
nome de uma das múltiplas mortes 
que havemos de presenciar, talvez a 
mais violenta e inesperada de todas 
elas, a personagem do Estrangeiro 
não dispõe desse privilégio: de re-
pente, ainda que por opção própria 
aparente, passa a viver num meio 
que lhe é estranho e, até certo ponto, 
hostil. Como se isso não bastasse, 
tendo optado pela ilha para poder 
refugiar-se num farol desativado, 
imagem que imediatamente associa-
mos a uma busca radical da solidão, 
começa a ser procurado, inquirido, 
acossado pelos ilhéus, que não o dei-
xam em paz com a bebida e com os 
fantasmas. Mais ainda, ele que pensa 
ter-se exilado ali voluntariamente, 
em alta probabilidade para se deixar 
morrer de desgosto, começa a inter-
ferir com as dinâmicas intrínsecas 
de um circuito fechado que não sabe 
exatamente o que há-de fazer com 
esta nova aquisição.

O guião adensa-se quando o 

Estrangeiro vai percebendo, mesmo 
contra a sua vontade, que alguns dos 
que o rodeiam também lutam contra 
demónios e catástrofes, pessoais 
ou coletivas. Cito: “Talvez a grande 
descoberta que eu me propusera 
a fazer fosse esta: que, por mais 
distante que eu me encontrasse do 
epicentro, nada mudava. Quando 
muito, o sofrimento aumentara. Eu 
permanecia vedado, inacessível; 
permanecia um mistério para mim 
próprio. Iludindo-me, julgara poder 
entender a vida se saísse da vida”. 

Aos poucos, pela mão hábil do 
escritor, a ilha deixa de ser um ponto 
de fuga para se transformar no olho 
do furacão. Para quem fugiu literal-
mente da grande cidade, à procura 
do sufoco do silêncio, as contas saem 
furadas, uma a uma, embora o nosso 
homem tente montar uma fortale-
za para resistir ao que percebemos 
todos – ele e nós – em uníssono: que 
vão nascendo pequenas e débeis 
ramagens de interesse pelos outros, 
curiosidade para uns, afeto para 
outros. Ou seja, tudo aquilo que o 
Estrangeiro não queria, para evitar 
sentir-se preso ou condicionado, 
distraído do seu próprio calvá-
rio. Cito outra vez: “Por mais que 
um lugar nos pareça, a princípio, 
selvagem, é a nossa natureza do-
mesticá-lo, tornando-o, primeiro, 
habitável, mais tarde familiar e, por 
último, quando já pouco nos assusta 
e aprendemos a chamar-lhe casa, o 
sítio onde nos lambuzamos na nossa 
preguiça, começando a desprezá-lo, 
a esquecê-lo”.

Temo que, quem leu até agora, 
presuma que JT escreveu um elogio 
do desespero, uma fanfarra da afli-
ção, até um louvor do suicídio. Ora 
é aí que o autor prova o seu talen-
to: leva-nos a olhar numa direção 
específica para, depois, acender a 
luz exatamente nas nossas costas. 
Estamos a olhar para o farol mas, 

afinal, a iluminação deste livro vem 
do gerador situado nas casas pobres 
e rústicas da aldeia, até de uma que o 
mar submergiu.

João Tordo não assina comé-
dias nem escreve leve, levemente: 
há aqui uma dureza e um rigor 
só comparáveis às tempestades 
(eventualmente purificadoras) que 
se abatem sobre a omnipresente 
ilha. Mas, começando no grau zero, 
vai provocando uma subida gradual 
da temperatura, apesar de algu-
mas oscilações que nos obrigam a 
esfregar as mãos e a massajar a alma 
para fazer frente aos frios gélidos 
de algumas passagens. Apreciador 
das personagens verdadeiramen-
te tridimensionais, carregadas de 
ânsias e contradições, o autor atinge 
o ponto mais alto do seu percurso 
literário no barro que utiliza para 
modelar algumas das figuras que 
aqui encontramos: o Estrangeiro, 
o padre Elias, a generosa Alma e a 
espantosa criança que é Cecília, uma 
menina de dez e onze anos que, na 
sua expectável inocência, é uma 
espécie de marcadora do compasso 
que acompanha a narrativa.

O autor traça uma história abso-
lutamente particular, daquelas que 
revelam uma impressão digital que 

João Tordo
Um luto para festejar

João Gobern

ameaça ser indelével, lançando mão 
de presenças universais – a ilha, o 
mar, o farol, a infância, a solidão, a 
cegueira, a velhice, a sobrevivência, 
a morte, os sonhos e os pesadelos, 
até Deus ou a loucura. O ritmo do 
livro é impressionante porque justo: 
não se arrasta em diletantismos, mas 
aprofunda cada cena, cada diálogo, 
cada regresso ao passado de uma 
forma que complica muitíssimo o 
hábito aos praticantes de intervalos. 
Talvez por isso não haja capítulos, 
mas sim uma sessão contínua de 
acontecimentos e de ideias. Para 
se alcançar a mestria aplicada e 
reproduzida no resultado final, vale 
a pena assinalar que os temas são os 
mesmos que percorrem as páginas 
da Grande Literatura, desde o sen-
tido da vida à questão da existência 
de Deus.

A escrita, já conhecida de outras 
aventuras, mantém-se refinada e 
acessível. As referências amadu-
receram e, digo-o só para aguçar 
a curiosidade, contemplam em 
grande plano os labirintos de Jorge 
Luis Borges. As imagens nunca 
passam a sensação de esforço ou 
do uso de uma calçadeira para 
ajustar encaixes – há, por exemplo, 
uma presença que impressiona, e 
que regressa, a de um gato morto, 
algo que representa, como esceveu 
Vinicius de Moraes, o mais triste 
que há no mundo. 

Já agora, para que JT não 
escureça aos olhos de quem lê, 
reproduza-se o momento em que 
ele aproveita para gozar o prato. 
Citando: “Mas, diga-me, como 
é que tem tratado aqueles que 
o ouvem? Aqueles para quem 
escrevo esta história?, perguntei. 
Sim, esses. Tenho-os tratado com 
paciência e com carinho, garanti. 
Como espera que o tratem a si? 
É capaz de ser isso, concordei. 
Tem-se alongado nas descrições, 
passa demasiado tempo a ruminar, 
acrescentou ele. Tenha cuidado ou 
as pessoas aborrecem-se… O que 
lhe aconteceu, aconteceu-lhe a 
si e a mais ninguém. Mas todas as 
histórias são empatia, argumentei. 
Ou empatizamos com aquele que 
nos conta, ou com aqueles que nos 
são contados, ou então, kaputt”. 
Lá está: parece menos uma fala de 
personagem do que uma malan-
drice de autor. Que nem por isso 
desmerece uma crença profunda, 
a avaliar por cada um dos leitores: 
O Luto de Elias Gro há-de guardar 
lugar próprio e intransmissível en-
tre as melhores obras da Literatura 
Portuguesa contemporânea.

Guarda-se para o fim aquela 
que me pareceu a suprema ironia, 
a estocada final de um romance su-
perlativo de 320 páginas: a grande 
chave, o código de acesso para este 
livro está à vista logo na primeira 
frase, que diz – sábia e simples-
mente – isto: “O paraíso deve 
consistir no cessar da dor”.

Depois, regressamos apenas por 
um instante, ao início deste texto: 
o livro desmente categoricamen-
te aquele mote, antes confirma e 
relembra que nenhum homem é 
uma ilha.J

João Tordo  Uma história que mostra como nenhum homem é uma ilha
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Arnaldo Saraiva
Brasil, Portugal e os modernismos

Arnaldo Saraiva ‘Os dois países só ganharão em manter-se atentos um ao outro’

Meireles, ou sabendo que não é do 
dia para a noite que se rompem 
tradições culturais e linguísticas de 
séculos, tais afirmações pareciam-
-me, sem condicionalismos pa-
trióticos, levianas ou equivocadas. 

E daí... 
Concebendo já os modernismos do 
Brasil e de Portugal como os mais 
fecundos movimentos da história 
da nossa língua, e sabendo que o 
modernismo português era quase 
ignorado no Brasil e o brasileiro era 
quase ignorado em Portugal, mas 
também fascinado pela então ainda 
incipiente teoria da crítica com-
paratista, pensei logo numa futura 
tese de doutoramento.

Sobre quê? 
Uma tese que estudasse em 
conjunção ou disjunção esses 
dois movimentos, também para 
mostrar as vantagens nacionais e 
internacionais da relação atenta e 
despreconceituosa entre escritores 
ou intelectuais portugueses e bra-
sileiros. Defendi a tese de licencia-
tura, de que até hoje só publiquei 
dispersamente alguns fragmentos, 
em 1968; e, com outros trabalhos 
pelo meio, levei anos a buscar em 
bibliotecas, arquivos, espólios, etc. 
e a ouvir testemunhos que permi-
tiram reunir os muitos documentos 
inéditos e dispersos que reuni neste 
livro e chegar às conclusões, até 
hoje incontestadas, a que cheguei.

A sua obra foi bem recebida no 
Brasil ? Como se explica que só 
muitos anos depois aí tenha sido 
editada?
Quase metade da edição portugue-
sa, em três volumes, seguiu meses 
depois da publicação para o Brasil. 
Se recebi várias e boas apreciações 
particulares, como a do próprio 
Drummond, foram escassas e 
tardias, embora lisonjeiras, as refe-
rências públicas que a obra mereceu 
a alguns críticos, entre os quais os 
prestigiados Fábio Lucas e Wilson 
Martins. Mais tarde, a conheci-
da ensaísta Leyla Perrone Moisés 
falaria de “uma obra indispensável 
para os estudiosos dos modernis-
mos de cá e de lá”, e o romancista 
e diplomata João Almino diria na 
revista Rumos, de S.Paulo, que o 
meu “insuperado estudo” …”me-
receria ter sua 1ª edição brasileira e 
uma reedição portuguesa”. 

A edição brasileira estivera 
prevista para 1990 ou 1991, pela 
grande editora Nova Fronteira; mas 
o seu diretor, Sérgio Lacerda, que 
tomara a iniciativa de me manifes-
tar o seu empenho editorial, mor-
reu, e só em 2004 Paulo Franchetti, 
então diretor da Unicamp, me pro-

pôs editá-lo, num só volume, que 
suscitou várias críticas elogiosas.

Introduziu algumas alterações 
nesta nova edição portuguesa?
Achei por bem limitar-me a 
pequenas modificações pontuais. 
Passadas quase três décadas sobre a 
edição original, era possível intro-
duzir novos dados, a fazer amplia-
ções e reelaborações. Eu próprio 
já deixei aqui e ali  informações e 
análises que ali teriam cabimento. 
E um livro recente de Carlos Berriel 
– Tietê, Tejo, Sena – prova a perti-
nência de uma observação de Luís 
Bueno a respeito de algum silêncio 
que há no meu livro sobre Paulo 
Prado - que não foi só mecenas da 
Semana de Arte Moderna, já que 
foi também, no entender dos pró-
prios Mário e Oswald de Andrade, 
“figura central do movimento 
modernista”. 

Considera que os dois 
modernismos não envelheceram?
As teorias do pós-modernismo ou 
da pós-modernidade não conse-
guiram meter em velhos armá-
rios os modernistas de Portugal e 

Almada (para não falarmos em 
Amadeo), a que por pouco não se 
associou Pessanha, e de que por 
pequenos acidentes escaparam 
Raul Brandão e Aquilino.

No seu livro assinala influências, 
dívidas e convergências entre 
autores modernistas portugueses e 
brasileiros, fala menos de grandes 
diferenças. Não as houve?
Houve, claro, e já noutro lugar 
as apontei, depois de chamar a 
atenção para a existência de mestres 
comuns e para a importância das 
matrizes da língua e da literatura 
popular, tão notórias por exemplo 
em Bandeira, e tão pouco estu-
dadas, cá e lá. As diferenças, que 
podem logo indiciar as de dois 
continentes e de quadros histórico-
-sociais distintos, são várias e mais 
ou menos relevantes. Por exemplo: 
um modernismo “explodiu” em 
1915, outro em 1922; um afirmou-se 
em Lisboa, com algum arremedo 
em Faro, outro em várias cidades 
(S. Paulo, Rio, Belo Horizonte, 
Cataguases, Porto Alegre, Salvador, 
Maceió, Recife…); um contou 
com uma só equipa, em núme-
ro aproximado às de futebol com 
suplentes, outro teve várias; um, foi 
mais dramático e pessimista, outro 
mais dado ao humor e à alegria; 
um, mais cosmopolita, explorou 
sobretudo temas relacionados com a 
condição humana e com os mundos 
interiores, outro, mais nacionalista, 
e mais extrovertido, preocupou-
-se antes de mais com a realidade 
brasileira; um valeu-se quase 
sempre de uma língua canónica, 
mas revigorada ou revolucionada 
por dentro, outro valeu-se mais 
de oralismos, populismos, gírias, 
arriscando às vezes a violação das 
normas…

Vê na relação dos modernismos 
português e brasileiro um bom 
motivo de reflexão sobre o que 
podem ou devem ser hoje as 
relações literárias, e não só, entre 
Portugal e Brasil ?
Os dois países só ganharão em 
manter-se atentos um ao outro, de 
modo a tirar o melhor partido da 
sua experiência histórica comum e 
da sua língua e de modo a reforçar 
a sua presença cultural no planeta, 
onde ainda haverá pouca gente que 
leia ou queira saber de modernistas 
portugueses ou brasileiros, que não 
são inferiores a badalados escritores 
de outras línguas. Se em parte esses 
modernistas se desconheceram 
mutuamente, nós podemos hoje as-
sinalar os preconceitos, equívocos, 
descuidos e desvantagens de tal 
desconhecimento. Como podemos 
reconhecê-los nas suas diferenças 
e nas suas semelhanças, tomando 
consciência de umas e outras mas 
também dos horizontes estéticos, 
intelectuais e sentimentais que 
eles abriram, do empenho com 
que lutaram pela dignificação das 
suas comunidades e pelas causas 
da beleza e da liberdade expressiva, 
ou da liberdade tout court, e, enfim, 
da perfeição artística e da energia 
criativa da sua língua.J

Foi um dos primeiros pro-
fs. portugueses de Literatura 
Brasileira (da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto, agora 
jubilado), de que é especialista. 
Mas a obra de Arnaldo Saraiva, 76 
anos, estende-se a diversos outros 
domínios, no campo do ensaio, 
mas também em outros, da poesia 
à crónica e à extensa colaboração 
em revistas e jornais (foi, aliás, 
antes da carreira universitária, 
redator do Jornal do Fundão). 
Doutorado naquela Universidade, 
da cidade que é a sua terra adotiva 
e onde tem tido notória ação em 
vários domínios, fez também 
estudos em Paris (designadamente 
sob orientação de Roland Barthes), 
onde viria a ensinar, na Itália,e, 
claro, no Brasil. 

Entre as suas obras avulta o 
seu livro Modernismo Brasileiro 
Modernismo Português, que agora 
conhece uma nova edição e ao qual 
se refere atrás Fernando Guimarães 
na sua "Crónica de Poesia" (pp. 
10/11), para a qual remetemos os 
leitores. Mas pareceu-nos interes-

sante ouvir também o autor sobre 
essa significativa obra e matérias 
'conexas'.

Jornal de Letras: Como lhe surgiu, 
na altura, a ideia de estudar as 
relações entre os modernismos 
português e brasileiro?
Arnaldo Saraiva: Quando em 
1965 preparava a minha tese de 
licenciatura sobre a formação 
cultural e literária de Drummond, 
que ao tempo ainda nem provocara 
nenhum estudo de fôlego, fiquei 
surpreendido não tanto com a 
boutade que encontrei numa sua 
crónica de 1924, em que ele, que 
nunca foi lusófobo, se referiu a 
um “povo que gerou Os Lusíadas e 
morreu”, como com afirmações a 
sério de outros autores, para quem 
o modernismo brasileiro quis in-
terromper e interrompeu a relação 
cultural e literária com Portugal, 
que Mário de Andrade chegou a 
considerar um “paisinho desim-
portante”. Conhecendo já razoa-
velmente obras como as de Manuel 
Bandeira, Jorge de Lima e Cecília 

do Brasil. No Brasil ainda houve 
ataques demolidores como os de 
Ledo Ivo, assinalando equívocos 
ideológicos, superficialidades, 
lítero-mundanismos, atrasos 
e ignorâncias culturais. Mas a 
verdade é que a melhor literatu-
ra brasileira do século XX e XXI 
avançou a partir de bases e por 
caminhos bem marcados por 
mestres como Manuel Bandeira, 
Jorge de Lima, Oswald de Andrade, 
Drummond, Cecília Meireles, ou 
por outros mestres seus disfarça-
dos ou indisfarçados discípulos: 
Guimarães Rosa,Graciliano Ramos, 
João Cabral, Clarice. Quanto ao 
modernismo português ele ainda 
nem está todo editado (cem anos 
depois!), e resiste à prova de bala 
de novas gerações, nacionais e 
internacionais, sobretudo graças ao 
trio clássico Pessoa, Sá-Carneiro, 

As teorias do pós-
modernismo ou da 
pós-modernidade não 
conseguiram meter 
em velhos armários 
os modernistas de 
Portugal e do Brasil
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E se assim a qualificamos é porque de facto 
nessa apresentação se diz, de forma expres-
siva e clara, o que de essencial  há a dizer 
sobre os textos e “a polimorfia amorosa que 
Fernando Pessoa (FP) poética e intelectual-
mente cultivou”. O prefaciador escreve ainda 
sobre a controversa vida sexual do poeta, ou 
ausência dela, depois de referir que “este livro 
quer ser a antologia em que se deitam todos os 
corpos que Pessoa criou e dramatizou em ver-
so e em prosa”. Notando que “da sexualidade 
do homem FP, fosse ela inocente, recalcada 
ou sórdida (ou o florido bouquet de tudo isto), 
quase nada sabemos. Foi casto e estéril. Não 
sabemos se foi só um heterossexual casto e 
estéril, ou se a sua estéril castidade se alargou 
ao alegre fogo de artifício de marinheira 
homossexualidade e Sado masoquismo que 
explode no que chamamos ‘um segundo livro 
concupiscente de corpo nu’”. J

conteúdo, “Conselhos a casadas, mal casadas e 
algumas solteiras, com um segundo livro con-
cupiscente de corpo nu”. Em hors-texte, for-
mato página dupla, uma pintura (técnica mista 
sobre papel) de Ana Vidigal, e a abrir um poema 
de Eugénia de Vasconcellos; design de capa e 
paginação de Ilídio J. B. Vasco. Mas o principal 
‘responsável’ pela obra é Manuel S. Fonseca, 
que além de ser o editor da Guerra & Paz, em 
cuja coleção Três Sinais ela sai, é o seu organi-
zador - e, portanto, quem escolheu os 47 textos 
de Pessoa, do ortónimo e dos heterónimos ou 
semi-heterónimos, nas suas páginas reunidos – 
e autor da magnífica “apresentação”.

Fernando Pessoa e o sexo

› Manuel S. Fonseca (org.)
FERNANDO PESSOA – 
MINHA MULHER,  
A SOLIDÃO
Guerra & Paz, 168 pp, 55 euros

 Eis um volume em que tanto como os textos 
de Fernando Pessoa que o integram, que à 
partida o explicam e justificam, vale a própria 
edição, com a sua variedade, criatividade e 
originalidade gráfica e tipográfica (manual) 
- da capa em cartão com uma faixa de tecido 
vermelho na “lombada executada com uma 
heterodoxa costura à vista” à pluralidade de 
papéis e à estética da paginação. Tudo a valori-
zar, destacar, às vezes como que ‘interpretar’ os 
próprios textos.

O volume intitula-se Fernando Pessoa – 
Minha Mulher, a Solidão, e na capa ainda se 
pode ler, tornando mais explícito qual o seu 

› Ana Luísa Vilela (org.)
EÇA DE QUEIRÓS, 
O MISTÉRIO DA 
ESTRADA DE SINTRA 
– CARTAS AO DIÁRIO 
DE NOTÍCIAS 
Imprensa Nacional – Casa da 
Moeda, 404 pp, 25 euros 

sua primeira versão em livro, com 
uma nova edição, profundamente 
alterada, apenas em 1884/85. 
Assim, naturalmente, como ALV 
acentua na introdução – um útil e 
esclarecedor estudo de 75 páginas 
– “um dos objetivos centrais desta 
edição é proporcionar aos leitores 
a possibilidade de aferição com-
pleta das transformações textuais 
sofridas” entre essas três edições. 
E Ana Luísa Vilela acrescenta: 
“Se a isso somarmos, entre outas 
particularidades, a oscilação ge-
nológica e as ambiguidades de que 
se reveste a determinação autoral 
deste romance (desigualmente 
partilhada entre Eça e Ramalho), 
compreender-se-á a necessidade 
de começar por fazer um ponto 
da situação histórico-editorial do 
texto”. E é o que faz, tratando de-
pois das questões da autoria, dos 
estudos críticos, da filiação geno-
lógica e periodológica do texto – e 
terminando com a explicação dos 
critérios que seguiu na edição -  
com milhares de notas.JL

 Um novo volume da Edição 
Crítica das Obras de Eça de 
Queirós, da Imprensa Nacional 
– Casa da Moeda, e dirigida por 
Carlos Reis: O Mistério da Estrada 
de Sintra – Cartas ao Diário de 
Notícias. Edição da responsabilida-
de de Ana Luísa Vilela (ALV), profª 
da Un. de Évora, com  disserta-
ção de mestrado sobre Ramalho 
Ortigão e tese de doutoramento 
sobre Os Maias – ou seja: espe-
cialista nos dois autores daquele 
romance sob forma epistolográfica, 
publicado inicialmente, como se 
de um caso verdadeiro se tratasse, 
e sem revelação de quem escrevia 
as cartas, naquele diário lisboeta 
entre 24 de julho 27 de setembro  
de 1870, saindo logo de seguida a 

Edição crítica d’O Mistério  
da Estrada de Sintra

FICÇÃO

Isabel Machado
 Constança é o tercei-

ro romance de Isabel 
Machado, jornalista 
com uma longa car-
reira na televisão, em 
Portugal e em Macau. 
À semelhança dos 
anteriores, situa-se no 

campo do género histórico, acompa-
nhando as vicissitudes de uma figura 
do passado monárquico português. 
Neste caso, e depois de Isabel I e 
Vitória de Inglaterra, é a princesa que 
foi traída por Pedro e Inês. A trama 
passa-se em 1336 quando Constança, 
mulher do rei Afonso XI, congemina 
uma vingança. Fará casar a sua filha 
com o herdeiro do trono português, 
numa aliança com consequências 
imprevisíveis. “Esta é uma obra de 
ficção, baseada em acontecimentos 
verídicos”, sublinha a autora. “D. 
Constança foi uma figura central e 
involuntária daquele que é um dos 
maiores mitos da História de Portugal. 
(...) Foi por isso mesmo que me inte-
ressei pela sua história, que poderia 
contar outra verdade, outra versão, 
sobre os amores de Pedro e Inês”. 

› Isabel Machado
CONSTANÇA
A Esfera dos Livros, 350 pp, euros

Margarida 
Paredes

 "Assim obtive a 
minha nova identida-
de. Não era angolana, 
não era portuguesa: 
era retornada. Com o 
tempo, apercebi-me 
de que ser retornada 
era uma espécie de 

doença que todos os recém-chega-
dos tinham contraído em África. Ser 
retornado era muito pior do que ser 
feio, gordo, careca ou corcunda. Não 
me gravaram o nome na pele, mas 
ele ficou como um estigma na alma." 
A segunda vida de Ana tem raízes 
fundas e dolorosas. Já se passaram 
muitos anos. É agora uma gestora de 

topo numa empresa, com uma vida 
estável. Um convite para dirigir um 
projeto no Ruanda, no entanto, fará 
com que ponha tudo em causa. O 
Tibete de África é o primeiro roman-
ce de Margarida Paredes (nascida em 
Penedo da Saudade, em Coimbra), 
que em 1974 abandonou a vida que 
tinha na Bélgica para lutar pela 
Independência de Angola ao lado do 
MPLA. Regressou em 1981, sendo 
hoje investigadora e professora da 
Universidade Federal da Bahia, com 
especialização na área das masculi-
nidades femininas no campo militar. 

› Margarida Paredes
O TIBETE DE ÁFRICA
Verso da História, 144 pp, 13,95 euros

Harper Lee
 Foi notícia que surpreendeu o 

mundo inteiro. A escritora norte-
-americana Harper Lee, celebriza-
da pelo seu Matar a Cotovia, tinha 
afinal escrito um outros romance, 

com as mesmas per-
sonagens e idêntico 
cenário. O manus-
crito andou perdido 
durante décadas, 
tendo sido descoberto 
em 2014. Com pu-

blicação em simultâneo em vários 
países, chega a Portugal pela mão 
da Presença. Apesar de ter sido 
escrito antes de Mata a Cotovia, 
Vai e põe uma sentinela tem sido 
apresentado como uma sequela, na 
medida em que retoma o destino 
de Jean Louise Finch. Vinte anos 
depois, a nação continua dividi-
da por questões raciais, às quais 
a sua família não está imune. De 
regresso a casa, no Alabama, para 
visitar o pai, Jean Louise descobre 
segredos há muito ocultos, fazendo 
da dimensão pessoal um espelho 
do que se passa no país. 

› Harper Lee
VAI E PÕE UMA SENTINELA 
Tradução de Isabel Nunes e Helena Sobra, 
Presença, 240 pp, 16,90 euros

Philip Kerr
 Autor de vários 

policiais, três já 
publicados (O Tiro, O 
Projecto Janus e Se os 
mortos ressuscitam), 
Philip Kerr tem tra-
tado assuntos muito 
variados, sempre 

através do filtro da investigação 
detectivesca. Fez o mesmo no seu 
último romance, mas com um tema 
que arrasta multidões: o futebol. Em 
Mercado de Inverno o crime entra 
dentro de campo, com a inesperada 
morte de um treinador. Mas não 
se trata de um treinador qualquer. 
João Gonzales Zarco causa furor em 
qualquer palco: sempre bem ves-
tido, de rosto fechado e inflamado 
nas conferências de imprensa. Pela 
descrição, assentaria que nem uma 
luva num certo treinador portu-
guês, líder de um clube de terras 
de sua majestade, onde o livro foi 
recebido com enorme entusiasmo. 
O caso, que os adeptos pedem que 

seja resolvido com celeridade, terá de 
ser deslindado pelo adjunto de Zarco, 
Scott Manson, o posto de seu antigo 
superior. 

› Philip Kerr
MERCADO DE INVERNO
Tradução de Carlos Sousa de Almeida, Porto 
Editora, 376 PP, 16,60 EUROS

Da Rússia
 Com três novos 

livros, a Relógio d’Água 
continua a apostas na 
Literatura Russa, com 
traduções diretas e obras 
de referência. De Tolstoi 
sai mais um volume 
de histórias curtas, na 
sequência de Contos de 
Guerra, lançado tam-
bém este ano, ambos 
com traduções de Nina 
Guerra e Filipe Guerra. 
Neste incluem-se nove 
contos de várias épocas, 
desde os anos 60 do 
século XIX a escritos dos 
últimos anos de vida. 
Entre eles, destaca-se o 
que dá nome à colectâ-
nea centrado na relação 
do homem com a sua 
terra. De Gogol, também 
contos, quase todos pu-

blicados em Portugal, mas com outras 
traduções. Estas são de Carlos Leite, 
que revisita os clássicos: Perspetiva de 
Nesvki, O Nariz, O Retrato, O Capote, 
O Diário de Um Louco e A Caleche. 
A fechar o volume, em posfácio, um 
texto de Vladimir Nabokov, que afirma: 
“Gogol era uma criatura estranha, mas 
o génio é sempre estranho”. Por últi-
mo, uma obra de Ivan Chmeliov, que se 
distinguiu, no início do século XX, ao 
lado de nomes como Ivan Búnin, Isaac 
Bábel e Vassíli Grossman, pela denúncia 
dos crimes cometidos no âmbito da 
transformação política e social da 
Rússia bolchevique. 

› Lev Tolstói
DE QUANTA TERRA PRECISA 
O HOMEM E OUTROS 
CONTOS
Tradução de Nina Guerra e Filipe Guerra, 
Relógio d’Água, 264 pp, 16 euros
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› Nikolai Gogol
CONTOS DE PETERSBURGO
 Tradução de Carlos Leite, Relógio d’Água, 216 
pp, 15 euros

› Ivan Chmeliov
O SOL DOS MORTOS
Tradução de Nina Guerra e Filipe Guerra, 
Relógio d’Água, 264 pp, 16 euros

POESIA

Paulo Pego
 De uma assentada, 

dois volumes de poesia 
de Paulo Pego, nascido 
em Barcelos, em 1967, 
que vêm juntar-se a 
outros seis títulos já 
publicados. O primeiro 
contém versos que par-
tem em Viagem, com 
passagens por Cabo-
Verde, Cuba, Brasil, 
Marrocos e China. O 
viajante, em qualquer 
dos casos, é apresenta-
do assim:  “”Viajante/ 

vais ficar sem pele/ certo de desfazer 
rol/ vais ficar sem ano// Viajante/ 
vais perder saeta/ sonho de ginete e 
vento/ vais perder Europa// Viajante/ 
vais ficar sem chama/ louco de fogo e 
agonia/ vais ficar oculto”. O segun-
do agrupa, em três secções, poemas 
muito diversos, no tema, no tamanho 
e no género. Eis o poema de abertura: 
“A minha caneta/ está/ onde sempre 
esteve/ na vida/ sem demão”. 

› Paulo Pego
VIAGEM
Licorne, 64 pp, 8euros

› VIDA SEM DEMÃO
Labirinto, 54 pp, 7,50 euros

OUTROS

Gregorio 
Duvivier

 Gregorio Duvivier 
é atualmente um dos 
rostos mais conhecidos 
da televisão e das letras 
brasileiras. Nascido 
no Rio de Janeiro, em 
1986, é membro do 
colectivo Porta dos 

Fundos, que revolucionou o humor 
no país, colaborando, ainda como 
actor, em outros e variados palcos. 
Na escrita, divide-se entre a poesia e 
a crónica. É uma colectânea de textos 
de imprensa que a Tinta-da-China 
lança em Portugal, com prefácio de 
Ricardo Araújo Pereira, que a certa 
altura afirma: “Quatrocentos anos 
depois de Gregório de Matos, o Brasil 
produz outro magnífico Gregório de 
olhar igualmente poético e malandro, 
doce e satírico, melancólico e mordaz. 
É um país muito estranho”. Dele diz 
outro cronista brasileiro, Luis Fernando 
Verissimo: “Nem todo bom humorista 
é um bom cômico, nem todo bom 
comediante é um bom ator e nem todo 
bom roteirista é um bom cronista. O 

Gregorio Duvivier é tudo isso ao mesmo 
tempo e vice-versa. É econômico: você 
paga por um Duvivier e leva seis.”

› Gregorio Duvivier
CAVIAR É UMA OVA
Tinta-da-China, 240 pp, 15,90 euros

Pepetela
 Crónicas Maldispostas 

é a primeira reunião de 
textos de imprensa de 
Pepetela, escritor ango-
lano distinguido em 1997 
com o Prémio Camões 
e uma das vozes mais 
destacadas da língua por-

tuguesa. São quatro dezenas de crónicas 
publicadas na revista mensal de Angola 
África 21, entre março de 2007 e agosto 
de 2015, que abrangem os mais variados 
temas, da atualidade ào mundial de fu-
tebol, das viagens aos livros. Sobre estes 
indigna-se pelos ataques de que conti-
nuam a ser alvo: “Ainda há agora gente 
que tem medo que um livro provoque 
uma revolução, promova um golpe de 
estado ou faça antecipar a menstrua-
ção das meninas. Por ser considerado 
objecto perigoso pelos analfabetos que 
são escolhidos para espiar os outros, em 
alguns sectores da sociedade os escrito-
res são olhados de lado, como se tivesse 
o ferrete do refratário, do rebelde, do 
revoltoso, e as suas obras perseguidas 
em certos sítios”. 

› Pepetela
CRÓNICAS MALDISPOSTAS 
D. Quixote, 168 pp, 13,90 euros

Língua 
portuguesa

 Com vários títulos 
publicados em poucos 
meses, Sandra Duarte 
Tavares tem sido um dos 
rostos mais visíveis da 
divulgação da Língua 
Portuguesa e das suas 
ratoeiras. No seu último 

projecto, a docente do Instituto Supe- 
rior de Educação e Ciências, em Lisboa 
juntou-se a Sara de Almeida Leite, pro- 
fessora do mesmo instituto, para escla- 
recer os pares mais difíceis do nosso 
idioma. “A língua portuguesa é muito 
traiçoeira… Um dos motivos que levam 
tantos falantes a dizer esta frase é a 
semelhança que existe entre certas  
palavras, às quais se dá o nome de  
parónimos, cujas parecenças - que 
abrangem a pronúncia e a grafia - levam 
a que se torne muitas vezes difícil 
diferenciá-las e empregá-las com rigor 
e propriedade em todas as ocasiões”, 
afirmam as autoras na introdução.  
Para que não restem dúvidas, as 
parecenças são enunciadas e depois 
dissipadas, com recursos a definições de 
dicionário, à grafia e aos vários sentidos 
semânticos. 

› Sandra Duarte Tavares e Sara de 
Almeida Leite
PARES DIFÍCEIS DA LÍNGUA 
PORTUGUESA
Planeta, 160 pp, 14,39 euros

Fernando Sobral
O fim do império 
português na Índia

› Fernando Sobral 
AS JÓIAS DE GOA
Edições Parsifal, 212 pp, 15 euros

procura dos pequenos negócios e do tráfico de 
ouro pela sua sobrevivência. Não é um soldado 
da fortuna, mas um homem que busca a sua 
própria fortuna. E essa acaba por ser a história 
dos portugueses quando se expandem pelo 
mundo. Cada um tenta sobreviver fora deste 
país pobre, porque aqui nunca encontramos as 
riquezas suficientes para que todos vivam com 
alguma qualidade e algum orgulho. Esse é o 
fio condutor das duas aventuras, em Macau e 
em Goa. É extremamente interessante o facto 
de Goa ser vista como a 'jóia da coroa', Salazar 
levou isso ao expoente máximo. Mais do que 
África, era o símbolo da expansão portuguesa, 
da lógica das descobertas e de trazer a riqueza 
e os conhecimentos para a Europa. 

É importante ter uma perspetiva sobre a fase 
final do império português na Índia?  
Portugal tem uma História grandiosa e 
também cheia de pesadelos. Muitas vezes não 
damos a atenção correta à História e àquilo 
que já vivemos para nos percebermos melhor 
no presente. Nos últimos quatro anos, por 
exemplo, vivemos sob o drama da dívida e do 
défice, que é uma coisa sistemática na nossa 
História, mesmo quando tínhamos o ouro do 
Brasil, as pimentas da Índia ou as matérias 
primas de África. Entrámos sistematicamente 
em colapso após termos o mundo quase nas 
nossas mãos. Se encararmos o passado na 
perspetiva daquilo que são os portugueses e 
os seus pesadelos, temos um espelho perfeito 
daquilo que são os nossos dramas.

De que forma lidamos com esses 'pesadelos'? 
Normalmente atiramo-los para debaixo 
da cama e fingimos que eles não existem. 
Raramente os enfrentamos. Isso está muito 
subjacente neste livro. Muitas vezes andamos 
por estes locais a fugir aos 'pingos de chuva', 
porque temos uma grande capacidade 
de adaptação mas, ao mesmo tempo, não 
queremos criar conflitos. Em Goa criámos 
um clima de convivência, tínhamos uma 
zona comum com os indianos mas cada 
um mantinha o seu próprio 'mundo'. Essa 
capacidade de sobrevivência tem, claro, um 
lado bom e um lado mau.J RITA ALVES DOS SANTOS

 "Nunca nos expomos demasiado, mantemos 
sempre a nossa alma muito própria. Sempre 
foi essa a postura dos portugueses" afirma 
ao JL Fernando Sobral, jornalista e escritor, 
autor do romance As Jóias de Goa. Depois 
d'O Segredo do Hidroavião, que remonta ao 
período após a II Guerra Mundial em Macau, 
o escritor faz o retrato dos últimos dias do 
império português na Índia. Damasceno Alves 
é o aventureiro que está no centro da história 
sobre o assassínio do homem que roubou as 
jóias de um marajá indiano. Um retrato de 
uma Goa "decadente e fascinante, que tinha 
uma aura simbólica para a expansão colonial 
portuguesa."

Jornal de Letras: É a segunda obra em que 
aborda o império colonial português no 
Oriente. O que o fascina neste período? 
Fernando Sobral: O que me interessa são estes 
locais, quer Macau quer Goa, que acabaram 
por ser muito emblemáticos da presença 
portuguesa no Oriente. Ambos têm uma 
forte componente que tem a ver com tudo 
o que os portugueses quiseram mostrar na 
sua expansão pelo mundo. Ficaram como os 
últimos vestígios da presença portuguesa 
nesse Oriente tão desconhecido, misterioso 
e longínquo, e que acabamos por olhar com 
uma espécie de saudade, de saudosismo.

A investigação histórica assumiu um papel 
importante? 
Sim. N'As Jóias de Goa há uma série de factos 
reais passados em 1956 que fazem prever 
o fim da presença portuguesa naquilo 
que chamávamos de 'Índia Portuguesa'. 
O controlo pela União Indiana prenuncia 
uma ação mais musculada da Índia face aos 
territórios sob administração portuguesa, o 
tráfico de ouro, a construção de um aeroporto 
em Goa e o crescimento da sua economia 
através da exploração do minério de ferro. 
Tudo isto acaba por funcionar como pano de 
fundo para a história ficcionada que se conta 
nesta obra.  
 
O que representa Damasceno Alves?  
É um aventureiro sui generis. Não queria 
pô-lo como um Corto Maltese de costela 
portuguesa, mas é o português que vai à 

Fernando Sobral "Portugal tem uma História 
grandiosa e também cheia de pesadelos"

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.101 (06-08-18 21:13)



18 * artes Jjornaldeletras.sapo.pt   *   28 de outubro a 10 de novembro de 2015

Maria Leonor Nunes

Nanni Moretti, Wim Wenders, Jonatham Demme, Hans-Jürgen Syberberg, David Gordon Green, 
Don DeLillo, John Berger, Laurie Anderson, são algumas das presenças de peso no Lisbon & Estoril 
Film Festival, que decorre de 6 a 15 de novembro, em vários locais de Lisboa e da linha de Cascais. 
Um festival que, apesar do nome, não é apenas de cinema. Além dos filmes em competição, 
de ante-estreias, retrospetivas e ciclos, aposta na Literatura, com leituras, na fotografia, na 
performance, com exposições, num simpósio sobre loucura e criação, com curadoria de José Gil, 
dias 13, 14 e 15, no CCB. Sempre com cineastas de várias geografias, mas também com escritores, 
artistas e pensadores da primeira linha internacional. Um “encontro anual de grandes criadores 
do mundo”, como diz ao JL, o diretor, o produtor Paulo Branco. Ouvimos ainda o filósofo sobre o 
colóquio e entrevistámos João Salavisa, a propósito da sua primeira longa-metragem, Montanha, 
com estreia no LEFFEST, sobre a qual publicamos a crítica de Manuel Halpern

Lisbon & Estoril Film Festival
Um encontro de grandes 
criadores do mundo

H
Há nove anos que novembro 
traz uma verdadeira ‘chuva de 
estrelas’ a Lisboa e ao Estoril, 
um ’fenómeno’, longe de ser 
atmosférico, simplesmente 
cultural. O Lisbon & Estoril Film 
Festival, que este ano arranca a 
6, com Anomalisa, uma animação 
de Charlie Kaufman e Duke 
Johnson, grande Prémio do júri 
do Festival de Veneza, e com Our 
Brand is Crisis, de David Gordon 
Green, é um festival já com lugar 
cativo no calendário. E uma 
identidade própria que, segundo 
o seu diretor, Paulo Branco, tem 
como traços fortes a relação com o 
público e a interdisciplinaridade, 
cruzando Cinema, Literatura 
e outros territórios da arte 
contemporânea.

Pelo LEFFEST já passaram 
Francis Ford Coppola, David 
Cronenberg, David Lynch, 
J. M. Coetzee, Don DeLillo, 
Paul Auster, Nan Goldin, 
David Byrne, Lou Reed, John 
Malkovich, Willem Dafoe, Maria 
de Medeiros, e outros nomes de 
referência da contemporaneidade. 
Muitos ‘bisaram’. Este ano não 
será exceção. Nanni Moretti 
vai estar presente com o novo 
filme Mia Madre, Wim Wenders 
com a antestreia de Everything 

will be Fine, e uma exposição 
de fotografias na Mãe d’Água, 
Amoreiras, À luz do dia, até 
os sons brilham, que realizou 
aquando da rodagem, em Lisboa, 
de O Estado das Coisas, Viagem 
a Lisboa e Até ao fim do mundo. 
Além da competição oficial, entre 
muitos outros prometem Barbet 
Schroeder, com Amnesia, 
Terrence Malick com Knight of 
Cups, Laurie Anderson, com 
Heart of Dog, e o ator francês 

Louis Garrel, com Les deux Amis, 
a sua estreia na realização.

De destacar retrospetivas 
dedicadas a Jonathan Demme, 
a Hans-Jürgen Syberberg ou a 
Luís Miguel Cintra, homenageado 
nesta nona edição. Também as 
leituras de John Berger, autor 
de Modo de Ver, do catalão 
Juan Goytisolo , do norte-
americano Don DeLillo, que 
irá ler algumas páginas do 
romance que está a escrever. E o 

lançamento do livro Teorema Civo 
(edição Gradiva) do matemático 
francês Cédric Villani, medalha 
Fields de 2009. Ainda o designer 
Alain Fletcher, em Cinemart, 
assim como as exposições 
Waronwall – The Struggle in 
Syria, do fotógrafo alemão 
Kai Wiedenhöffer, imagens 
recolhidas em aldeias e campos 
de refugiados no Líbano e na 
Jordânia, patentes no Paredão 
entre o Estoril e Cascais,  Aqui nos 
Encontramos, uma mostra inédita 
da ‘correspondência pictórica’ 
entre Berger e a pintora Yvonne 
Barlow.

Um programa vasto e 
diversificado, em que cabe 
igualmente a reflexão sobre a 
loucura e a criação, no simpósio 
''Bigger Than Life'', de que é 
curador o filósofo José Gil (ver 
caixa). Porque o LEFFEST, como 
sublinha o seu diretor, quer 
ser um lugar de encontro para 
conhecer e discutir diferentes 
obras, aberto à “curiosidade” 
sobre as artes no mundo.           

Festival à parte, Paulo 
Branco, enquanto produtor, vai 
iniciar ainda em novembro, em 
Portugal, a rodagem do novo 
filme do realizador francês Benoît 
Jacquot. E brevemente, em 
Moçambique, o segundo filme de 
João Nuno Pinto

JL: O LEFFEST tem já um lugar 
próprio no calendário dos 
festivais portugueses?
Paulo Branco: Não procuramos 
propriamente um lugar.
 
Então, uma identidade?
Concebo o festival um pouco 
como se fosse um espetador, 
pensando o que gostaria de ver, 
ouvir, partilhar, quem gostaria 
de conhecer. Tento portanto 
trazer as obras e as figuras por 
quem tenho imenso respeito e 
uma enorme curiosidade. Daí 
este encontro anual em que 
se cruzam aqui tantos artistas 
e realizadores. Essa é uma 
particularidade do LEFFEST, 
que tem ainda uma outra, muito 
rara: o contacto com o público.
 
Uma aposta forte nas conversas e 
conferências?
Sim. Em Cannes ou Veneza, os 
espetadores não podem contactar 
ou trocar impressões com os 
realizadores, quanto muito 
precipitar-se para a entrada 
das salas e tentar um autógrafo. 
No LEFFEST, pelo contrário, os 
artistas vêm para partilhar as 
suas obras e experiências com 
o público português. E é um 
privilégio poder fazê-lo como 
vai acontecer este ano, com Wim 
Wenders, de que vamos ter várias 
facetas, os filmes, as fotografias 
numa exposição, Nanni 
Moretti, ou Jonatham Demme, 
um dos grandes realizadores 
americanos. E ao mesmo tempo 
com escritores como Juan 
Goytisolo, que vem pela primeira 
vez a Lisboa, para ler excertos 

Tento trazer as obras 
e as figuras por 
quem tenho imenso 
respeito e uma enorme 
curiosidade. Daí este 
encontro anual em que 
se cruzam aqui tantos 
artistas e realizadores

“
Paulo Branco "Sinto-me muito orgulhoso pelos filmes em competição"
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Seleção Oficial – Competição
• 11 Minutes, de Jerzy 
Skolimowski
• 7 Chinese Brothers,  
de Bob Byington
• Chant D’Hiver,  
de Otar Iosseliani
• El Apóstata,  
de Federico Veiroj
• Journey to the Shore,  
de Kiyochi Kurosawa
• Kaili Blues, de Gan Bi
• La Academira de Las Musas, 
José Luís Guerín
• Montanha, de João Salaviza
• Peace to us in Our Dreams,  
de Sharunas Bartas
• Room, de Lenny Abrahamson
• Te Prometo Anarquía, de Julio 
Hernández Cordón
• The Childhood of a Leader,  
de Brady Corbet
• Trois Souvenirs de ma Jeunesse, 
de Arnaud Desplechin

Seleção Oficial – Fora  
de Competição
• 45 Years, de Andrew Haigh
• Anomalisa, de Duke Johnson, 
Charlie Kaufman
• Cavaleiro de Copas,  
de Terrence Malick
• Cosmos, de Andrzej Zulawski
• Diário De Uma Criada de 
Quarto, de Benoît Jacquot

• El Clan, de Pablo Trapero
• Every Thing Will Be Fine,  
de Wim Wenders
• Francofonia, de Aleksandr 
Sokurov
• An (Sweet Red Bean Paste),  
de Naomi Kawase
• Heart of a Dog, de Laurie 
Anderson
• Knight of Cups, de Terrence 
Malick
• La loi Du Marché, de Stéphane 
Brizé
• Manglehorn, de David Gordon 
Green
• Mia Madre, de Nanni Moretti
• Our Brand is Crisis, de David 
Gordon Green
• Que Horas Ela Volta?, de Anna 
Muylaert
• Rabin, The Last Day, de Amos 
Gitaï
• Right Now, Wrong Then,  
de Hong Sang-soo
• Song One, de Kate Barker-
Froyland
• An (Sweet Red Bean Paste),  
de Naomi Kawase

Promessas
• 600 Miles, de Gabriel Ripstein
• Jogo de Damas, de Patrícia 
Sequeira
• Les Deux Amis,  
de Louis Garrel

Programação de luxo dos seus livros e falar de Jean 
Genet, John Berger, em torno 
de quem propomos um vasto 
programa, e Don DeLillo, um dos 
maiores autores da atualidade, 
que virá ler, pela primeira vez em 
público, algumas partes do seu 
novo livro.

Já é um repetente no festival: um 
caso de fidelidade, de amizade 
pessoal?
De amizade e porque se sente 
bem no festival. Aliás, também 
vem para descobrir o que outros 
estão a fazer. Os criadores 
normalmente têm sede de 
conhecer o que se passa em vários 
domínios artísticos. Demme, por 
exemplo, disse-me que ia ser um 
prazer estar aqui dez dias a ver 
filmes dos outros.

É isso que gostaria que fosse o 
LEFFEST, um lugar para conhecer 
e discutir várias obras e formas 
de criação?
É isso que temos conseguido, 
apesar de um problema que 
existe em Portugal, porque os 
media e os públicos estão muito 
compartimentados nos seus 
cantinhos, da música, do cinema, 
do teatro, da literatura.

E a perspetiva do LEFFEST é 
sobretudo transversal?
Gostava de misturar tudo e 
que se cruzassem os diferentes 
territórios de criação. Para 

isso, precisamos chegar aos 
diversos espetadores, o que 
tem representado algumas 
dificuldades, até porque há cada 
vez menos espaço para a cultura 
na imprensa. Por outro lado, o 
facto de se chamar festival de 
filmes leva a que se pense que 
se trata apenas de cinema, pelo 
que a informação não chega, por 
exemplo, às secções de literatura, 
apesar de cá termos alguns dos 
grandes escritores do mundo. 

A dificuldade também pode estar 
na escolha, dada a qualidade da 
oferta. Com tantas ‘cabeças de 
cartaz’ este ano, como noutros, 
não se queimam muitos cartuchos 
de uma vez?
Tenho que aproveitar as 
oportunidades e os criadores que 
estão disponíveis. Este ano posso 
contar com eles, no próximo ano, 
pode não ser possível. Mas haverá 
outros e alguns vão sempre 
regressar.

Numa dinâmica que por vezes 
passa pelos júris, outras pelas 
apresentações…
É o caso do matemático Cédric 
Villani que está de volta este ano, 
integrando o júri e vai mesmo 
lançar o seu novo livro em 
Portugal. Jessica Hausner, que 
ganhou o grande prémio no ano 
passado, agora é júri. Mas vamos 
sempre mostrando coisas novas. 
Somos nesse sentido espetadores 

privilegiados e o festival é 
importante também porque 
nos permite seguir a evolução 
dos criadores contemporâneos. 
E conhecer as suas afinidades 
eletivas.

Em que sentido?
Vamos poder ver por exemplo 
a amizade entre o John Berger 
e o Otar Iosseliani, e Piotr 
fAnderszewski, que se vão 
encontrar aqui. Tudo isto faz 
parte de um puzzle fascinante 
para mim, porque montar este 
festival é quase fazer um encontro 
de amigos. Por outro lado, como 
vinha o Jonatham Demme, 
aproveitámos para trazer outros 
realizadores de Austin, um pólo 
extremamente importante na 
atual produção cinematográfica 
americana. Também virá Martín 
Rejtman e mais dois cineastas 
argentinos e espero, de resto, 
que possa haver uma verdadeira 
mostra de cinema da Argentina, 
no próximo ano. São pequenas 
pontes que vamos construindo, 
no sentido de manter vivo o 
festival. E são essas ligações e 
afinidades que fazem com que seja 
um encontro anual de grandes 
criadores. Acontecer em Portugal, 
dá-me muito prazer.0

MOMENTOS ÚNICOS
O LEFFEST ainda não tem uma 
década de existência….
Tem nove anos, o que já é muito. 
É sempre um desafio. Através 
dos meus conhecimentos, 
também porque os convidados de 
edições passadas vão justamente 
dizendo o quanto gostaram de cá 
estar, vou tendo a possibilidade 
de o fazer. Talvez o LEFFEST 
sofra um pouco de uma ligação 
pessoalizada ao seu diretor…

Porquê?
É capaz de haver alguns 
anticorpos… Este ano, sinto-
me muito orgulhoso pelos 
filmes em competição, que são 
um reflexo do que há de melhor 
na produção cinematográfica 
mundial. E conseguimos trazer 
de facto obras fundamentais. 
Importante também será, por 
exemplo, o work in progress 
que Sara Driver vem mostrar, 
40 minutos do documentário 
que está a fazer sobre Basquiat, 
que ela conheceu muito bem, 
uma primeira apresentação 
mundial, com material inédito. 
Com ela, virá a atriz Nicoletta 
Braschi, sua amiga, que 
vem preparar uma possível 
encenação dela de uma peça 
de Beckett, no próximo ano, 
com Roberto Benigni. Trazer, 
por outro lado, o Hans-Jürgen 
Syberberg, esse monstro 
da cinematografia dos anos 
70, que praticamente não 
se desloca, e poder mostrar 
também obras inéditas 
dele. Tudo isso são razões 
de orgulho. E gostaria de 
continuar a partilhar a minha 
curiosidade com o público.

Quatro filmes no festival O silêncio dos inocentes, de Jonathan Demme, Mia Madre, de Nannin Moretti (em cima), Heart of a dog, de Laurie Anderson,  
e Cavaleiro de Copas, de Terrence Malick
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O público tem sido ‘curioso’ nas 
edições anteriores?
Não me posso queixar. 
Felizmente, temos tido muito 
público, mas queremos sempre 
mais. Os festivais não são 
eternos e só me interessa 
realmente prosseguir se sentir 
que há interesse da parte 
da comunicação social, dos 
criadores, do público.

Qual é o orçamento do LEFFEST?
Faz-se essencialmente com o 
apoio das duas câmaras, através 
do Turismo de Portugal, e de 
outras pequenas participações 
e patrocínios. No total, são 
cerca de 600 mil euros. O 
Festival de San Sebastian tem 
12 milhões de euros, qualquer 
médio festival na Europa tem 
entre quatro e cinco milhões. 
Por isso, o LEFFEST é feito 
sobretudo com o esforço de uma 
pequena equipa, sem o qual não 
seria possível.

Ao longo destes anos, teve 
algumas deceções?
Infelizmente, houve uma 
ou duas obras de grandes 
realizadores que passaram 
um pouco despercebidas. No 
ano passado, fiquei mesmo 
desconsolado, porque fizemos a 
primeira retrospetiva mundial 
de um grande realizador 
russo, Marlen Khutsiev, cuja 
obra foi destacada já este ano 
no Festival de Locarno, e não 
consegui suscitar a atenção 
dos media e dos espetadores. 
Senti-me um pouco triste 
com isso, porque foi uma 
oportunidade única. Ele vai 
agora voltar à Cinemateca, 
mas fora do enquadramento 
do festival, o que será uma 
outra possibilidade de 
descobrir a sua obra. Nada se 
perdeu. Outra coisa que me 
entristeceu muito foi o facto 
de ter trazido um conjunto de 
obras inéditas de um grande 
pintor, Miquel Barceló, numa 
exposição na Torre do Tombo 
que não mereceu uma única 
linha nos jornais. Foi muito 
vista, mas pelos turistas 
japoneses, chineses, ingleses, 
que passaram por lá e foram 
confrontados com uma mostra 
muito especial. São pequenos 
falhanços, também porque 
somos uma equipa pequena, 
artesanal e, à exceção deste 
ano que soubemos muito 
cedo que o festival ia mesmo 
acontecer, estávamos 
sempre à espera de saber se 
iria continuar ou não e só o 
sabíamos à última hora.

Também houve por certo 
momentos muito felizes. Recorda 
algum em especial?
Muitos. Começámos logo 
com David Lynch e foi 
único. E nesse ano, houve 
ainda Almodóvar. Noutros, 
recordo-me de masterclasses 
fantásticas com Coppola, 

Cronenberg ou Kiarostami, que 
raramente fala muito nas suas 
conferências, e que acabou 
por falar uma hora e meia. Lou 
Reed, também se dizia que ele 
era um bicho-do-mato e aqui 
falou imenso com o público. 
Foi um momento muito forte e 
essa é uma ligação que Laurie 
Anderson tem connosco, 
porque Lou Reed foi muito 
feliz quando esteve no nosso 
festival. Também lembro 
as leituras, naquela edição, 
em que estiveram Coetzee, 
DeLillo, Siri Hustvedt e Paul 
Auster. O Wes Anderson foi 
igualmente incrível, no ano 
passado. E tantos outros… São 
situações muito gratificantes 
e que dão energia para 
continuar e vencermos todas 
as dificuldades.

Fala muito de dificuldades.
Fazem parte da vida. Mas não 
me queixo, embora exista 
evidentemente toda a parte 
burocrática e organizativa, 
que são o fardo destas coisas…

Tem havido também um 
alargamento geográfico do 
festival e a espaços, com 
iniciativas no Centro Cultural 
de Cascais, na Casa das Histórias 
Paula Rego, no Casino Estoril, no 
Centro Cultural de Belém….
Este ano é bom podermos 
dispor da Sala Garrett do 
Teatro Nacional D. Maria 
II, onde por exemplo será o 
último dia da homenagem 
ao Luís Miguel Cintra, 
que vai decorrer também 
no Nimas. Ele é um ator 
absolutamente único do 
cinema português, que 
trabalhou com todos os 
nossos grandes realizadores 
e vamos ter oportunidade 
de ver muitas dessas obras.

Da presença portuguesa,  
destaca-se ainda a estreia  
do filme de João Salavisa.
E fora de competição, do filme 
de Patrícia Sequeira. Mas 
Joaquim de Almeida também 
vai estar presente na abertura 
com o filme do David Gordon 
Green. No júri, teremos o 
arquiteto Pedro Gadanho e o 
troféu foi desenhado por Julião 
Sarmento. E no simpósio de 
José Gil também haverá uma 
representação portuguesa 
forte. Nele participa 
igualmente o escritor 
brasileiro Bernardo Carvalho, 
que quer falar sobre Branca 
de Neve, de César Monteiro, o 
que promete ser um momento 
raro. Outro será certamente 
a exposição de fotografias 
de Kai Wiedenhöffer, que 
vamos fazer pela primeira 
vez no paredão entre o estoril 
e cascais. tentamos sempre 
encontrar lugares onde os 
eventos possam ter mais 
realce e captar mais  
público.J

Caos, loucura e criação

José Gil Um simpósio internacional

 Artaud, Hölderlin, Walser, Van Gogh, Schumann, 
Wittgenstein, são exemplos da História da arte e da 
cultura que interpelam o lugar comum da existência 
de uma loucura criativa, ou de uma linha fronteiriça 
muito ténue entre génio e loucura. É essa indeci-
frável ligação que vai estar no centro do Simpósio 
Internacional Bigger than Life, que terá lugar a 13, 
14 e 15, no Centro Cultural de Belém, integrado na 
programação do LEFFEST 2015. 

O propósito é “explorar as relações entre os 
mecanismos psicóticos e o processo criativo”, 
como adianta ao JL o curador do colóquio, José Gil. 
O filósofo faz notar que há uma série de trabalhos 
sobre o tema na perspetiva da psiquiatria e da psi-
canálise, mas carece-se de idênticas abordagens do 
ponto de vista da Estética. “O par criação e loucura 
é uma ideia que vem já do Romantismo e podemos 
analisá-la através de grandes criadores e pensado-
res. Interessa refletir sobre o fenómeno da irrupção 
criativa ou a ocorrência de uma grande produção 
relacionada com episódios de doenças mentais, não 
só psicóticos, mas também de depressão, melan-
colia, demência”, explica. “É isso que vamos tentar 
perceber. Por outro lado, todo o artista que quer 
criar uma linguagem própria, uma originalidade, 
é atraído por aquilo a que podemos chamar o caos. 
Perguntamo-nos também porquê esse apetite”.

Investigadores, psicanalistas, filósofos, críticos 
e criadores vão procurar respostas a estas questões. 
“Gostaríamos que houvesse uma descrição porme-
norizada, um pensamento sobre esses mecanismos, 
sobre as razões de um caos destrutivo e de um caos 
‘aproveitado’ para a criação”, sublinha ainda José 
Gil, autor de Metamorfoses do Corpo, O Devir-
eu de Fernando Pessoa ou Portugal Hoje, o medo 
de existir. “O objetivo é abrir mais o campo da 
exploração estética da ligação do processo criativo a 
distúrbios funcionais, psíquicos”.

A investigadora pessoana, professora catedrá-
tica, ensaísta, poetisa e dramaturga Teresa Rita 
Lopes, Hélia Correia, Prémio Camões 2015 – com 
Número dos Vivos, Insânia, Bastardia, Lillias Fraser, 
Adoecer, Vinte degraus e outros contos e a Terceira 
Miséria, entre os seus livros –, o escritor brasileiro 
Bernardo Carvalho, autor dos romances Teatro, 
Filho da Mãe, Reprodução, entre outros títulos, a 
coreógrafa Vera Mantero são os criadores interve-
nientes no simpósio que terá um painel especial-
mente dedicado à análise de casos e experiências de 
criação. Participam ainda Ana Godinho, investi-
gadora do Instituto da Linguagem da Faculdade de 
Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova 
de Lisboa, o filósofo e poeta francês Arnaud Villani 
e o crítico de arte e professor de Estética e curador 
Bernard Marcadé. De frança, virá também Bruno 
Monsaingeon, músico, escritor e realizador, autor 
nomeadamente de documentários sobre Glenn 
Gould e da edição do seu espólio literário, que irá 
justamente falar do pianista, um dos intérpretes 
mais geniais de Bach. E ainda Évelyne Grossman, 
professora e especialista em Teoria da Literatura, 
com estudos importantes sobre Artaud, a psica-
nalista e professora Françoise Davoine, que se tem 
dedicado particularmente às questões traumáticas, 
no contexto da criatividade, a historiadora de arte 
Lucienne Peiry, com trabalho destacado no domínio 
da Arte Bruta, diretora do Museu de Genebra, a 
conservadora e curadora Marie-Laure Bernadac, es-
pecialista em Picasso e o filósofo e ensaísta húngaro 
residente no Brasil Peter Pál Pelbart, cuja investi-
gação cruza a filosofia contemporânea e a proble-
mática da loucura, coordenando a companhia tetral 
Ueinzz, constituída por pacientes psiquiátricos do 
hospital A Casa, de São Paulo, terapeutas, enfermei-
ros, atores, compositores, etc. 

Trauma, Caos e Criação é o tema de outro painel, 
enquanto outros se ocuparão da Loucura e Criação 
e da Crítica e Clínica. Na discussão vão entrar tam-

bém aspetos sociais e culturais, a ideia de diferença, 
de desvio à norma. “O criador que entra na fron-
teira da loucura é um outsider, um estrangeiro e 
isso também tem que ser estudado, já que por outro 
lado está perfeitamente integrado”, diz José Gil, 
que irá encerrar as jornadas com uma comunicação 
em que por certo chamará à liça Fernando Pessoa 
e os seus heterónimos, sobre quem tem várias 
obras publicadas. “Pessoa examinou-se a si mesmo 
constantemente, o que lhe dá uma particularidade 
extraordinária. Temos a chance única de ter um 
criador genial com uma capacidade de criar e de se 
ver à lupa, com uma inteligência fantástica. O que 
ele descreve como processo criativo é verdadei-
ramente aplicável a toda uma região psiquiátrica. 
E tem uma criatividade permanente, outra ideia 
interessante. São múltiplas as questões a analisar”, 
observa.

No entanto, o filósofo irá centrar a sua inter-
venção sobre as questões do trauma e da criação, 
equacionando em particular a arte moderna que, 
em seu entender, tem implicadas de alguma ma-
neira “perceções psicóticas da realidade”, o que é 
visível por exemplo no cubismo. “Como é possível 
Picasso? Há na sua pintura uma desmontagem da 
organicidade do corpo que é propriamente psicó-
tica. E como surge essa percepção extraordinária, 
que aliás foi rejeitada como louca, repudiada. E 
como foi depois integrada, de tal forma que hoje 
vemos os seus quadros e achamos maravilhosos”, 
sublinha. “A abordagem minuciosa, molecular 
desses mecanismos pode constituir um enorme 
ganho no sentido da compreensão do fenómeno da 
criação”. 

Paralelamente ao simpósio, irá decorrer um 
ciclo de filmes em que a problemática está de 
algum modo presente. Vão ser exibidos, en-
tre outros, Lilith, de Robert Rossen, Branca de 
Neve, de João César Monteiro, Camille Claudel, 
de Bruno Nuytten, Caravaggio, de Derek Jarman,, 
En Compagnie d’Antonin Artaud, de Gérard Mordil
lat e Jérôme Prieur, La Pianiste, de Michael Haneke, 
Lust for Life, de Vincente Minnelli, Ludwig, de 
Luchino Visconti, Der Idioten, de Werner Schroeter, 
Histoires de Fous, de Mieke Bal e Michelle Williams, 
Inland Empire, de David Lynch, Jaime, de 
António Reis, Poesia e Selvajaria, de Vera Mantero, 
Séraphine, de Martin Provost, Chant d’Amour, de 
Jean Genet, e Van Gogh, de Maurice Pialat. J
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João Salaviza
A escalada da adolescência 
por um realizador adulto

 João Salaviza, 31 anos, 
estudou realização na Escola 
Superior de Teatro e Cinema do 
Instituto Politécnico de Lisboa. 
Filho do montador e realizador 
Edgar Feldman, parece 
talhado para os prémios. A sua 
primeira curta-metragem, 
feita ainda na escola de cinema, 
foi distinguida na secção 
Take One, em Vila do Conde. 
Arena, de 2009, depois de ter 
sido premiado no IndieLisboa 
alcançou o feito histórico para 
o cinema português: uma 
Palma de Ouro em Cannes. 
Com Rafa, em 2012, repetiu-se 
o fenómeno, desta em Berlim. 
Montanha, a primeira longa, foi 
selecionada para o Festival de 
Veneza e agora está no LEFF. O 
realizador que vê os prémios 
como um meio para continuar 
a fazer o que mais gosta, 
persegue os mesmos temas, 
num cinema íntimo e humano. 

Uma longa-metragem não é 
uma curta em ponto grande. 
Como é que o mais bem sucedido 
realizador de curtas-metragens 
português se adaptou ao formato 
longo?
Não acho que Montanha 
seja um filme radicalmente 
diferente das minhas curtas, 
antes pelo contrário, a minha 
relação com o mundo não se 
alterou por estar a fazer um 
filme mais longo. Contudo 
há diferenças de processo, 
durante a rodagem. Na curta 
metragem estabelece-se uma 
relação mais materialista, o 
filme é algo relativamente 
palpável, que consigo ver 
do principio até ao fim na 
cabeça antes de dormir. Na 
longa metragem acontece o 
oposto, há tantas ramificações 
e camadas possíveis, 
sobre as quais o filme se 
vai construindo, que se 
transforma numa coisa muito 
mais escorregadia e que foge 
ao meu controlo. A produção 

das curtas-metragens obriga 
a um planeamento rigoroso, 
não se pode perder tempo de 
rodagem.  Na longa, o tempo 
adicional faz com que o filme 
se construa a cada dia e, 
muitas vezes filmo cenas que 
não sei se vão ser usadas, o que 
torna o processo ainda mais 
caótico. E gosto de trabalhar 
no meio desse caos, quando 
a realidade se intromete e 
provoca a própria forma de 
fazer o filme. 

 
Então haverá um maior receio de 
perder o controlo? 
Na curta-metragem perder 
um dia de rodagem é perder 
20 % do tempo que se tem com 
a equipa e com os atores para 
filmar. Em Montanha apercebi-
me de que podia fazer o filme 
com blocos de sequências 
pensadas de uma forma 
autónoma, que seriam quase 
recortes da vida deste miúdo, 
nos três ou quarto dias em 
que o filme se passa. A ligação 

entre as cenas funcionava 
mais por questões invisíveis 
do que narrativas. Isso resulta 
num filme que se aproxima 
não tanto da adolescência 
enquanto uma experiência 
sociológica mas mais enquanto 
uma experiência sensorial. E, 
simultaneamente, remete para 
as minhas próprias memórias.

Portanto o processo dá-lhe mais 
margem de manobra? 
Dá. houve uma altura que nós 
percebemos que tínhamos 
de funcionar quase com 
uma companhia de teatro 
pobre, que tem uma cadeira, 
dois atores, e uma máscara 
e que com isso pode fazer 
Shakespeare. Nós aqui 
tínhamos, três miúdos, a 
Maria João Pinho e a casa 
e com estes elementos 
começámos a criar uma 
espécie de casulo. Decidíamos 
na véspera ou na própria 
manhã onde filmávamos. 
Muitas histórias paralelas 
à rodagem acabaram por 
ficar no filme. As coisas 
que acabaram por ser 
incorporadas, três meses na 
vida de um miúdo de 13 anos 
são sempre uma eternidade. 

Sentiu uma maior 
responsabilidade neste filme 
por já ter sido premiado 
anteriormente?  
Não. Eu tenho esta relação 
muito pragmática com 
os prémios, eles têm-me 
facilitado continuar a filmar e 
foram premiadas porque as fiz 
como pude e sabia. 

A escolha de o atores para si é 
um ponto essencial, pois torna-
se estruturante. Sei que foi 
um processo longo… Como se 
desenrolou o casting?
Foi semelhante ao Rafa, só que 
demorou ainda mais tempo. 
Precisava de um miúdo 
que trouxesse os últimos 
vestígios da infância mas que 
ao mesmo tempo já sentisse 
a responsabilidade da vida 
adulta. Comecei por procurar 
um corpo, um rosto e uma voz 
que não sei qual é. Tenho uma 
ideia meio mística que é, saber 
de antemão, mesmo quando 
escrevo o filme, que aquele 
miúdo existe, está em algum 

lugar vivo a jogar futebol, 
tenho apenas de o procurar.
Talvez exista, mas às vezes é 
difícil de encontrar…
Demorou oito meses e é como 
alguém que se apaixona. Fica-
se a saber que é ele. Nestes 
meses e meses de andar a 
procura do David tornou-se 
muito claro o momento que 
o filme não ia existir se eu 
não o encontrasse. Vi 400 
ou 500 miúdos. O David 
foi logo o quarto ou quinto 
e, na altura, e lembro-me 
que quando o conhecemos 
ainda estávamos a seis meses 
da rodagem e ele já tinha 
todas as características da 
infância que me interessavam 
mas não sabia se ele seria 
suficientemente homenzinho 
para enfrentar alguma situação 
que eu lhe colocava no guião. 
Mas, passados quatro ou 
cinco meses, quando o voltei 
a chamar, já tinha havido 
a mudança desejada na 
adolescência é assim, em cada 
semana acontece qualquer 
coisa nova. E apercebi-me 
que tínhamos de filmar 
rapidamente, porque se 
esperasse muito ele mudaria 
novamente.

Esta experiência de participar 
num filme há de ter modificado o 
próprio David…
Sim, esteve uma série de meses 
com uma equipa de adultos, 
a ser filmado, com algumas 
cenas muito complicadas até 
para uma ator profissional… 
De alguma forma o filme 

O dito cinema social 
parte do principio 
de que a existência 
de alguém depende 
exclusivamente do 
contexto e por isso 
nega às personagens 
que filma a sua 
individualidade. 
Eu quis evitar isso

também lhe provocou este 
crescimento rápido. Isso 
sente-se um bocadinho nas 
ultimas sequências do filme 
(últimos 20 minutos), foram 
filmados após uma paragem 
de dois meses, porque eu 
precisei de montar o que já 
tinha filmado para perceber 
de que é que o filme ainda 
precisava. Há um momento 
muito preciso quando ele sai 
da casa da Paulinha, depois 
de passarem a noite juntos, 
naquele traveling em que ele 
cospe antes de ir para casa, se 

João Salaviza "Tento sempre que a natureza da pessoas que estou a filmar prevaleça sobre tudo o resto"

Manuel Halpern*
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nós pensarmos nesse plano e 
retrospectivamente olharmos 
para o começo do filme que ele 
acorda e é um corpo ossudo e 
franzino e frágil. Se pensarmos 
no que lhe acontece em termos 
físicos, descobrimos ali uma 
mudança que é visível, que 
não é mística, vê-se no rosto, 
no corpo, uma fisicalidade. 
Eu queria muito que o filme 
conseguisse estar próximo 
destas transformações que 
acontecem num registo quase 
diário nesta idade.

O que lhe interessa nestes 
filmes é mostrar a adolescência 
e os processos transformadores 
de personagens numa fase 
da vida especialmente 
interessante? 
Sim. Interessa-me usar o 
cinema como um veículo 
de observação e idealmente 
conseguir que o cinema 
crie um espaço para filmar 
intimidade. Acho que a 
invenção do cinema permitiu 
uma nova relação da arte 
com o mundo, que é filmar 
as coisas enquanto elas se 
transformam. Portanto o 
retratado ao contrário da 
pintura e fotografia passou a 
ser um corpo em movimento. 
Isto levanta a questão: até 
quanto um corpo pode ou 
não dar conta da sua própria 
historia ? Os meus filmes 
acabam por ser de um homem 
só, como o Arena, o Rafa, que 
estão sempre de alguma forma 
sozinhos. Provavelmente 
no futuro darei um passo 
que poucos realizadores 
conseguiram: filmar muita 
gente ao mesmo tempo, mas 
sem perder essa noção de 
individualidade.

No filme há uma certa 
elegância na forma como evita 
os lugares comuns. Seria tudo 
mais compreensível se o pai lhe 
batesse e a mãe o abandonasse. 
Mas o mundo do David não 
é assim tão miserável, a mãe 
não é tão ausente quanto isso, 
nem há violência doméstica, 
o que nos obriga a procurar 
uma justificação no interior 
do rapaz, o que se torna muito 
mais desafiante… 
O dito cinema social 
parte do principio de que 
a existência de alguém 
depende exclusivamente 
do contexto e por isso nega 
às personagens que filma 
a sua individualidade. Eu 
queria muito que o filme 
não caísse nisso. Acho 
que na adolescência há 
qualquer coisa para além do 
contexto socioeconómico. A 
adolescência é um processo 
violentíssimo e por isso é 
que em todas as culturas 
ancestrais existe sempre um 
rito de passagem no período 
transição da infância para a 
maturidade. Na adolescência 

é quando percebemos pela 
primeira vez que todos à 
nossa volta que damos como 
imortais irão morrer um dia. 
E esta percepção de que os 
nossos pais, ou no caso do 
David o avô, provavelmente 
vão desaparecer antes de nós 
é de uma violência tremenda. 
Então esta fase do egoísmo das 
crianças começa a desaparecer 
ou transformar-se noutra 
coisa. Até que mais tarde 
percebemos que nós próprios 
também vamos morrer. Há dois 
filmes que foram fundamentais 
para fazer Montanha.

Quais?
O primeiro foi Rebel Without 
a Cause, de Nicholas Ray. 

A figura do James Dean 
naquele filme esteve sempre 
presente, há uma proximidade, 
apesar do diferente contexto 
geográfico e histórico. Tanto 
o David como a personagem 
do James Dean são bonitos, 
embora não tenham a 
consciência da sua beleza, 
e vivem com uma angústia 
qualquer que os próprios não 
entendem. 

Uma revolta interior?
Sim, sobretudo por não 
entenderem o seu lugar no 
mundo, na escola e é este o 
sentido do looser, do cinema 
clássico americano, aquele 
que perde tudo mas continua 
a lutar. O David perde o avô, 
a rapariga, o melhor amigo, 

a mãe de alguma forma e um 
ano na escola. No entanto 
precisava de passar por isso 
para se reencontrar consigo 
próprio.

O que acontece no final. Ele 
diz: “Dorme, dorme, ainda é 
cedo'', é um ato de proteção e 
maturidade para com a mãe 
que não se mostra ao longo do 
filme…
Logo desde o início do filme 
há uma espécie de jogo de gato 
e de rato entre mãe e filho que 
não se conseguem encontrar. 
Na cena final acontece o 
momento inverso, é o David 
que vai acordar a mãe, uma 
espécie de apaziguamento. 
É um ato de consciência de 

proteção com a mãe. Como 
quem diz: Dorme, vou 
poupar-te. Ainda é cedo, 
ainda temos muito pela frente, 
agora descansa, que daqui a 
bocado já vais saber o que é 
que aconteceu ao avô…

Interessa-me  
usar o cinema 
como um veículo 
de observação e 
idealmente criar  
um espaço para  
filmar intimidade

João Salaviza Tenho esta relação pragmática com os prémios: têm-me facilitado 
continuar a filmar

 João Salaviza é o único 
realizador português, e um 
dos raros a nível mundial, a 
acumular uma Palma de Ouro 
de Cannes (Arena, 2009) com 
um Urso de Prata de Berlim 
(Rafa, 2012). Havia, portanto, 
uma justa expetativa sobre a 
sua primeira longa metragem. 
O jovem realizador não sentiu 
a necessidade de procurar 
um novo universo, quando, 
no seu entender, aquele que o 
iniciou no cinema ainda não 
está explorado em todo o seu 
espetro. Assim Montanha, até 
certo ponto, é um Arena/Rafa/
Cerro Negro em ponto grande, 
com todas condicionantes 
que a mudança de formato da 
curta para a longa implicam. 
Mantém-se intacta a temática 
da adolescência ou cenário 
(sub)urbano, a perícia estética, 
o trabalho com os atores que 
faz com que a imagem de um 
corpo valha mil palavras e 
ações, a noção de movimento 
e sobretudo de viagem. Tal 
como em Rafa e Arena, em 
Montanha, David, de quase 
15 anos, faz um percurso 
transformador ao longo 
do filme. Na indefinição 
impalpável da idade púbere, 
capta-se um momento 
de passagem, ligado mais 
à resolução de conflitos 
interiores do que à hostilidade 
do meio circundante. 

Salaviza não faz um cinema 
social ao estilo dos Dardenne, 
nem tão pouco um trabalho nos 
bairros nas margens de Pedro 
Costa, Basil da Cunha ou Filipa 
Reis e Gonçalo Miller Guer-
ra. Apesar da coincidência do 
contexto, em Salaviza há sempre 
uma predominância dos mun-
dos interiores sobre os fatores 
externos. Na constante tentativa 
de desvendar os insondáveis 
mistérios da adolescência ou de 
um adolescente quando se olha 
ao espelho busca sempre a mais 
perturbadora intimidade, com o 
objetivo último de filmar a alma. 
É precisamente nesse aspeto 
que a aparência naturalista se 

contradiz: porque debaixo de um 
pano realista, o cinema de João 
Salaviza assenta em tudo aquilo 
que não se mostra e não se ouve. 

Tal como aconteceu em Rafa, 
o trabalho de Salaviza começa 
na escolha morosa do seu (não) 
ator. Porque o efeito pretendi-
do, de indefinição de idade e 
potencial expressivo e comu-
nicante, é a quintessência do 
filme. É através desse jogo que, 
pese o contexto, Salaviza acaba 
por negar o cinema social, 
partindo para algo mais subtil, 
em que prevalece o indivíduo. 
O cinema de Salaviza não é 
sobre a adolescência nos bairros 
da Grande Lisboa, nem sobre 
a forma como a crise afeta os 
jovens desse bairro. O cinema 
de Salaviza é sobre indiví-
duos e é, em última análise, 
sobre David, aquele rapaz em 
concreto, que vive numa teia de 
angústias e nevoeiros que nem o 
próprio sabe explicar. Salaviza 
não nos facilita a vida através 
do contexto, porque apesar 
do peso social, subtilmente 
mostrado - vai desde a presen-
ça intermitente da mãe, à (má 
companhia) de Rafa, passando 
pela hospitalização do avô - não 
se descortina uma óbvia relação 
causa efeito com a sua postura. 
Porque a adolescência, tão bem 
retratada na imagem de um 
cigarro aceso ao lado de uma 
bilha de gás, não é algo que se 
explique com toda essa facili-
dade. E é o próprio tempo que 
esculpe a personagem.

Na sua primeira longa me-
tragem, João Salaviza replica o 
universo, o ambiente e os con-
ceitos das curtas, optando por 
uma coerência estilística, que o 
integra na elite de realizadores 
(e criadores em geral) obsessi-
vos que, de certa maneira, estão 
sempre a fazer o mesmo filme. 
O que, diga-se, em nada os 
diminui.

› A MONTANHA
de João Salaviza,com David Mourato, 
Rodrigo Perdigão, Maria João Pinho, 
Carloto Cotta. 92 min

Entre o cume e o precipício

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.101 (06-08-18 21:13)



J 28 de outubro a 10 de novembro de 2015   *    jornaldeletras.sapo.pt ENTREVISTA, EXPOSIÇÕES  artes * 23
Não chegou a dizer qual 
foi o segundo filme que o 
influenciou?
Mouchette, do Bresson, 
do qual copiei a cena dos 
carrinhos de choque. Julgo 
que é a única cena de sexo que 
o Bresson filmou. Ele choca e 
choca  no carro e ela sorri. É 
uma espécie de cena de sexo 
filmada  com um tom  pudico 
do Bresson.

E os irmãos Dardenne?
Há um filme que acho incrível, 
que é o Roseta, nessa relação 
com os corpos, mas eu cada 
vez me sinto mais distante 
do cinema dos Dardernne, 
embora considere que eles são 
os melhores a fazer esse tipo de 
cinema. Curiosamente sinto-
me mais  próximo de um filme 
de Ozu, que faz três grandes 
planos por filme, do que dos 
Dardenne. 

Há uma certa ideia naturalista 
no seu cinema, que nos dá a 
sensação de estar a ver um 
documentário, que coabita 
com um imenso cuidado 
estético, o que envolve 
planeamento e preparação. 
Como se conciliam estes dois 
conceitos aparentemente 
antagónicos?
Tento sempre que a natureza 
da pessoas que estou a filmar 
prevaleça sobre tudo o resto. 
Por isso é que é tão importante 
para mim ter a certeza absoluta 
de quem vou filmar. Existem 
muitas cenas na Montanha 
que são muito marcadas e 
ensaiadas. A cena em que o 
David se declara a Paulinha foi 
completamente marcada  mas 
de alguma forma dentro desta 
provocação que o filme lhes 
faz. Eu continuo a procurar 
como é que o David pode 
manifestar a sua intimidade. 
Ele é muito físico, tem muita 
esta coisa de se encostar aos 
sítios... Eu tento, mesmo 
quando há limitações impostas 
pela luz, pela câmara ou pelos 
próprios diálogos, que não se 
dilua a natureza do que estou 
a filmar...  Também há cenas 
de improviso, como a conversa 
que eles têm sobre o suicídio 
junto ao viaduto…

A escolha do bairro dos Olivais, 
em Lisboa, teve alguma coisa a ver 
com as cores quentes, os tijolos 
laranja e vermelhos, a ideia de 
calor?
Há uma razão geográfica em 
primeiro lugar. Eu cresci num 
prédio do mesmo período, 
perto da Avenida dos Estados 
Unidos (zona onde nasceu o 
cinema novo). Era um prédio 
de militares. Eu era o único 
miúdo naqueles 11 andares. 
Quis filmar ali mas não foi 
possível. O mais próximo 
que arranjámos foi este outro 
prédio nos Olivais, para onde 
moram militares reformados. 

Os Olivais foram tal como 
Alvalade partiram de uma 
ideia bonita de juntar pessoas 
de diferentes classes sociais, 
mas tornou-se um bairro 
envelhecido e sem miúdos na 
rua. 

É curioso que o David aparece a 
olhar para o horizonte, a olhar a 
cidade ao longe… 
Sente a cidade como 
uma floresta. Um mundo 
misterioso, que lhe faz um 
apelo, para que, aos poucos, ele 
vá conquistando terreno. 

A sua primeira longa acaba 
por se tornar uma celebração 
do seu próprio cinema, com 
os mesmos atores… No fundo, 
esta é a história do amigo do 
Rafa…
Por um lado há uma família 
de pessoas com quem 
trabalho - desde a escola 
de cinema, muitas dela - e 
de repente continuam a 
fazer as minhas curtas e 
longas. A minha mulher 
foi assistente de realização, 
o meu pai ajudou-me na 
montagem. Ele diz que ao 
ver o meu filme e reconhece 
algumas coisas minhas, 
mas outros lhe passam ao 
lado. A adolescência passa 
por esta vida secreta que 
queremos esconder dos 
pais.  O Carloto e o Rafa eu 
queria muito que estivessem 
presentes. Os grandes atores 
da historia do cinema foram 
os que conseguiram ser eles 
próprios e fazerem com que 
as sua personagens fossem 
manifestações camufladas 
da sua história de vida... O 
Nicholas Ray dizia  ''não lixes 
a naturalidade de alguém que 
tem este talento nato'' e eu 
acho que os grandes atores 
tem esta característica. O 
Carloto no Tabu e no Arena é 
sempre o Carloto... Por isso 
eu tinha muita vontade de 
filmá-los novamente, porque 
a Montanha é o fim de um 
percurso que começou com 
as curtas. Agora vou filmar 
no Brasil, num projeto meu 
e da minha mulher, a Renée 
(Nader).

No Brasil? Será novamente 
voltado para a adolescência? 
Neste momento a pessoa 
que queremos filmar é um 
adolescente do povo indígena 
brasileiro. Já passei no ano 
passado duas temporadas 
de três meses e fiquei com 
vontade de filmar porque de 
alguma forma há um contexto 
completamente diferente de 
tudo o que nos conhecemos e 
há características universais... 
Não é a floresta húmida da 
Amazónia, mas sim o cerrado. 
A ideia é viver algum tempo 
com eles e fazer um filme sem 
equipa e com muito menos 
dinheiro.J * DANIELA MARQUES

Margarida Lagarto 
Paisagens de caminhar 

 Margarida Lagarto, em 
sucessivas derivas de aguarela, 
caminha por espaços como 
que olhados em plongé 
—  olhares primeiro, como é 
natural, breves ou médios, 
depois assumidos em longos 
desvios através da natureza e 
peculiaridades da mobilidade 
visual. Este tipo de percurso, 
inerente ao nosso maquinal 
comportamento, tem no ofício 
das artes um inesgotável 
campo de estudo. Tempo 
de pesquisa, com efeito, 
incidindo em  atividades no 
amplo domínio da expressão 
plástica. A pintura de manchas 
de água, entre diversos outros 
manejos, foi conferindo vida, 
ao longo da história humana, 
a uma enorme profusão de 
achamentos expressivos, 
tal como se verificou, aliás, 
noutros géneros de formas de 
representação, de construção, 
a escultura e a arquitetura 
emergindo perto das águas 
de mil efeitos em Concord, 
como nos deu a contemplar o 
escritor filósofo Thoreau, num 
belo livro onde defendeu a vida 
em conexão com a natureza, 
questão que aprofundou 
contra os excessos das 
industrializações deformantes 
do ambiente, cujas águas 
de esplendorosos reflexos  
perdiam pureza, salubridade, e 
passavam a espelhar as difusas 
poeiras de um ambiente cada 
vez mais poluído. Na perspetiva 
de Thoreau, a arte e a cultura 

são como que traídas por tais 
efeitos. Dizia ele, a certa altura, 
“…discerni um incomparável 
e indescritível azul claro, a 
lembrar aquele que sugerem 
as sedas ondeadas ou furta-
cores e as lâminas das espadas, 
mais cerúleo que o próprio 
céu, a alternar-se com o 
primitivo verde-escuro no lado 
oposto das ondas, que por fim 
apareciam comparativamente 
lamacentas.” 

Esta questão, que nos 
chegou de tão longe no espaço 
e no tempo, integra Margarida 
Lagarto nas suas peças de 
aparência líquida, mordidas 
por manchas escuras ou fundos 
indefinidamente lixosos, 
não para ilustrar qualquer 
longínqua teoria, as decisivas 
dúvidas em Concord há 
mais de um século, mas para 
ressuscitar a afirmação estética 
da paisagem, caminhando 
melancolicamente sobre a 
memória da sua anterior 
natureza. É a perceção em 
parte romântica de uma 
tragédia que ainda nos toca a 
alma de beleza. 

APARIÇÃO  DOS PARAÍSOS 
LÍQUIDOS 
Num lago plácido, florestado em 
redor e refletindo o céu de azul 
pardo, há riscos provocados por 
finas canas. Olhando um risco 
à partida, olhando de perto 
ou de longe, agregando cores 
e justapondo-as e pairando 
sobre elas — podemos mapear 

a areia da margem e o recorte 
que desenha no lago, rochas 
escuras entretanto, água azul, 
verde meio sujo ali perto. 
Ganhamos ainda, a outras 
horas, na quietude e no silêncio, 
os paraísos dos reflexos 
cromáticos, em particular 
consoante a luz do dia, a 
hora e a profundidade, tudo 
a tocar a retina e conjugando 
em complexas sensações, em 
intensas perceções, memórias 
articuláveis de certos lugares 
visitados, vistos bem perto da 
espuma oceânica ou do alto de 
falésias cortadas a pique, as 
que permitem o ensaio do voo, 
as que passam a brevidade do 
olhar para a captação do ver, 
das perceções que a mobilidade 
cognitiva recolhe em milhões 
de gavetas neuronais. Essa 
realidade, pesquisável pela 
razão, cria-nos grande 
variedade de iluminações 
variáveis no significado e no 
sentido de conexão com o 
visível em si. Por aí se caminha, 
se agiliza o olhar ou se perfila 
o ver.  

É porventura nesta 
proposição que Margarida cita 
um trecho sobre Concord  em 
ordem às cores das suas águas 
pictóricas, trechos com duas 
cores vistas de perto, uma 
só, suja e clara, esverdeada e 
porventura mais exata, quando 
vista de maior distância.      

A pintora dá-nos a ver 
diversas alterações de um 
mesmo fenómeno. Vejo, assim, 
sob  uma luz que é diurna 
(invento-me deitado abaixo da 
superfície da água) manchas 
escuras, maiores ou menores, 
como folhas de árvores, e 
outras semelhantes, mais 
claras, com menor tamanho, 
e sempre assim acontece, 
mais folhas talvez perto  da 
superfície — um caos suspenso, 
talvez a mover-se em efeito 
muito de câmara lenta, 
quase no limite. Um efeito 
semelhante a este confunde 
o olhar com os seus cinzas e 
porventura uma pétala azul: 
tudo escurece e a sua natureza 
não parece nem plácida nem 
saudável. Um pouco depois (é 
possível narrar desta forma 
a diferença da perceção 
no tempo e no espaço), 
Margarida usa vasta liquidez 
verde água, deslizante, sob 
contraditórios vetores de força; 
e por aí flutuam, como que se 
dissolvem, seis ou dez folhas 
de árvores já invisíveis, o verde 
negro destes belos e tristes 
fragmentos obrigando a nossa 
mente a desfazer para um 
novo amanhecer as sombras 
perdidas.J

› Margarida Lagarto
PAISAGENS  
DE CAMINHAR:  
DETALHE ÍNFIMO
Galeria Monumental, até 12 de dezembro

Aguarela de Margarida Lagarto Diversas visões de um mesmo fenómeno

OLHARES
Rocha de Sousa
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a constatar que tem algo de 
português, na propensão para 
trabalhar muito bem as áreas 
mais melancólicas e lentas; vai 
muito fundo, gosta de uma linha 
que tem também influência 
napolitana mas já tão antiga que 
se tornou um pouco portuguesa. 
Exemplo dessa melodia com 
tendência lamentativa é a área 
principal  da personagem de 
Nerina, interpretada pela Ana 
Quintans, In queste lacrime, 
Arsindo, specchiati. Encontramos 
isso mais tarde na música do 
Carlos Paredes ou dos seus 
antepassados. 
Marta Araújo: Mas há também o 
outro lado, muito alegre e vivo. 
Comparado com a Spinalba, neste 
Trionfo d’amore há áreas muito 
contrastantes, e essa variedade 
de humores é também muito 
portuguesa. 

Parece existir nesta serenata 
a versatilidade que permitia 
a Almeida compor com igual 
mestria música sacra e profana.
MM: Sim, isso sente-se, por 
exemplo no primeiro coro, que 
se tivesse outra letra, em latim, 
poderia perfeitamente ser o coro 
de um Te Deum ou de uma oratória 
– é aliás muito parecido com o 
Te Deum editado recentemente. 

Os Músicos do Tejo interpretam
Francisco António de Almeida

 A sua primeira abordagem 
fonográfica ao universo de 
Francisco António de Almeida 
(1702-1755), com La Spinalba, 
foi um sucesso de vendas 
internacional e seduziu a crítica 
especializada em vários países. 
Três anos decorridos, Os Músicos 
do Tejo veem concretizado um 
segundo disco com música do 
compositor português, de novo 
sob a chancela da multinacional 
Naxos: a serenata Il Trionfo 
d’Amore, composta em 1729 para 
uma celebração régia e recriada 
em palco no CCB no início de 
2013, está agora disponível em 
primeira gravação mundial, em 
que participaram um núcleo 
de cantores notáveis como Ana 

Quintans e Carlos Mena e o 
coro Voces Caelestes, e promete 
replicar o interesse suscitado pelo 
CD anterior. “Já têm o novo disco 
dos Músicos do Tejo?”, pergunta-
se ao balcão de uma loja de música 
da capital. Os cravistas Marcos 
Magalhães e Marta Araújo, 
diretores artísticos do grupo, 
estão orgulhosos do “filho” mais 
recente e continuam a descobrir 
nele novos atributos.

Jornal de Letras: Porquê este 
fascínio pela música de Francisco 
António de Almeida?
Marcos Magalhães: Tem sido 
uma descoberta fantástica. 
A linguagem dele é própria 
do barroco mas temos vindo 

Já o coro final da obra é mais 
parecido com um coro de ópera, 
por ser mais homofónico, 
menos contrapontístico, mais 
consentâneo com o tipo de coro 
que terminava as obras em 
apoteose. Mas o que distingue 
muito Almeida são as progressões 
harmónicas, o percurso de um 
acorde para o outro está muito 
bem feito e ele é muito mais rico 
na variedade de acordes do que 
compositores contemporâneos ou 
posteriores, em Portugal. Talvez 
o António Teixeira fosse parecido, 
nesse aspeto.

Apesar de ter sido composta dez 
anos antes, durante a juventude, 
não parece inferior a La Spinalba.
MA: Acho que está ao nível da 
Spinalba e em algumas árias 
consegue mesmo superá-la. É 
uma obra de um compositor com 
conhecimento vasto e profundo 
da escrita musical mas com muita 
inspiração. Agora estamos a 
descobri-la de outra forma, mais 
distante mas ao mesmo tempo 
envolvida.
MM: O que mais notámos nesta 
obra foi a enorme imaginação 
de Almeida. Tinha chegado de 
Itália pouco tempo antes e a 
música é muito rica, com alguma 
pompa, muito brilhante, festiva 

MÚSICA
Manuela Paraíso

Marcos Magalhães Um dos 
diretores de Os Músicos do Tejo

 O jovem coreógrafo Jonas Lopes 
apresenta a sua mais recente 
criação Matilda Carlota no âmbito 
do Festival Temps d’Images nos 
dias 27 e 28 de outubro, na Rua 
das Gaivotas 6, em Lisboa. Este 
espetáculo viaja posteriormente 
para Santiago do Chile onde 
será apresentado no Ciclo 
Masculinidades nos dias 12 e 13 de 
novembro. 

Matilda Carlota decorre numa 
espécie de universo suspenso ou 
submerso semelhante a uma an-
tiga embarcação naufragada. Um 
naufrágio inesperado que no fun-
do do oceano permanece com os 
seus objetos e tesouros de outras 
épocas desgastados pelo tempo e 
corroídos pelo mar.  

O cenário, uma espécie de sala 
de jantar, remete para um am-
biente luxuoso e ao mesmo tempo 
decadente: um cadeirão antigo, 
uma mesa de jantar, um serviço 
de chá, alguns objetos pendurados 
e um piano. O início do espetáculo 
introduz esta diva Matilda Carlota 
interpretada por Jonas Lopes. 
Percebe-se de imediato a sua ex-
travagância peculiar aqui carac-

terizada pelo excesso de adereços 
e a sua postura altiva e singular. 
Mas ela não está só, um outro 
personagem (Lander Patrick) que 
se desdobra em diversos papeis 
que servem os propósitos da diva 
colocam o espectador perante um 
enigma cómico-trágico. Tudo se 
passa numa penumbra misterio-
sa, na qual se vai desvendando a 
narrativa sempre em gestos subtis 
e movimentações lentas. Quem é 
esta diva? Quem é este persona-
gem que a acompanha? 

Se por um lado a diva é clara-
mente identificável por vezes os 
seus maneirismos são duvidosos, 
o que faz com que a performance 
se torne intrigante e divertida. O 
segundo personagem dá vida a 
diferentes tipos de acompanhan-
tes, ora mordomo, ora músico, 
ora confidente, parceiro… uma 
relação cúmplice, próxima e 
silenciosa. 

Podemos supor que a diva terá 
tido o seu auge noutros tempos e 
que agora se refugia no seu espaço 
íntimo envolvida por memórias e 
rituais privados. Ela canta os seus 
lamentos com uma voz magnífica 

–, é que Jonas Lopes não é apenas 
brilhante na sua prestação como 
intérprete, ele canta soberbamen-
te, como se pode verificar nesta 
ópera-performance. A persona-
gem da diva revela-se nos vários 
rituais excêntricos que introduz e 
que criam um género de show de 
ilusionismo: ela metamorfoseia 
o seu corpo subvertendo o uso de 
diversos objetos que vai mostran-
do; ela está grávida de algo que se 
transforma num ovo explosivo, ela 
realiza uma cerimónia de chá com 
gin, ela expele uma fita vermelha 
pela boca… 

está cada vez mais só e os seus 
devaneios exuberantes cada vez 
mais desconexos. 

O final do espetáculo é 
surpreendente. Por entre o 
público um coro de homens e 
mulheres, inicialmente dirigido 
pela diva, canta Stabat Mater. 
As vozes vão preenchendo todo 
o espaço desvanecendo-se as 
fronteiras entre o espaço cénico 
e o público. O som do coro ganha 
intensidade e este lamento final 
fica a reverberar nos corpos. E a 
diva submersa, dança uma última 
dança. J

Uma Diva Submersa 

Matilda Carlota Uma criação do coreógrafo Jonas Lopes

DANÇA
Sofia Soromenho

No decorrer destes 
rituais/show o espectador 
é subitamente submerso e 
a performance ganha uma 
nova dimensão. Por entre a 
cena três tubarões gigantes 
nadam ao som da música e são 
simultaneamente controlados 
pela diva que oferece um belo 
espetáculo servindo-se destas 
criaturas irreais que vagueiam 
pelo espaço – o ar transforma-se 
em água e a sala num aquário 
gigante. As cenas sucedem-se 
criando uma sensação nostálgica 
e melancólica, Matilda Carlota 
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mas quase guerreira, tentando 
igualar em música o poder  
de D. João V. Depois há arias 
baseadas numa espécie de dança 
palaciana, muito ornamentais, 
como o dueto da Ana Quintans 
com o Carlos Mena, com a 
presença muito interessante das 
flautas de bisel quase em eco; 
mas também árias de furor, 
como a da Cátia Moreso, escrita 
para um castrato. 

Existem elementos distintivos 
nesta obra?
MM: Sim. Enquanto as aberturas 
das óperas eram um tanto 
ruidosas, para atrair as pessoas, a 
desta obra é diferente, quase um 
concerto, que seria provavelmente 
adaptado de alguma peça 
instrumental que Almeida terá 
composto. Esta abertura é muito 
mais complexa e longa que a 
da Spinalba e em especial o 1º 
andamento é quase um concerto 
grosso, com trompete, muito 
interessante; o 2º andamento 
é um solo de violino com 
acompanhamento de cordas sem 
baixo contínuo, muito original, 
pouco comum na literatura 
barroca.

A música de Almeida suscita 
bastante interesse, pelo que é 

estranho que a vossa seja somente 
a segunda recriação moderna 
desta serenata. Acham que se deve 
à partitura não estar publicada?  
MA: Penso que sim. Enquanto 
a da Spinalba já estava editada 
pela Gulbenkian, com as partes, 
com o Trionfo d’amore foi mais 
complicado porque a partitura 
não tinha sido publicada e por 
isso não estava acessível. Tivemos 
de pedir autorização á Fundação 
do Palácio Ducal de Vila Viçosa, 

onde o manuscrito original se 
encontra. Deram-nos uma cópia 
em microfilme e foram o Marcos 
e o Rui Magno Pinto que fizeram 
a edição, que no entanto não foi 
ainda publicada. 
MM: O facto de haver edições 
de partituras que não chegam 
a ser publicadas é um problema 
grave em Portugal que dificulta 
que as obras sejam repetidas, 
mesmo quando são mais 
conhecidas. Acho que isso 

deveria ser da responsabilidade 
das universidades e com a 
colaboração da Gulbenkian, 
que sempre foi a instituição 
mais implicada na edição de 
partitura, embora agora não 
tanto. As universidades tinham 
a obrigação de publicar mais 
música em partitura, porque 
o disco estar pronto é ótimo 
para a música, é um grande 
passo para nós, mas não prevê a 
possibilidade de outros artistas 
pegarem na obra. 

E para vocês fazerem a edição da 
partitura precisariam de apoios…
MA: Nós já fazemos tanta coisa! 
Fizemos a edição da partitura, das 
partes e da geral, o espectáculo 
no CCB, investimos na gravação 
do CD, porque como músicos 
quisemos dar vida a esta obra. 
Não temos capacidade para 
assegurar a impressão e a 
distribuição.

Não têm previstos mais 
espectáculos de Il Trionfo 
del’Amore?
MA: Não mas gostaríamos de 
o fazer, porque é um imenso 
trabalho desenvolvido que depois 
não volta a ser apresentado e 
partilhado com o público. Um 
espetáculo de ópera nunca foi 

rentável mas não se pode pensar 
a arte somente pela rentabilidade 
– embora isso suscite outra 
conversa, porque a arte e a 
cultura são boas para economia, 
enquanto geradoras de emprego.
MM: Temos contudo 
espectáculos em que inserimos 
árias do Trionfo e da Spinalba. 
Um deles vai ter lugar no último 
dia do ano, na Finlândia, com 
um programa barroco que 
inclui duas árias do Trionfo. E 
vamos ter em abril próximo, 
na Gulbenkian, um espetáculo 
com um filme inédito, mudo, 
do Pedro Costa e música 
barroca, o qual estamos a tentar 
vender para o estrangeiro. 
Tivemos também um convite 
do CCB para fazer, em 2016, a 
oratória La Giuditta, do mesmo 
compositor. 

Portanto vão continuar com 
Almeida!
MA: É difícil fugir dele, porque é 
bom e dá prazer tocar. Em 2015 
celebramos dez anos em que 
temos feito vários repertórios mas 
se o Francisco António de Almeida 
é tão bom que se torna inevitável. 
Até por ser um compositor 
português e por acharmos que 
deve ser um grupo português a 
tocá-lo.J

 A dramaturgia de Shakespeare 
(1564-1616) parece conter toda a 
problemática que o homem ocidental 
inventou para si e para as suas socie-
dades. Daí os inumeráveis artefactos, 
populares e/ou exclusivos, que as 
suas peças proporcionam. E se é 
sempre um risco audaz colocar em 
cena a intensidade e a densidade 
dramática shakespearianas, é quase 
impossível fugir ao seu apelo meta-
teatral onde transparece a essência 
do teatro.

Falei do Hamlet da Cornucópia 
no número anterior, agora para 
sempre ligado à saída de cena como 
ator do seu icónico encenador, Luís 
Miguel Cintra, mas que ainda pode 
ver em Almada no Teatro Municipal 
Joaquim Benite (até 15 de novembro: 
quartas e quintas às 20h; sextas e 
sábados às 21h; domingos às 16h). 
Porém, Shakespeare continua em 
Lisboa onde no mesmo dia estrea-
ram Ricardo III e Tempestade. Quem 
vê Ricardo III no Teatro Nacional D. 
Maria II, com direção artística de 
Tónan Quito, vem-lhe à memória 
Ricardo II, na mesma sala, em 2007, 

com encenação de Nuno Cardoso. A 
cenografia concebida como espaço 
aberto ao jogo: com Cardoso era o 
futebol, a proposta de Quito é a do 
jogo do Mata. Aposta poderosa pois 
sintetiza de forma lúdica e eficaz 
a matança que Ricardo, duque de 
Gloucester, leva a cabo até se tornar 
no rei Ricardo III. 

Em ambos os casos a bola é 
vermelha, só que agora, em 2015, 
ela sinaliza também a deformidade 
severa da corcunda da personagem 
protagonista, e com essa marca 
assegura a maldição de ter de matar. 
Esse parece ser de facto o “desíg-
nio” dos que se apoderam da bola 
vermelha: a disformidade do mal. O 
espaço físico está assim organizado 
como um enorme campo santo, 
um cemitério de terra negra em 
permanente atualização, de onde os 
fantasmas voltam, presos à roda in-
fernal do mal e da vida que é morte. 
E se a conceção é eminentemente 
performativa, em ritmo alucinan-
te e a convocar para pivô desse 
frenesim Romeu Runa, o talentoso 
e atlético bailarino, a atenção e o 

lugar de destaque é igualmente dado 
ao soberbo texto em verso, que a 
tradução prodigiosa de Rui Carva-
lho Homem observa, a criar uma 
hipnose coletiva no palco que se 
estende à plateia.

O numeroso elenco reage em 
uníssono e em consonância com a 
proposta que ajudou a concretizar, 
através dos seus improvisos fixados 
pelo encenador. Porém, a produtivi-
dade desse labor fica bem patente na 
contracena geral: todos os atores es-
tão sempre em cena e cada um sabe 
em todos os momentos o que fazer, 
onde estar e qual o seu investimento 
espiritual. A opção dramatúrgica de 
ir passando a bola de personagem 
em personagem, em que todos os 
potenciais “Ricardos” são sujeitos 
e objetos de ambição e morte, cria 
reflexos de forte conotação política a 
que a semântica da iluminação e da 
bateria e do trompete se vêm aliar 

Próspero, o colonizador. A elocução 
soa como “ecolalia” de sons que se 
perderam e que por misterioso efeito 
se concentraram ali para se fazerem 
ouvir apenas pelo público. Um jogo 
de transparências onde quem fala 
apenas repete o reflexo das palavras 
que chegam até si. Jogo de palavras 
e de sons que enfeitiçam e tornam 
possível o teatro como espaço de 
comunidade que experimenta a 
alteridade. Fica uma sugestão para 
Bruno Bravo, a trabalhar com este 
grupo de atores maioritariamente 
constituído por afrodescendentes: 
experimentar o mesmo com Uma 
Tempestade, de Aimé Césaire.J

› RICARDO III (C.1592)
de William Shakespeare, tradução Rui Carvalho Ho-
mem, direção artística Tona Quito, Versão cénica e 
interpretação António Fonseca, Márcia Breia, Miguel 
Loureiro, Miguel Moreira, Miguel Sobral Curado, 
Paulo Pinto, Raquel Castro, Romeu Runa, Sofia 
Marques, Tersa Sobral, Tónan Quito, Cenografia F. 
Ribeiro, Figurinos José António Tenente, Desenho de 
luz Daniel Worm, Desenho de som Pedro Costa, Mú-
sica original Gonçalo Marques, João Lopes Pereira. 
Coprodução Teatro D. Maria II, Centro Cultural Vila 
Flor e Stage One

Teatro Nacional D. Maria II, quarta às 20h, 
quinta a sábado às 21h, domingo às 16h. Até 1 
de novembro.

› TEMPESTADE
- composição dramática a partir de A Tempestade 
(c.1610) de William Shakespeare, tradução José 
Manuel Mendes, Luís Lima Barreto e Luís Miguel 
Cintra, Adaptação e encenação Bruno Bravo, ceno-
grafia e figurinos Stéphane Alberto, Música Sérgio 
Delgado, Desenho de luz Alexandre Costa, com Ana 
Rosa Mendes, António Mortágua, Daniel Martinho, 
Giovanni Lourenço, Joana Campos, Margarida Bento 
e Zia Soares. Produção Teatro Griot.

Teatro do Bairro, de quinta a sábado às 21h30, 
domingo 16h. Até 1 de novembro.

TEATRO
Helena Simões

Shakespeare:  
jogo para todos

Tempestade Numa recriação de Bruno Bravo a partir de Shakespeare

de forma completa e totalizante, a 
tornar fulgurante este Ricardo III.

Numa vertente mais íntima e 
poética, a colina do Bairro Alto, o 
Teatro do Bairro acolhe a Companhia 
do Teatro Griot, para dar forma a essa 
ilha encantada cujos habitantes Ariel 
e Caliban ajudam o mago Próspero 
a ensaiar as suas fantasiosas e reais 
vinganças. O quarteto fica completo 
com Miranda, a inocente e pura filha 
de Próspero. Porém, Bruno Bravo, 
o encenador convidado, encontrou 
soluções para nos oferecer uma nova 
visão dessas personagens múltiplas e 
visionárias. No espaço nu e negro do 
palco, os sete atores, sentados numa 
mala de viagem, fixam o espectador e 
em coro contam em dez cenas a his-
tória do malogrado duque de Milão, 
condenado ao exílio por seu irmão 
usurpador. 

A postura é quase sempre estáti-
ca como personagens sonhadas por 

Os Músicos do Tejo Primeira gravação mundial de Il Trionfo D’Amore
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CLÁSSICA

  A música de Sérgio Azevedo tem mui-
tas faces, mais ou menos complexas, mais 
ou menos elaboradas, mas todas dotadas 
de uma extraordinária riqueza e de uma 
fascinante capacidade de sedução. As quatro 
obras reunidas neste disco demonstram-no 
claramente. São o Concertino para guitarra e 
pequena orquestra, de 2013, “Uma pequena 
serenata diurna” (2010), o Concerto para 
dois violinos (2009) e Divertimento (2005). 
As quatro peças constituem uma amostra 
mínima da extensa obra de Sérgio Azevedo, 
mas são representativas do seu “idioma” e da 
sua história. 

Todas estas obras já tinham sido apresen-
tadas ao vivo. Foram escritas para a Orques-
tra de Câmara Cascais e Oeiras, dirigida pelo 
maestro Nikolay Lalov, à semelhança de 
outras criações do compositor – a orquestra, 
aliás, é um dos intérpretes privilegiados de 
Sérgio Azevedo –, e representam, por isso, 
segundo as notas que acompanham o CD, 
“música de amizade”, definição que tam-
bém se estenderá, certamente, aos solistas, 
os violinistas Pedro Meireles e 
Otto Pereira e o guitarrista Júlio 
Guerreiro. 

Destas obras, porém, nenhu-
ma se encontrava disponível 
noutro suporte que não fosse a 
memória. O facto não é raro, na 
música portuguesa – no melhor 
da música portuguesa – e, quem 
ouvir este disco, terá dificuldade 
em perceber a ausência destas e 
de outras peças de um qualquer 
suporte, que permita a audição 
ou a leitura, ou do repertório 
regular das maiores salas de 
concerto.

Sérgio Azevedo estudou 
com Fernando Lopes-Graça, 
Constança Capdeville e Chris-
topher Bochmann, formou-se 
na Escola Superior de Música de 
Lisboa, onde ensina há mais de 
20 anos, e trabalhou (em cursos, 
seminários, encontros) com os 
compositores da contemporanei-
dade, como Álvaro Salazar, Jorge 

Peixinho, Luca Francesconi, Louis Andriessen 
ou Simon Bainbridge. 

A sua música traduz o percurso e o que de 
único e de individual dele resulta. Há uma 
faceta mais complexa, mais exigente – como 
o próprio gosta de destacar –, que passa por 
obras como os concertos para dois pianos e 
para clarinete, mas que se revela uma faceta 
igualmente comunicativa e mobilizadora, e 
outra de adesão aparentemente mais imedia-
ta, mas igualmente elaborada.

O Divertimento e “Uma pequena serenata 
diurna”, deste disco, podem ser exemplos 
deste segundo caso. Demonstram esse gosto 
pela reinvenção de formas mais “clássicas”, 
com apelo ao barroco e ao classicismo  (a 
“Pequena serenata diurna” é, logo à partida, 
uma outra face possível e bem humorada da 
“Pequena serenata noturna”, de Mozart), mas 
também à expressão de raiz tradicional.

Os concertos, por seu lado – o Concertino 
para guitarra e pequena orquestra e o Concer-
to para dois violinos –, são obras mais elabo-
radas, que multiplicam referências e exigem 

maior atenção. O Concertino 
evolui em complexidade, ao longo 
dos seus três andamentos, até 
às variações finais, que apelam 
a uma melodia para alaúde, do 
século XVII. O Concerto para dois 
violinos passa pela sua raiz mo-
derna, por assim dizer – o Con-
certo para dois violinos de Johann 
Sebastian Bach –, e constrói um 
fascinante “puzzle” de referências 
históricas, que evolui ao longo 
dos seus quatro “capítulos”, 
reinventando formas, tradições 
e, não poucas vezes, as próprias 
sonoridades dos instrumentos. 

Sérgio Azevedo tem, aliás, bem 
presente a noção de que é através 
das histórias que a memória 
do mundo se transmite. É uma 
abordagem ética, patente em 
todo o seu trabalho e que passa 
também para a obra (literária, de 
investigação) escrita: “A Invenção 
dos sons”, na Caminho, sobre a 
música portuguesa contempo-

rânea, “Olga Prats - Um piano singular”, na 
Bizâncio, colaborações para o “New Grove 
Dictionary of Music and Musicians” ou para 
o Centro de Estudos de Sociologia e Estética 
Musical, da Universidade Nova.

Quanto à sua discografia, não é exten-
sa, tendo em conta a dimensão da obra – e 
há falhas gritantes, como os concertos ou a 
Sequenza. Na verdade, em nome próprio, a 
discografia não vai muito além do presente 
CD e de outro dedicado à sua fascinante e 
generosa produção para crianças. 

As escolhas de diferentes intérpretes, 
porém, têm permitido acesso a algumas obras 
chave do compositor, como a Sonata para 
viola solo, por João Pedro Delgado (CD Sín-
tese), “On the Edge”, por Nuno Pinto (Miso 
Records), “Berliner trio”, pelo Ensemble 
Mediterrain, de Bruno Borralhinho (Classic 
Concerts), Sonatina para violino solo, por 
Carlos Damas (Dux), Suite Concertante, pela 
Orquestra da Póvoa de Varzim (Numérica), 
além de “Aspetto”, pelo Galliard Ensemble 
(Deux-Elles), e “Atlas journey”, pelo Nouvel 
Ensemble Moderne, de Lorraine Vaillancourt 
(Amberola).

São também de destacar as gravações 
disponíveis de Concertino de Câmara, “Ri-
cordo” e “Flow my tears”, a partir de John 
Dowland, em discos do Opus Ensemble, e 
o notável trabalho de composição dedicado 
aos mais novos, presente em discos como 
“Mudam-se os tempos”, do Coro de Peque-
nos Cantores de Esposende, e “Charadas da 
bicharada”, sobre lengalengas, trava-línguas 
populares e textos de António Nobre, Alice 
Vieira e do próprio Sérgio Azevedo, pelos 
coros Voximini e Voximixv, do conservatório 
regional de Castelo Branco, com a maestrina 
Armanda Patrício.

Mas também neste campo – no belíssimo 
trabalho para crianças – falham importantes 
edições, como “História de uma gaivota e do 
gato que a ensinou a voar”,  sobre o texto de 
Luís Sepúlveda, “Os Gnomos de Gnu”, sobre 
Umberto Eco, “Romance do Grande Gatão”, 
a partir de Lídia Jorge, ou “A rainha das abe-
lhas”, ópera que recupera contos dos irmãos 
Grimm.

A aquisição do CD da Orquestra de Câ-
mara Cascais e Oeiras – e de outros de Sérgio 
Azevedo ou de outros compositores –, à falta 
da sua disponibilização em loja, pode ser 
efetuada no sítio da internet do Movimento 
Patrimonial pela Música Portuguesa (mpmp), 
http://mpmp.pt/. J M. A. G. 

Um mundo cheio de histórias

› Sérgio Azevedo com 
Orquestra de Câmara 
Cascais e Oeiras, dir. 
Nikolay Lalov
CONCERTINO 
PARA GUITARRA, 
DIVERTIMENTO, 
UMA PEQUENA 
SERENATA 
DIURNA, 
CONCERTO PARA 
DOIS VIOLINOS
CD mpmp

influência punk, mas não será 
um puro estado visceral dos Sex 
Pistols, antes um estadio mais 
evoluído em que a eletricidade 
permanece mas obedecendo 
a uma teia mais complexa. 
Em alguns momentos a 
soturnidade dramática faz 
lembrar as construções 
narrativas e melódicas de Bill 
Callaham, embora haja sempre 
uma muralha elétrica que se 
sobrepõe. Sem dúvida que 
temas como Senhora dos Gatos, 
Dúvida e Suicídio Involuntário 
desempoeiram os ouvidos e 
ressuscitam o rock.

› Erro!
CÃES E GATOS,  
BRUXAS E PALHAÇOS
Ed. autor

seja também por esse motivo 
que o álbum dos Erro!, restrito 
aos constrangimentos de uma 
edição de autor, é difícil de 
encontrar. O que é uma pena, 
porque este power trio de rock 
independente consegue aliar 
uma inteligência formal a uma 
boa descarga de adrenalina, 
sempre sobre uma sombra 
negra, mesmo no humor que 
é uma constante ao longo 
do disco. O segundo álbum 
dos Erro!, é bom dizer-se, 
não é para meninos. Nem se 
aconselha a pessoas suscetíveis 
ou facilmente impressionáveis. 
Sobretudo distancia-se 
de forma deliberada do 
politicamente correto. 
Nesse sentido (e também 
musicalmente) deslinda-se a 

em dueto com Márcia, é sem 
dúvida um dos mais felizes 
momentos deste futuro David 
Fonseca, sobre o qual caem 
maiores expetativas.

› David Fonseca
FUTURO EU
Universal

Elogio do erro
 Dificilmente 

se encontrará 
nas edições 
recentes 
da música 
portuguesa 
algo mais 
subversivo 

do que Cães e Gatos, Bruxas 
e Palhaços, dos Erro! Talvez 

se de frases quotidianas 
para falar de sentimentos 
comuns. Curioso é verificar 
que, aparentemente, a 
mudança de idioma acaba 
por condicionar igualmente a 
melodia. E agora descobrem-
se, ou tornam-se mais 
óbvias, uma panóplia 
de referências do rock 
português, que vai dos GNR 
aos Heróis do Mar, passando 
inevitavelmente por António 
Variações, ainda que o som 
de David seja essencialmente 
urbano, sem grandes 
aproximações folclóricas. Tal 
é particularmente visível em 
Chama-me que Eu Vou, onde, 
com boa vontade, podem 
também encontrar-se ares 
de David Byrne. Deixa Ser, 

JAZZ

Final promissor
  Começa 

pelo fim, mas 
logo de início 
com sabor 
a standard: 
“Épilogue” 
abre da 
melhor 

forma, sendo a primeira música 
e a faixa que dá o nome ao 
disco. Este é o primeiro álbum 
do trio de Samuel Lercher, 
pianista francês radicado em 
Portugal.  
É um intérprete e compositor 
de recorte clássico, cujas 
peças revelam ecos de 
Debussy e Ravel e em geral 
dos compositores franceses de 
finais do período Romântico/
inícios do Modernismo, sendo 
que a ligação à música erudita 
é sublinhada pela versão, no 
final, de um tema de Lopes-
Graça.  

Apesar desta ligação à 
chamada música erudita, 
é claramente o jazz que 
predomina no disco através 
do idioma que é utilizado 
mas, sobretudo, pelo lado da 
criatividade e do improviso. 

André Rosinha, em 
contrabaixo cumpre o papel 
estabelecido, com interessantes 
solos e é excelente o baterista 
Marcelo Araújo, cheio de 
pequenos detalhes e muito 
cuidadoso, sem um espalhafato 
que seria deslocado, mas 
sempre com empenho 
redobrado. 

O formato tradicional (e 
ideal?) do trio de jazz ganha 
assim um novo e excelso 
capítulo, num registo onde a 
serenidade impera e que, pelos 
melhores motivos, fica a saber 
a pouco.    

› Samuel Lercher Trio 
ÉPILOGUE 
2015 Sintoma Records, 43’  

ANDRÉ PINTO

POP

Fonseca em 
Português

 Saúde-se 
o muito 
esperado 
álbum em 
português 
de David 
Fonseca. 
Cantar 

e escrever em português 
é antes de mais um ato 
de coragem, pois sem a 
camuflagem da língua 
inglesa, em que tudo soa 
bem, o grau de exposição 
é muito maior. E David 
demonstra que o seu pop 
funciona perfeitamente 
bem na sua língua materna, 
optando inteligentemente por 
canções simples, servindo-

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.101 (06-08-18 21:13)



J 28 de outubro a 10 de novembro de 2015  *    jornaldeletras.sapo.pt ideias * 27

Luís Almeida Martins

Pode um ensaio de perto de 600 páginas devorar-se praticamente de um só trago sem que o 
interesse do leitor jamais esmoreça e deixar como rasto a agradável sensação de alguma coisa 
de importante mudou na sua perceção do mundo? A resposta é: sim, pode. O livro chama-se 
Racismos, das Cruzadas ao Século XX, o seu autor é Francisco Bethencourt e vai agora ser lançado, 
na sua edição portuguesa, por Temas e Debates/Círculo de Leitores. O JL conversou com este 
prestigioso historiador português que tem passado grande parte da sua vida no exterior sem nunca 
deixar de investigar temas relacionados com a sua cultura de origem, ou pelo menos em que esta 
não só não é descurada como surge frequentemente associada a fenómenos globalmente relevantes

Francisco Bethencourt
Nada há de objetivo nas teorias raciais

s
Sabe porque se chama, pseudo-
-cientificamente, «caucasianos» 
aos povos normalmente designados 
por «brancos»? Porque os xás da 
Pérsia tinham uma preferência pelas 
mulheres de pele clara oriundas do 
Cáucaso, gosto este que foi divul-
gado pela literatura de viagens 
ocidental. 

Esta é apenas uma dos muitas – 
muitas mesmo – informações inte-
ressantes contidas num trabalho de 
leitura aliciante, cujo principal méri-
to é, para além da amenidade com 
rigor, o da abrangência, visto cobrir 
um período temporal de oito séculos 
abordando o fenómeno do racismo 
das mais variadas perspetivas, desde 
as abordagens populares, normal-
mente decorrentes de propagandas 
politicas de grupos dominantes, a 
teorias que se arrogavam com bases 
científicas.

Francisco Bethencourt – que 
entre 1996 e 1998 dirigiu a Biblioteca 
Nacional de Portugal e de 1999 a 
2004 o Centro Cultural Gulbenkian 
em Paris – é atualmente titular da 
cátedra Charles Boxer da História 
no King’s College de Londres. Em 
1998 e 1999, juntamente com Kirti 
Chaudhuri, coordenou a monumen-
tal História da Expansão Portuguesa, 
em cinco grandes tomos com a 
chancela do Círculo de Leitores, 
que permanece uma referência na 
matéria. Quatro anos antes publi-
cara, na mesma editora, a História 
das Inquisições – Portugal, Espanha 
e Itália, e mais recentemente, em 
2007, deu à estampa Correspondence 
and Cultural Exchange in Europe, 
1400-1700 e Racism and Ethnic 
Relations in the Portuguese Speaking 
World. 

JL: Qual é a história deste livro, que 
lhe requereu decerto muitos anos 
de trabalho e vem na sequência de 
Racism and Ethnic Relations in the 
Portuguese Speaking World? 
Francisco Bethencourt: Demorei à 
volta de dez anos a desenvolver a 
minha pesquisa para o livro, pois tive 
que lidar com diferentes períodos 
históricos. Estudei em profundida-
de algumas das conjunturas que me 
pareceram mais pertinentes para a 
emergência de fenómenos de racismo, 
como as Cruzadas, a expansão euro-
peia, a emergência do nacionalismo 
na Europa, a segregação racial no Sul 
dos Estados Unidos, o primeiro caso de 
genocídio dos herero na Namíbia em 
1904, o declínio do Império Otomano 
e o genocídio dos arménios em 1915, 
a Alemanha Nazi e o genocídio dos 
judeus, alargado aos roma e a eslavos. 

Desenvolvi o estudo comparativo do 
caso ocidental com regiões de África 
(África do Sul, Sahel, região dos Lagos, 
com casos de apartheid e de genocídio 
dos tutsi) e da Ásia (o racismo interno 
na Índia, a existência de segregação 
no Japão). Lidei com dez séculos em 
diferentes partes do mundo, baseado 
sobretudo em fontes primárias, do-
cumentos impressos e cultura visual, 
que me ajudou imenso a esclarecer 
problemas que não tinham sido resol-
vidos. Trata-se da primeira história do 
racismo global, que aborda os diversos 
tipos de racismo de forma relacional e 
na longa duração. 

Escreveu-o originalmente em inglês, 
tal como dois trabalhos anteriores. O 
que o levou a tomar essa opção? 
Decidi escrever em inglês para atingir 
um público mais vasto. Adoro a língua 

a discussão pública que está a ocorrer 
em vários países. 

Porque escolheu a época das Cruzadas 
para ponto de partida do seu estudo?
O racismo está ligado à classificação 
hierárquica da variedade dos povos 
do mundo. O processo de expansão 
europeia surgiu como o ponto crucial 
da forma como os europeus se rela-
cionaram com outros povos. Daí ter 
decidido começar a minha pesquisa 
pelas Cruzadas, o primeiro grande 
processo de expansão dos cristãos lati-
nos, envolvendo 200 000 emigrantes 
da Europa para o Médio Oriente entre 
o final do século XI e o final do século 
XIII. 

Refere no livro a circunstância, no 
mínimo curiosa, de um mesmo indiví-
duo poder ser considerado negro nos 
Estados Unidos, «de cor» na África do 
Sul e branco no Brasil. Pode entender-
-se, pois, que as raças não têm, uma 
existência absoluta, que acabe e come-
ce em si mesmas?
É exatamente esse o ponto da minha 
observação: não há nada de objetivo 
na classificação racial, ela depende 
inteiramente do contexto histórico. 
Esse contexto pode evoluir: no caso 
norte-americano, a existência de raça 
mista tinha sido reconhecida durante 
o período colonial britânico, mas o 
confronto ideológico entre abolicio-
nistas e antiabolicionistas ao longo do 
século XIX impôs uma visão binária 
branco/negro. Esta visão excluiu a 
realidade da mestiçagem e criou a re-
gra da hipo-descendência, ou seja, no 
caso de mistura o estatuto é definido 
pela raça considerada inferior. 

No caso brasileiro, é certo com uma 
vasta maioria da população de des-
cendência africana, o estatuto social é 
relativamente mais importante do que 
a classificação racial: uma pessoa de 
raça mista mas de classe média é con-
siderada branca, ou seja, verifica-se 
um processo de branqueamento que 
seria impensável nos Estados Unidos. 
Nas Caraíbas ou na África do Sul existe 
uma tradição de definição de mestiça-
gem relativamente flexível no primeiro 
caso e mais rígida no segundo. Em 
todo o caso, a subjetividade de formas 
de classificação está à vista. 

Para demonstrar que o racismo nem 
sempre se exerceu em função da cor 
da pele, basta recordar o antissemi-
tismo na Europa através dos tempos, 
que atingiu o pico do dramatismo na 
Alemanha nazi. Como se pode explicar 
aqui o conceito de «raça»?  
Creio ter mostrado no livro que a 
palavra raça muda extraordinaria-
mente de conteúdo semântico ao 
longo do tempo. Inspirada na criação 
de animais, raça designa as linhagens 

Trata-se da primeira 
história do racismo 
global, que aborda 
os diversos tipos de 
racismo de forma 
relacional e na longa 
duração

“
Francisco Bethencourt  A decisão de escrever o livro em inglês teve a finalidade de atingir um público mais, visto que o tema 
faz parte de um dos grandes debates  contemporâneos, no qual o historidor pretendeu participar

portuguesa, é certamente a língua que 
eu domino melhor, voltarei a utilizá-la 
na escrita da História e no ensaio, mas 
este caso faz parte dos grandes debates 
contemporâneos e eu queria que o 
meu trabalho viesse a contribuir para 
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nobres do Norte de Itália e da França 
no final da Idade Média. É em seguida 
associada a etnias de sangue consi-
derado manchado, como os judeus 
e mouros convertidos à força nos 
séculos XIV, XV e XVI na Península 
Ibérica, para em seguida designar os 
negros africanos. A palavra raça, neste 
contexto, desce na escala social.

No século XVIII, raça é utilizada 
para designar a variedade da espécie 
humana, agregada em categorias em 
função dos continentes, mas já com 
a ideia de raça negra existente em di-
versos continentes, como na Oceania 
integrada na história natural da época. 
Raça é, nesse mesmo período, uma 
palavra utilizada para designar as mu-
lheres, como sub-espécie humana. No 
século XIX, raça vem a ser identificada 
com a noção de nação, supostamente 
definida por descendência ou sangue 
comum, um dos mitos modernos. 
Raça tem um conteúdo semântico 
intrinsecamente instável, que não 
se baseia no estrito critério da cor da 
pele, mas que o envolve com outros 
critérios físicos e mentais. 

Que critérios. Quer exemplificar?
O caso mais interessante é a utilização 
da palavra raça pelos afro-americanos 
nos últimos cinquenta anos para ex-
primirem identidade coletiva, orgulho 
de pertença e denúncia de discrimina-
ção. Conseguiram virar de pernas para 
o ar o conteúdo semântico da palavra, 
utilizada tradicionalmente para os 
inferiorizar. 

É por isso que eu decidi estudar 
as teorias da raça em função do meu 
ângulo de abordagem fundamental, 
como explicar o racismo, entendido 
como preconceitos de descendên-
cia étnica combinados com ação 
discriminatória. Esta noção de racismo 
permite-me estudar o fenómeno em 
diversos períodos históricos, procu-
rando os motivos que o desencadeiam 
e as conjunturas que explicam a pas-
sagem da discriminação ao extermínio 
massivo de populações. 

Mas existem mesmo raças (ou o que 
queira chamar-se-lhes), ou todo o 
sistema de diferenciações entre grupos 
humanos não passará de uma cons-
trução cultural com uma finalidade de 
domínio?
O que eu procurei mostrar é que o 
racismo precede qualquer teoria 
das raças. O primeiro caso claro de 
discriminação e segregação de po-
pulações aparentemente assimiladas 
ocorre com os judeus e muçulmanos 
convertidos na Península Ibérica. 
Contrariamente aos ensinamentos de 
universalismo cristão pregados por 
Paulo de Tarso, essas populações são 
discriminadas como cristãos novos e 
mouriscos, ou seja, são-lhes atribuídas 
as mesmas características físicas e 
mentais dos antepassados, insinuando 
assim o inevitável regresso à religião 
tradicional. O que estava em ques-
tão, aí e em todos os outros casos que 
estudei, era a luta pelo monopólio dos 
recursos económicos e políticos. 

A teoria das raças, embora tenha 
uma dinâmica própria resultante do 
desenvolvimento da pesquisa cientí-
fica ao longo dos séculos, é em grande 
medida uma função dessa luta social 

pela monopolização de recursos, ou 
seja, de exclusão de grupos considera-
dos competitivos, ou de justificação de 
hierarquias raciais destinadas a conter 
grupos em posição inferior.  

INTERESSES POLÍTICOS E 
RACISMO
Quer exemplificar com um caso 
flagrante de ligação entre interesses 
políticos e teoria das raças?
O mais flagrante é a conjuntura de 
meados do século XIX. Nos anos 
de 1830 e de 1840, a vasta obra de 
James Prichard e de Alexander Von 
Humboldt tinha vindo a demolir os 
pressupostos epistemológicos dessas 
teorias, mostrando a impossibilida-
de de definir fronteiras entre raças. 
Contudo, imediatamente a seguir, au-
tores como Arthur Gobineau, Robert 
Knox, Josiah Nott e Louis Agassiz 
postulam a múltipla criação das raças 
ligadas a meio ambiente específi-
co, compartimentadas e imutáveis, 
apenas sujeitas a degeneração devido a 
miscigenação. 

Em História nada é linear, mas 
achei estranha esta reviravolta. A con-
juntura política internacional deu-me 
a chave: na Europa, a revolução de 
1848 tinha colocado em cima da mesa 
o problema da desigualdade social, nos 
Estado Unidos a expansão para Oeste 
tinha exasperado o debate entre abo-
licionistas e antiabolicionistas, na Ásia 
o imperialismo britânico debatia-se 
com a resistência dos povos. A desi-
gualdade das raças foi defendida por 
estes autores como natural, ou, por 
outras palavras, a desigualdade étnica 
e social foi naturalizada, enquanto a 
invenção do arianismo imaginou uma 
raça superior branca responsável por 
todos os avanços da espécie humana 
em vários continentes. 

Aliás, durante séculos, para os euro-
peus os povos de outros continentes 
não possuíam alma, e portanto não 
eram completamente humanos. Os 
índios foram, no entanto, «promovi-
dos» a «homens» pelos jesuítas, ao 
contrário do que se passou relativa-
mente aos africanos. Como explica 
este género de discriminação?
Não, raros foram os que defenderam 
que as populações de outros continen-
te não eram completamente humanas 
ou não possuíam alma. Existiram 
teorias de monstros ou subhumanos, 
mas raramente identificados com 
grupos precisos. Os jesuítas foram 
precedidos pelos dominicanos e pelos 
franciscanos no Novo Mundo, os quais 
não tiveram qualquer dúvida sobre 
o caráter humano das populações 
nativas. O único debate ocorreu sobre 
o caráter bárbaro dessas populações e 
a sua capacidade de auto-governo. 

No século XVI os teólogos espa-
nhóis rejeitaram as ideias de escravi-
dão natural atribuidas por Aristóteles 
a populações bárbaras e projetadas por 
Juan Ginés de Sepúlveda nos nativos 
americanos. Os africanos também 
sempre foram considerados humanos, 
embora o tráfico de escravos e a condi-
ção de escravatura não tenham sido 
seriamente questionados, ao contrário 
do que ocorreu com os nativos ameri-
canos. Alguns teólogos questionaram 
a legitimidade da escravização de 

africanos, mas nunca passaram de 
vozes isoladas. As realidades históricas 
do tráfico e os interesses instalados 
em volta da escravatura de africanos 
no Novo Mundo dominaram a opinião 
católica até ao século XIX. No mundo 
protestante foram os Quakers e outras 
minorias religiosas que acabaram por 
lançar o movimento abolicionista.

Lineu, no seu Systema Naturae, cata-
logou a espécie humana, à semelhança 
das outras do chamado reino animal. 
Essa classificação é pertinente, ou 
não deveria sequer ter chegado a ser 
formulada?
Já Aristóteles tinha classificado os 
humanos entre os animais. O que 

rimos a outras espécies animais, sem 
que tal implique uma hierarquização, 
porque surge ela quando se trata de 
nós próprios? A explicação residirá 
apenas na narrativa da História?
O século XVIII é o século da obsessão 
classificatória, como bem obser-
vou Foucault. Lineu é justamente 
o paradigma dessa obsessão, já na 
altura ridicularizada por Buffon, que 
bem viu o problema da exagerada 
definição de fronteiras e sub-catego-
rias em espartilhos que dificilmente 
poderiam dar conta da complexidade 
e variedade das espécies. No caso das 
raças, o problema é que a classifica-
ção hierárquica estava ao serviço dos 
projetos de expansão europeia e do-

Lineu trouxe de novo foi a classificação 
das raças baseada nos continentes, 
uma ideia que já tinha sido proposta 
por Abraham Ortelius na página de 
título do Atlas publicado em 1570, bem 
como a ligação entre atributos físicos 
e atributos mentais. Nesta visão, os 
europeus são considerados brancos, 
inventivos, musculados e regulados 
pela lei; os asiáticos são considerados 
escuros, melancólicos, rígidos, seve-
ros, altivos e governados por opinião; 
os americanos são cor de cobre, co-
léricos, barba rala, contentes e livres, 
governados por costume; os africanos 
negros, fleumáticos e descontraídos, 
com cabelo frisado, pele sedosa, nariz 
largo e lábios grossos, indolentes mas 
astuciosos, governados por capricho. 
Vemos aqui os preconceitos e os 
estereótipos raciais hierárquicos 
envolvidos numa aura científica, mas 
este é um processo normal, pois a 
Ciência faz sempre parte da sociedade 
em que se desenvolve, embora com os 
seus próprios projetos e métodos de 
pesquisa. Neste caso, as classificações 
foram claramente influenciadas pela li-
teratura de viagens. A ideia do homem 
branco de origem caucasiana, já insi-
nuada por Buffon e desenvolvida por 
Blumenbach, tem por base as reflexões 
dos viajantes franceses do século XVII 
na Ásia, sobretudo de Jean Chardin 
no Império Iraniano, onde as belezas 
femininas do Cáucaso eram particular-
mente apreciadas na corte do Xá. 

Mas se aceitamos pacificamente a 
existência de raças quando nos refe-

levou à discriminação positiva, que 
está a ter impacto. 

Vivemos um momento histórico 
pouco generoso, dominado por sen-
timentos autocentrados e auto-su-
ficientes, mas num mundo cada vez 
mais interligado os problemas sociais 
atuais só podem ser resolvidos de 
forma aberta e inclusiva. 

Muitos povos designavam-se a si mes-
mos como «gente», «verdadeiros ho-
mens» ou algo equivalente. Será então 
o racismo um sentimento espontâneo 
na espécie humana?
O que eu tentei provar ao longo do 
livro foi justamente que o racismo 
não é (sublinho o não) um senti-
mento espontâneo ou inato parti-
lhado por toda a espécie humana. 
A combinação de preconceitos 
de descendência étnica com ação 
discriminatória surge em contextos 
históricos precisos relacionados com 
momentos de crise e de luta pela 
monopolização de recursos econó-
micos e políticos. 

O racismo está ligado à 
classificação hierárquica 
da variedade dos povos 
do mundo. O processo 
de expansão europeia 
surgiu como o ponto 
crucial da forma 
como os europeus se 
relacionaram com 
outros povos

A teoria das raças, 
embora tenha uma 
dinâmica resultante 
do desenvolvimento 
da pesquisa científica 
ao longo dos séculos, 
é em grande medida 
função da luta social 
pela monopolização de 
recursos

História e reflexão   Francisco Bethencourt aborda também a obsessão 
classificatória setecentista, cujo paradigma é Lineu, já criticado por Buffon

mínio de outros povos considerados 
inferiores. Isto é evidente na página 
de título de Ortelius, com a alegoria 
da Europa triunfante, fértil e sabe-
dora, em contraste com a Ásia fútil e 
ligeira, identificada com o incenso, a 
África rude e quase nua, e a América 
canibal e selvagem. Daí ter proposto 
esta página de título para a capa do 
livro, pois é uma síntese dos projetos 
de hegemonia europeia que vão durar 
quatro séculos. 

No caso da Península Ibérica, a 
admiração popular pelas «mouras en-
cantadas» denunciará uma hierarqui-
zação «ao contrário» daquela que está 
subliminarmente mais enraizada nas 
consciências, ou seja, da ascendência 
da tez mais clara? Em que casos poderá 
verificar-se um fenómeno deste tipo?
As mouras encantadas estavam ligadas 
a tesouros escondidos, não a fenó-
menos de raça, embora surja aqui a 
ambiguidade de um estatuto cristão 
inseguro, longe da superioridade pro-
clamada. A tez clara é partilhada por 
mouros, judeus e cristãos na Península 
Ibérica, os caracteres fenotípicos são 
difíceis de distinguir. Ela é curiosa-
mente valorizada na Ásia, por exemplo 
na Índia ou no Japão. A inversão das 
hierarquias surje em contextos cultu-
rais outros, como os africanos, onde a 
pele branca pode significar a palidez 
da doença ou o fantasma regressado 
do mundo dos mortos. 

Em determinadas circunstâncias po-
lítico-sociais concretas, poderá existir 

uma discriminação racial «positiva»?  
A ação afirmativa foi implementa-
da nos Estados Unidos e está a ser 
desenvolvida no Brasil. São casos de 
discriminação positiva que visam 
compensar handicaps históricos e 
criar condições favoráveis de desen-
volvimento para populações escra-
vizadas durante séculos e que foram 
colocadas fora dos circuitos de pro-
moção social depois da abolição da 
escravatura. Temos situações nesses 
países (e não só) de populações rele-
gadas sistematicamente para o fundo 
da escala social, sem condições de 
sair do buraco em que se encontram. 
A tomada de consciência dessas 
condições de exploração históricas 
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O etnocentrismo está presente, 

mas o orgulho de pertença comuni-
tária pode coexistir com a integração 
do outro, como em geral acontece. A 
regra da hospitalidade era uma rea-
lidade histórica que só o processo de 
modernização conturbado veio rom-
per em diversas partes do mundo. 

A NORMA ANTI-RACISTA É 
RECENTE
Sim, e o mito do não racismo portugês 
encontra sem dúvida equivalência 
noutras culturas e tradições. Mas tra-
tar-se-á de má consciência de quem 
assim se autodefine, ou será antes um 
fenómeno de defesa de grupo? 
O mito do não racismo mostra como 
a norma anti-racista se tornou 
predominante no mundo a partir 
da descoberta da extraordinária de-
vastação provocada pela teoria das 
raças durante a II Guerra Mundial. 
O debate em torno do racismo é 
recente; até ao início do século XX 
vemos os autores portugueses, como 
outros autores europeus, exprimi-
rem tranquilamente opiniões racis-
tas. Foi, tristemente, o Holocausto 
que provocou uma tomada de cons-
ciência e de recusa do racismo e das 
teorias racistas, consagradas pela 
Declaração Universal dos Direitos 
do Homem aprovada pelas Nações 
Unidas em 1948. É esta dinâmica 
de difusão dos direitos humanos 
que tem estado na frente da batalha 
ideológica dos últimos setenta 
anos. Curiosamente, só nos últimos 
dez anos este facto começou a ser 

estudado por cientistas políticos e 
historiadores. 

Portanto, em Portugal a ideia também 
é recente…
O mito do não racismo português data 
justamente da II Guerra Mundial e do 
processo de descolonização que se lhe 
seguiu; tratou-se de uma operação po-
lítica destinada a justificar as supostas 
condições especiais do colonialismo 
português. A obra de Charles Boxer 
sobre o racismo português, publicada 
em 1963, embora mais comedida do 
que a reação do regime salazarista fez 
dela, mostrou que nesse ponto não 
havia originalidade. 

O historiador deve ser justamente 
um desmistificador; o patriotismo não 
está na negação ideológica das realida-
des históricas, mas na capacidade de 
analisar o passado para nos libertar-
mos dele e prepararmos melhor o 
futuro. A mentira só serve interesses 
manipuladores antidemocráticos.  

Aliás, e significativamente em con-
tradição com o pretenso não racismo 
português, até há umas décadas um 
dos nomes por que era designado o 10 
de Junho era «Dia da Raça». Alguma 
vez os portugueses terão estado 
intimamente persuadidos de que 
constituíam uma «raça» própria?
Como já referi, a ideia de raça foi fun-
dida com a ideia de nação na segunda 
metade do século XIX. O impacto des-
ta fusão levou a versões exaltadas de 
nacionalismo, que colocou os próprios 
interesses acima de todas as outras 

nações, com todas as consequências 
conhecidas. Na Europa Oriental e nos 
Balcãs, a batalha nacionalista levou 
à exclusão de minorias, ao massacre 
de centenas de milhares de pessoas 
e à emigração de milhões. Tratou-se 
de um processo definido por Michael 
Mann como o lado sombrio da demo-
cracia; dado o papel central da noção 
de cidadania, o problema era quem 
incluir e quem excluir. 

Esse processo não tocou o caso 
português, dada a homogeneida-
de étnica de então e a antiguidade 
de fronteiras, mas a ideologia 
nacionalista baseada na ideia de 
raça foi integrada. O 10 de Junho 
é um bom exemplo dessa ideia da 

raça aplicada à nação, com uma 
extraordinária continuidade atra-
vés de regimes políticos distintos. 

Pensa que as modernas migrações 
poderão ajudar ao esbatimento dos 
preconceitos raciais, ou pelo contrário 
tendem a fortalecê-los, ao gerarem 
um sentimento de medo entre os anfi-
triões que se sentem ameaçados?
O Front National, em França, tem 
mais votos entre as populações 
mais idosas e entre as populações 
desempregadas de regiões pouco 
tocadas pela emigração. É difícil 
estabelecer uma regra, pois em 
muitos casos a emigração traz 
uma maior intensidade de con-
tactos que desfazem preconceitos 
e valorizam o caráter humano 
das populações recém-chega-
das, noutros casos a tribalização 
suburbana e os gangs de jovens 
urbanos dos bairros desfavoreci-
dos aumenta a conflitualidade e 
produz a conhecida criminalidade 
racista. 

A regra da percentagem limite 
dos imigrantes é outro dos proble-
mas conceptuais não resolvidos, a 
ideia segunda a qual acima de uma 
certa percentagem de população 
imigrante temos um movimento 
de recusa da opinião pública com 
aumento do racismo.  

Como explica o curioso fenómeno de, 
normalmente, o racismo de «bran-
cos» relativamente «amarelos» (para 
usar as designações de Lineu) não 

estar normalmente associado a ideia 
feita de superioridade?
Nos séculos XIX e XX, com as suces-
sivas derrotas militares chinesas face 
aos europeus e face aos japoneses, a 
ideia da superioridade branca foi sem 
dúvida difundida e em certa medida 
interiorizada pelas populações asiáti-
cas. A teoria das raças foi certamente 
difundida na Ásia, inclusive a ideia 
darwianiana de possível declínio e 
extinção de raças. O Governo japonês, 
que produziu o mais rápido processo 
de industrialização e derrotou mili-
tarmente a Rússia, impondo respeito 
no Ocidente, não esteve isento destas 
ansiedades induzidas pela visão 
europeia. 

É o desenvolvimento económico 
exponencial dos últimos trinta anos 
na China, precedido pelo desenvol-
vimento do Japão, que alterou radi-
calmente a visão dos europeus.J 

A ideia de raça foi 
fundida com a de nação 
na segunda metade 
do séc. XIX, levando 
a versões exaltadas 
de nacionalismo, que 
colocou os próprios 
interesses acima 
de todas as outras 
nações, com todas 
as consequências 
conhecidas

“

› Francisco Bethencourt
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O que aí vem

ECOLOGIA
VIRIATO SOROMENHO 

MARQUES

Nos tempos que correm está 
a passar despercebida a 
próxima realização da 21.ª 
Conferência das Partes (COP 
21) da Convenção Quadro 
das Nações Unidas sobre as 

Alterações Climáticas, que se irá realizar de 
30 de novembro a 11 de dezembro, em Paris. 
Mas fazemos mal. Apesar de toda a retórica e 
do esforço efetuado na substituição energética 
(como foi o caso de Portugal, que consegue 
produzir mais de 50% da sua eletricidade a 
partir de fontes renováveis), a verdade é que 
as emissões globais de dióxido de carbono 
continuaram a crescer na última década 
a uma taxa média anual de 2,5%, como 
recordou recentemente o CNADS (Conselho 
Nacional do Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável).

Infelizmente, as alterações climáticas 
serão globais, mas não irão produzir os 
mesmos efeitos, em todos os lugares, ao 
mesmo tempo. Há regiões e países que 
estão na linha da frente dos impactos 
negativos. Portugal está nessa linha de 
atrito. Um dos traços é uma crescente 
redução da precipitação. A que se junta 
um aumento da erosão costeira que, para 
além da perda do transporte de sedimentos 
causada pela sua retenção nas barragens, 
irá ser acelerada pela subida do nível médio 
do mar (NMM). 

Esta subida foi de 20 centímetros no 
último século, mas poderá mais do que 
duplicar, escalando para 50 centímetros até 
ao final do século XXI. E estamos apenas 
a falar de aspetos de uma mudança mais 
vasta que implicará cada vez mais uma 
cultura de gestão de catástrofes, com uma 
despesa pública cada vez mais canalizada 
para medidas de adaptação, e não para 
um verdadeiro 
e fecundo 
desenvolvimento 
sustentável.

É por isso 
de saudar 
que, contra a 
corrente, se 
encontre em 
preparação para 
o próximo mês 
de novembro 
uma conferência 
que juntará 
em Lisboa 
representantes 
das comunidades 
científicas de 
todos os países 
da Comunidade 
dosPaíses 
de Língua 
Portuguesa 
(CPLP). Uma voz comum dos países de língua 
portuguesa em Paris, ou pelo menos dos seus 
cientistas e investigadores, seria, certamente, 
um gesto esclarecido e positivo.J

Há regiões 
e países que 
estão na linha 
da frente dos 
impactos 
negativos das 
alterações 
climáticas. 
Portugal está 
nessa linha de 
atrito

“

› Vários (org. Luísa Coelho)
 PONTES POR CONSTRUIR 
– PORTUGAL E ALEMANHA 
Bairro dos Livros, 310 pp., 15 euros

 Luísa Coelho (LC), professora, 
escritora e investigadora, leitora do 
Instituto Camões que já ensinou em 
vários países, está atualmente em 
Berlim, nas Universidades Humboldt 
e Freie, organizou em 2014 o livro 
Encontros por contar: Alemanha e 
Portugal (Ed. Orfeu), com o objetivo 
de dar a conhecer aos portugueses a 
Alemanha contemporânea. Depois, 
com o apoio do Instituto Camões e da 
Caixa Geral de Depósitos, organizou 
outro livro, Pontes por construir – 
Portugal e Alemanha, a ser ali editado 
para dar a conhecer aos alemães o 
Portugal dos nossos dias e as influên-
cias das nossas raízes históricas – e 
cuja versão em português foi agora 
editada entre nós. Na Introdução des-
te livro, LC salienta o momento difícil 
atravessado pela União Europeia e a 
necessidade de um melhor conheci-
mento mútuo dos povos que a inte-
gram. “Por partilharmos um espaço 
continental comum e uma união 
económica e financeira não significa 
que o nosso conhecimento vá além 
dos estereótipos que circulam pelo 
ar. No momento em que a casa vem 
abaixo, (esses estereótipos) acabam 
por dificultar mais do que facilitar 
a compreensão mútua e resolver os 
conflitos que deles nascem”.  

O livro trata quatro temas, a 
seguir indicados, com os nomes 
dos autores dos respetivos textos: 
“História e Política”, por Francisco 
Seixas da Costa, Amadeu Lopes 
Sabino, Maria Manuel Stocker (sobre 
a queda da Índia: o princípio do 
fim do império) e Vasco Lourenço 
(sobre a Revolução de 25 de Abril); 
“Cultura e Identidades”, por Ruth 
Tobias (sobre a função do mito 
ligado a D. Sebastião no contexto das 
construções de identidade nacional), 
Otto Lampe, embaixador alemão 

em Berna e grande conhecedor da 
realidade portuguesa, M. Margarida 
Pereira Muller (sobre a cozinha 
portuguesa), Fortunato da Câmara 
e Wulf Kopke; “Educação e Ensino”, 
por Cornelia Plag (sobre o sistema 
educativo português) e Helena Araújo 
e Sá, Sílvia Melo-Pfeifer e Alexandra 
Schmidt (sobre a língua alemã vista 
por alunos portugueses); “Ficção e 
Realidade”, por Luísa Coelho (sobre 
a representação literária da guerra), 
Margarida Gaspar de Matos, Luís 
Amorim de Sousa e JRA.  

Algumas citações do que nele se 
escreve:  “…Angela Merkel nunca 
conseguiu suscitar um ambiente de 
afetividade em Portugal” (F. Seixas 
da Costa); “O Estado Novo, uma 
ditadura corporativista chefiada 
por um tirano melífluo que aspirava 
à sabedoria, queria-se eterno na 
Europa e Além-Mar. Tão eterno 
como o Reich  de Mil Anos” (A. Lopes 
Sabino); “…a suspeita com que é 
olhado (em Portugal) o sujeito que se 
desvia da norma ou a ideia de que… 
quem, apesar de tudo, protesta, 
raramente recebe agradecimentos” 
(Otto Lampe); “Lembro-me já nos 

anos 80 (…) como, em muito pouco 
tempo, as mulheres emergiram 
em todos os campos, mesmo 
com desigualdade, mas com uma 
profunda força.” (Margarida Gaspar 
de Matos); “O nosso ensopado de 
borrego é uma herança do tharid, 
o prato preferido do Profeta, que 
Aìsha, a terceira mulher do Profeta, 
sabia fazer divinamente”, assim 
como o arroz doce vem do doce árabe 
mahalabia, (Margarida Pereira-
Muller) e a marmelada remonta à 
Grécia Antiga onde era conhecida 
como mêlomeli (Fortunato da 
Câmara); “Os primeiros registos 
escritos de receitas culinárias 
portuguesas denominados O livro 
de cozinha da Infanta D. Maria de 
Portugal, depositados na Biblioteca 
Nacional em Nápoles, estão 
agrupados em quatro cadernos, a 
saber: ´manjares de carnè , ´manjares 
de ovos̀ , ´manjares de leitè  e 
ćoisas de conservas̀  (Fortunato da 

Câmara); “Havia anúncios luminosos 
no Rossio. Havia gente que viajava 
empoleirada nos estribos dos 
elétricos. Havia muita gente sem 
sapatos. Ouviam-se dizer coisas 
assim: ´pode fazer-me a fineza?` 
e ó senhor sabe com quem está a 
falar?` Os tratamentos dados às 
pessoas eram mais reveladores de 
quem os dava do que as pessoas aos 
quais eram dirigidos” (Luís Amorim 
de Sousa); “ O culto da soberania 
política ignora a interdependência 
das nações e a mediocridade da nossa 
presença isolada na Europa e no 
mundo” (A. Lopes Sabino).     

Pontes por construir – Portugal e 
Alemanha não só ajudará os alemães 
a conhecerem melhor Portugal e 
os portugueses como também nós 
próprios a vermo-nos com outros 
olhos.J JACINTO REGO DE ALMEIDA

Portugal e Alemanha: construir pontes

História Prodigiosa 
de Portugal

 Joaquim Fernandes, 
um dos fundadores do 
Centro Transdiciplinar 
de Estudos da 
Consciência da Un. 
Fernando Pessoa, 
do Porto, de que é 
docente, e que se 

distinguiu pelas suas teses sobre 
“extraterrestres”, publica o 2º 
volume daquilo a que chama a 
História Prodigiosa de Portugal. 
E este vol. trata de Magias & 
Mistérios – mas, escreve Mário 
Simões em nota introdutória, “de 
um modo sério, profundo e típico 
de um investigador apaixonado 
e empenhado no tema!”. 
Acrescentando: “Sendo assim, 
confesso que foi um misto de prazer 
voyeurista e encantamento com 
o acervo de informação sobre os 

temas tratados que ‘devorei’ o livro. 
Os dez capítulos, tantos quantos 
os de outra odisseia lusitana, 
igualam as aventuras marítimas 
e prodigiosas de antanho, mas, 
agora, com as naus do pensamento 
navegando no mare inconscio de 
um Portugal dos séculos XIX e XX. 
“ Os dez capítulos vão do “insólito 
atmosférico” a “o ‘fim do mundo’ 
de 1938”

› Joaquim Fernandes
HISTÓRIA PRODIGIOSA DE 
PORTUGAL (VOL. II) MAGIAS E 
MISTÉRIOS 
Verso da História, 384 pp, 19,90 euros

O “Império” 
norte-americano

 O “Império” dos EUA, e o que 
o autor chama a sua ascensão e 
queda, é o tema deste livro, Colosso, 

de Niall Ferguson, 
um prof. de História 
Internacional da Un. 
de Harvard, também 
autor e apresentador de 
séries televisivas sobre 
esses temas de que é 
especialista. Já com 

um livro publicado em Portugal, 
a Temas e Debates anuncia a 
próxima publicação de outras obras 
suas, incluindo uma biografia de 
Henry Kiessinger, em dois tomos. 
Entretanto, Ferguson sintetiza assim 
as teses defendidas neste Colosso:

“Os Estados Unidos foram sempre, 
funcionalmente e talvez mesmo de 
forma consciente, um império; um 
imperialismo americano consciente 
pode ser preferível às alternativas 
existentes mas os constrangimentos 
financeiros, humanos e culturais 
tornam essa consciência de si próprio 
altamente improvável e, por isso, 
o império americano, enquanto 
continuar a existir, será sempre 
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A PAIXÃO 
    DAS IDEIAS GUILHERME D’OLIVEIRA MARTINS

Voltamos a Mianmar e à viagem do Centro 
Nacional de Cultura. Arracão (hoje Rackine) era 
constituída pela cidade cercada de muralhas 
em cujo centro se encontrava o Palácio Real. 
Extramuros havia diversos bairros habitados 
por estrangeiros, com os seus hábitos, costu-
mes e atividades. Em Daingrih-pet, a sudoeste, 
habitavam portugueses e indianos católicos, 
em edificações de pedra e cal. Com o desen-

volvimento do bairro foram aparecendo casas em bambu, como as 
dos autóctones. Estando na margem esquerda do rio, o bairro situa-
va-se numa posição privilegiada, como se verifica pelas gravuras que 
chegaram até nós, em frente à cidade murada e ao palácio do rei. À 
comunidade portuguesa era permitido o culto religioso católico, ainda 
que, com o tempo tivessem ganho hábitos e costumes semelhantes aos 
da restante população. No bairro dos portugueses, em 1616 integraram-
-se os cativos de Sundiva, após a derrota do 
mercenário português Sebastião Gonçalves 
Tibau. Este assenhoreara-se da ilha de Sundiva 
no estreito de Bengala, depois de uma vida 
aventurosa de corsário. Natural de Loures, 
embarcou para a Índia em 1605, desertou do 
serviço da coroa e foi para Bengala. Foi feitor 
das embarcações do sal, o grande negócio da 
região, dedicou-se ao comércio e ao corso. 
Estabeleceu-se em Djanga, no Arracão, mas 
foi apanhado pelo massacre que atingiu a 
povoação, em virtude do mercenário por-
tuguês Filipe de Brito e Nicote ter atacado a 
região, o que o rei não tolerou, massacrando 
seis centenas de portugueses e seus apoiantes, 
a começar pelo filho de Nicote. Tibau escapou 
com vida e procurou reconquistar a ilha de 
Sundiva, o que conseguiu por pouco tempo, 
pelo apoio de forças vindas de Goa, comanda-
das por D. Francisco de Menezes e depois por 
D. Luís de Azevedo. Após a retirada das tropas 
de Goa, Tibau seria vencido, vendo chegar ao 
fim o seu sonho de ser rei de uma ilha fértil. O 
Museu Arqueológico de Mrauk-U alberga hoje 
artefactos, armas e canhões portugueses. Nos 
subúrbios há uma ruína considerada segundo a 
tradição como a feitoria dos portugueses.

Depois de Arracão, que tanto diz aos portu-
gueses, o grupo seguiu até Bagan, cidade situa-
da a 150 quilómetros a sudoeste de Mandalay, 
antiga capital de um importante Império. A 
maioria dos seus edifícios, sobretudo religiosos, corresponde ao período 
entre os séculos XI e XIII. Trata-se do Primeiro Império Birmanês, caído 
(1287) sob o domínio dos mongóis de Kublai Khan, o que levou à perda 
de importância política, apesar de continuar a ter influência no budis-
mo. Bagan tem cerca de dois mil pagodes, segundo os inventários mais 
credíveis, podendo no entanto o seu número chegar a três mil, dos treze 
mil que existiram nos tempos de glória. Hoje pode adivinhar-se o que 
foi a magnífica cidade, de ouro, pedras preciosas e de uma decoração 
plena de fulgor, saída de bem fornecidas cornucópias. É uma verda-
deira terra de pasmar, junto ao lago que dá um enquadramento sereno 
e misterioso. Dir-se-ia que a natureza luxuriante é completada pela 
arquitetura, com a sua originalidade e o encadeamento de formas exóti-
cas e luminosidades. Milhares de stupas elevam-se ao céu e ao anoite-
cer a cidade aparece recortada na difusa luz do horizonte, como num 
verdadeiro conto das Mil e Uma Noites. Deambulando entre os templos, 
fica-se fascinado pela diversidade e pela imaginação: Dhammayangyi é 

do século XII, como é Gawdapalin; Mahabodhi é do século XIII – mas há 
dos mais antigos, como o Shwerigon ou o Ananda, do século XI. A lista 
é extraordinária e há reminiscências da muralha da mais antiga cidade, 
como a célebre Porta Tharabar, do século IX, única construção que resta 
desse tempo. Segundo a lenda, a porta é guardada pelo «Senhor da 
Grande Montanha» e por sua irmã «Face Dourada».

A viagem para Mandalay tem paragem em Amarapura e no Lago 
Taungthaman, onde se encontra a maior ponte de teca do mundo, a 
celebérrima U Bein - tem 1,2 quilómetros, foi construída cerca de 1850, e 
hoje apresenta preocupações pelo estado de alguns dos 1086 pilares, que 
já tiveram de ser reforçados. Recorde-se que a teca é nativa das flores-
tas tropicais de monção do sudoeste asiático. Amarapura significa em 
sânscrito «Cidade da Imortalidade». Foi uma das capitais da Birmânia 
durante um período muito curto. Teve a sua glória entre os anos de 1783 e 
1857, momento em que Mandalay se tornou a capital da Birmânia. Ainda 
hoje há reminiscências da atividade artesanal em algodão e seda. Há 

antigos teares que lembram a tradição de feitura 
dos tecidos com que são feitas as indumentárias 
tradicionais, entre as quais os célebres sarongs 
(lunguis), além da feitura de sinos, tambores, 
representações de Buda e objetos de culto… Em 
Amarapura, temos o Pagode de Kyauktawgyi e 
o Mosteiro Mahagandhayon, que atrai a curiosi-
dade dos forasteiros, quando os monges vêm, 
a meio da manhã, buscar os seus alimentos, 
formando uma impressionante fila de hábi-
tos amarelo-alaranjados… A despedida de 
Mianmar faz-se na antiga capital do último 
reino independente birmanês (1860-1885), 
antes da colonização britânica. Mandalay fica 
nas margens do rio Irrawaiddy e com a con-
quista britânica de Burma perdeu importância 
comercial e tornou-se, no essencial, centro 
da cultura birmanesa, do conhecimento e da 
espiritualidade budista. Em 1942, a cidade foi 
invadida e arrasada pelos japoneses. O Palácio 
Real tornou-se o centro do domínio nipónico, 
pelo que foi destruído pelo bombardeamento 
aliado de 1945. Só em 1990 se reconstruiu o 
imponente palácio, que voltou a ser uma das 
referências da cidade. Cerca de 30 a 40 por 
cento da população é de origem chinesa, pro-
veniente de Yunnan. Os pagodes de Kuthodaw 
e Kyauktawgyi e o templo budista chinês são 
marcos da cidade. A imponente Catedral do 
Sagrado Coração (de 1898) é sede do arce-
bispado católico, de que é titular Monsenhor 

Nicholas Mang Thang, defensor de um intenso diálogo inter-religioso de 
cristãos, budistas e muçulmanos. O Padre João Baptista, descendente de 
portugueses, invoca com emoção essa ancestralidade.

Deixando Mianmar, é a vez do Reino de Sião, e lemos Duarte Barbosa 
no «Livro das Cousas do Oriente»: «Indo mais ao diante, leixando o 
reino de Pegu ao longo da costa contra Malaca, está um mui grande rei-
no que chamam d’Anseam, de gentios; o rei dele o é também e mui grã 
senhor; toma desta costa até a outra que de Malaca vai contra a China, 
de maneira que d’ambalas bandas tem portos de mar; é senhor de muita 
gente de pé e de cavalo e de muitos alifantes; nom consente que em sua 
terra os mouros tragam armas». O primeiro destino é Aiútia (Ayuthia), 
capital do Reino de Sião de 1350 a 1767, com que os portugueses entra-
ram em contacto, logo em 1511, através dos enviados Afonso de Afonso 
de Albuquerque. O certo é que ainda hoje a ancestral amizade entre 
Portugal e a Tailândia é motivo de uma ligação muito especial… Mas 
esses serão contos de próxima crónica… J

A maravilha das cousas  
do Oriente…

Em Baganm dir-se-ia que 
a natureza luxuriante é 
completada pela arquitetura, 
com a sua originalidade e 
o encadeamento de formas 
exóticas e luminosidades, como 
o tempo de Shwerigon (na foto)

“

uma entidade de algum modo 
disfuncional. “

› Niall Ferguson
COLOSSO
Temas e Debates, 520 pp, 24,40 euros

Diálogo  
com Eduardo 
Lourenço

 É uma longa 
entrevista, ou um 
longo “diálogo” 
– como consta 
do título do livro 
- com Eduardo 
Lourenço. Na 
qual sobretudo se 

fala do seu pensamento e das 
suas ideias, de filosofia e de 
literatura. A autora, sobre a qual 
não há nenhuma nota nesta 
edição, não é uma jornalista 
mas uma docente universitária, 
da Un. Aberta de Lisboa, Ana 
Nascimento Piedade, licenciada 
em Filosofia, com doutoramento 
em Estudos Portugueses (alguns 
dos seus textos estão reunidos 
no livro Outra Margem - ed. 
IN/CM). A sua formação, e o 
conhecimento que tem da obra 
do nosso principal ensaísta e 
pensador, dá-lhe, pois, muito 
boas ‘condições’ para conversar 
com ele sobre tais matérias. 
O diálogo, como assinala em 
nota inicial, já foi já há oito 
anos, ainda Lourenço vivia 
na sua casa de Vence, mas o 
volume só recentemente saiu. 
A autora sublinha ainda que 
tentou “manter, tanto quanto 
possível, as inúmeras marcas de 
oralidade do texto”, assinalando 
porém que, como se nota, ele 
foi integralmente revisto por 
Eduardo Lourenço. 

Entre tanto que se podia 
destacar, refira-se, por exemplo, 
que em certo passo Lourenço 
diz: “... todos nós nascemos num 
livro qualquer, mesmo num 
livro da instrução primária. 
E um livro são histórias, não 
é? Que é um romance? São 
histórias (...) e uma história, 
em princípio, é um duplo da 
nossa, uma história nossa, 
real ou virtual, em que 
nós reconhecemos aqueles 
personagens como personagens 
que nós também podíamos ser. 
Portanto isso é (...) muito mais 
música do nconsciente do que 
um ensaio” E um pouco mais à 
frente: “´́ E por isso que o meu 
tipo de ensaios nem é uma coisa 
nem outra, quer dizer, nem é a 
ficção que eu gostaria, nem é 
uma história propriamente dita, 
nem um tratado `Wittgenstein, 
mas também não é um ensaio no 
sentido (...) de António Sérgio.” 

› Ana Nascimento Piedade
EM DIÁLOGO COM 
EDUARDO LOURENÇO
Gradiva, 260 pp., 14,90 euros
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Não há sociólogo português mais conheci-
do e tão prestigiado em múltiplos países, 
sobretudo no Brasil e na América, do 
que Boaventura de Sousa Santos. Figura 
de notória dimensão científica na área 
das Ciências Humanas, controverso e 
polémico por muitas teses que defende e 
sobretudo pelas suas posições políticas, a 
verdade é que a sua obra é imensa. Basta 

lembrar que é autor ou organizador de mais de 60 obras em várias 
línguas, algumas publicadas por importantes editoras internacio-
nais, nomeadamente norte-americanas; que é ou foi coordenador 
de numerosos projetos de investigação, em vários continentes; e 
que em vários continentes tem ensinado, sendo designadamente 
prof. da  Universidade de Wisconsin, nos EUA, onde aliás tem um 
doutoramento pela Universidade de Yale. 

A sua raiz, porém, claro, é Portugal - e Coimbra. Aí se licen-
ciou em Direito e é prof. catedrático (jubilado) da sua Faculdade de 
Economia, de que foi um dos fundadores. E, além de muito mais, 
também fundou e continua a ser director do importante Centro de 
Estudos Sociais (CES) da Universidade de Coimbra, com mais de 
cem investigadores, doutorados, de diversos países, e uma ação que 
se desenvolve em múltiplas áreas e frentes. Ele próprio, por exem-
plo, dirige o projeto de investigação Alice - Espelhos Estranhos, 
Lições Imprevistas: Definindo para a Europa um Novo Modo de 
Partilhar as Experiências e o Mundo (Pela 
mão de Alice é uma das suas obras mais 
reconhecidas) com um "financiamento 
internacional para a pesquisa científica 
de excelência" no valor de 2,4 milhões de 
euros, e que envolve a Índia, Moçambique, 
África do Sul, Equador, Brasil e Bolívia.

Mas a que vem tudo isto, aqui 
no Debate-Papo? Para lembrar que 
Boaventura também é poeta. Poemas 
seus aparecem já na Antologia de Poesia 
Universitária editada pela Portugália em 
1962, o ano da crise e greve académicas que 
marcaram a luta contra a ditadura, em 1966 
publica o seu primeiro livro de poemas, O 

rosto quotidiano, a que só  14 anos depois, em 1980, se segue o se-
gundo, enquanto o 3º e o 4º virão a lume em 89 e 95 com a chancela 
da  Afrontamento. E, em Portugal, só voltou a sair um livro de poe-
mas seu em 2013, Pomada em Pó - Poemas Epigramáticos, porque 
concorreu, com pseudónimo, e venceu, o Concurso Nacional de 
Poesia da Junta de Freguesia de Fânzeres...

Só que, entretanto, quatro novos livros de poemas seus foram 
editados (só) no Brasil, entre 2004 e 2012. Um deles, Escrita 
INKZ - Anti-manifesto para uma arte incapaz, e outro, em 2010, 
Rap Global, de versos para rap e que foram cantados por rappers 
brasileiros. O livro teve repercussão e numa longa entrevista ao 
jornal O Globo, o sociólogo/poeta disse, referindo-se à figura que 
'inventou' como o músico seu autor:  "Escrito por um jovem de um 
bairro periférico de Lisboa, filho de um mulato angolano vindo para 
Portugal durante o processo de independência de Angola, este rap 
— que transgride o cânone letrista do rap — é um grito do Ipiranga 
de quem foi até os confins da mais louca e oculta modernidade 
ocidental para poder denunciá-la sem peso nem medida mas com 
conhecimento de causa e tonitroar aos cinco ventos (o quinto vem 
de dentro) que o rei e a rainha vão nus acolitados por uma legião 
de fariseus colonialistas, racistas, fascistas, rentistas, exploradores, 
violentos quase todos cidadãos honestos, filhos de boas famílias, 
com bons empregos, partidários dos bons partidos e defensores dos 
direitos humanos."

Pois agora, na primeira quinzena de novembro, em véspera 
de completar 75 anos, de Boaventura de 
Sousa Santos vai ser editado no Brasil o seu 
décimo livro de poemas: 139 epigramas para 
sentimentalizar pedras. Segundo a chancela 
que o lança, a Confraria do Vento, do Rio 
de Janeiro, "nele Boaventura grita contra a 
submissão do homem às grandes estruturas 
sociais eeconómicas, dando às pedras, as 
únicas que 'pensam longamente', conselhos 
para que não sejam usadas para ferir, mas 
que sejam libertas, que se sentimentalizem. 
Ou, ao menos, que não pensem em suicídio, 
como às vezes fazem os poetas.". 

O JL revela e antecipa alguns dos seus 
poemas

PRÉ-PUBLICAÇÃO

Boaventura de Sousa Santos 
Poemas... no Brasil

1.
tal como o banco de jardim
penso em público
tal como o banco de jardim
sento-me em mim próprio
tal como o banco de jardim
estou mais leve só 
que acompanhado

18.
corri a cidade
à procura de um ouvido
não buscava um ouvido amigo que me 
ouvisse

mas um ouvido que me substituísse por uns 
segundos
na escuta do mundo
queria saber como é estar no mundo
sem o ouvir

92.
al berto, não te vi hoje no engate
como te chamas
e tu

invejo a tua estranha intimidade  
com íntimos tão estranhos

116.
cento e dezasseis
naquele dia decidiu
que só viveria amanhã
desde então 
manteve-se fiel à decisão
morreu hoje
convencido que era amanhã

128.
Tenho vindo a diminuir de tamanho
dou passos menores

a roupa está demasiado larga
fico nu se me descuido nos movimentos

as emoções não chegam a incendiar
o riso é lento
o afeto é morno
o choro é liso
o luto é lasso

os fantasmas mesmo eretos
não têm fulgor
as ideias cabem em gavetas menores
e deixam-se arrumar sem protesto
a própria loucura senta-se
onde a mando sentar

não é cobardia é proporção
não é desistência é existência
não é escrúpulo é escala

vou-me preparar para dispor de menos 
palavras
e terminar com um sílaba
não

137.
meto conversa com a minha conversa
para ela não ficar tão só

como as glicínias
olho para o chão intensamente

espero que as pedras se levantem  
e caminhem

Boaventura de Sousa Santos

 Portugal na Grande Guerra - Postais 
Ilustrados reune num volume (208 pp., 32 
euros) reproduções de muitas dezenas e 
dezenas deles, não só editados no nosso país 
mas também em outros países que entra-
ram nesse terrível conflito, que fez milhões 
de mortos. A obra resulta de uma parce-
ria entre a Comissão para a Evocação do 
Centenário da I Guerra Mundial, constituída 
por representantes dos três ramos das Forças 
Armadas, e os CTT - Correios de Portugal, já 
com tradição na edição deste tipo de livros, 
mas relacionados com o lançamento de 
novas coleções de selos, o que não é aqui o 
caso - aliás a chancela é da Tinta da China. 
A organização do volume, e o seu prefácio, 
é de António Ventura, prof. catedrático de 
História da fac. de Letras da Un. de Lisboa e 
ele próprio um colecionador destes postais, 
de tal forma que são da sua coleção grande 
parte dos postais reproduzidos. 

Como Ventura escreve no referido prefá-
cio, "o postal ilustrado também participou 
na guerra, de uma forma diferente. Foi um 
elo de ligação entre o soldado na trinschei-
ra e a mãe, a esposa, a noiva, a madrinha 
de guerra, os familiares. Mas, ao mesmo 
tempo, transmitia uma uma mensagem de 
confiança, de patriotismo, de vontade de 
vencer. Converteu-se também numa arma, 
numa arma muito especial, mais frágil, feita 
de cartolina, de tinta e de fio de seda - mas 
nem por isso menos eficaz." Como 'amostra', 
reproduzios alguns desses postais.J  

Os postais 
ilustrados
da I Guerra
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Lamento profundamente não ter podido 
acolher aquele menino. Fico a imaginá-lo 
à espera que o cérebro dos pais morra 
e o esqueçam à deriva entre as árvores 
também caladas do parque. O polícia 
ordenou-me que seguisse marcha. Fizera 
a participação e não havia nada mais para 
ver. Guardo a certeza quase absoluta de 
que não fez nada

“

encontravam acordados e a vida parecia mais normal. 
A vida, de alguma forma, era normal. Explicava que 
não frequentava a escola por falta de tempo, e que isso 
também não tinha nada de incomum. Estaria tudo bem 
enquanto o cérebro dos pais não morresse. A felicidade 
era ser por eles reconhecido, uma e outra vez, depois de 
cada alienação. 

Foi o professor José da Cunha Rodrigues quem me 
disse que às sete da tarde o parque não apresentava 
perigo algum e é efetivamente o meu melhor atalho. 
Mas o perigo pode ser ficarmos de coração destroçado, 
e é verdade que estranho demasiado a quantidade de 
mendigos nas ruas. Ficam a todas as portas a pedir 
ajuda. Dizem bons dias a toda a gente, parecem emanar 
o bem estar dos outros. Como se para uns estarem 
melhores, outros precisem de estar pior. Mas não é o que 
me importa entender agora. O meu problema é o meu 
problema, esse de suspeitar a criança à deriva sem mais 
nada, como um cão de guarda aos pais que se matam 

paulatinamente à 
revelia de todo o amor. 

Tenho voltado ao 
jardim de coração 
blindado para que me 
seja possível, igual aos 
outros, atravessá-lo 
sem perigo. Sei que, 
nas semanas que ainda 
passarei em Boston, 
verei novamente 
aquele menino. De 
alguma forma invento 
devagarinho uma 
aceitação, porque 
não posso roubar a 
criança, porque serei 
obrigado a abandoná-
la outra vez à sua 
vida pouquinha. Mas 
muito devagarinho. 
Porque ainda guardo 
o impulso de gritar, 
protestar seja contra 
quem for por causa da 
miséria de se deixar 
uma criança crescer 
só assim, sem nada, 
às garras afiadas do 
inverno rigoroso desta 
cidade. 

Há uma pequena 
loja de brinquedos 
aqui perto de minha 
casa. Pensei em 
comprar algo simples, 
bonito, que fosse uma 
infância inteira de 
se segurar na mão. 
Pensei em oferecer 
esse brinquedo 
francamente ou 
apenas deixar por 
perto, para que a 
criança o veja e colha 
como um direito sem 
mais ninguém. Mas 
temo que a criança 
veja o objeto e não 

entenda o que é. Pode ser que uma coisa infantil não 
tenha leitura no código tão linear daquele menino. Vou, 
de todo o modo, comprar. E compro um livro também. 
Nem que apenas para ele ver as figuras e colocar no cesto 
da reciclagem por lhe parecer um papel a vender alguma 
coisa que ele não poderá comprar. J

À boca do imenso parque no coração 
de Boston uma criança veio pedir-
me para ir ver os pais. Dizia: 
os meus pais estão a morrer. 
Tomados por uma droga qualquer, 
os dois haviam-se enrolado 
como a lutar contra o frio ou a 
selar uma concha, um objeto 
sem mais ninguém. O menino, 

de uns seis ou sete anos, nem aflito, apenas habituado, 
explicava que não lhe respondiam havia mais de dez 
minutos. Respiravam quase 
nada e não se mexiam. 
Iam congelar, morrer no 
cérebro. Dizia-me que 
iam morrer no cérebro e 
esquecer-se dele. Nunca 
mais saberiam de ter um 
filho. Deixá-lo-iam como 
aos desperdícios, as coisas 
de lixo. 

Quando vemos uma 
criança tão ao abandono 
quanto um fruto esquecido 
pelo chão temos a 
impressão de que a lei do 
mundo quer que a tomemos 
como nossa. É um fruto 
livre. E eu respondi-lhe: 
it will be alraight, son. 
Ficcionei que a salvaria com 
uma palavra. Uma palavra 
de fantasia. E fui chamar 
um polícia, a pedir-lhe que 
imediatamente inventasse 
um mundo melhor. 

Lamento profundamente 
não ter podido acolher 
aquele menino. Fico a 
imaginá-lo à espera que o 
cérebro dos pais morra e o 
esqueçam à deriva entre as 
árvores também caladas do 
parque. O polícia ordenou-
me que seguisse marcha. 
Fizera a participação e não 
havia nada mais para ver. 
Não era um show, repetia. 
A minha preocupação não o 
comoveu. Guardo a certeza 
quase absoluta de que não 
fez nada. Deve ter dito ao 
miúdo que ficasse por ali 
sossegado enquanto os pais 
se tinham adormecidos. 

Quando o abordei foi 
como reagiu. Entendia 
que haveria de ser um 
casal de imbecis, desses 
do crack, talvez. Mas eu 
fiquei com a impressão de que não disse crack. Disse 
algo que me soou a partir vidros mas que não pude 
identificar. Fixei: imbecis. E o miúdo, que queria muito 
que o polícia viesse, contou-me que por vezes o levavam 
para um lugar onde comia e dormia quente. Depois 
o punham outra vez no parque, quando os pais se 

Boston 
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São 51 os sites piratas de torrent 
que proporcionam downloads 
ilegais que serão bloquea-
dos brevemente em Portugal 
por ordem da Inspeção Geral 
das Atividades Culturais. Na 

Internet facilmente se encontram tutoriais 
que explicam como aceder a sites blo-
queados no seu país. Porque lá por um site 
estar fechado em Portugal não quer dizer 
que não esteja em pleno funcionamento no 
Niger. O grande drama da informática e da 
medicina é que os vírus parecem crescer 
ao mesmo ritmo do que os antivírus. As 
moscas na sopa, como dizia Raul Seixas, 
“se você mata uma aparece outra em seu 
lugar”.

A luta contra os sites peer-to-peer 
remonta ao Napster, plataforma pioneira 
formada em 1999, por Shawn Fenning e 
Sean Parker, que se tornou muito popular 
entre o público mais jovem. O Napster foi 
encerrado por decisão judicial em 2003, 
mas desde aí que se multiplicaram os sites 
que promovem serviços semelhantes, de 
forma mais ou menos volátil. Um dos mais 
badalados foi o Mega Uploads, também 
pela prisão do seu excêntrico proprietário 
Kim Dotcom. Mas sites como Pirate Bay, 
Isohunt, ou Monova resistem a encerra-
mentos temporários, e tendem em reapa-
recer em diferentes domínios. A poderosa 
indústria de cinema americana tem resol-
vido a questão com a ordem de remoção de 
conteúdos, emitida caso a caso, através do 
FBI. Mas tudo se revela insuficientemente 
ágil e as soluções não são simples. Parece 
haver sempre que encontre maneira de 
contornar as restrições.

Durante os séculos XVI e XVII a he-
gemonia marítima dos reinos ibéricos 
foi posta em causa por piratas, que eram 
essencialmente ingleses e holandeses, que 
também queriam os seu quinhão do mun-
do. E, de certa forma, os piratas ganharam 
a guerra. E, então, legalizaram-se.

No fundo é o que acontece com o 
Spotify. A plataforma oferece música in-
finita gratuitamente (com publicidade) ou 
mediante uma pequena mensalidade aos 
seus subscritores. A indústria acabou por se 
render ao espírito da pirataria sentencian-
do assim a morte do CD, contentando-se 
com lucros mais curtos para um público 
mais vasto. 

O mesmo acontece com o cinema. A 
Netflix, plataforma popularíssima nos 
Estados Unidos que agora chega a Portugal, 
é o mais próximo do Spotify dos filmes e 
séries de televisão. Mediante uma quota 
o espectador tem acesso a muito ou quase 
tudo. É a legalização de uma ideia. E, talvez 
por coincidência, o Netflix chega a Portugal 
na altura em que 51 sites são banidos. Como 
se diz no Brasil, é legal à beça.J

De pirata  
a capitão

PRO MEMORIA
Eugénio Lisboa

Quando se trata de escrever,  
tanto faz foder como não foder.  
O importante é ter que dizer e 
saber o modo de o fazer. Simples? 
Eu diria mesmo mais: fodidamente 
elementar, meu caro Watson! 

“

O ratio literacia/iliteracia é constante,  
mas, nos nossos dias, os iletrados sabem 
            ler e escrever. 

Alberto Moravia  
 

Peço, desde já, que me perdoem o tom desenfas-
tiado desta prosa, a começar pelo título: paráfrase 
libertina de um solilóquio célebre. Vou usar, como 
verão, vocábulos desataviados ou mesmo crus: 
o culpado disto tudo é o escritor António Lobo 
Antunes (ALA) que, numa entrevista recente – das 
muitas que ele não gosta de dar mas vai dando 
– sugeriu o mote, ao afirmar o seguinte, referin-
do-se a Fernando Pessoa: “Eu me pergunto se um 

homem que nunca fodeu pode ser um 
bom escritor.” Não é a primeira vez que o 
autor de Memória de Elefante nos serve 
este mimo. Provavelmente, ao tê-la, 
gostou tanto da ideia, que não se cansa 
de no-la servir, faça chuva ou faça sol. 
Reajo a ela, não tanto pela crueza vicen-
tina do tom (e do glossário), como pelo 
facto de me não parecer cientificamente 
sustentável. E, neste ponto, faço apelo ao 
que, de ciência, ainda reste na cabeça do 
outrora psiquiatra ALA. 

Antunes propõe, em suma, que a 
falta de tesão de Pessoa não é compatí-
vel com o equipamento profissional de 
um bom escritor, ou, de maneira menos 
crua: a castidade não leva à criação 
poderosa. Ora bem: quando se põe, em 
ciência, uma hipótese de trabalho, esta 
só se mantém de pé, até ao preciso mo-
mento em que um novo facto conhecido 
a vem desmentir (ou falsificar, como 
diria Popper). Ora o que não faltam são 
factos que perturbam, abanam e fazem 
desmoronar a atrevida asserção de ALA 
– os tais factos que Ronald Reagan apeli-
dava de “estúpidos”, porque contraria-
vam as suas fantasias primárias.  

Isaac Newton, incontestavelmente 
o maior cientista de todos os tempos, 
morreu virgem ou, se ALA assim pre-
ferir, não consta que alguma vez tenha 
fodido – o que não o impediu de sondar, 
como ninguém, os enigmas do universo. Também não creio que um 
dos maiores artistas e inventor prodigioso de artefactos tecnológicos 
– Leonardo da Vinci – tenha fodido por aí além, se é que, propria-
mente, alguma vez fodeu. Estes dois exemplos, só por si, bastariam 
para foder irremediavelmente a hipótese científica do ex-aprendiz 
de psiquiatra doublé de ficcionista, que dá pelo nome de António 
Lobo Antunes. É certo que nenhum destes personagens que citei é, 
exactamente, um escritor e ALA referiu-se apenas à incapacidade de 
um casto escrever boa literatura. 

Vejamos, então, do lado dos escritores. Os exemplos – os tais fac-
tos “estúpidos” – não faltam. Henry James, por exemplo, não consta 
que alguma vez tenha ido para a cama, com menina ou menino. 
Walpole bem quis, um dia, seduzi-lo para o seu leito (desconfiado que 
andava de tanta reticência mais própria de solteirona ressequida), 
mas o autor de Portrait of a Lady recuou, horrorizado: he couldn’t 
possibly do that! Houve até uma mulher que se suicidou por ele a ter 
rejeitado ou não ter descodificado bem os passes que ela lhe andava a 
fazer, mas nada o levaria a fazer aquilo que ALA considera funda-

mental para uma fecunda vida literária: foder, nem que seja só um 
bocado. James deixou uma obra monumental e Graham Greene só se 
lhe referia, chamando-lhe, com uma vénia, “the Master”, mas ALA é 
de opinião que a obra do grande ficcionista americano ficou comple-
tamente fodida por o seu autor não ter fodido. 

Jane Austen, que conseguiu o milagre de agradar simultaneamen-
te ao grande público, aos cineastas e aos “high-brows” universitá-
rios, também não fodeu. Viveu solteira e virgem e produziu, no meio 
da mais impertinente castidade, uma meia dúzia de obras-primas. 
Assim ajudando a foder consideravelmente a hipótese antunesi-
na. John Ruskin, que tão bem escreveu sobre arte, merecendo até 
a glória de ser traduzido para francês por Marcel Proust – que ALA 
tanto e com tal exclusividade admira! – também não chegou a foder, 
embora tenha tentado: na noite de núpcias, os pelos púbicos da 

noiva – coisa que, pelos vistos, nunca 
tinha contemplado – de tal forma o 
horrorizaram, que deixou a pobre 
rapariga intacta e nunca mais repetiu 
a tentativa. Fodido, não é? 

A poetisa americana Emily 
Dickinson ficou igualmente para tia, o 
que justifica, segundo Antunes, uma 
reavaliação da sua poesia, à luz de 
tanto não foder. Por outro lado, Edgar 
Poe, o da literatura policial – com o 
inesquecível Dupin, ínclito precursor 
de Sherlock Holmes – mas também 
o mago da literatura fantástica e de 
horror – que Baudelaire admiravel-
mente traduziu – e o poeta romântico 
que Pessoa verteu para português, 
Poe, dizia eu, cometeu o que ALA 
classificaria como o mais hediondo 
dos crimes: casou com a priminha 
de 13 anos, Virginia Clemm, sem ter 
chegado, porém, a fodê-la. Nem a ela 
nem a nenhuma outra, que se saiba. O 
grande poeta Gerard Manley Hopkins, 
padre, ficou também casto (não sei 
se por ser padre, mas a verdade é que 
ficou), o que obrigará, em breve, a 
organizar-se todo um colóquio douto, 
para reavaliação da sua obra: quem 
esforçadamente não fode, escrever 
bem não pode, garante ALA a quem o 
queira ouvir. 

Também o emérito Yeats, um dos 
grandes da poesia do século XX, permaneceu casto até aos trintas 
e, durante este período de espartano “no fucking”, escreveu e 
publicou bastante poesia. E, já agora, para terminar, desconfio 
bem que o nosso ternurento António Nobre, precursor indiscutível 
da nossa poesia moderna e “a nossa maior poetisa”, segundo a 
perfídia mansa do grande Pascoaes, também não era particular-
mente dado às fornicações que Antunes considera fundamentais 
ao ato da escrita. 

Por fim, ainda na referida entrevista, o autor de Os Cus de Judas 
dá a Virgílio o que é de Horácio, quando alude desastradamente às 
odes de Ricardo Reis: assim fode, sem apelo nem agravo, a erudição 
vigente. É caso de se dizer que, se quem não fode escrever não pode, 
não é menos certo que quem pouco manuseia o antigo não logra ver 
além do postigo.  

Abrégé do texto acima, com tese (minha): quando se trata de es-
crever, tanto faz foder como não foder. O importante é ter que dizer e 
saber o modo de o fazer. Simples? Eu diria mesmo mais: fodidamente 
elementar, meu caro Watson!  J

To fuck, or not to fuck:  
that is the question 

António Lobo Antunes “Eu me pergunto se um homem 
que nunca fodeu pode ser um bom escritor”, disse, sobre 
Pessoa, numa entrevista 
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PRETEXTOS
Helder Macedo

A verdadeira poesia, como o amor 
verdadeiro, é o passado do futuro 
no futuro do passado, um encontro 
irreversível de nós próprios no 
desconhecimento em que nos 
reconhecemos diferentes e idênticos

“

Estou a escrever esta crónica no Rio de 
Janeiro, enquanto aguardo o avião 
de regresso a Londres depois de 
uma semana em grata celebração de 
Cleonice Berardinelli (CB), que entrou 
em agosto no seu centésimo ano de 
vida. É um aniversário que coincide 
com os cem anos passados desde a 
publicação da revista Orpheu. Os 

organizadores do colóquio 
internacional em sua honra 
–  quatro professores de 
quatro gerações de alunos 
dessa grande mestra de todos 
nós – aproximaram os dois 
acontecimentos, dizendo 
no título que “há cem anos 
Orpheu canta para Cleonice”. E 
a verdade é que canta mesmo, 
aliás com muito mais sucesso 
do que quando o infeliz poeta 
cantava para a sua amada 
Euridice, que obviamente não 
percebia nada de poesia. A 
rapariga desentendeu o seu 
propósito renovador e por isso 
ficou de castigo no inferno 
a lastimar-se por toda a 
eternidade. 

Se Euridice tivesse 
entendido de poesia como CB 
entende, saberia perfeitamente 
que Orfeu não podia olhar para 
trás enquanto caminhavam  
juntos na escuridão, porque 
a verdadeira poesia, como 
o amor verdadeiro, é o 
passado do futuro no futuro 
do passado, um encontro 
irreversível de nós próprios 
no desconhecimento em que 
nos reconhecemos diferentes 
e idênticos. “Não canse o cego 
amor de me guiar/ a parte 
donde não saiba tornar-me”, 
diz o órfico Luís de Camões, 
que logo acrescenta no verso 
seguinte, como se numa 
incumbência para quem o 
entendesse, “nem deixe o 
mundo todo de escutar-me,/ 
enquanto me a voz fraca não 
deixar.”

Essa incumbência foi a 
grande missão didáctica da 
profª CB, como guia não cega, mas clarividente, do seu 
amor pela poesia –  pela literatura – contribuindo para 
que o mundo continue a escutar através da sua voz a voz 
dos seus autores privilegiados: Luís de Camões, Fernando 
Pessoa, mas também Gil Vicente, Eça de Queirós, José 
Saramago e tantos outros antigos e modernos que tem 
acompanhado com a sua sabedoria, a sua percetividade, o 
seu amor. 

Cleonice começou a amar a literatura muito jovem, mal 
ainda aprendera a ler. E a juventude ficou com ela para 
sempre. Quando, agora no Rio de Janeiro, lhe mostraram 
o vasto programa organizado em sua honra – cerca de 85 
conferências e comunicações sobre obras e autores que 
têm feito parte da sua docência (nr - ler notícia e comentário 

de JCV na última edição) –  CB analisou atentamente os 
títulos, comentou-os um a um e depois concluiu: “Tenho 
ainda tanto para aprender!” Pois é, os  grandes mestres 
são assim. Querem sempre a aprender mais. Por isso são 
sempre jovens. E é por isso também que sabem sempre 
ensinar.

Cleonice Berardinelli foi amiga dos maiores poetas 
brasileiros do século passado – Carlos Drumond de 
Andrade, Manuel Bandeira .... – e foi contemporânea, 

na então recém fundada 
Universidade de São Paulo, 
de Giuseppe Ungaretti e de 
Claude Levy Strauss. Teve lá 
como professor de estudos 
portugueses Fidelino de 
Figueiredo, como insiste 
sempre em assinalar. A 
discípula superou o mestre? 
Sim, sem dúvida, acho que 
sim, exceto que os verdadeiros 
mestres se perpetuam através 
dos discípulos que os superam. 
E se Portugal – este nosso 
confuso país de longa História 
e de memórias curtas – mais 
não devesse ao injustamente 
esquecido mestre português 
da jovem Cleonice Serôa da 
Mota (como era seu nome de 
solteira), pelo menos deve 
a Fidelino ter trazido para 
os estudos portugueses a 
sua discípula dileta. O que, 
convenhamos, não é pouco.  

E agora a eminente 
profª, que prosseguiu uma 
notabilíssima carreira 
universitária no Rio de 
Janeiro, pôde contar entre 
os seus ex-alunos brasileiros 
presentes neste colóquio, 
professoras e professores com 
mais de 80 anos e professores 
e professoras com pouco mais 
de 20 anos. Vindos de todas 
as partes do Brasil. CB sempre 
a aprender, ou seja, sempre a 
saber ensinar. E nós, os colegas 
portugueses que fomos estar 
com ela neste colóquio – todos 
nós, cada um a seu modo – 
também a beneficiarmos da 
sua longa e sempre renovada 
mestria de permanente 
aprendizagem. 

Como, é claro, Portugal tem beneficiado. E os países 
africanos cuja língua literária é a portuguesa. E todas as 
culturas de outras línguas onde se estudam as literaturas 
de língua portuguesa. Se, como bem disse o poeta José 
Craveirinha, Camões também é moçambicano pelo 
muito que viveu e escreveu em Moçambique, não é 
menos brasileiro do que foi português pelo muito que CB 
contribuiu para o conhecimento da sua obra. Ou Fernando 
Pessoa, que até se antecipou aos estudos fundadores de 
Cleonice Berardinelli mandando ao Brasil o dr. Ricardo 
Reis para preparar terreno... A sempre renovada Cleonice é 
cada vez mais a mestra de todos nós. Uma querida Mestra. 
Uma querida Amiga. Que há cem anos (bom, quase..) 
também está a cantar para Orfeu.J

Cleonice Berardinelli

Cleonice Berardinelli “Começou a amar a literatura muito 
jovem, mal ainda aprendera a ler. E a juventude ficou com ela 
para sempre”

 Para relações que duram alguns minutos, 
considera-se um aceno de cabeça suficiente 
para marcar uma separação amigável entre 
dois corpos. Se o encontro durar mais do que 
uma hora e compreender troca de olhares 
e algumas palavras, convém, na altura do 
adeus, incluir o nome, como promessa de 
uma lembrança agradável. No caso de haver 
um sono e um pequeno-almoço em permeio 
será conveniente partilhar uma ou duas 
histórias de infância associadas a outros 
assuntos impessoais. Se houver interesse 
em prolongar ou repetir o encontro convém 
evitar a referência a traumas ou recordações 
que possam provocar angústia. Uma troca 
amigável de fluidos e de contactos eletró-
nicos será uma boa forma de acompanhar a 
despedida. 
As separações que envolvem relaciona-
mentos de duração igual ou superior a uma 
semana requerem outros cuidados: não se 
devem mediar por mensagens nem telefone-
mas e recomenda-se uma conversa não infe-
rior a meia hora para que o último encontro 
não se torne num foco de ressentimento. O 
local escolhido deverá ser público, ter um 
nível de discrição necessário e de iluminação 
suficiente. 
Para casais que ultrapassaram o primeiro 
mês e estão prestes a deixar de celebrar se-
manalmente o namoro, recomenda-se uma 
preparação de alguns dias. No caso de não 
haver comum acordo, convém lembrar que, 
apesar de muitas relações começarem sem o 
mesmo nível de entusiasmo das partes e isso 
não pôr em causa a viabilidade, no momento 
da separação haverá pelo menos uma pessoa 
que se sentirá rejeitada e essa variável deverá 
merecer o máximo de consideração. 
Sobre os casos de coabitação, com partilha 
de bens, alimentos e filhos, aconselha-se um 
especialista em gestão de catástrofes, o re-
curso a serviços de acompanhantes ou uma 
viagem no tempo, porque não há nada mais 
triste do que assistir às horas e aos meses em 
que um grande ou um pequeno amor está a 
morrer. J

Separações 
amigáveis 

CADERNO  
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Tiago Patrício

PI
N

TU
R

A
 D

E 
RE

N
É 

M
A

G
RI

TT
E

jornaldeletras.sapo.pt   *   28 de outubro a 10 de novembro de 2015

© Todos os direitos reservados. A cópia ou distribuição não autorizada é proibida. Ficheiro gerado para o utilizador 1427333 - f.toriello@lingue.uniba.it - 172.17.21.101 (06-08-18 21:13)



A L M A D A

Teatro Municipal Joaquim Benite
Av. Prof. Egas Moniz. Tel.: 212 739 360
5ª A Sáb., dAS 19h àS 21h30; doM., dAS

15h àS 19h30. EM diAS dE ESPETáculo

A gAlEriA ESTá AbErTA A PArTir dAS 19h

E Ping Pang Pong
até 31 de dezembro
T Hamlet
de William Shakespeare. Tradução de 
Sophia de Mello breyner Andresen. Encenação
de luis Miguel cintra. interpretação de Alberto 
Quaresma, bernardo Souto, dinis gomes,
duarte guimarães, entre outros.
4ª E 5ª, àS 20h; 6ª E Sáb., àS 21h; doM., àS 16h

até 15 de novembro
T Hamlet Talvez
A partir de William Shakespeare. Encenação 
de João garcia Miguel. interpretação de José
Wallenstein, Miguel borges e Sara ribeiro.
30 e 31 de outubro – 21h30
T As Três Irmãs (Making Of)
A partir de Anton Tchecov. Encenação de 
Marco António rodrigues. interpretação de inês
Mourão, isabel craveiro, João Santos, Margarida
Sousa, Miguel rocha, entre outros. Conversa
com o público, dia 7 de novembro, às 18h.
6ª E Sáb., àS 21h30; doM., àS 16h

6 a 8 de novembro

A N G R A D O H E R O Í S M O

Museu de Angra do Heroísmo
ladeira de São Francisco. Tel.: 295 240 800
E Mundo Pequenino:  
A Infância entre 1890 e 1950
até 31 de janeiro 2015
E Visões: O Interior 
do Olho Humano
até 31 de janeiro 2016

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

Teatro Aveirense
r. de belém Pará. Tel.: 234 379 800
M Misty Fest 2015: Mísia - para Amália
6 de novembro – 21h30
T Nilton ao Vivo
5 de novembro – 21h30

B R A G A

Theatro Circo
Av. da liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
D João Bénard da Costa: Outros
Amarão as Coisas Que Eu Amei
9 de novembro – 21h30

Theatro Circo
Av. da liberdade, 697. Tel.: 253 203 800
E O Theatro e a Arquitetura
Sgundo momento do Projeto Memória.
até 5 de dezembro
M Semibreve
30 de outubro a 1 de novembro
M Misty Fest 2015: 
The Cinematic Orchestra
7 de novembro – 21h30
T Hamlet
direção de Jorge Andrade. Tradução  e apoio
dramatúrgico de Fernando Villas-boas. interpre-
tação de Anabela Almeida, carla bolito, carlos
António, david cabecinha, david Pereira bas-
tos, entre outros.  Produção Mala Voadora.
5  e 6 de novembro – 21h30

B R A G A N Ç A

Centro de Arte Contemp. Graça Morais
r. Abílio beça, 105. Tel.: 273 302 410
3ª A doM., dAS 10h àS 18h30

E Graça Morais: Cenários e Figurinos
até 10 de janeiro 2016
E André Gomes: Incandescência das Sombras
até 10 de janeiro 2016

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

C A S C A I S

Centro Cultural de Cascais
Av. rei humberto ii de itália. Tel.: 214 848 900
3ª A doM., dAS 10h àS 18h

E Sam Shaw: 60 Anos de Fotografia
até 8 de novembro
E Contemporâneo Desnudo
Exposição de José batista Marques.
até 22 de novembro
E Looking For Something
Exposição de pintura de Mónica capucho.
até 13 de dezembro

E L V A S

Museu de Arte Contemporânea de Elvas
3ª, dAS 14h àS 18h; 4ª A doM., dAS 11h àS 18h.

E Smuggling
Mostra de trabalhos inéditos de João louro.
até 1 de maio 2016

E S P I N H O

Auditório de Espinho
r. 34, 884. Tel.: 227 341 145
M Misty Fest 2015: Dom La Nena
31 de outubro – 21h30
M Gisela João
6 de novembro – 21h30
M Nuno Prata
7 de novembro – 21h30

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

Galeria da Casa de Burgos
r. de burgos, 5. Tel.: 266 769 450
E Antifonários do Mosteiro da 
Cartuxa de Santa Maria de Scala Coeli
até 30 de outubro

Museu de Évora
lg. conde de Vila Flor. Tel.: 266 702 604
3ª A doM., dAS 9h30 áS 17h30

E O Museu Que Há
intervenção de helena calvet e Pedro Fazenda. 
até 1 de novembro
E Tanger de Mui Folgar - Instrumentos
de Música Antiga Séculos XVI/XVIII
até 8 de dezembro
E Curiosidades de 
D. Frei Manuel do Cenáculo
até 31 de dezembro
E 100 Anos de Museu
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

Sé de Évora
M Coro da Catedral de Évora
31 de outubro – 18h

F A R O

Teatro das Figuras
horta das Figuras, E. N. 125. Tel.: 289 888 100
M Stacey Kent
31 de outubro – 21h30
T Frente a Frente: Que Revolução 
Não Aconteceu na Revolução?
Autoria e encenação de António gambóias. 
29 de outubro – 21h30

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

Museu e Centro de Artes 
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

Teatro Municipal da Guarda
r. batalha reis, 12. Tel.: 271 205 240
A Filminhos Infantis À Solta Pelos País
7 de novembro – 16h

| A g e n d a  C u l t u r a l  |
2 8  d e  o u t u b r o  a  1 0  d e  n o v e m b r o  2 0 1 5

N e v a
Teatro Carlos Alberto, no Porto, acolhe texto do dramaturgo chileno Guilhermo Calderón. A partir de 29 de outubro

Hamlet ,  e m  c e n a  n o  T e a t r o  M u n i c i p a l  J o a q u i m  B e n i t e
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| A g e n d a  C u l t u r a l  |

D Vidas De Lã 
6 de novembro – 21h30

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

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E L’Aprés Midi D’un Faune 
Exposição de hirondino Pedro e Manuel Vieira.
até 20 de dezembro
M Tranglomango
29 de outubro – 22h
M Click
30 de outubro – 22h
M X Síntese – Ciclo de Música Con-
temporânea da Guarda
31 de outubro – 21h30

L E i r i A

Teatro Miguel Franco
Lg. de santana. Tel.: 244 839 680
D Contraluz
29 de outubro – 21h30
M Márcia
5 de novembro – 21h30
T Uma Noite na Lua
De João Falcão com Gregório Duvivier.
29 de outubro – 21h30

L i S b o A

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
A 13º Doclisboa 2015
até 1 de novembro
A ilusões de Papel
Conceção plástica e produção de Patrícia Freire.
14 e 15 de novembro – 16h
9 a 13 de novembro – 10h (escolas)

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
A Harry Smith: Cinema
até 15 de novembro

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
A A Palavra aos Artistas
Filmes realizados pelos Artistas Unidos sobre
vários artistas cujas obras integram a Coleção da
secretaria de Estado da Cultura (1960-1990).
até 2 de maio 2016

Teatro Nacional D. Maria ii
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
A Lisbon & Estoril Film Festival
6 a 15 de novembro

biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
C Classification & Authority Control:
Expanding resource Discovery
29 e 30 de outubro
C A bíblia Medieval - Do românico 
ao Gótico (Sécs. Xii-Xiii): Textos 
e imagens, Produção e Usos
3 e 4 de novembro
C Leitores dos Clássicos: Edições 
italianas na Transição do Século XV
para o Século XVi
6 de novembro

C inovação, Universalidade e 
Atualidade da obra de Machado de Assis
Por Lauro Moreira.
9 de novembro – 18h

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 Anões às Costas dos Grandes
Gigantes do Passado. Poder, Mitos,
Memórias aa Sociedade Medieval: 
Contributos de Luis Krus
até 31 de outubro

banco de Portugal
Ed. sede. Lg. de são Julião. Tel.: 213 213 240
4ª A sáB., DAs 10h às 18h

E (re) Fundações de Lisboa
até 27 de fevereiro 2016

biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Da inquietude à 
Transgressão: Eis bocage…
até 31 de dezembro
E ramalho ortigão. 
Um Publicista em Fim de Século
até a 31 de dezembro
E Aldo Manuzio (ca 1450-1515): 
o inventor do Itálico
até 31 de dezembro
E Arte de Ser Português
até 31 de dezembro
E imprensa Empresarial 
em Portugal: 145 Anos de 
Jornais de Empresa (1869-2014)
até 31 de dezembro
E Centenário da revista Atlântida
até 31 de dezembro

Centro Cultural de belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
2ª A 6ª, DAs 8h às 20h; 
sáB., DOM. E FERIADOs, DAs 10h às 18h

E Guillermo Trapiello: 
La raya invisible | Slowtrack
até 8 de novembro
E Carrilho da Graça: Lisboa
até 14 de fevereiro 2016

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Projeto Teatral: Nenhuma Entrada Entrem
até 23 de dezembro
E Von Calhau!: oximoroboro
até 23 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 Atelier Teresa Magalhães
até 31 de janeiro 2016

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

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

Galeria boavista
R. da Boavista, 50.
E Madrid Abierto em Lisboa: 
Ativando o Espaço Público
até 22 de novembro

Núcleo Arqueológico
R. dos Correeiros, 21. Tel.: 211 131 004
2ª A sáB., DAs 10h às 12h E DAs 14h às 17h

E Fragmentos iridescentes:
os Vidros do Núcleo 
Arqueológico da rua dos Correeiros
até janeiro 2016

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 Lisboa - Torreão Poente
Terreiro do Paço. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAs 10h às 18h

E A Luz de Lisboa
até 20 de dezembro

Museu de São roque
Lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
2ª, DAs 14h às 18h; 3ª A DOM., 
DAs 10h às 12h15 E DAs 13h30 18h

E De roma para Lisboa
até 29 de novembro

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 Sousa Lopes 1879-1944. Efeitos de Luz
até 8 de novembro
E rui Toscano
até 15 de novembro
E Temps d’images Loops.Lisboa 
até 24 de janeiro 2016
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)
até 12 de junho 2016
E Civilizações de Tipo i, ii e iii
Mostra de trabalhos de Rui Toscano.
31 de outubro a 31 de janeiro 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 3 de abril 2016

E Stan Douglas. interregnum
até 14 de fevereiro 2016

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

E Suite rivolta:   o Feminismo radical
de Carla Lonzi e a Arte da revolta
até 6 de dezembro
E José Pedro Cortes: one’s own Arena
até 13 de dezembro

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

E Alqueva 20 Anos de 
obra, 200 Milénios de História
até 15 de novembro
E A i idade do Ferro no Sul 
de Portugal: Epigrafia e Cultura. 
35 anos, 1980-2015
até 29 de novembro
E (a)riscar o Património
até 30 de novembro

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

E A Sagrada Família com Santa Ana
De Domenikos Theotokopoulos, El Greco.
até 10 de janeiro 2016
E Joyeuse Entrée: A Vista de 
Lisboa do Castelo de Weilburg
até 14 de fevereiro 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

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
até 20 de janeiro 2016

Sociedade Nacional de belas-Artes
R. Barata salgueiro, 36. Tel.: 213 138 510
2ª a 6ª, das 12h às 19h
E Tapas. Spanish Design for Food
até 1 de dezembro
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Teatro Camões
Passeio do Neptuno. Parque 
das Nações. Tel.:  218  923  477
D Lídia
Coreografia de Paulo Ribeiro. 
Música original de Luís Tinoco. 
Interpretação musical da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, sob a
direção musical de Pedro Neves.
7, 8, 13, 14 e 15 de novembro – 21h
9 e 16 de novembro – 16h
12 de novembro – 15h (escolas)
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E A Terra como Acontecimento
Exposição de Romy Castro.
até 3 janeiro de 2016
E No Atelier de Teresa Magalhães
até 31 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
E Graça Morais. Cenários e figurines
até 12 de janeiro 2016

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
M Integral das Sinfonias 
de Schumann e de Brahms 3
Pela orquestra de Câmara Portuguesa, 
sob a direção musical de Pedro Carneiro.
28 de outubro – 21h
M CCBEAT: Tape Junk
28 de outubro – 21h
M Stacey Kent
29 de outubro – 21h
M Adriana Queiroz: Tempo
30 e 31 de outubro – 21h
M David Fonseca: Futuro Eu
30 de outubro – 21h
M Cat Power
31 de outubro – 21h
M Memória do Passado:
In Memoriam Terraemotus 1755
Pelo Coro Ricercare, sob a direção de Pedro Teixeira.
obras de J. Rodrigues Esteves, h. howells, 
m. lauridsen, E. Whitacre.
1 de novembro – 11h
M Ricardo Parreira: 
A Guitarra Portuguesa e o Fado
1 de novembro – 18h
M Tokunbo
1 de novembro – 21h
M Misty Fest: Dom La Nena
4 de novembro – 21h
M Misty Fest: Mayra Andrade
5 de novembro – 21h
M Dead Combo e as Cordas da Má Fama
6 de novembro – 21h
M Misty Fest: Maria Mendes
6 de novembro – 21h
M Misty Fest: Lenine
7 de novembro – 21h
M Música pra Ti: Carlos 
Guerreiro (sanfona) – Miniconcerto
7 de novembro – 18h
M Misty Fest: The Cinematic Orchestra 
8 de novembro – 21h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
simon Trpceski – piano.
Joana Carneiro - direção musical.
obras de l. van beethoven, F. Chopin, l. Janácek.
10 de novembro – 21h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Maria João e Mário Laginha
6 de novembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Coro Gulbenkian e Orquestra Gulbenkian
Joana Carneiro – maestrina.
obras de Villa-lobos, Escobar, bernstein, márquez.
29 de outubro – 21h
30 de outubro – 19h

M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de Rodríguez, Gianneo, Villoldo, 
Gade, Ginastera, Gardel, Piazzolla.
30 de outubro – 21h30
M As Canções de Bilitis
1 de novembro – 12h
M Recital de Piano por Nelson Freire
obras de bach, beethoven, Prokofiev, Chopin.
1 de novembro – 19h
M Coro Gulbenkian e Orquestra Gulbenkian
michel Corboz – maestro.
obras de J. s. bach, honegger.
5 de novembro – 21h
6 de novembro – 19h
M Be With Me Now
manoj Kamps - piano e direção musical
Julien Fišera – encenação.
10 de novembro – 21h

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M Vashti Bunyan: Heartleap
30 de outubro – 22h
M Powertrio: Di Lontan
4 de novembro – 22h

Teatro Aberto
Pç. Espanha. Tel.: 213 880 089
M Orquestra de Câmara Portuguesa
1 de novembro – 16h

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Pedro Caldeira Cabral: Guitarristas
Lendários - Homenagem a Carlos Paredes
31 de outubro – 19h

Teatro Nacional de São Carlos 
R. serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Madama Butterfly
De Giacomo Puccini. libreto de luigi Illica e
Giuseppe Giacosa. Direção musical de Domenico
longo. Encenação de Tim albery. Interpretação de
hye-Youn lee, Cátia moreso, Carolina Figueiredo,
antonio Gandia, entre outros. Com a participação
do Coro do Teatro nacional de são Carlos e da
orquestra sinfónica Portuguesa.
28 e 30 de outubro - 20h
1 de novembro - 16h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
T Nenhuma Entrada Entrem
Projeto Teatral: helena Tavares, João 
Rodrigues, maria Duarte, andré maranha,
Gonçalo Ferreira de almeida.
até 23 de dezembro
T Total Eclipse Of The Heart
Encenação de liesbeth Gritter. Interpretação 
de GJ Rijnders, harm van Geel, Peter 
Vandenbempt, Vincent brons e um cão.
Espetáculo em inglês, sem legendas.
5, 6 e 7 de novembro – 21h30

Espaço Alkantara
Calçada marquês de abrantes, 99. Tel.: 213 152 267
T Empédocles
Projeto Teatral:  helena Tavares, João Rodrigues,

maria Duarte, andré maranha, 
Gonçalo Ferreira de almeida.
6 e 7 de novembro – 23h

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Nenhuma Entrada Entrem: Ditado
Projeto Teatral: helena Tavares, João 
Rodrigues, maria Duarte, andré 
maranha, Gonçalo Ferreira de almeida.
5ª a 3ª, Das 21h30 às 22h30; 
6ª, Das 19h às 20h (sEssão ConTínua)

até 27 de outubro
T Nenhuma Entrada Entrem: Teatro
Projeto Teatral: helena Tavares, João 
Rodrigues, maria Duarte, andré maranha,
Gonçalo Ferreira de almeida.
até 27 de outubro – 19h

Museu de São Roque
lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
T Paiaçú ou Pai Grande
baseado na obra de Padre antónio Vieira. 
Interpretação de João Grosso ou F. Pedro
oliveira, sílvia Filipe ou sofia de Portugal. 
Participação mediante marcação prévia e
aquisição do Programa (5€).
14, 21 e 28 de novembro – 18h30
até 30 de maio 2016 (escolas, todas as 
segundas-feiras, exceto feriados e férias escolares)

Teatro da Trindade
lg. da Trindade, 7a. Tel.: 213 423 200
T A Cantora Careca
Criação e interpretação  de alexandra 
sargento, andresa soares, Fernando Rodrigues,
João Cabral, sofia brito e Rogério Jacques.
5ª a sáb., às 21h45; Dom., às 17h

até 1 de novembro

Teatro do Bairro
R. luz soriano, 63. Tel.: 213 473 358
T Tempestade
Composição dramática a partir de shakespeare.
Encenação de bruno bravo. Encenação de 
ana Rosa mendes, antónio mortágua, Daniel 
martinho, Giovanni lourenço, entre outros.
5ª a sáb., às 21h30; Dom., às 16h

até 1 de novembro

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T Hamlet
Direção de Jorge andrade. Tradução e 
apoio dramatúrgico de Fernando Villas-boas. 
Interpretação de anabela almeida, Carla 
bolito, Carlos antónio, David Cabecinha, 
David Pereira bastos, entre outros.  
3ª a sáb., às 21h; Dom., às 17h30
27 de outubro a 1 de novembro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Ricardo III
De William shakespeare. Interpretação 
de antónio Fonseca, márcia breia, miguel
loureiro, miguel moreira, entre outros.
4ª, às 19h; 5ª a sáb., às 21h; Dom., às 16h

até 1 de novembro
T Entraria Nesta Sala...
Texto de Ricardo neves-neves. Encenação 
de sandra Faleiro. Interpretação de 
Cristina Carvalhal, Joana Campelo, 
Ricardo neves-neves, Rui melo.
4ª, às 19h30; 5ª a sáb., às 21h30; Dom., às 16h30
até 8 de novembro

Teatro Politeama
R. Portas de santo antão, 109. Tel.: 213 405 700
T A Republica das Bananas
um espetáculo de Filipe la Féria.
4ª a sáb., às 21h30; sáb. E Dom., às 17h

L O U L É

Cine-Teatro Louletano
av. José da Costa mealha. Tel.: 289 414 604
M Concerto de Acordeão 
por Gonçalo Pescada
31 de outubro – 21h30
M Banda Filarmónica Artistas de Minerva
4 de outubro – 15h30

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra 
Tel.: 261 817 550
V Ciclo de Concertos a 6 Órgãos
1 de novembro – 16h

O L I V A L B A S T O

Centro Cultural Malaposta
R. angola. Tel.: 219 383 100
2ª a sáb., Das 11h às 21h (Em DIas DE EsPETáCulo

EsTaRá PaTEnTE aTé às 23h); Dom., Das 14h às 19h

E III Exposição Sempre Mulher
2 a 11 de novembro
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D Vidas De Lã 
6 de novembro – 21h30

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

Teatro Municipal da Guarda
R. Batalha Reis, 12. Tel.: 271 205 240
E L’Aprés Midi D’un Faune 
Exposição de hirondino Pedro e Manuel Vieira.
até 20 de dezembro
M Tranglomango
29 de outubro – 22h
M Click
30 de outubro – 22h
M X Síntese – Ciclo de Música Con-
temporânea da Guarda
31 de outubro – 21h30

L E i r i A

Teatro Miguel Franco
Lg. de santana. Tel.: 244 839 680
D Contraluz
29 de outubro – 21h30
M Márcia
5 de novembro – 21h30
T Uma Noite na Lua
De João Falcão com Gregório Duvivier.
29 de outubro – 21h30

L i S b o A

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
A 13º Doclisboa 2015
até 1 de novembro
A ilusões de Papel
Conceção plástica e produção de Patrícia Freire.
14 e 15 de novembro – 16h
9 a 13 de novembro – 10h (escolas)

Fundação de Serralves
R. D. João de Castro, 210. Tel.: 226 156 500
A Harry Smith: Cinema
até 15 de novembro

Teatro Municipal de São Luiz
R. António Maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
A A Palavra aos Artistas
Filmes realizados pelos Artistas Unidos sobre
vários artistas cujas obras integram a Coleção da
secretaria de Estado da Cultura (1960-1990).
até 2 de maio 2016

Teatro Nacional D. Maria ii
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
A Lisbon & Estoril Film Festival
6 a 15 de novembro

biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
C Classification & Authority Control:
Expanding resource Discovery
29 e 30 de outubro
C A bíblia Medieval - Do românico 
ao Gótico (Sécs. Xii-Xiii): Textos 
e imagens, Produção e Usos
3 e 4 de novembro
C Leitores dos Clássicos: Edições 
italianas na Transição do Século XV
para o Século XVi
6 de novembro

C inovação, Universalidade e 
Atualidade da obra de Machado de Assis
Por Lauro Moreira.
9 de novembro – 18h

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 Anões às Costas dos Grandes
Gigantes do Passado. Poder, Mitos,
Memórias aa Sociedade Medieval: 
Contributos de Luis Krus
até 31 de outubro

banco de Portugal
Ed. sede. Lg. de são Julião. Tel.: 213 213 240
4ª A sáB., DAs 10h às 18h

E (re) Fundações de Lisboa
até 27 de fevereiro 2016

biblioteca Nacional de Portugal
Campo Grande, 83. Tel.:  217 982 000
E Da inquietude à 
Transgressão: Eis bocage…
até 31 de dezembro
E ramalho ortigão. 
Um Publicista em Fim de Século
até a 31 de dezembro
E Aldo Manuzio (ca 1450-1515): 
o inventor do Itálico
até 31 de dezembro
E Arte de Ser Português
até 31 de dezembro
E imprensa Empresarial 
em Portugal: 145 Anos de 
Jornais de Empresa (1869-2014)
até 31 de dezembro
E Centenário da revista Atlântida
até 31 de dezembro

Centro Cultural de belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
2ª A 6ª, DAs 8h às 20h; 
sáB., DOM. E FERIADOs, DAs 10h às 18h

E Guillermo Trapiello: 
La raya invisible | Slowtrack
até 8 de novembro
E Carrilho da Graça: Lisboa
até 14 de fevereiro 2016

Culturgest
R. Arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
E Projeto Teatral: Nenhuma Entrada Entrem
até 23 de dezembro
E Von Calhau!: oximoroboro
até 23 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 Atelier Teresa Magalhães
até 31 de janeiro 2016

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

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

Galeria boavista
R. da Boavista, 50.
E Madrid Abierto em Lisboa: 
Ativando o Espaço Público
até 22 de novembro

Núcleo Arqueológico
R. dos Correeiros, 21. Tel.: 211 131 004
2ª A sáB., DAs 10h às 12h E DAs 14h às 17h

E Fragmentos iridescentes:
os Vidros do Núcleo 
Arqueológico da rua dos Correeiros
até janeiro 2016

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 Lisboa - Torreão Poente
Terreiro do Paço. Tel.: 217 513 200
3ª A DOM., DAs 10h às 18h

E A Luz de Lisboa
até 20 de dezembro

Museu de São roque
Lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
2ª, DAs 14h às 18h; 3ª A DOM., 
DAs 10h às 12h15 E DAs 13h30 18h

E De roma para Lisboa
até 29 de novembro

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 Sousa Lopes 1879-1944. Efeitos de Luz
até 8 de novembro
E rui Toscano
até 15 de novembro
E Temps d’images Loops.Lisboa 
até 24 de janeiro 2016
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)
até 12 de junho 2016
E Civilizações de Tipo i, ii e iii
Mostra de trabalhos de Rui Toscano.
31 de outubro a 31 de janeiro 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 3 de abril 2016

E Stan Douglas. interregnum
até 14 de fevereiro 2016

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

E Suite rivolta:   o Feminismo radical
de Carla Lonzi e a Arte da revolta
até 6 de dezembro
E José Pedro Cortes: one’s own Arena
até 13 de dezembro

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

E Alqueva 20 Anos de 
obra, 200 Milénios de História
até 15 de novembro
E A i idade do Ferro no Sul 
de Portugal: Epigrafia e Cultura. 
35 anos, 1980-2015
até 29 de novembro
E (a)riscar o Património
até 30 de novembro

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

E A Sagrada Família com Santa Ana
De Domenikos Theotokopoulos, El Greco.
até 10 de janeiro 2016
E Joyeuse Entrée: A Vista de 
Lisboa do Castelo de Weilburg
até 14 de fevereiro 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

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
até 20 de janeiro 2016

Sociedade Nacional de belas-Artes
R. Barata salgueiro, 36. Tel.: 213 138 510
2ª a 6ª, das 12h às 19h
E Tapas. Spanish Design for Food
até 1 de dezembro
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Teatro Camões
Passeio do Neptuno. Parque 
das Nações. Tel.:  218  923  477
D Lídia
Coreografia de Paulo Ribeiro. 
Música original de Luís Tinoco. 
Interpretação musical da Orquestra 
Metropolitana de Lisboa, sob a
direção musical de Pedro Neves.
7, 8, 13, 14 e 15 de novembro – 21h
9 e 16 de novembro – 16h
12 de novembro – 15h (escolas)
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E A Terra como Acontecimento
Exposição de Romy Castro.
até 3 janeiro de 2016
E No Atelier de Teresa Magalhães
até 31 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
E Graça Morais. Cenários e figurines
até 12 de janeiro 2016

Centro Cultural de Belém
Pç. do Império. Tel.: 213 612 400
M Integral das Sinfonias 
de Schumann e de Brahms 3
Pela orquestra de Câmara Portuguesa, 
sob a direção musical de Pedro Carneiro.
28 de outubro – 21h
M CCBEAT: Tape Junk
28 de outubro – 21h
M Stacey Kent
29 de outubro – 21h
M Adriana Queiroz: Tempo
30 e 31 de outubro – 21h
M David Fonseca: Futuro Eu
30 de outubro – 21h
M Cat Power
31 de outubro – 21h
M Memória do Passado:
In Memoriam Terraemotus 1755
Pelo Coro Ricercare, sob a direção de Pedro Teixeira.
obras de J. Rodrigues Esteves, h. howells, 
m. lauridsen, E. Whitacre.
1 de novembro – 11h
M Ricardo Parreira: 
A Guitarra Portuguesa e o Fado
1 de novembro – 18h
M Tokunbo
1 de novembro – 21h
M Misty Fest: Dom La Nena
4 de novembro – 21h
M Misty Fest: Mayra Andrade
5 de novembro – 21h
M Dead Combo e as Cordas da Má Fama
6 de novembro – 21h
M Misty Fest: Maria Mendes
6 de novembro – 21h
M Misty Fest: Lenine
7 de novembro – 21h
M Música pra Ti: Carlos 
Guerreiro (sanfona) – Miniconcerto
7 de novembro – 18h
M Misty Fest: The Cinematic Orchestra 
8 de novembro – 21h
M Orquestra Sinfónica Portuguesa
simon Trpceski – piano.
Joana Carneiro - direção musical.
obras de l. van beethoven, F. Chopin, l. Janácek.
10 de novembro – 21h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
M Maria João e Mário Laginha
6 de novembro – 21h30

Fundação Calouste Gulbenkian
av. de berna, 45ª. Tel.: 213 880 044
M Coro Gulbenkian e Orquestra Gulbenkian
Joana Carneiro – maestrina.
obras de Villa-lobos, Escobar, bernstein, márquez.
29 de outubro – 21h
30 de outubro – 19h

M Solistas da Orquestra Gulbenkian
obras de Rodríguez, Gianneo, Villoldo, 
Gade, Ginastera, Gardel, Piazzolla.
30 de outubro – 21h30
M As Canções de Bilitis
1 de novembro – 12h
M Recital de Piano por Nelson Freire
obras de bach, beethoven, Prokofiev, Chopin.
1 de novembro – 19h
M Coro Gulbenkian e Orquestra Gulbenkian
michel Corboz – maestro.
obras de J. s. bach, honegger.
5 de novembro – 21h
6 de novembro – 19h
M Be With Me Now
manoj Kamps - piano e direção musical
Julien Fišera – encenação.
10 de novembro – 21h

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
M Vashti Bunyan: Heartleap
30 de outubro – 22h
M Powertrio: Di Lontan
4 de novembro – 22h

Teatro Aberto
Pç. Espanha. Tel.: 213 880 089
M Orquestra de Câmara Portuguesa
1 de novembro – 16h

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
M Pedro Caldeira Cabral: Guitarristas
Lendários - Homenagem a Carlos Paredes
31 de outubro – 19h

Teatro Nacional de São Carlos 
R. serpa Pinto, 9. Tel.: 213 253 000
M Madama Butterfly
De Giacomo Puccini. libreto de luigi Illica e
Giuseppe Giacosa. Direção musical de Domenico
longo. Encenação de Tim albery. Interpretação de
hye-Youn lee, Cátia moreso, Carolina Figueiredo,
antonio Gandia, entre outros. Com a participação
do Coro do Teatro nacional de são Carlos e da
orquestra sinfónica Portuguesa.
28 e 30 de outubro - 20h
1 de novembro - 16h

Culturgest
R. arco do Cego, 1. Tel.: 217 905 155
T Nenhuma Entrada Entrem
Projeto Teatral: helena Tavares, João 
Rodrigues, maria Duarte, andré maranha,
Gonçalo Ferreira de almeida.
até 23 de dezembro
T Total Eclipse Of The Heart
Encenação de liesbeth Gritter. Interpretação 
de GJ Rijnders, harm van Geel, Peter 
Vandenbempt, Vincent brons e um cão.
Espetáculo em inglês, sem legendas.
5, 6 e 7 de novembro – 21h30

Espaço Alkantara
Calçada marquês de abrantes, 99. Tel.: 213 152 267
T Empédocles
Projeto Teatral:  helena Tavares, João Rodrigues,

maria Duarte, andré maranha, 
Gonçalo Ferreira de almeida.
6 e 7 de novembro – 23h

Maria Matos Teatro Municipal
av. Frei miguel Contreiras, 52. Tel.: 218 438 800
T Nenhuma Entrada Entrem: Ditado
Projeto Teatral: helena Tavares, João 
Rodrigues, maria Duarte, andré 
maranha, Gonçalo Ferreira de almeida.
5ª a 3ª, Das 21h30 às 22h30; 
6ª, Das 19h às 20h (sEssão ConTínua)

até 27 de outubro
T Nenhuma Entrada Entrem: Teatro
Projeto Teatral: helena Tavares, João 
Rodrigues, maria Duarte, andré maranha,
Gonçalo Ferreira de almeida.
até 27 de outubro – 19h

Museu de São Roque
lg., Trindade Coelho. Tel.: 213 235 444
T Paiaçú ou Pai Grande
baseado na obra de Padre antónio Vieira. 
Interpretação de João Grosso ou F. Pedro
oliveira, sílvia Filipe ou sofia de Portugal. 
Participação mediante marcação prévia e
aquisição do Programa (5€).
14, 21 e 28 de novembro – 18h30
até 30 de maio 2016 (escolas, todas as 
segundas-feiras, exceto feriados e férias escolares)

Teatro da Trindade
lg. da Trindade, 7a. Tel.: 213 423 200
T A Cantora Careca
Criação e interpretação  de alexandra 
sargento, andresa soares, Fernando Rodrigues,
João Cabral, sofia brito e Rogério Jacques.
5ª a sáb., às 21h45; Dom., às 17h

até 1 de novembro

Teatro do Bairro
R. luz soriano, 63. Tel.: 213 473 358
T Tempestade
Composição dramática a partir de shakespeare.
Encenação de bruno bravo. Encenação de 
ana Rosa mendes, antónio mortágua, Daniel 
martinho, Giovanni lourenço, entre outros.
5ª a sáb., às 21h30; Dom., às 16h

até 1 de novembro

Teatro Municipal de São Luiz
R. antónio maria Cardoso, 38. Tel.: 2132 57 650
T Hamlet
Direção de Jorge andrade. Tradução e 
apoio dramatúrgico de Fernando Villas-boas. 
Interpretação de anabela almeida, Carla 
bolito, Carlos antónio, David Cabecinha, 
David Pereira bastos, entre outros.  
3ª a sáb., às 21h; Dom., às 17h30
27 de outubro a 1 de novembro

Teatro Nacional D. Maria II
Pç. D. Pedro IV. Tel.: 213 250 800
T Ricardo III
De William shakespeare. Interpretação 
de antónio Fonseca, márcia breia, miguel
loureiro, miguel moreira, entre outros.
4ª, às 19h; 5ª a sáb., às 21h; Dom., às 16h

até 1 de novembro
T Entraria Nesta Sala...
Texto de Ricardo neves-neves. Encenação 
de sandra Faleiro. Interpretação de 
Cristina Carvalhal, Joana Campelo, 
Ricardo neves-neves, Rui melo.
4ª, às 19h30; 5ª a sáb., às 21h30; Dom., às 16h30
até 8 de novembro

Teatro Politeama
R. Portas de santo antão, 109. Tel.: 213 405 700
T A Republica das Bananas
um espetáculo de Filipe la Féria.
4ª a sáb., às 21h30; sáb. E Dom., às 17h

L O U L É

Cine-Teatro Louletano
av. José da Costa mealha. Tel.: 289 414 604
M Concerto de Acordeão 
por Gonçalo Pescada
31 de outubro – 21h30
M Banda Filarmónica Artistas de Minerva
4 de outubro – 15h30

M A F R A

Palácio Nacional de Mafra 
Tel.: 261 817 550
V Ciclo de Concertos a 6 Órgãos
1 de novembro – 16h

O L I V A L B A S T O

Centro Cultural Malaposta
R. angola. Tel.: 219 383 100
2ª a sáb., Das 11h às 21h (Em DIas DE EsPETáCulo

EsTaRá PaTEnTE aTé às 23h); Dom., Das 14h às 19h

E III Exposição Sempre Mulher
2 a 11 de novembro
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T Circo Malaquias
Teatro para a infância pela companhia Trupilariante.
SáB., àS 16h; DOM., àS 11h

até 8 de novembro
T O Patinho Feio
Teatro para a infância pela companhia Cativar.
SáB., àS 16h15; DOM., àS 11h15
até 8 de novembro

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

Museu Carlos Machado
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 Canto da Maya
até 31 de dezembro

Teatro Micaelense
Lg. S. João. Tel.: 296 308 340
T 16º Juvearte
28 de outubro – 21h30

P O R T A L E G R E

Centro de Artes e Espetáculo 
Pç. da República 39. Tel.: 245 307 498
T Sílvia
Interpretação de  Paulo Pires, Manuela 
Couto, Gabriela Barros e heitor Lourenço.
7 de novembro – 21h30

P O R T O

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
C A Música Como Caminho para a
Felicidade. Haverá um Final Feliz?
Mathew Peacock e Paul Griffiths - conferencistas.
João Teixeira Lopes - moderador.
6 de novembro – 18h30

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
C Teatro(s) da Felicidade
Projeção de excerto de O Tio Vânia, de 
Anton Tchékhov, e intervenções de Pedro Mexia
e Nuno Carinhas. Conferência com Frederico
Lourenço, Matilde Campilho e Sousa Dias.
Moderação de Pedro Sobrado. 
7 de novembro

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 Projeto 15
até 8 de novembro
E Autoportraits
até 29 de novembro
E Madrid Off
Exposição de fotografia de Óscar Carrasco  
até 31 de dezembro

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
E Florian Hecker: Formulações
até 19 de dezembro

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 Da Coleção - Aquisição Recente:
Tacita Dean, Craneway Event [Acon-
tecimento no Craneway], 2009 
até 8 novembro

E Helena Almeida: A Minha 
Obra é o Meu Corpo, o 
Meu Corpo é a Minha Obra
até 10 de janeiro 2016
E Como (…) Coisas que Não 
Existem – uma Exposição a 
Partir da 31ª Bienal de São Paulo
até 17 de janeiro 2016
E Déjà-vu. Repetição e Diferença
até 14 de fevereiro 2016

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
E Helena Almeida: Sem Título, 1994-1995
até 13 de dezembro

Casa da Música
Av. da Boavista, 604-610. Tel.: 220 120 200
M Orquestra Sinfónica 
do Porto Casa da Música
Eliahu Inbal - direção musical.
Leticia Moreno – violino.
Obras de L. Freitas Branco e G. Mahler.
30 de outubro – 21h
M Príncipe des’Orientado
Direção artística e interpretação 
de Joana Pereira e Sofia Nereida 
Interpretação de Flávio Aldo, 
David Lacerda e Tiago Oliveira
31 de outubro – 16h
M David Ferreira: Futuro Eu
31 de outubro – 21h
M Akademie für Alte Musik Berlin
Georg Kallweit - violino e direção musical.
Raphael Alpermann – cravo.
Dorothee Mields – soprano.
Obras de J. S. Bach.
1 de novembro – 18h
M Misty Fest: Iron and Wine
2 de novembro - 21h
M Andreas Staier
Obras de J.h. d’Anglebert, 
J. S. Bach, N. Grigny, F. Couperin.
3 de novembro – 21h
M Sofa Surfers / Visuals by Timo Novotny
5 de novembro – 22h
M As Sete Últimas 
Palavras de Cristo na Cruz
Pela Orquestra Sinfónica do Porto Casa da
Música, sob a direção musical de Alexander
Liebreich. Interpretação de João Reis.
7 de novembro – 18h
M Misty Fest: Maria Mendes
7 de novembro – 22h
M Concertos Brandeburgueses I
Pela Orquestra Barroca Casa da Música, 
sob a direção musical de Laurence Cummings.
Concerto comentado por Miguel Jalôto. 
Programa: J. S. Bach, Concertos 
Brandeburgueses nºs 1, 6 e 3.
8 de novembro – 16h
M Concertos Brandeburgueses II
Pela Orquestra Barroca Casa da Música, sob a
direção musical de Laurence Cummings. 
Concerto comentado por Miguel Jalôto. 
Programa: J. S. Bach, Concertos 
Brandeburgueses nºs 5, 4 e 2.
8 de novembro – 18h
M Misty Fest: Cinematic Orchestra
9 de novembro – 21h
M Misty Fest: Lenine
10 de novembro – 21h

Culturgest Porto
Av. dos Aliados, 104. Tel.: 222 098 116
M Vashti Bunyan
31 de outubro – 22h

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., àS 19h30
até 15 de novembro
M Fado Na Regaleira: Isabel Moreira
SáB., àS 18h

até 28 de novembro
T Macte Animo
Conceção e Coordenação de João Cruz Alves.
SáB., àS 19h30
até 12 de dezembro
T Os Lusíadas - Viagem Infinita
Adaptação de Paulo Campos dos Reis. 
Encenação e dramaturgia de Paulo 
Campos dos Reis e Ricardo Soares.  
SáB., DOM. E FERIADOS, àS 17h

até 20 de dezembro

S O U S E L

Igreja do Convento de Santo António
M Música na Igreja: Concerto 
de Cravo por Cândida Matos
1 de novembro – 18h

T O M A R

Convento de Cristo
Igreja do Castelo Templário. Tel.: 249 313 481
TODOS OS DIAS, DAS 9h àS 18h30

E Rui Horta Pereira: Erosão
até 22 de novembro

T O R R E S N O V A S

Teatro Virgínia
Lg. José Lopes dos Santos. Tel.: 249 839 300
M Capicua. Medusa
31 de outubro – 21h30

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 Mostra de Escultura do 
Acervo do Museu do Neorrealismo
até 26 de março 2016
E Garcez Da Silva, Percursos
até 20 de março 2016
E Manuel Guimarães, Sonhador
Indómito
até 30 de abril 2016
E Sem Consenso
31 de outubro a 20 de março 2016

VILA NOVA DE FOZ CÔA

Museu do Côa
R. do Museu. Tel.: 279 768 260
E VacceArte – Arte 
Contemporânea de inspiração Vaccea
até 7 de novembro

V I L A R E A L

Teatro de Vila Real
Al. de Grasse3. Tel.: 259 320 000
D O Baile
De Aldara Bizarro. 
31 de outubro – 21h30
E Cindy Ng: So Far, So Close
até 30 de outubro
M Momo
4 de novembro – 22h30
M David Fonseca: Futuro Eu
7 de novembro – 21h30
T Zerlina
A partir de herman Broch. Encenação
e interpretação de Micaela Cardoso. 

6 de novembro – 21h30

V I S E U

Teatro Viriato
Lg. Mouzinho de Albuquerque. Tel.: 23 2480 110
D Lídia
Coreografia de Paulo Ribeiro. Música 
original de Luís Tinoco. Interpretação musical
da Orquestra Metropolitana de Lisboa.
30 e 31 de outubro – 21h30

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 Entre Deus e os Homens. 
A Arte na Igreja de Viseu
até 18 de fevereiro 2016
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Palácio Nacional da Ajuda. 1300-018 Lisboa
Tel.: 213 614 500  |  Fax: 213 621 832

relacoes.publicas@gepac.gov.pt

Mosteiro São Bento da Vitória
R. de São Bento da Vitória. 
Tel.: 223 401 900
T Madalena
A partir de Frei Luís de Sousa, de 
Almeida Garrett. Encenação de Jorge 
Pinto. Interpretação de Emília Silvestre, 
Marcelo Rúben Aires, Teresa Coimbra, 
Jorge Pinto, Pedro Lamares, entre outros. 
6, 7 e 14 de novembro – 21h
9 de novembro – 15h
10 a 13 de novembro – 15h e 21h

Teatro Carlos Alberto
R. das Oliveiras, 43. 223 401 900
T Neva
De Guillermo Calderón. Tradução 
de Joana Frazão. Encenação de João 
Reis. Interpretação de Lígia Roque,
Cristóvão Campos, Sara Barros Leitão. 
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 16h

29 de outubro a 15 de novembro

Teatro Nacional São João
Pç. da Batalha. Tel.: 223 401 900
T Ifigénia + Agamémnon + Electra
Texto e encenação de Tiago Rodrigues.
Interpretação de Ana água, Ana Tang,
Ana Valente, Flávia Gusmão, Isabel
Abreu, entre outros. 
4ª, àS 19h; 5ª A SáB., àS 21h; DOM., àS 16h

até 1 de novembro
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